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Lời tri ân thầy cô ý nghĩa và cảm động nhân ngày  

Nhà Giáo Việt Nam 20/11 

11 – 11 – 2021 

 

Cha mẹ cho con một hình hài, 

Thầy cô cho em cả kiến thức. 

Vâng! Đó là điều thiêng liêng cao cả mà em tâm đắc nhất. Đấng sinh thành đã 

cho em một hình hài. Thầy cô là người cha người mẹ thứ hai cho em bao kiến thức. 

"Thầy cô" hai tiếng thân thương lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ 

của em. Hạnh phúc thay! Tạo hóa đã ban tặng cho em một sự sống, bên cạnh đó là 

những người luôn ân cần dạy dỗ theo dõi từng bước đi của em ,giúp em sống một 

cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu về một tương lai tươi sáng. Chính vì lẽ 

đó mà em luôn khắc sâu công ơn trời biển của thầy cô. 

Lòng sâu biển rộng mênh mông, 

Không sao bằng được tấm lòng thầy cô. 

Mỗi ngày em được lớn khôn và đón nhận tấm lòng yêu thương vô bờ của thầy 

cô dành cho em. Thầy cô như những người lái đò đưa những thế hệ học sinh đến bến 

bờ tương lai hạnh phúc rồi lại tiếp tục công việc của mình trên dòng sông xanh tiếp 

tục công việc của mình. Ngày lại ngày, có biết bao thế hệ học sinh qua dòng sông tri 

thức. Dòng sông vẫn cứ lặng lẽ trôi ,dù bất cứ hoàn cảnh nào, thầy cô vẫn vượt qua. 

Có lẽ vì vậy mà: 

Câu chuyện ngày xưa và mãi đến bây giờ 

Em mới hiểu Thầy ơi! Người đưa đò vĩ đại 

Cả cuộc đời thầm lặng và giàu đức hi sinh 

Vững tay chèo để chở nặng yêu thương. 

Chúng em, những người khách sang sông vẫn luôn chăm chỉ học hành để 

không phụ lòng thầy cô. Chúng em chỉ mong sẽ luôn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện 

của thầy cô. Thầy cô sẽ mãi là những người dìu dắt chúng em trên con đường đời, 

sẽ mãi là những người đưa đò tận tụy nhất. 

Có ai đó đã nói rằng: "Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng 

quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm. Thầy cô là những người cầm ngọn 

đèn bất diệt của tri thức ,trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho em, chắp cánh cho 

những ước mơ bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi 

đẹp ,rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Chắc chắn rằng khi đã vững bước ở chân trời 

ấy em sẽ không bao giờ quên được công ơn của thầy cô. 
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Cho đến giờ chúng em vẫn thấy rất hay cho câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” 

mà chính thầy cô là người đã truyền đạt cho chúng em hiểu được ý nghĩa sâu sắc 

thật sự của câu tục ngữ này. 

 

 

Tổng hợp Những lời tri ân ý nghĩa: 

 

1.  Trong cái lạnh chớm đông, bên những bản tin hàng ngày về tình hình dịch 

bệnh Covid đó đây thỉnh thoảng nghe cũng thót tim, những người học trò dẫu có 

đang ở phương nào, vẫn mãi nhớ và hướng về những Người Lái Đò. 

Qua bao nhiêu năm, những trái tim - khối óc ấy vẫn miệt mài bên cạnh, mang 

đến cho biết bao thế hệ học sinh chúng em, những chiếc thuyền kiến thức, đưa biết 

bao chuyến đò về đến bến cùng. 

Tất cả vẫn chưa là kết thúc, chúng em vẫn sẽ còn phải bước tiếp trên con 

đường này, có chông gai, có thử thách. Nhưng dường như đường dài ấy đã bớt đi 

phần nặng nhọc, vì chúng em biết rằng, phía sau vẫn luôn có thầy cô. 

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mong thầy cô mãi tin yêu và hạnh 

phúc với con đường mình đã chọn. 

2. Tháng 11 thật đặc biệt, dành tặng cho những con người thật đặc biệt - những 

Người Lái Đò thầm lặng! 

Là một học sinh của Trường..., em luôn tự hào vì được làm học trò của những 

thầy cô “không có tuổi”, luôn trẻ trung, luôn năng động, từ đó xây dựng nên một môi 

trường học tập sôi nổi, một môi trường giáo dục thân thiện. 

Và đặc biệt hơn cả, là một thành viên của lớp..., em xin được thay mặt toàn 

thể thành viên trong lớp được gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp nhất đến 

cô giáo chủ nhiệm cùng toàn thể thầy cô giáo bộ môn của lớp. Cảm ơn cô đã truyền 

lửa, chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, cung cấp hành trang kiến 
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thức và các kỹ năng cần thiết cho chúng em vững bước vào đời và giúp đỡ chúng 

em thành công trên con đường học vấn. 

Một lần nữa em xin cảm ơn các thế hệ thầy, cô Trường... đã và đang dạy cái 

Tâm, cái Trí để chúng em vững bước vào đời, mở cho chúng em cánh cửa bước đến 

tương lai trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế của đất nước. Kính chúc các thầy cô giáo 

dồi dào sức khỏe và bùng cháy ngọn lửa của nhiệt huyết và tài năng để tiếp tục sự 

nghiệp giáo dục vẻ vang!! 

3. Hạnh phúc vinh quang bởi các thầy 

Vì đời sự nghiệp ấy trồng cây 

Cho dù sóng gió không hề nản 

Cám dỗ dòng đời vẫn cứ say 

Đất nước ơn người công dạy dỗ 

Quê hương nặng nghĩa trước hiền tài 

Tình yêu trách nhiệm ngang trời biển 

Tạc dạ ghi lòng chẳng nhạt phai...! 

Lúc sinh thời Bác Hồ từng nói: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là 

thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được 

thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô 

danh....” 

Và những người anh hùng vô danh đó chính là “Những bông hoa trong vườn 

Bác" tỏa ngát hương xây đời, từ những việc làm bé nhỏ, dung dị giữa đời thường. 

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin gửi tới các thầy cô ngàn vạn lời kính chúc tốt 

đẹp nhất. Kính chúc các thầy cô dù miền xuôi hay miền ngược, dù còn trẻ hay đã 

già, dù nông thôn hay thành thị luôn được mạnh khỏe, bình an, mãi mãi là những 

người thầy đáng kính của muôn vàn thế hệ. 

4. Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa 

Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy 

Để em đến bên bờ ước mơ… 

Một mùa hiến chương nữa lại về, Ngày nhà giáo Việt Nam  20-11 lòng em lại 

dâng lên những cảm xúc khó tả. Ngày 20-11 là ngày ân tình, thầy cô giáo được đón 

nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò chúng em. Chúng 

em xin kính chúc Thầy cô giáo mãi mạnh khỏe, và ngày càng thành công hơn trong 

sự nghiệp trồng người. Chúng em xin hứa sẽ  mãi là con ngoan, trò giỏi, vâng lời 

Thầy cô và cha mẹ để Thầy cô vơ bớt đi phần nào mệt mỏi của bộn bề công việc, 

những lo toan trong cuộc sống hàng ngày, em xin ngân nga câu hát trong bài “Người 

Thầy” 



4 
 

Một lần nữa em xin, Kính chúc Thầy Cô mãi mãi mạnh khỏe, hạnh phúc và 

luôn thành công trong sự nghiệp trồng người của mình! 

5. Tháng năm dầu dãi nắng mưa, 

Con đò trí thức thầy đưa bao người. 

Qua sông gửi lại nụ cười 

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. 

Con đò mộc - mái đầu sương 

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày 

Em xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới các Thầy các Cô 

nhân ngày 20/11. Cảm ơn các thầy, cô đã cống hiến tâm huyết và tình yêu thương 

xây dựng nền tảng tri thức cho bao thế hệ học trò. 

6. Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? 

Chúng con biết rằng có nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui. Chúng con xin 

hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình. 

7. Cám ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em thành những đứa con ngoan, những công 

dân có ích với cuộc đời. Chúng em chúc thầy cô có những niềm vui và kiến thức bất 

tận. 

8. Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các thầy, các cô, chúng 

con xin gửi tới những người cha, người mẹ thứ hai của mình lời tri ân sâu sắc nhất. 

9. Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải 

qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt 

chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ 

nhẹ nhàng. Những lúc chúng con bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến 

cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người! 

10.  Một năm học nữa lại sắp kết thúc, chúng em sắp phải rời xa thầy cô, bạn bè, 

xa mái trường thân yêu, để bước những bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của 

cuộc đời. Chúng em thầm cảm ơn thời gian cuối cấp đã cho chúng em có cơ hội gửi 

những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương. 

11. Chúng con biết được rất nhiều thầy cô còn khó khăn và chật vật nhiều mặt 

trong cuộc sống đời thường, vậy mà trong mỗi bài giảng của thầy cô chúng con không 

thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi các nhân. 

Tất cả những gì thầy cô làm đều vì chúng con, vì những thế hệ tương lai của đất nước. 

12. Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách 

sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng 

đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, 

tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống 

một cách đa diện, nhiều chiều. Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô 

dành cho chúng em trong suốt 3 năm học cấp III. 
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13. Hơn bao giờ hết, chúng con nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm 

chỉ bảo từ các thầy cô. Sự tâm huyết của các thầy cô đã hun đúc trong tâm hồn chúng 

con tình yêu quê hương đất nước và sống có ích cho xã hội. 

14. Chúng em luôn ghi nhớ công ơn thầy cô, người đã chắp cánh ước mơ cho 

bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, 

những người đang tạo ra cho xã hội và cuộc sống này những sản phẩm tốt đẹp mang 

tên Con Người. 

15. Chúng em xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến 

thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã động viên, nhắc nhở chúng em những lúc chúng em 

chểnh mảng việc học hành. Cảm ơn thầy cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng 

em trong suốt ba năm học qua. Giờ đây khi sắp phải xa mái trường thân yêu chúng 

em xin gửi đến thầy cô lời chúc có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt. 
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