
ĐẠI DIỆN TRƢỜNG THCS PHÚC LỢI  

DÂNG HƢƠNG TẠI TƢỢNG ĐÀI CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ 

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”  nhân kỷ 

niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, sáng ngày 25/7/2021, Ban Giám Hiệu trường 

THCS Phúc Lợi và đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã đại diện cho tập thể cán 

bộ giáo viên, nhân viên và hơn 800 em học sinh dâng hương, viếng đài tưởng niệm các 

anh hùng liệt sĩ phường Phúc Lợi. 

 

Ban Giám Hiệu nhà trƣờng kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sĩ 

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí kính cẩn nghiêng mình dâng 

lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm xin bày tỏ lòng thành 



kính của thày và trò trường nhà trường đối với các anh hùng liệt sĩ  đã không tiếc máu 

xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do cho dân tộc, đem lại hạnh 

phúc muôn đời cho đất mẹ Việt Nam. 

 

Thầy Hiệu trƣởng Nguyễn Mậu Minh dâng hƣơng 

Trong không khí trang trọng, thiêng liêng ấy, Ban Giám Hiệu nhà trường cũng đã 

báo công những thành tích nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Những danh 

hiệu giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp mà nhà trường đạt được là bông hoa ngát 

hương dâng lên báo đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ.  



 

Cô Đặng Thị Tuyết Nhung- Phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng 

dâng hƣơng viếng các anh hùng liệt sĩ 

 Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động ấy, tập thể trường THCS Phúc Lợi 

nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, nguyện 

ra sức thi đua học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hi sinh của các anh.  



 

Đồng chí Phạm Thị Hậu- Chủ tịch Công đoàn nhà trƣờng thắp nén hƣơng thơm 

         Những nén nhang thơm, những bông hoa thắm của thày trò nhà trường thể hiện 

lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay với các chiến sĩ anh hung đã hi sinh cho Tổ 

quốc.  


