
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG 

NĂM HỌC 2021-2022 

Được sự đồng ý của UBND quận và phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long 

Biên, sáng ngày 28/5/2022 trường THCS Phúc Lợi long trọng tổ chức lễ bế giảng 

năm học 2021-2022. Đây cũng là lúc thầy và trò nhà trường cùng điểm lại những 

thành tích, kết quả đạt được trong năm học vừa qua - một chặng đường đầy chông 

gai nhưng có nhiều thành tích đáng tự hào.  

Trong buổi lễ, nhà trường được vinh dự chào đón các vị đại biểu: đồng chí 

Nguyễn Văn Sẵn - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, đồng 

chí Phạm Hoàng Hải - bí thư Đoàn phường Phúc Lợi, các bác đại diện Hội cha mẹ 

học sinh nhà trường và đại diện các đối tác của nhà trường. Buổi lễ còn có sự tham 

dự của thầy Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, các thầy 

cô giáo trong hội đồng sư phạm và 692 em học sinh.   

 

Năm học vừa qua là một năm thành công đối với tất cả các thành viên dưới 

mái trường THCS Phúc Lợi. Để xây dựng được một tập thể vững mạnh, một môi 

trường giáo dục toàn diện như hiện nay, Trường THCS Phúc Lợi đã nhận được sự 

quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, Nhà trường cũng nhận 

được sự phối hợp nhiệt tình của các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh, sự tâm huyết 

của toàn thể các thầy, cô giáo; tinh thần sáng tạo và vươn lên không ngừng của học 



sinh,… Thành công ngày hôm nay của Nhà trường được xây dựng nên từ sự cố 

gắng, nỗ lực của tất cả các thành viên. 

 

 

Sau những lời ca tiếng hát náo nức của các em học sinh, cô giáo Đặng Thị 

Tuyết Nhung - Phó hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 

2021 - 2022. Năm học 2021 - 2022 có nhiều khó khăn, thử thách.  Đại dịch 

COVID – 19  đã khiến tất cả học sinh đều phải nghỉ học ở nhà trong một thời gian 

dài. Nhưng nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám Hiệu, sự cố  gắng nỗ lực của 

thầy và trò mà nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào: chất lượng 

hai mặt giáo dục được giữ vững, tỉ lệ học sinh giỏi cấp Quận vượt chỉ tiêu đề ra, có 

nhiều học sinh tham gia các sân chơi quốc tế đạt thành tích cao, tiêu biểu như em 

Nguyễn Hải Đăng lớp 7A1 đạt 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ các cuộc thi ASMO-Toán, 

Anh, AMO, TIMO, HKIMO… Các phong trào đoàn thể trong nhà trường đều hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ: Công đoàn đạt 99,5 điểm xếp thứ Nhất trong quận, thư 

viện nhà trường duy trì thư viện xuất sắc cấp Thành phố. Những thành tích này tiếp 



tục khẳng định vị trí của nhà trường về chất lượng dạy và học, tô thắm thêm bảng 

vàng truyền thống thành tích cho trường. 

 
Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó HT nhà trường  

đọc báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 

Để ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 

học 2021- 2022, nhà trường đã vinh danh các thầy cô giáo và các em học sinh đạt 

thành tích xuất sắc trong các kì thi Học sinh giỏi cấp quận, các sân chơi quốc tế, … 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng trao thưởng cho lớp tiêu biểu, có những tiến bộ vượt 

bậc trong năm học vừa qua. Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao, 

động viên tiếp sức cho các thầy cô giáo, các em học sinh trên chặng đường tiếp 

theo.  

 
Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trao thưởng  

cho CBGV,NV HTXSNV năm học 2021-2022 



 
 

Đ/c Nguyễn Văn Sẵn – chuyên viên PGD&ĐT quận trao thưởng  

cho GV có có HS đạt HSG cấp Quận 

 

  
Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trao thưởng 

 cho HS đạt HSG cấp Quận 



 

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó HT nhà trường trao thưởng  

cho học sinh đạt thành tích trong các sân chơi Quốc tế  

 

 
Bà Dương Thị Bằng – Ban đại diện CMHS nhà trường trao thưởng  

cho HS có điểm TK cao nhất khối 

 

 



 

Đ/c Phạm Hoàng Hải - bí thư Đoàn phường Phúc Lợi trao thưởng cán bộ đội tiêu biểu 

 

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó HT nhà trường cùng đại diện  

trung tâm KDI trao thưởng cho HS có dự án STEM xuất sắc 



  

Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ - Phó HT nhà trường trao thưởng  

tập thể lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

Lễ bế giảng không chỉ là thời khắc kết thúc của một năm học, mà đây chính 

là thời khắc tạm chia tay một lớp học sinh đã trưởng thành- học sinh khối 9. Trong 

suốt 4 năm học gắn bó với mái trường THCS Phúc Lợi, dưới sự dìu dắt tận tình 

của các thầy cô giáo, sự chăm sóc của gia đình và sự nỗ lực của bản thân, các em 

học sinh khối 9 đã luôn miệt mài, hăng say trong học tập. Trường THCS Phúc Lợi 

dường như từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các em, lưu giữ đầy ắp những 

kỉ niệm về tình thầy trò mến thương, tình bạn hồn nhiên, trong sáng, mộng mơ. 

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh- Hiệu trưởng nhà trường 

đã biểu dương những nỗ lực của các em học sinh trong suốt những năm học vừa 

qua, chia sẻ, động viên và dặn dò các em trong những chặng đường sắp tới. Đồng 

thời, thầy cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bậc phụ huynh học sinh khối 9 - những 

người đã đồng hành cùng nhà trường. 



 

Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường 

phát biểu động viên HS lớp 9 

Đáp lại tình cảm của nhà trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh khối 9 và các 

em học sinh khối 9 cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới công lao dạy dỗ của các 

thầy cô và tặng quà kỉ  niệm nhà trường.  

 

Ban đại diện CMHS khối 9 tặng hoa cảm ơn các thầy cô trong HĐSP nhà trường 



Buổi lễ tổng kết năm học 2021 – 2022 của Trường THCS Phúc Lợi kết thúc 

trong niềm hân hoan của thầy và trò nhà trường. Vui mừng vì một năm học nhiều 

khó khăn, thử thách đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Những kết quả đó sẽ là tiền 

đề hứa hẹn cho sự thành công của những năm học tiếp theo. Từ đây, nhà trường sẽ 

không ngừng phát triển đi lên, đóng góp cho sự phát triển giáo dục của Quận Long 

Biên.  

 


