
 

 

 

                         

 

 

Hải Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

 

Các em học sinh yêu quý! 

Như thường lệ, sẽ có chín tháng cho một năm học nhưng Năm học 

2020-2021 này, cô trò chúng ta đến trường chưa tròn tám tháng. 

Năm học mới bắt đầu bởi Khai giảng online, cảm xúc hân hoan trong 

cô trò chúng mình không như mọi năm, các bạn học sinh lớp 1 thì tiếc nuối 

khi chưa được các anh chị lớp trên chào đón trong ngày Khai trường đầu 

tiên tại ngôi trường tiểu học,... Rồi hai tuần đầu tiên dạy và học qua 

Internet. Đến ngày 21/9/2020 cô trò ta mới được gặp nhau tại cổng trường. 

Lúc ấy, chỉ trao nhau niềm vui qua ánh mắt, tất cả chúng ta phải nghiêm 

túc thực hiện Thông điệp 5K và một buổi học/ngày không có giờ ra chơi. 

Mãi hết tháng 9, chúng ta mới chính thức học 2 buổi/ngày với những giờ ra 

chơi được nô đùa thỏa thích trên sân trường xanh mát, rộn rã tiếng chim 

trên vòm cây, ... 

Tám tháng học trôi qua trong sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cô 

trò nhà mình, mong muốn một tháng 5 lại về – tháng của mùa thu hoạch, 

mùa gặt hái những thành công, mùa bội thu những thành tích trong học 

tập để các em sẽ được nhà trường vinh danh trong Lễ Bế giảng, trong Lễ 

Ra trường của các bạn học sinh lớp 5.  

Song mong muốn ấy không thể thực hiện khi dịch bệnh COVID-19 

lại bùng phát. Cô trò chúng mình tiếp tục hành trình ôn tập qua Internet, 

cùng nhau thực hiện một kỳ kiểm tra cuối năm học thật đặc biệt: Các em 

tự làm bài kiểm tra tại nhà của mình. Thế nhưng cô thực sự tự hào khi 

nhìn kết quả chất lượng giáo dục cuối năm học của trường ta: 

1454/1459 bạn Hoàn thành Chương trình lớp học, đạt 99,7%; trong đó 

100% các bạn lớp 5 Hoàn thành Chương trình tiểu học. Bên cạnh  

đó, các bạn còn gặt hái rất nhiều giải cao từ cấp Quận đến cấp  

Quốc gia về Thể thao, văn nghệ, vẽ, Tin học trẻ, Robothone, 

 Lego, Tuyên truyền măng non, ... Điều này càng chứng minh  

truyền thống hiếu học của nhà trường đã được các em tiếp tục  

giữ vững và phát huy. Các thầy cô giáo vui lắm các em ạ! 

 



 

 

Các bậc phụ huynh thân quý! 

Thay mặt Hội đồng sư phạm, tôi xin gửi lời tri ân đến 

quý phụ huynh. Trong suốt năm học qua, nhờ sự đồng 

hành, hỗ trợ, sẻ chia của phụ huynh cả tinh thần lẫn 

vật chất đối với nhà trường và sự quan tâm, yêu 

thương con cái của quý vị đã giúp nhà trường hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của năm học. 

Chúng tôi mong muốn tiếp tục được đón nhận sự đồng 

hành, gắn bó của quý vị trong năm học đến. 

Quý thầy cô giáo và anh chị em nhân viên thân mến! 

Nhìn lại một năm qua, với sự cố gắng không ngừng, những cống hiến 

lặng thầm, sự tận tâm, tận lực, đầy trách nhiệm của quý thầy cô và anh chị 

em nhân viên đã góp phần tô điểm thêm vườn hoa thành tích của nhà 

trường và chúng ta sẽ đề nghị các cấp xét tặng danh hiệu Năm học 2020-

2021: Tập thể Lao động Xuất sắc, Tập thể Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cờ thi đua của Chính phủ. 

Trong bối cảnh này, so với muôn nghìn nỗi vất vả của những người trực 

tiếp làm công tác chống dịch ngoài kia thì việc chúng ta đã nỗ lực để hoàn 

thành mục tiêu năm học này chỉ là một phần cố gắng nho nhỏ, vì vậy 

chúng ta hãy tiếp tục cầm tay nhau cho dù khó khăn thế nào, hãy đồng 

thuận để dựng xây trường Tiểu học Núi Thành mãi là “Ngôi trường hạnh 

phúc”, là địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng quý thầy cô, anh chị em nhé!   

Bên cạnh sự cố gắng của tập thể sư phạm, của tập thể học sinh, trong 

năm học qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của 

Lãnh đạo UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương. Cho 

phép tôi thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường xin gửi đến quý vị lời cám 

ơn chân thành nhất. 

Năm học 2020-2021 chính thức khép lại, hy vọng Năm học 2021-2022 

được mở ra, đến với chúng ta thật xán lạn! 

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng thực hiện tốt Thông điệp 5K, 

cùng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc các 

em học sinh đón một mùa hè vui tươi, ý nghĩa cùng gia đình  

mình nhé! 

                Cô giáo Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng 

 

 

 


