
CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG QUÀ TÀI TRỢ CHO HỌC SINH NĂM 2022 

Vào lễ chào cờ sáng thứ 2 (18/4/2022) vừa qua, tại trường THCS Phúc Lợi đã 

diễn ra chương trình trao tặng quà tài trợ cho học sinh năm 2022.  

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Hoàng Hải, Bí thư đoàn phường Phúc 

Lợi, ông Nguyễn Đức Huấn, phụ huynh học sinh lớp 8A1; 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, cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học 

sinh nhà trường.   

 

Đồng  chí Phạm Hoàng Hải, Bí thư Đoàn phường Phúc Lợi  

 tặng quà cho các học sinh tiêu biểu 

Đoàn thanh niên phường Phúc Lợi đã trao 6 suất quà cho các học sinh tiêu biểu 

trong học kì 1 của nhà trường. Đó là các học sinh Nguyễn Thu Hà (9A1), Đào Phạm 



Khánh Linh (9A1), Nguyễn Bảo Duy (8A1), Thân Phương Lan (7A2), Nguyễn Vũ 

Thùy Linh (6A1).  Đây là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học kì 1, điểm 

tổng kết cao trong khối, đạt các giải học sinh giỏi cấp quận.  

 

Ông Nguyễn Đức Hiếu, PHHS lớp 8A1 trao tặng quà cho nhà trường 

Cũng trong buổi trao tặng quà tại trợ, ông Nguyễn Đức Huấn, phụ huynh học 

sinh lớp 8A1 đã trao tặng 371 trái bóng trị giá 81.600.000 cho học sinh nam của nhà 

trường với mục đích giúp các em luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe 

trong mùa dịch. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên các em học sinh 

nổ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện sức khỏe. Nhận được các món quà này, các 

em học sinh đều rất vui mừng và xúc động, hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và 

rèn luyện.  


