
 

GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

Vào chiều nay, ngày 10/1/2022 trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra buổi gặp 

mặt trực tuyến đội tuyển HSG tham dự kì thi cấp Quận năm học 2021-2021. Buổi 

gặp mặt có sự tham dự của thầy giáo 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, các cô giáo chủ nhiệm, cô giáo phụ trách đội tuyển và đặc biệt 

là sự có mặt của các bậc phụ huynh và 26 em học sinh tham dự kì thi Học sinh giỏi 

cấp Quận năm học 2021-2022. Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thân mật, ấm cúng 

khích lệ tinh thần các em trước kì thi quan trọng.   

 
Buổi gặp mặt được tổ chức trực tuyến 

         Phát huy truyền thống hằng năm, trường THCS Phúc Lợi luôn có nhiều đóng 

góp lớn lao trong việc nuôi dưỡng nhân tài của đất nước, công tác bồi dưỡng Học 

sinh giỏi luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Mở đầu buổi gặp mặt đội 

tuyển Học sinh giỏi cấp Quận, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu 

trưởng nhà trường đã có lời tâm sự, động viên tinh thần các em học sinh trước kì 

thi sắp tới. Thầy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các 



em học sinh trong suốt quá trình dạy học trên lớp và trong thời gian ôn luyện đội 

tuyển. 

           Trong lời chia sẻ đầy ân cần, thầy Hiệu trưởng đã chia sẻ “Công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường chú trọng, là ưu tiên hàng đầu. Mỗi học 

sinh dưới mái trường THCS Phúc Lợi đều là những mầm non tinh túy của thủ đô 

nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung”. Để đạt thành tích cao, thầy đã nhắc 

nhở các em phải hết sức thận trọng trong quá trình làm bài, tự biết kiểm soát thời 

gian sao cho hợp lí và xử lí đề bài một cách kĩ lưỡng. Thầy cũng thể hiện sự kỳ 

vọng các em sẽ mang lại bảng vàng thành tích về cho nhà trường, trở thành niềm tự 

hào của gia đình và cũng là tấm gương cho các thế hệ mai sau.  

     Trong buổi gặp mặt, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung, các cô giáo người phụ 

trách đội tuyển HSG và các cô giáo chủ nhiệm cũng không quên dặn dò các con 

chuẩn bị thật kĩ lưỡng đồ dùng học tập, tâm lý, sức khỏe và cách ôn tập hiệu quả 

nhất để sẵn sàng, vững tin và quyết tâm cao độ cho kỳ thi. 

 

 
     Đội tuyển HSG năm học 2021 - 2022 chính là những mầm ươm tài năng, các 

em sắp bước vào kì thi để khẳng định mình - xứng đáng với trách nhiệm và niềm 

tự hào của những đại diện tiêu biểu cho học sinh trường THCS Phúc Lợi. Chúc các 

em học sinh bình tĩnh, tự tin và giành kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới! 



 

      

 


