
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI LONG TRỌNG TỔ CHỨC 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 

 

  Sáng nay, ngày 05/9/2022, trong nắng vàng và làn gió nhẹ của mùa thu Hà 

Nội, hoà chung không khí tưng bừng của hàng triệu học sinh trong cả nước chào 

đón năm học mới, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi long trọng tổ chức Lễ khai 

giảng năm học 2022 – 2023.  

 

Tham dự Lễ khai giảng có ông Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường 

Phúc Lợi, 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 

ông,bà trong ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp cùng toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên  và 719 học sinh của nhà trường. 

 

 

 



 

Văn nghệ chào mừng 

 Lễ khai giảng mở đầu với không khí tưng bừng rộn ràng của phần đón học 

sinh lớp 6. Trong năm học 2022-2023, nhà trường đã đón 191 em học sinh khối 6. 

Bước vào cổng trường THCS Phúc Lợi, các em đã mang trong mình bao niềm hi 

vọng, chờ mong của gia đình.  

 

 

 

 

 

 

Chào đón các em học sinh khối 6  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào đón các em học sinh khối 6  

Tiếp theo, sau các nghi thức chào cờ trang nghiêm, các em học sinh đã được 

nghe cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà 

trường đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân 

ngày khai trường. Những lời căn dặn, nhắn nhủ trong bức thư đã tiếp thêm động 

lực cho thầy và trò nhà trường trong năm học 2022-2023.  



 

Cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường 

đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày Khai giảng 

Trong buổi lễ, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng 

nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023. Thầy giáo đã nêu bật 

được kết quả của nhà trường trong năm học 2021-2022 đồng thời xác định mục tiêu 

nhiệm vụ mà toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường cần 

phấn đấu trong năm học mới 2022 – 2023.  Thầy Hiệu trưởng cũng gửi gắm nhiều 

thông điệp đến đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh và học 

sinh toàn trường, phát động hưởng ứng các phong trào giáo dục trong giai đoạn 

hiện nay.  



 

Thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường 

đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023 

 

        Ngay sau lời tuyên bố khai giảng, thầy Nguyễn  Mậu Minh - Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng nhà trường đã gióng ba hồi trống đánh dấu cho sự khởi đầu một năm 

học mới, với niềm tin về một năm học có nhiều kết quả tốt đẹp. 

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

khai ba hồi trống đánh dấu một năm học mới 



      Như thường lệ, buổi lễ khai giảng năm nào học sinh của nhà trường cũng nhận 

được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Tại buổi lễ, nhà trường đã được đón 

nhận những lẵng hoa tươi thắm của các đồng chí lãnh đạo phường Phúc Lợi, Hội 

cha mẹ học sinh và doanh nghiệp trên địa bàn. Tấm lòng và sự quan tâm ấy là 

nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với thầy và trò trường THCS Phúc Lợi trước 

thềm năm học mới 2022-2023. 

 

Đồng chí Dương  Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi  

tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân ngày Khai giảng 



 

Ban đại diện CMHS tặng hoa nhà trường nhân ngày Khai giảng 

Vậy là, năm học 2022- 2023 đã chính thức bắt đầu. Đây là năm học tiếp cận 

khoa học công nghệ hiện đại, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện, là năm học có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Đặc biệt trong 

năm học này, tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ 

của phụ huynh học sinh, sự nỗ lực của các em học sinh, sự nhiệt tình "Hết lòng vi 

học sinh thân yêu" của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường; chúng ta tin 

tưởng chắc chắn rằng trường THCS Phúc Lợi sẽ đạt kết tốt đẹp, xứng đáng với sự 

tin tưởng của nhân dân và các bậc phụ huynh. 

 

 

     


