
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ TUYÊN DƯƠNG 

KHEN THƯỞNG, CHIA TAY HỌC SINH KHỐI 9 TRỰC TUYẾN  

 Lễ bế giảng là sự kiện đặc biệt ý nghĩa để thầy và trò nhà trường cùng nhìn lại 

một năm học với những nỗ lực bền bỉ, những thành công và thật nhiều khoảnh khắc 

đáng nhớ. Năm nay, vì dịch Covid-19, các em học sinh đã không thể đến trường dự lễ 

tổng kết này. Với mong muốn mang đến cho các con học sinh khối 9 buổi lễ ý nghĩa 

nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch, sáng ngày 10/6, trường THCS Phúc Lợi 

đã tổ chức Lễ tổng kết và tuyên dương khen  thưởng, chia tay học sinh khối 9 trực 

tuyến. Buổi lễ không có sân khấu rực rỡ, những bó hoa rực  rỡ nhưng vẫn tràn ngập 

cảm xúc.  

 

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến 



Tham dự buổi lễ Bế giảng năm học 2020-2021 của học sinh khối 9 có bà Đặng 

Thị Đường, chi hội trưởng Hội cha mẹ học sinh nhà trường, thầy Nguyễn Mậu Minh- 

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường, đại diện các thầy cô giáo trong hội đồng sư 

phạm và gần 200 em học sinh khối 9.  

Mở đầu buổi lễ, cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung- Phó hiệu trưởng nhà trường đã 

trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của học sinh khối 9. Đây là năm học có 

nhiều thách thức đối với ngành giáo dục, đặc biệt là các em học sinh khối 9. Đại dịch 

COVID – 19  đã gây ra sự xáo trộn lớn, mọi mặt đều bị ảnh hưởng và giáo dục là một 

phần tất yếu. Thực hiện lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ Việt Nam, tất cả học sinh 

đều phải nghỉ học ở nhà trong khoảng thời gian dài. Nhưng nhờ vào việc dạy và học 

online hiệu quả, sự cố gắng không ngừng nghỉ của thầy cô và các em học sinh nên các 

em đã “về đích xuất sắc".  

 

Cô Đặng Thị Tuyết Nhung- Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết 

Tiếp theo, Cô Phạm Thị Hậu- Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã thông qua 

quyết định trao thưởng cho các em học sinh khối 9 đạt thành tích trong năm học 2020-

2021. Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao, động viên tiếp sức cho các 

em học sinh trên chặng đường tiếp theo.  



 

Đáp lại tình cảm của thầy cô, bác Đặng Thị Đường, trưởng ban đại diện Hội cha 

mẹ học sinh nhà trường đã đã gửi tới các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà 

trường tấm lòng tri ân của mình. Đó là lời cảm ơn chân thành xúc động từ đáy lòng 

của các bậc cha mẹ. 

 

Bác Đặng Thị Đường tri ân nhà trường 

Video kết thúc buổi lễ đã “đóng băng” những kỉ niệm của 4 năm cấp hai của 

gần 200 em học sinh khối 9, làm hành trang để các con bay cao, bay xa. Và  “dù ở bất 

kì nơi đâu, các học trò của cô cũng sẽ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Thầy 

cô luôn tự hào và chào đón con trở về trong vòng tay yêu thương”. Lời nhắn nhủ của 

thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh cũng chính là của các thầy cô gửi tới các em.  



 

Thầy Nguyễn Mậu Minh- Hiệu trưởng nhà trường dặn dò trước kì thi cam go 

Cái nắng chói chang  của ngày hè lúc này chẳng bằng sức nóng của kì thi vào 10 

sắp tới, phượng đỏ rực ngoài kia chẳng bằng ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy trong 

lòng mỗi học sinh lớp 9 của trường THCS Phúc Lợi hôm nay. Chúng ta hãy cùng 

chung tay, chung sức, chung lòng, vì một kì thi an toàn với kết quả mĩ mãn nhất. Và 

các em hãy nhớ, trong suốt chặng đường 4 năm đã qua, trong hành trình mới sắp tới, 

các em luôn có sự tin tưởng, hi vọng và đồng hành của các thầy cô – niềm hi vọng, tin 

tưởng dành cho một khóa học trò đầy bản lĩnh và tài năng. 

“Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt. 

Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau” 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ 



 

 



 

 


