
 1

PHÁT BIỂU CỦA HIỆU TRƯỞNG 
TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015 

(Ngày 05/09/2014 - Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) 
 

Kính thưa đồng chí Vũ Hồng Khanh, PGĐ sở Nội vụ Hà Nội; đc Cao Thị Ngọc Lan, 
PBT thường trực quận Ủy Ba Đình,  

Kính thưa các đại biểu đến từ các Đại sứ Quán Hà Lan, Nga, Hoa Kỳ, Singapore, Liên 
hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các trường ĐH, PT QT tại Hà Nội, 
Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý! 
Thưa các thầy, cô giáo, các bậc Cha, Mẹ học sinh  và các em học sinh thân mến! 

Hôm nay cùng với niềm vui khai trường của hàng triệu thầy, cô giáo và học sinh cả nước, 
trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (HNA) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm 
học 2014 – 2015. Thay mặt các thầy, cô giáo và gần 3000 học sinh, tôi xin nhiệt liệt chào 
đón và cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Thành ủy, 
HĐND, UBND và đại biểu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của Thành phố Hà Nội, của 
Quận Ba Đình, Cầu Giấy và các quận bạn đã tới dự và động viên thầy và trò chúng tôi. 
 
Xin gửi tới các thầy, cô giáo, các đồng chí, đồng nghiệp, các bậc CMHS và các em học 
sinh lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!  Xin đặc biệt chúc mừng các em học sinh lớp 10 
và 6, những học sinh ưu tú của Thủ đô đã vinh dự được trở thành học sinh của trường 
THPT chuyên HNA của chúng ta! 
 

Kính thưa các quý vị Đại biểu, thưa các vị khách quý! 

Thưa các thầy, cô giáo cùng các em học sinh yêu mến! 

Trong những năm qua, kế tục được truyền thống của nhà trường, phát huy được những 
thành tựu mới, HNA của chúng ta đã có bước phát triển vượt trội. Ngôi trường của chúng 
ta ngày càng khẳng định được vị thế của giáo dục thủ đô, của giáo dục Việt Nam trên thế 
giới. Chúng ta vui mừng nhận thấy những bước nhảy vọt trong chất lượng giáo dục mũi 
nhọn và toàn diện. Năm học 2013 – 2014, HNA đã có nhiều đổi mới về chủ trương và các 
chương trình hành động. Sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục, sự 
hài hòa giữa phát triển năng lực trí tuệ, xúc cảm và kỹ năng mềm đã giúp nhà trường tạo ra 
những sản phẩm giáo dục chất lượng cao để sau đó trở thành những lớp công dân năng 
động, sáng tạo và thích ứng nhanh với mọi điều kiện, hoàn cảnh. Phương pháp bổ sung vào 
chương trình học chính khóa các chuyên đề chuyên, tiệm cận chuyên, chương trình chất 
lượng cao, chương trình giáo dục đạo đức, lối sống đã giúp cho học sinh của trường không 
chỉ học giỏi mà còn có lối sống đẹp, hướng thiện, nhân ái và văn minh.  

Chúng ta tự hào vì đã đào tạo được nhiều học sinh tài năng để phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắc nghiệt của nền kinh tế tri thức và nhu 
cầu phát triển ngày càng cao của thủ đô Hà Nội. Năm học 2013-2014, thầy, trò chúng ta đã 
có một năm học sôi động và hiệu quả, học sinh của chúng ta đã giành được thứ hạng cao, 
với sự tiến bộ vượt bậc cả về số lượng và chất lượng trong các kỳ thi học sinh giỏi, các 
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hoạt động giáo dục QG & QT. 18 huy chương tại các kỳ thi QT là một con số đáng mơ ước 
của nhiều trường trung học. Đó là các kỳ thi Khoa học trẻ QT, Olympic Quốc tế Vật lý, 
Hóa học, Tin học và Toán học. Với vị trí thứ 3 trong tổng số 291 thí sinh đến từ 77 nước 
tham dự Olympic Hóa học QT 2014, em Phạm Mai Phương đã làm thế giới ngạc nhiên và 
thán phục về kết quả thi cả phần lý thuyết và thực hành. Cùng với Phạm Mai phương là 
Phạm Ngân Giang, hai nữ học sinh HNA đã mang lại niềm tự hào cho Hóa Học phổ thông 
Việt Nam. Vũ Thanh Trung Nam lớp 12 Lý1, Nghiêm Bá Trí 12 Nga , Lê Mạnh Tuấn lớp 
11 Hóa1 là những tấm gương tiêu biểu của sự bền bỉ và kiên trì trong học tập, để ngay từ 
lớp 10, 11, các em đã giành HCV tại các kỳ thi QT.  
 
Kế tục truyền thống học giỏi của các anh chị, các em học sinh THCS đã giành được phần 
thưởng danh giá là những tấm HCV, Bạc, Đồng tại kỳ thi Toán học QT, trong đó phải kể 
đến thành tích HCV xuất sắc của các em: Phan Minh Đức, Nguyễn Nga Nhi và Hoàng 
Nguyễn Minh Phương. Thành tích nghiên cứu khoa học mà các em đạt được trong cuộc thi 
Intel ISEFQT tổ chức tại Hoa Kỳ với sự tham gia của gần 1.700 thí sinh từ các quốc gia và 
các vùng lãnh thổ từ khắp các Châu lục là niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam. 26 học 
sinh 11 & 12 của trường trong tổng số 470 học sinh của 58 trường THPT khu vực phía Bắc 
được vinh dự nhận học bổng Vallet 2014. Đó là những học bổng danh dự dành cho các nhà 
khoa học trẻ tương lai. Các em thực sự là niềm tự hào của trường, là những tấm gương học 
sinh Việt Nam tiêu biểu bước lên bục vinh quang, nhận những Giải thưởng danh dự trước 
sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. 
 
Là đơn vị tiên tiến của Thủ đô Hà Nội, năm học 2013-2014 HNA của chúng ta tiếp tục dẫn 
đầu toàn quốc về số lượng giải (78) tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong kỳ thi đại học 
năm 2014, 3 lượt học sinh của trường đã giành vị trí thủ khoa của 3 trường đại học Việt 
Nam danh tiếng. Nhiều học sinh xuất sắc của trường được nhận học bổng theo học đại học 
tại các trường danh tiếng hàng đầu thế giới: Harvard, Yale, Stanford, John Hopkins, 
Princeton, Oxford, Cambridge ... và nhiều trường ĐH thế giới danh tiếng khác. 

Với nhứng thành tích vừa nêu trên, các em học sinh trường THPT chuyên HNA đã 
luôn khẳng định vị thế của mình, là nòng cốt dẫn đầu trong phong trào học sinh giỏi 
của Thủ đô Hà Nội. Chúng ta nhiệt liệt  biểu dương thành tích của tất cả các em! 
 

Kính thưa các vị đại biểu! 
Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh yêu mến!  
Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo học sinh tài năng, giáo dục học sinh toàn diện 
luôn được nhà trường luôn chú trọng. Ngoài những thành tích ấn tượng về học tập, nghiên 
cứu khoa học, học sinh HNA còn tham gia vào nhiều các hoạt động thiện nguyện, công tác 
đoàn thể và các công tác xã hội khác. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát huy đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn” luôn được khuyến khích, duy trì và phát triển. Hoạt động nhân 
đạo, từ thiện để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và trường, sự hỗ trợ các tỉnh 
vùng sâu, vùng xa, vùng chịu thiên tai luôn được trường chú ý và học sinh tự nguyện triển 
khai rộng khắp trong trường.  
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Song song với hoạt động hướng thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đã trở 
thành phong trào có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử Hà Nội, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn 
minh của thủ đô được mở rộng trong nhà trường. Bằng các dự án sáng tạo, bằng hoạt động 
của đa dạng các CLB, các em đang là những chủ nhân gìn giữ và phát huy hiệu quả nhất 
những giá trị truyền thống văn hóa của người Hà Nội, của văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện 
thuận lợi cho tiếp thu tinh hoa của văn minh nhân loại.  
 
Các em là những chủ thể quan trọng gìn giữ kỷ cương, nền nếp trong nhà trường, tạo nên 
môi trường giáo dục lành mạnh. Học tập chăm chỉ, sống có kỷ luật, thấu hiểu trách nhiệm 
trong mọi việc làm, tiếp cận công việc khoa học, dám đương đầu với thách thức, khó khăn, 
sẵn sàng trải nghiệm những ý tưởng mới mẻ và hành động văn minh luôn là những giá trị 
mà học sinh HNA hướng tới. Giá trị đó đã tạo nên những nét rất đặc trưng, những hình ảnh 
rất đẹp của học sinh HNA qua các thời kỳ. Nhiều các học sinh của trường có hoàn cảnh 
khó khăn, nhưng đã miệt mài học tập chăm chỉ, bền bỉ rèn luyện và đã thành tài. Các em đã 
luôn được tình thương yêu, tấm lòng nhân hậu và trách nhiệm của thầy, cô giáo và bạn bè 
HNA đùm bọc. Nhờ đó, các em đã có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn, luôn là 
học sinh chăm ngoan, học giỏi, lạc quan, tham gia nhiều hoạt động của nhà trường và đã 
giành nhiều thành tích cao trong học tập. Các em chính là những tấm gương về đức kiên trì 
và ý chí phấn đấu bền bỉ.  

Chúng ta hãy nhiệt liệt biểu dương những tấm gương học giỏi, rèn luyện tốt, biết vượt 
khó vươn lên trở thành con ngoan của gia đình, trò giỏi của nhà trường, công dân tốt 
của xã hội. 

 

Kính thưa các vị đại biểu! 
Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh! 

Thành tích của năm 2013-2014 đã phản ánh rõ sự nỗ lực của nhà trường, sự quan tâm 
chăm sóc gia đình, xã hội đã dành cho nhà trường. Thành tựu nổi bật trong năm đã thay lời 
cảm ơn sâu sắc của nhà trường tới Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND và nhân dân 
thủ đô, các bậc Cha, Mẹ học sinh đã đặt lòng tin và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường. 
Thay mặt Ban lãnh đạo, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới toàn thể các thầy giáo, 
cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh của trường vì sự nỗ lực to lớn trong năm học 
vừa qua. 

 

Năm học 2014-2015 tới đây sẽ có không ít những thách thức. Tập thể Đảng ủy, BGH nhà 
trường cùng toàn thế cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ phấn đấu hơn để phát huy 
những thành quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và mũi 
nhọn, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; tích cực đổi mới phương pháp dạy 
học, nêu cao ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn và đạo đức nhà giáo của đội ngũ 
giáo viên; không ngừng đổi mới quản lý và tập trung xây dựng môi trường giáo dục văn 
minh mang phong cách và truyền thống tốt đẹp riêng của trường THPT chuyên HNA. 
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Năm học 2014 – 2015 toàn ngành giáo dục đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XI, triển khai chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Chương trình hành động 
số 27-CTr/TU của Thành Ủy Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo 
dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và hội nhập quốc tế”, trường HNA sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản 
được đề ra.  

Với tư cách là trường trọng điểm, HNA đang thực hiện sứ mạng và trọng trách đặc biệt là 
đào tạo học sinh tài năng của thủ đô. Đây vừa là cơ hội để khẳng định vị thế, vừa là thử 
thách to lớn đối với Nhà trường trong thời kỳ hội nhập QT. Mang sứ mệnh cao cả đó, toàn 
thể cán bộ, viên chức và các em học sinh của Nhà trường hãy đoàn kết, sáng tạo, đổi mới 
chính mình, thực hiện tốt nhất trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cá nhân một cách chất lượng 
và đạt hiệu quả cao. Để đóng góp phần thiết thực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo thủ đô và 
nước nhà trong giai đoạn mới, chúng ta sẽ cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau 
đây: 

Thứ nhất, chúng ta sẽ đổi mới trong tư duy và tầm nhìn về tổ chức điều hành bộ máy, về 
hoạt động dạy và học, về nghiên cứu khoa học và về hợp tác quốc tế. Triển khai rà soát và 
bổ sung chương trình đào tạo chuyên, cận chuyên và chất lượng cao được coi là  nhiệm vụ 
then chốt. Bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá được coi là những ưu 
tiên hàng đầu.  

Thứ hai, công tác phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 
và phẩm chất chính trị của đội ngũ nhà giáo sẽ theo hướng chuẩn mực, hiện đại, thiết thực 
và năng động theo đúng đặc thù riêng của học sinh chuyên HNA. Lan tỏa phương pháp học 
tập và làm việc khoa học, đạt hiệu quả cao cho mọi thành viên trong nhà trường sẽ là 
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Những bước tiến mới trong quản lý trường sẽ phải thực 
hiện để từng bộ phận có thể đưa ra nhiều giải pháp tích cực, nâng cao chất lượng dạy và 
học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chuyên về trình độ tiếng Anh, nâng cao nghiệp 
vụ chuyên môn cho giáo viên trẻ sẽ được quan tâm mạnh mẽ hơn để chất lượng giáo dục 
của trường phải đảm bảo tiệm cận quốc tế. Năng lực sư phạm và chuyên môn của đội ngũ 
nhà giáo sẽ phải đáp ứng được yêu cầu phân luồng học đa dạng của học sinh HNA.  

Thứ ba, các hoạt động tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất cho dạy và học sẽ được chú 
trọng thường xuyên. Năng lực sử dụng trang, thiết bị  dạy học hiện đại sẽ được bồi dưỡng 
và nâng cao. Các hạng mục sửa chữa hướng tới “Năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
trường HNA” sẽ được thúc đẩy. 

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy và những nhiệm vụ trọng tâm 
của năm học, thầy trò chúng ta sẽ phải cố gắng, quyết tâm phấn đấu để làm nên diện mạo 
mới, tầm vóc mới của trường THPT chuyên HNA trong hội nhập quốc tế. Bằng cách tăng 
cường hơn nữa hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế để chắt lọc kinh 
nghiệm của nền giáo dục tiên tiến, để đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy 
học, bằng xây dựng mối quan hệ hợp tác với các CMHS và các tổ chức chính trị xã hội, 
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nhà trường sẽ tạo thêm nhiều điều kiện để có thể làm tròn trách nhiệm của nhà trường đối 
với nhân dân Thủ đô Hà Nội là đào tạo ra những con người có tầm tư duy rộng mở trong 
một thế giới hội nhập, là tạo ra những con người có tinh thần dân chủ, có khả năng hợp tác 
và có thể làm việc trong môi trường quốc tế. Thế hệ học sinh mới sẽ là những con người có 
tư duy độc lập, có kỹ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, có tri thức sâu và rộng, 
có khả năng tạo dựng tương lai tốt đẹp cho chính mình và hoàn thành sứ mệnh cao cả là 
xây dựng thủ đô Hà Nội trong một đất nước ổn định, yên bình và hạnh phúc. 

 

Thưa các Thầy, Cô giáo! 

Trong không khí thiêng liêng của Lễ khai trường hôm nay, những thành tựu mà chúng ta 
đã đạt được đã minh chứng được truyền thống đáng tự hào của nhà trường, sự trường tồn 
của những giá trị cốt lõi mà nhiều thế hệ giáo viên và học sinh trường HNA đã dày công 
vun đắp. Ý chí và quyết tâm vươn lên đỉnh cao của các thế hệ học sinh nhà trường trong 29 
năm qua đã tặng cho chúng ta sức mạnh và niềm tin vào triển vọng tốt đẹp của thế hệ trẻ 
hôm nay, những chủ nhân của đất nước ngày mai. Thành công mà học sinh của chúng ta đã 
đạt được là do sự nỗ lực cố gắng của mỗi cá nhân các em, nhưng trong đó có phần đóng 
góp rất quan trọng của các thầy giáo, cô giáo – những người đang âm thầm, bền bỉ và kiên 
trì cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người” cao quý nhưng vô cùng gian khó. Với tình cảm 
và trách nhiệm của nhà giáo, bằng tài năng, tâm huyết, sự tận tụy và lương tri nghề nghiệp, 
các thầy cô giáo đã, đang và sẽ dầy công ươm trồng nên những tài năng, đào tạo nên những 
nhân tài cho Thủ đô và đất nước. Chất lượng giảng dạy của các thầy cô trong những năm 
qua đã thực sự thu hút được nhiều học sinh ưu tú của thủ đô Hà Nội về theo học tại trường. 
Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2014 vừa qua, chúng ta vinh dự đón số lượng học sinh thủ khoa 
và đỗ cao theo nhập học tại trường với cố lượng vượt xa so với các trường chuyên khác. 

Tôi mong rằng các thầy giáo, cô giáo sẽ nỗ lực cố gắng, vượt qua những khó khăn, thách 
thức, không ngừng nâng cao tay nghề, bồi dưỡng kiến thức, đổi mới phương pháp giảng 
dạy để ngày càng có thêm nhiều học sinh học giỏi, chăm ngoan, thực hiện tốt lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: “Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học 
tốt”. Mỗi thầy, cô giáo là một “tấm gương tự học, tự sáng tạo”. Chúng ta sẽ xây dựng kế 
hoạch giáo dục cho mình. Hãy dạy cho học sinh của chúng ta phương pháp học, bởi học 
không có giới hạn và không có nấc thang cuối cùng. Hãy giúp học sinh biết lập kế hoạch tự 
học, vừa chuyên sâu, vừa toàn diện. Hãy tạo cơ hội bất cứ khi nào có thể để các em làm 
thật nhiều việc thiện. Hãy nhen lên trong mỗi em ngọn lửa của đam mê tri thức, giúp các 
em phóng tầm mắt thật xa nhưng hãy biết đặt trái tim thật gần với yêu thương đồng loại. 
Hãy tạo điều kiện để các em thấu hiểu giá trị của lao động, của đức bền bỉ và kiên trì. Hãy 
luôn khích lệ để các em vươn tới đạt mục tiêu, thực hiện được mơ ước và hoài bão cao đẹp, 
chính đáng của mình trong năm học. Chúng ta hãy giúp các em thành công hơn và trưởng 
thành hơn, để các em trở thành những con người có thực lực, thực tài, có khát vọng cống 
hiến, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. Sức lực của mỗi cá 
nhân nhà giáo chúng ta là hạn hẹp, nhưng liên kết lại chúng ta sẽ có đủ đức tin và tạo sức 
mạnh đoàn kết để hành động thiết thực đem lại hiệu quả giáo dục cao nhất cho mỗi học 
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sinh chúng ta. Khó khăn, thách thức và áp lực là khó tránh khỏi, nhưng nó sẽ tạo cơ hội để 
chúng ta khẳng định vị thế và bản sắc của HNA trong giai đoạn mới. 

Các em học sinh yêu mến!  
Mùa thu năm 1945, trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường của Kỷ nguyên Việt 
Nam Độc lập, tự do, Bác Hồ kính yêu đã nhắn nhủ “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ 
vang hay không, dân tộc Việt nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay 
không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu...”.  

Thực hiện lời nhắn gửi của mùa thu năm ấy, các em hãy nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao 
trong học tập. Hãy thể hiện trách nhiệm cao nhất của bản thân đối với niềm tự hào về ngôi 
trường các em đang theo học. Hãy viết tiếp những trang sử sáng ngời của trường THPT 
chuyên HNA. Các em là tương lai của đất nước và sẽ là chủ nhân dựng xây Tổ Quốc Việt 
Nam đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như ước vọng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu 
hằng mong muốn.  

Các em là nguồn tài nguyên tri thức quý giá của đất nước. Các em hãy cố gắng nhiều hơn 
nữa, với quyết tâm cao hơn nữa, thường xuyên hơn nữa để phấn đấu học giỏi hơn. Hàng 
ngày, hàng giờ, các em hãy biết nuôi dưỡng những hoài bão, niềm khát khao khám phá và 
chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học. Hãy trau dồi lối sống lành mạnh, khiêm nhường học hỏi, 
hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính thầy, mến bạn. Hãy phát huy tinh thần đoàn kết, tương 
thân tương ái, giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tu dưỡng, rèn luyện trở thành con ngoan, trò 
giỏi. Hãy luôn say mê với tri thức, hãy học tập kiên trì để đủ trí tuệ theo đuổi nghề nghiệp 
mà các em mong đợi. Tình yêu cuộc sống, ý chí, nghị lực và quyết tâm sẽ đưa các em 
tới thành công và thành công hơn.  

Mong rằng, khát vọng cống hiến phải trở thành động lực của mỗi cá nhân các em, trước hết 
là động lực cho mỗi ngày đến trường và sau nữa là động lực để đạt hạnh phúc của chính 
các em trong tương lai. Hãy luôn thức dậy và bước ra khỏi nhà với đầy ắp những dự định. 
Hãy biết chăm sóc bản thân để luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết để đủ sức thực hiện 
mục tiêu của mỗi ngày. Các em hãy làm thật nhiều việc trong năm học mới này. Hãy thử 
nghiệm những điều mới mẻ, những ý tưởng táo bạo mà các em ao ước được làm. Tương lai 
của Hà Nội, của Việt Nam và của chính các em sẽ là do các em tạo nên. Những ngày tươi 
đẹp nhất vẫn đang còn ở phía trước. Hãy biết cách nắm giữ tương lai một cách thông minh 
như chính mỗi em được sinh ra, để sau đó các em sẽ nhận được giá trị đích thực của niềm 
vui và hạnh phúc. Đó chính là cách các em xây dựng Hà Nội văn minh, văn hiến và hiện 
đại trong ổn định và hòa bình, như ước vọng năm xưa của Người đã sáng lập ra HNA của 
chúng ta. 

 

Các bậc Cha, Mẹ học sinh đáng kính! 

Cùng với nhà trường, chúng ta hãy gieo vào tâm hồn trong trắng của các em những giá trị 
đích thực của tri thức, đạo đức và văn hóa. Mỗi gia đình hãy là cái nôi an toàn để các con 
chúng ta được giáo dưỡng, được rèn luyện và được tu thân. Hãy tạo ra nhiều nhiều cơ hội 
thuận lợi hơn để mỗi con của chúng ta được thực hiện các nguyên tắc sống, thúc đẩy chúng 
sáng tạo, biết đồng cảm, biết nuôi dưỡng niềm vui cho mình và biết tạo niềm vui cho người 
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khác. Chúng ta sẽ cùng chung mong ước về những công dân trung thực, có tấm lòng ngay 
thẳng, công bằng, có lương tâm và trách nhiệm. Đó sẽ là món quà thực sự ý nghĩa để các 
con của chúng ta khắc ghi công sinh thành của Cha, của Mẹ, thể hiện lòng tôn kính và đền 
đáp công lao to lớn của thầy, cô giáo, của nhà trường và sự quan tâm chăm lo của toàn xã 
hội.  

 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Thành phố. Trân trọng cảm ơn sự giúp 
đỡ quý báu của các Sở ban ngành, các bậc CMHS đã quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo 
dục của nhà trường, dành những điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu 
của học sinh thân yêu. Sự góp sức của các cơ quan là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất 
trong việc tạo nên thành quả tốt đẹp của học sinh HNA chúng ta - thế hệ làm chủ của Thủ 
đô và đất nước trong tương lai.  

Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe và hạnh 
phúc. Chúc các em học sinh có một năm học thành công và tiếp tục lập được nhiều thành 
tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

HIỆU TRƯỞNG  
  
           

     Lê Thị Oanh 
 
 
 
 

 


