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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM 

 

 
 

PHÁT BIỂU CỦA HIỆU TRƯỞNG 
TRONG LỄ “ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH” - NIÊN KHÓA 2012 – 2015 

 

Kính thưa các thế hệ Lãnh đạo nhà trường, các quí vị đại biểu, 

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc Cha, Mẹ học sinh! 

Các con học sinh yêu mến! 

“Lễ Tri ân và Trưởng thành” ngày hôm nay sẽ là dấu ấn không phai mờ, không 
nhạt phai của 12-15 trong truyền thống đáng tự hào của Hà Nội – Amsterdam (HNA). 

Chúng ta vui chào đón và trân trọng cảm ơn sự có mặt của các thế hệ nhà giáo, các 
bậc CMHS, những người đang có mặt trên hàng ghế đầu của Hội trường. Xin gửi tới 
các Bác, các đồng nghiệp lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!  

Các con 12-15 yêu mến!  

Với chúng ta, khoảnh khắc này là vô giá và sẽ không lặp lại trong cuộc đời của các 
con. Ngả đường phía trước buộc các con phải nói lời tạm biệt nhưng tạm biệt sẽ cho 
các con thời gian để quý trọng những điều các con đã gắn bó với nơi đây, cho các con 
cơ hội để hiểu trọn vẹn giá trị của trở về. Hãy trở lại mái nhà Ams của chúng ta bất 
cứ khi nào có thể. HNA sẽ luôn là bến đỗ bình yên, nơi nương tựa tâm hồn và Ngả 
đường trở về hạnh phúc của tất cả các con. Thời khắc này chúng ta sẽ không nói về 
Ams vì các con rồi sẽ có Ams của riêng mình. 

Ams của các con bây giờ là miền yêu thương đầy kỷ niệm, lưu giữ chuỗi ngày thơ 
ngập tràn niềm vui. Ams sẽ trở thành báu vật mà các con không thể tìm kiếm nơi đâu 
trong suốt cuộc đời. Ams đã cho các con những giá trị và tặng thêm cho các con 
những phẩm chất trong hành trang các con mang theo trên mọi Ngả đường. Năm 
tháng đủ dài để Ams xác định được khả năng của các con. Các con đã được sống 
trong tự do phát huy trí tuệ của truyền thống tôn trọng cảm hứng sáng tạo. Ams đã 
nuôi dưỡng ước mơ và thổi bùng khát vọng thành công của các con bằng đội ngũ 
những thầy cô giỏi nhất, những nhà giáo đáng tôn kính mà các con sắp phải nói lời 
tạm biệt. 

Ams đã khích lệ các con sáng tạo để sở hữu những kỹ năng ưu việt. Chẳng dễ để 
thuyết phục được một quốc gia, hay cả thế giới kính trọng một ngôi trường phổ 
thông, nhưng các con đã tạo ra Ams để làm nên điều phi thường ấy. Tấm gương bền 
bỉ lao động sáng tạo, miệt mài học tập, kiên trì theo đuổi mục tiêu với 3 Huy chương 
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nên sự khác biệt vô đối của HS chuyên HNA. Chúng ta tự hào về 4 HCV và 83 giải 
thưởng quốc gia với 10 giải Nhất, 30 Nhì, 23 Ba và 20 KK của 12-15. Những ý tưởng 
sáng tạo của 12-15 đã thể hiện rõ đam mê của các con Đậu Hoàng Quân và Trần Duy 
Anh Nguyên với nghiên cứu khoa học, sự bùng nổ đa dạng các CLB đã để lại ấn 
tượng sâu sắc, làm dày thêm bộ sưu tập truyền thống của HNA. Nhiều lắm, nhiều tới 
mức phải mất hàng ngày để kể tên những hoạt động xã hội, thiện nguyện, sáng tạo 
mà các con đã làm trong suốt những 3 năm qua. Các con đã dám đặt trọn đam mê và 
tâm huyết vào những việc mình làm và các con đã rất thành công. 

Niềm hy vọng về những tầm HVC danh giá chúng ta đang đặt vào Vũ Thanh Trung 
Nam, Đinh Tuấn Hoàng và Phạm Thái Hà trong kỳ thi Olympic QT Vật Lý và Hóa 
học tại Ấn độ và Ạecbaizan vào tháng 7 tới đây. Tiềm lực và trí tuệ của các con sẽ 
một lần nữa được thử thách trên đấu trường tri thức quốc tế. Chúng ta tin vào tư duy 
vượt trội của các con, vào nền tảng để tạo nên thành công mà các con sẽ có. Hãy 
bước đi tiên phong, hãy giành thắng lợi của kỳ thi và nắm bắt các vấn đề toàn cầu 
bằng sự tự tin và sức mạnh HNA. Thành công của các con sẽ là món quà tri ân vô giá 
tới những thầy cô mà các con kính trọng, những người đang đồng hành cùng các con 
ngày hôm nay và sẽ dõi theo để tự hào về các con trên những Ngả đường các con sẽ 
đi. 

Cảm ơn các Thầy, Cô đã đã mở ra một thế giới tri thức rộng lớn, cho các con yêu 
thương và những bài học làm người, đã dạy các con biết trân trọng những điều tốt 
đẹp, đã giúp các con thấu hiểu niềm vui, nỗi buồn và cả những bài học sâu sắc từ 
những trừng phạt mỗi khi mắc lỗi. Những “con đường máu” của “đội quân quần hoa” 
lớp Lý hay những túi nước đầy tinh nghịch của tuổi học trò đã có lúc đã làm vướng 
bận lòng chúng ta, làm cho chúng ta trăn trở không tròn giấc vào thời điểm lẽ ra phải 
được ngủ giờ đây cũng không quan trọng và quá phiền lòng! Các con hãy cảm nhận 
sâu sắc hơn những gì của thường ngày, hãy ghi nhận sự tận tụy trong âm thầm gieo 
hạt yêu thương của mọi nhà giáo để thắp sáng ngọn lửa đam mê học tập, đảm bảo cho 
các con một nền tảng tri thức vững bền, giúp mỗi con đủ năng lực khởi lập cuộc đời, 
đủ nhân ái để biết sẻ chia yêu thương, đủ nghị lực để biết dấn thân vào xã hội và đủ 
can đảm để biết sẵn sàng vì đất nước, để mỗi thế hệ Amser luôn tràn đầy nghị lực và 
luôn cùng nhau kiến tạo nên những giá trị của cuộc đời.  

12-15 yêu thương! 
Các con sẽ thành công trên Ngả đường các con sắp bước đi. Nhưng thành công 
không phải là một vận may, mà là thành tựu đòi hỏi sức lao động bền bỉ. Thành công 
cần đam mê và sự nỗ lực thực sự nghiêm túc. Cánh cổng HNA đang lùi lại phía sau 
để các con tiến bước vào các trường đại học. Trường đại học là sự vận động không 
ngừng, là một thế giới không giới hạn cho những ước mơ của các con, là môi trường 
rộng hơn để các con thiết lập muôn vàn mối quan hệ bằng hữu. Đại học sẽ giúp các 
con khám phá và tìm kiếm năng lực của bản thân để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê cho 
sự nghiệp tương lai mà các con sẽ theo đuổi. Các con hãy dám khát vọng thành công, 
hãy trở thành những Amser đặc biệt hơn trong môi trường đại học. Hãy học tập thông 
minh, đừng bao giờ từ bỏ đam mê, mà dành tình yêu, nhiệt huyết của các con cho 
những gì các con yêu thích. Amser các con có truyền thống luôn được sống bằng suy 
nghĩ của mình. Các con hãy tin vào nghị lực và quyết tâm làm chủ cuộc đời thật sớm. 
Hãy tư duy độc lập, làm việc sáng tạo, yêu con người và thành công trong mọi việc 
các con làm, trên mọi Ngả đường các con bước. 
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Khát vọng thành công sẽ tặng thêm sức mạnh để các con vững bước vào đời. Hãy 
kiêu hãnh, thật khiêm nhường, hãy thật giỏi và thật đức độ, hãy nhân ái và yêu 
thương con người. Các con hãy biết hy sinh, cống hiến cho những mục đích tốt đẹp, 
cho cuộc đời, hãy làm vẻ vang cho gia đình, cho dòng họ, cho dân tộc. Các con hãy 
biết chung tay để dựng xây Việt Nam của chúng ta giàu hơn và mạnh hơn. Các con 
hãy luôn khắc ghi Việt Nam là nơi các con đã sinh ra và lớn lên, cho các con những 
giá trị, tinh hoa của những con người nhân ái và yêu chuộng hòa bình. 

Tạm biệt Ams, các con sẽ vào đời bằng những Ngả đường khác nhau. Nhiều trong số 
các con sẽ xa Việt Nam để tới nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới và tiếp tục con đường 
học tập, làm việc của mình. Các con hãy mang theo niềm tự hào về truyền thống của 
dân tộc, hãy mang theo ký ức đẹp tươi và những kỷ niệm không phai mờ với thầy cô, 
với bạn bè của các con tại HNA. Hãy luôn khắc ghi công sinh thành của Cha, của Mẹ 
và đừng cho phép mình quên những mái trường, những người thày, đã tận tâm, tận 
lực đưa các con đến với tri thức từ ngày các con còn thơ bé. 

 
Xa Ams, những khoảng trống các con để lại rồi sẽ được lấp đầy bằng những thế hệ 
Amser mới. Sẽ có nhiều đổi thay, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi cùng năm 
tháng, đó là tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho các Amser, đó là tình yêu 
của các con với mái nhà yêu thương ngọt ngào mà các con vẫn thường gọi Ams. 

Hãy làm cho khát vọng thành công và hạnh phúc của các con luôn cháy sáng! Hãy 
trưởng thành hơn ở Ngả đường các con sắp bước đi, hãy trở về Ams khi nào các con 
có thể! Chúng ta gửi tới toàn thể các con 12-15 niềm tin và hy vọng của ngày mai 
bừng sáng! 

Xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý, các bậc CMHS đã có mặt cùng các con. Lời 
cảm ơn đặc biệt xin dành gửi tới các đồng nghiệp thân mến! 

Xin cảm ơn những Ngả đường mà 12-15 đã cùng chúng ta đã đi qua! 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2015 

       HIỆU TRƯỞNG 

 

    Lê Thị Oanh 

 

  

    


