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UBND QUẬN LIÊN CHIỂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Liên Chiểu, ngày 05 tháng 9 năm 2020 

 
BÀI PHÁT BIỂU 

CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2020-2021 
__________________________ 

 

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, các bậc CMHS cùng các em 

HS thân mến!  

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt nhà trường, xin trân trọng 

gửi đến Quý Thầy, Cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh lời chào 

mừng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.  

Hôm nay, do tình hình dịch Covid kéo dài nên Trường THCS 

Lương thế Vinh không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới được, 

Thầy cũng rất tiếc vì đầu năm học chưa được gặp 380 em học sinh 

lớp 6 mới vào trường, Thầy mong rằng tiếp nối truyền thống, các 

em sẽ nhanh chóng hòa nhập, đạt nhiều thành tích trong học tập, 

trở thành niềm tự hào của nhà trường.  

Năm học vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của 

Quận ủy, HĐND, UBND, ngành Giáo dục quận và các cấp uỷ đảng, 

chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của CMHS toàn 

trường, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trường THCS Lương thế 

Vinh đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn, đạt được 

những kết quả rất đáng khích lệ, các hoạt động giáo dục trong nhà 

trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất 

đáng tự hào so với những năm trước. Nền nếp, kỷ cương trường 

học được giữ vững; chất lượng giáo dục đã có sự nâng lên rõ rệt: 
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- Toàn trường có 52.4% học sinh xếp loại học lực Giỏi, 30.3% 

học sinh  xếp loại học lực Khá, không có học sinh  yếu - kém. 100% 

học sinh  xếp loại Hạnh kiểm Tốt, Khá; 100% học sinh  được công 

nhận tốt nghiệp THCS và 87% học sinh  đỗ vào lớp 10 THPT công 

lập, trong đó có 14 em đỗ vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

- Về tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp luôn được giữ vững 

về số lượng và chất lượng giải; Trong năm qua, học sinh lớp 9 

tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố đạt được 50 giải 

(12 Nhất, 12 Nhì, 18 Ba và 08 KK). Dự thi Tin học trẻ Thành 

phố 02 Ba, 01 Khuyến khích. 

- Ngoài ra, các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ-TDTT cũng 

được nhà trường chú trọng và đạt nhiều giải cao như: Xếp vị thứ 

Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp quận; Tham gia Hội thi làm 

lồng đèn đạt giải III và mâm cỗ trung thu đạt giải II cấp thành phố. 

Tham gia Hội thi “Chúng em hát dân ca và hô hát Bài chòi” cấp 

thành phố đạt 02 giải Bạc. 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được 

bổ sung, hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu tối 

thiểu cho dạy và học. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường 

cũng luôn duy trì và phát triển. Các thầy - cô giáo luôn cố gắng 

trong công tác giáo dục học sinh, nhiệt tình, hăng say, tâm huyết 

với nghề và tận tâm vì học sinh thân yêu. 
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Có được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực đầy tâm 

huyết của thầy cô giáo, sự cố gắng vượt khó của các em học sinh. 

Đặc biệt nhà trường luôn trân trọng và cảm ơn sự quan tâm chỉ 

đạo sâu sát của Quận ủy, HĐND, UBND, ngành Giáo dục quận và 

chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các bậc CMHS, 

Ban Khuyến học nhà trường đã giúp đỡ nhà trường hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.  

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, các bậc CMHS cùng các em 

HS thân mến!  

Năm học mới nhà trường có 15 phòng học và 5 phòng học bộ 

môn (đạt chuẩn Quốc gia) với đầy đủ các trang thiết bị dạy học, 

trường có Thư viện đạt chuấn Quốc gia (Thư viện Tiên tiến), có 

Nhà thi đấu đa năng và Bể bơi hiện đại dùng để tổ chức các hoạt 

động năng khiếu, TDTT.  

Đội ngũ CB, GV, NV của nhà trường hiện có 62 người được 

biên chế thành 7 tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Các Thầy, Cô 

giáo là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, kinh 

nghiệm trong công tác, tận tâm tận lực tất cả vì học sinh thân yêu. 

Đầu năm học nhà trường có tổng cộng 30 lớp với 1305 học 

sinh (trong đó có 605 học sinh nữ) được biên chế thành 4 khối 6-7-

8-9, trong đó khối 6 có 8 lớp với 380 HS, khối 7 có 7 lớp với 321 

HS, khối 8 có 8 lớp với 333 HS, khối 9 có 7 lớp với 271 HS. 

Năm học mới 2020 - 2021 bắt đầu, sẽ có nhiều chông gai và 

thử thách, tuy ban đầu chúng ta vừa phòng tránh dịch, vừa hoàn 
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thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Nhưng với quyết tâm cao 

nhất của toàn ngành giáo dục, sự đồng lòng của CMHS và sự nỗ lực 

vượt khó trong điều kiện học tập còn gặp nhiều khó khăn, chúng ta 

tin tưởng sẽ vượt qua giai đoạn này và sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm 

nhiều thành công và thắng lợi mới.  

Một lần nữa, kính chúc quý thầy cô giáo, anh chị em nhân viên 

nhà trường, lời chúc sức khoẻ và thành công, chúc các em học sinh  

bước vào năm học mới vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích trong 

học tập và rèn luyện.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 HIỆU TRƯỞNG 
  

 

 

 

 

 

 

Bùi Duy Quốc 

 

 


