
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI LONG TRỌNG KỈ NIỆM 

40  NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

 

Sáng ngày 19/11/2022, trường THCS Phúc Lợi đã long trọng tổ chức kỉ 

niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tại buổi lễ 

kỉ niệm, nhà trường vinh dự được đón tiếp sự có mặt của đại diện Phòng 

GD&ĐT quận Long Biên, đại diện UBND phường Phúc Lợi; các nhà giáo 

nguyên là lãnh đạo, cán bộ giáo viên nhà trường qua các thời kì; đại diện Hội 

cha mẹ học sinh các lớp; đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu 

trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng nhà 

trường; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Phúc 

Lợi. 

 

 

Các đại biểu, CBGV,NV, HS tham dự Lễ kỉ niệm 40 năm  

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

 

Buổi lễ kỉ niệm được mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc 

sắc do tập thể giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn. 



 

 

Tiết mục văn nghệ của giáo viên 

 



Các tiết mục văn nghệ của học sinh nhà trường 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Ở bất kì giai đoạn lịch sử nào, giáo dục cũng đóng vai trò hết sức quan 

trọng đối với sự hình thành phát triển nhân cách con người. Đây cũng là nghề 

được cả xã hội tôn vinh, nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng 

tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Kể từ khi ra đời đến nay, ngày 20/11 đã trở 

thành ngày hội thắm đượm nghĩa tình thầy trò và được tổ chức trọng thể ở khắp 

các địa phương trong cả nước. Ngày 20/11 còn là dịp để chúng ta cùng nhau ôn 

lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đại diện Ban giám hiệu, đồng chí 

Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã lên dọc diễn văn 

kỉ niệm ngày 20/11. Đồng chí nhấn mạnh: Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ 

cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi luôn đoàn kết, gắn bó, 

phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chất 

lượng giáo dục của nhà trường cũng ngày càng được nâng lên, nhiều giáo viên 

và học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi. Để đạt được những thành tích 

đó, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên và Đảng ủy, chính quyền địa 

phương, còn là công sức không nhỏ của các thầy cô giáo luôn nhiệt tình, say mê 

với sự nghiệp trồng người. Đồng chí cũng khẳng định với bề dày thành tích đã 

đạt được, tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Phúc Lợi sẽ luôn luôn cố gắng 

để xứng đáng với sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và các em học sinh. 

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng uỷ 

phường Phúc Lợi đã biểu dương những kết quả, thành tích mà tập thể giáo viên 

nhà trường đạt được trong công tác giảng dạy. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng 

rằng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường sẽ luôn đoàn kết, nhất trí để 



xây dựng một tập thể vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học 

sinh. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí đã thay mặt Đảng ủy phường gửi 

lời chúc mừng tốt đẹp và lẵng hoa tươi thắm đến các thầy cô giáo.  

 

Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng uỷ phường Phúc Lợi  

tặng bằng khen cho nhà trường 

 

Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng uỷ phường Phúc Lợi tặng hoa chúc 

mừng tập thể nhà trường nhân kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 



Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn nhà trường, đồng chí Phạm Thị Hậu đã 

đọc quyết định tuyên dương, khen thưởng CBGV,NV và các tập thể lớp, cá 

nhân học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 và có thành tích 

trong đợt thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  

 

Đ/c Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch phường Phúc Lợi trao giấy chứng nhận 

cho CBGV,NV đạt CSTĐ cơ sở năm học 2021-2022 

 

Đ/c Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch phường Phúc Lợi và nhà giáo Nguyễn Thị 

Kim Loan – nguyên Hiệu trưởng trường THCS Phúc Lợi khen thưởng cá nhân 

đạt SKKN cấp Quận 

 



 

Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tuyên dương 

khen thưởng GV đạt giải Nhà giáo tâm huyết sáng tạo, đạt giải Elearning cấp 

Quốc gia, GV đạt thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG cấp Quận, TP. 

 

Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tuyên dương 

khen thưởng HS đạt giải Ba văn hóa đọc cấp TP và đạt giải cao trong các sân 

chơi Quốc tế 



 

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ, phó HT nhà trường khen 

thưởng cá nhân HS đạt Hoa điểm tốt cao nhất các khối 

 

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ, phó HT nhà trường khen 

thưởng tập thể đạt giải cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 



 

Đ/c Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch phường Phúc Lợi khen thưởng cá nhân đạt 

giải Nhì cuộc thi vẽ tranh chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 

 

Đ/c Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch phường Phúc Lợi khen thưởng cá nhân đạt 

giải Nhất cuộc thi vẽ tranh chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 



 

Tập thể lớp đạt giải Nhất văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 

 

 

Tập thể lớp đạt giải Ba văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 

 



 

Thầy giáo Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khen 

thưởng các tập thể đạt giải trong Hội khỏe phù đổng cấp trường 

 

Cũng trong lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, Ban giám hiệu đã kết 

hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các thầy cô giáo nguyên là 

cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kì. Buổi gặp gỡ thân mật được diễn ra 

tại phòng hội đồng nhà trường. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mậu Minh - 

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự có mặt 

đông đủ của các thầy cô giáo, bởi đây chính là sự động viên, khích lệ to lớn đối 

với tập thể cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường. Thay mặt cho Ban giám 

hiệu nhà trường, đồng chí đã báo cáo về những thành tích nổi bật trong công tác 

đào tạo, giảng dạy và hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua. Đồng 

thời bày tỏ niềm mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ, 

ủng hộ của các lãnh đạo và các thầy cô để góp phần xây dựng nhà trường ngày 

càng phát triển. Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, đồng chí đã gửi 

lời chúc tốt đẹp nhất cùng những bó hoa tươi thắm đến nhà giáo lão thành, các 

cán bộ giáo viên nhà trường qua các thời kì. 

 



 

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất 

đến toàn thể các thầy cô giáo, những người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự 

nghiệp giáo dục của Phúc Lợi.  

 

 

Đại biểu UBND Phường, các thầy cô cựu giáo chức chụp ảnh lưu niệm  

cùng tập thể CBGV, NV nhà trường 


