
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 

Sáng nay, ngày 05/9/2021, hòa chung không khí hân hoan của cả nước, 

thày và trò trường THCS Phúc Lợi cùng tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-

2022 – Một Lễ khai giảng thật sự đặc biệt. 

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, Lễ khai giảng năm học 

2021 - 2022 được thành phố Hà Nội tổ chức chung tại điểm cầu Trường THCS 

Trưng Vương - quận Hoàn Kiếm từ 7h30 – 8h30 sáng, được truyền hình trực tiếp 

trên sóng của Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Hà Nội để tất cả cán bộ, giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục, và nhân dân 

trên địa bàn thành phố được theo dõi. 

 

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 được truyền hình trực tiếp từ  

trường THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm 

Chương trình Lễ Khai giảng năm học mới được tổ chức long trọng và ý 

nghĩa. Các em học sinh được lắng nghe lời phát biểu động viên của các lãnh đạo 

Thành phố và được nghe tiếng trống trường rộn rã báo hiệu năm học mới bắt đầu.  



Buổi lễ đã diễn ra trong không khí khẩn trương, an toàn và hiệu quả, có tác 

dụng kịp thời động viên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm 

học mới với một tinh thần phấn khởi, hào hứng và quyết tâm cao. 

 

Các em học sinh nhà trường tham dự Lễ khai giảng trực tuyến 

Ngay sau phần Lễ khai giảng chung, toàn bộ các em học sinh trường THCS 

Phúc Lợi đã được gặp mặt trực tuyến và tham dự chương trình sinh hoạt đầu năm 

học với các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp từ 8h45 - 9h30. 



 

Buổi sinh hoạt tập thể đầu năm tại phòng zoom của các lớp 

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, các thầy cô giáo chủ nhiệm đã tổ 

chức buổi sinh hoạt đầu năm ngắn gọn nhưng rất sôi nổi và đầy ý nghĩa. Trong buổi 

sinh hoạt, các em đã được xem video giới thiệu năm học mới của nhà trường, video 

giới thiệu các hoạt động của nhà trường, và được nghe các thầy cô giáo chủ nhiệm 

dặn dò các công việc chuẩn bị cho năm học mới. 

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 mặc dù phải diễn ra trên hình thức trực 

tuyến nhưng đã khơi dậy tinh thần quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 

học 2021 - 2022 của cả thầy và trò trường THCS Phúc Lợi. 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trong ngày khai giảng: 



 

Ban giám hiệu nhà trường dự Lễ khai giảng trực tuyến 

 



 

 

Học sinh nhà trường dự Lễ khai giảng trực tuyến 



 

Đồng chí Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đọc thư Chủ tịch nước 

gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới 

 

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

TP Hà Nội phát biểu chào mừng năm học mới, chúc mừng và động viên thầy và trò 

ngành Giáo dục thủ đô 



 

 

Quang cảnh Lễ khai giảng tại điểm cầu trường THCS Trưng Vương 

 

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

TP Hà Nội đánh trống khai trường 


