
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI KỈ NIỆM 112 NĂM 

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2022) 

 
Mỗi độ tháng ba về, trong không khí ấm áp của mùa xuân, chúng ta lại hân 

hoan đón chào kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đó là ngày dành để tôn vinh 

những vất vả của người mẹ tảo tần, người vợ đảm đang, những người vun vén, 

dựng xây tổ ấm gia đình. Hòa chung không khí vui tươi của cả nước, tối ngày 7-3-

2022, BCH Công đoàn phối hợp cùng nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt kỉ niệm 

112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022) theo hình thức trực tuyến. Buổi 

họp mặt được tổ chức trang trọng, ấm cúng với sự tham gia của các thầy, cô giáo 

trong hội đồng sư phạm nhà trường. 

 

Gặp mặt kỉ niệm 8/3 được tổ chức trực tuyến 

Mở đầu buổi lễ thông qua những thước phim tư liệu về lịch sử ngày Quốc tế 

phụ nữ, các thầy cô cùng nhau ôn lại dấu mốc cách đây 112 năm. Bắt đầu từ phong 

trào đấu tranh đòi quyền sống của những nữ công nhân Mỹ, phụ nữ thế giới đã tạo 

nên những thành công vang dội trong lịch sử nhân loại. 



Tiếp theo, tại buổi giao lưu, đại diện cho tập thể giáo viên, nhân viên nam 

trong nhà trường thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà 

trường đã điểm lại những truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam qua các giai 

đoạn lịch sử hào hùng và các hoạt động của nữ công nhà trường trong thời gian 

qua. Trong đó, thầy đặc biệt nhấn mạnh đến những thành tích đạt được trong phong 

trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà của chị em đã góp phần tích cực vào sự phát 

triển chung của nhà trường. Đồng thời, thầy cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến 

các cô giáo trong nhà trường. 
 

Thầy Nguyễn Mậu Minh- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc 

đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ nhân ngày 8/3 

Cũng tại buổi gặp mặt, cô Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn nhà trường  

đã tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” của Trường  THCS Phúc  

Lợi. Thời gian qua, các cô giáo của nhà trường đã chủ động sáng tạo trong công tác 

tham mưu; tích cực trong công tác dạy học, không ngừng học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời các cô giáo thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm 

mẹ, làm dâu trong gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, kế hoạch hóa gia đình, 

xây dựng gia đình hạnh phúc và tiến bộ. Bên cạnh đó, các cô còn thực hiện tốt 



nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống 

các tệ nạn xã hội. 

 

Khen thưởng các cô giáo “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

Buổi gặp mặt kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 khép lại với thật nhiều cảm 

xúc bằng những thước phim về các cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ nhà trường và 

những món quà xinh xắn. Xin gửi lời chúc yêu thương nhất tới cán bộ, giáo viên, 

nhân viên nữ trong nhà trường, chúc các cô luôn trẻ trung, hạnh phúc trong cuộc 

sống, bình an đi qua mùa dịch. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: 



 
 

 

Các cô giáo tổ Văn phòng 
 
 

Các cô giáo tổ Khoa học tự nhiên 



 

Các cô giáo tổ Khoa học xã hội 
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