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CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI – NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

Năm học 2021 – 2022 đã bắt đầu,  vẫn như thông lệ, ngày 05 tháng 9 khi cái nắng hè 

đã dịu đi, gió thu nhè nhẹ là lúc tiếng trống trường vang lên thôi thúc thầy cô và các em học 

sinh hân hoan đón ngày tựu trường. Thầy cô vẫn dậy từ sớm chuẩn bị trang phục thật trang 

trọng dự Lễ Khai giảng, các em học sinh cũng thấp thỏm từ mấy ngày hôm nay để chuẩn bị 

một chiếc áo trắng tinh để mặc khi dự Lễ Khai giảng, nhưng chỉ khác là hôm nay chúng ta 

ngồi trước màn hình Tivi và màn hình máy tính ở tại nhà để dự, nhưng cái tâm trạng đón ngày 

khai trường của chúng ta vẫn rất náo nức.  

Các thầy cô và các anh chị khối 11 và khối 12 hân hoan chào mừng 476 em khối 10 

các em là thế hệ thứ 22 – GEN 22 của mái trường THPT Quang Minh. 

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của các em ở ngôi trường THPT, Lễ Khai giảng 

năm nay thật đặc biệt, toàn thể thầy và trò mình cùng dự khai giảng Online, nhìn thấy nhau 

qua màn hình máy vi tính hoặc màn hình điện thoại. Từ nhiều trường THCS khác nhau thuộc 

các Quận, huyện của Thành phố Hà Nội các em cùng hội ngộ về đây để tiếp tục hoàn thành 

chương trình học phổ thông. Chúng ta hãy tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng những ước mơ và 

khát vọng của mỗi cá nhân và tìm cách tốt nhất học tập tiến bộ, hoàn thiện nhân cách. Trong 

tương lai, khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, các em sẽ trở thành những công dân có ích, những 

nhà lãnh đạo tài năng của đất nước vì vậy chúng ta hãy cùng nói với nhau về trách nhiệm: 

trách nhiệm với bản thân các em, với gia đình, bạn bè, với ngôi trường mới của các em, trách 

nhiệm với thành quả của nhiều thế hệ nhà giáo và học sinh trong 21 năm xây dựng và trưởng 

thành của trường THPT Quang Minh. Các em sẽ phải nỗ lực học tập, phải tuân thủ những nội 

quy của nhà trường như những nguyên tắc bất di bất dịch. 

Các em hãy bắt đầu đặt mục đích lớn lao hơn cho mỗi bản thân, hãy đặt mục tiêu cho 

mỗi sáng thức dậy và hãy cam kết quyết tâm theo đuổi những đam mê, những ý tưởng mới 

của tuổi trẻ ngay từ bây giờ. 

Cùng nỗ lực bên các em là những người Cha, người Mẹ tần tảo sớm hôm, luôn dành 

hết tình yêu thương và luôn mong muốn tạo cho các em nhiều cơ hội tốt hơn. Các em sẽ có 

những thầy, cô giáo tận tụy và Ban giám hiệu nhà trường đang đồng hành cùng các em. Lãnh 

đạo nhà trường và các thầy cô luôn cố gắng  để bảo đảm rằng các em sẽ được hưởng một môi 

trường giáo dục lành mạnh, hiện đại và văn minh để các em có thể chuẩn bị tốt nhất cho hành 

trang vào đời trong tương lai của mình. 

Và như vậy, nghĩa vụ của các em là học cho thật giỏi và tu dưỡng đạo đức, rèn luyện 

lối sống thật tốt. Chúng ta tin rằng các em sẽ trở thành những công dân tốt theo cách của mỗi 

cá nhân để phục vụ tốt nhất cho đất nước Việt Nam của chúng ta. 

Hai năm nay, dịch bệnh Covid-19 làm cả thế giới phải thay đổi nhiều thói quen, thay 

đổi nhịp điệu sống, thay đổi cách thức học tập và làm việc, thầy trò mình đến nay vẫn gặp 

nhau qua đường truyền Internet, khai giảng Online, học Online, họp CMHS Online. Nhưng 

các anh chị khóa 18,19, 20, 21 đều đã vượt qua những khó khăn này. Đặc biệt các anh chị 

khóa 18 và 19 đã vượt qua kì thi Tốt nghiệp THPT một cách xuất sắc. Cô mong rằng các em 

là thế hệ học sinh tiếp theo của nhà trường, các em hãy viết tiếp những trang sử vàng của ngôi 

trường thân yêu này. Cô tặng các em một câu mà cô rất tâm đắc: “Tất cả những tòa lâu đài 

nguy nga tráng lệ đều được xây nên từ những viên gạch bé nhỏ”, ngay từ giây phút này các 



em hãy cố gắng mỗi ngày một chút, mỗi việc cố làm tốt thêm một chút, các em sẽ thực hiện 

được những ước mơ của mình.   

Cô chúc các em có sức khỏe tốt, học tập tiến bộ và luôn là niềm tự hào của thầy cô và 

cha mẹ.  Cô đặt niềm tin ở các em!  

Cô muốn gửi đôi lời tới các anh chị khối 11, giờ này năm trước các em là em út của 

trường, nhưng một năm qua em đã lớn lên và giờ đây các em đã là anh chị của các em khối 

10, các em hãy gương mẫu trong học tập và rèn luyện, các em hãy là những người anh chị tận 

tình hướng dẫn các em khối 10, các em tiếp tục xây đắp cho ước mơ của mình để sang năm 

các em vững vàng cho chặng về đích của thành công.  

Các anh chị cả của trường – Khối 12, các em là khóa học sinh phải học Online dài nhất 

từ trước đến giờ, suốt hai năm lớp 10 và lớp 11 mỗi năm các em đều phải dừng đến trường 

học Online một thời gian. Điều này không hề thuận lợi chút nào, nhưng ngay những ngày đầu 

này cô đã thấy sự quyết tâm rất cao của các em, cô mong rằng mọi khó khăn cũng không thể 

làm nản lòng các học trò của cô. Cố gắng quyết tâm để hoàn thành một năm học thành công 

các em nhé.  

Tất cả thầy và trò chúng ta cùng vui mừng đón chào năm học mới! 

 

 

 

 

  


