
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI  TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY 

THÀNH LẬP TRƯỜNG, 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ 

ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Sáng 19-11, Trường THCS Phúc Lợi  tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập 

trường (1961- 2021), 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) 

và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Về dự Lễ kỉ niệm, thầy và trò nhà trường vinh dự được chào đón các đại 

biểu quận Long Biên: đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên- Chủ tịch Liên  

đoàn lao động  Quận Long Biên,  đồng chí  Đào Thị Hoa - Phó trưởng phòng Giáo  

dục và đào tạo Quận Long Biên, các ông bà chuyên viên phòng Giáo dục và đào 

tạo quận Long Biên. Trong buổi lễ, thầy trò nhà trường cũng được sự quan tâm của 

chính quyền địa phương : đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường 

Phúc Lợi, đồng chí Đoàn Anh Thư - Phó bí thư phường Phúc Lợi, đồng chí Chu 

Thị Huế - Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi. Về phía nhà 

trường có sự hiện diện của thầy Nguyễn Mậu Minh, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng 



nhà trường; cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng 

nhà trường cùng các đồng chí Nguyên hiệu trưởng nhà trường qua các thời kì, các 

giáo viên từng công tác tại nhà trường, các thế hệ học sinh, ban đại diện Hội cha 

mẹ học sinh nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Về đưa 

tin tại buổi lễ còn có đài truyền hình, báo Quân đội nhân dân.  

 

Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên - Chủ tịch Liên  đoàn lao động   

Quận Long Biên chúc mừng nhà trường 

 Buổi lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường và 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11 được mở đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc qua lời ca tiếng hát ngọt 

ngào đến từ chính các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.  



  

CBGV,NV nhà trường biểu diễn văn nghệ 

Sau chương trình văn nghệ và các nghi lễ nghiêm trang, thầy giáo Nguyễn 

Mậu Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày diễn văn kỉ niệm 60 

năm thành lập trường và 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Bài phát biểu của 

thầy không chỉ điểm lại những dấu ấn trên chặng đường lịch sử hình thành và phát 

triển của nhà trường mà còn nêu bật được những thành tích nhà trường đã đạt được 

trong thời gian qua, thể hiện sự tri ân những cống hiến và hi sinh thầm lặng của các 

thế hệ nhà giáo, học sinh đi trước. Bên cạnh đó, thầy còn biểu dương những thành 

tích của các giáo viên và học sinh nhà trường trong đợt thi đua chào mừng ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đó cũng là những lời nhắn nhủ tới thế hệ nhà giáo và 

học sinh hôm nay, tự hào về truyền thống, để tiếp tục nỗ lực vươn lên, không 

ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và 

học.  



Đồng chí Nguyễn Mậu Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn 

kỉ niệm 60 năm thành lập trường và 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

Tại buổi lễ, nhà trường được nghe bài phát biểu của thầy Lê Văn Bội - 

Nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Thầy đã ôn lại những kỉ niệm sâu sắc trong quá 

trình công tác với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Thầy cũng tự 

hào về những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong 60 năm qua. 

 

Thầy Lê Văn Bội - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường phát biểu 



Đại diện các thế hệ học sinh từng học tập dưới mái trường Phúc Lợi đã trình 

bày cảm xúc trong ngày Lễ kỉ niệm thành lập trường, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị 

Diệu Thúy - Hiệu trưởng trường THCS Long Biên - cựu học sinh khóa 26 của nhà 

trường đã ôn lại những năm tháng được học tập dưới mái trường, bày tỏ niềm tự 

hào, hạnh phúc được học tập và công tác dưới mái Phúc Lợi giàu truyền thống. 

 

Cựu học sinh khóa 26 của nhà trường Nguyễn Thị Diệu Thúy - Hiệu trưởng  

trường THCS Long Biên phát biểu 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy Phường 

Phúc Lợi đánh giá cao, biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được trong 60 

năm qua. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn 

thành xuất sắc các mục tiêu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.  



  

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy Phường Phúc Lợi phát biểu 

 Trong những năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, 

Trường THCS Phúc Lợi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và đạt được 

những thành tích rất đáng tự hào. Ghi nhận sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng 

nghỉ của thầy và trò, Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường và 39 năm Ngày nhà giáo 

Việt Nam năm nay, nhà trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ giáo dục 

và đào tạo, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố. Nhà trường cũng 

tuyên dương, khen thưởng cho các thầy cô giáo, các tập thể lớp, cá nhân học sinh 

đạt thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Niềm 

tự hào đó chính là động lực, là niềm tin cho tập thể thầy và trò trường THCS Phúc 

Lợi luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục. 

 Năm học 2021- 2022 là năm học mà thầy và trò nhà trường đặt ra những 

phương hướng phấn đấu mới, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện trong nhà trường. Chúng ta tin tưởng rằng, trường THCS Phúc Lợi sẽ tiếp tục 

gặt hái được nhiều thành công. 

 



 

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy Phường Phúc Lợi và  

đồng chí Đào Thị Hoa - Phó trưởng phòng Giáo  dục và đào tạo Quận Long Biên 

trao các bằng khen cho nhà trường 

 

Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường và 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11 của trường THCS Phúc Lợi diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, là 

dịp để các thế hệ thầy và trò nhà trường cùng nhau hội ngộ, ôn lại truyền thống vẻ 

vang trong suốt hành trình 60 năm xây dựng và phát triển, từ đó tiếp thêm động lực 

và tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới tràn đầy niềm tin và khát vọng. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: 



  

 

 
 

 



 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 


