PHÁT BIỂU CỦA HIỆU TRƯỞNG
TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
(Ngày 05/09/2013 - Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)
Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiện Tú, Trưởng Ban trường học, Thành Đoàn Hà Nội;
Ngài Terry White, Bí thư thứ Nhất, Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam;
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 trong không khí tưng bừng của ngày khai trường, cùng với hàng triệu thầy
và trò cả nước đang phấn khởi đớn chào một năm học mới, trường THPT chuyên Hà Nội –
Amsterdam long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013 – 2014.
Thay mặt các thầy, cô giáo và hơn 2.700 học sinh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 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, 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 Hà Nội - Amsterdam 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 quý!
Trong nhiều năm qua, kế tục được truyền thống của nhà trường, phát huy được hiệu
quả của cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại, chúng ta đã có bước phát triển mới toàn diện,
vững chắc. Ngôi trường của chúng ta ngày càng văn minh hơn, xanh và đẹp hơn. Chúng ta
vui mừng nhận thấy sự phát triển không ngừng về chất lượng giáo dục toàn diện và có
nhiều tiến bộ trong giáo dục mũi nhọn. Thầy trò chúng ta đang từng bước rút ngắn khoảng
cách về chất lượng dạy và học so với khu vực và quốc tế.
Năm học 2012 – 2013, lãnh đạo nhà trường đã có nhiều đổi mới và quyết liệt trong
chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục. Bằng phương pháp bổ sung chuyên đề chuyên,
khung chương trình chất lượng cao, các chương trình ngoại khóa về giáo dục đạo đức, lối
sống và rèn luyện nhân cách, học sinh của trường không chỉ học giỏi mà còn có lối sống
đẹp, văn minh. Chúng ta đã thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giảng dạy trình độ, chất
lượng cao để đào tạo nguồn học sinh chuyên THPT và đóng góp số lượng đáng kể vào các
đội tuyển quốc gia, quốc tế. Chúng ta tự hào vì đã đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế tri thức và nhu cầu phát triển ngày càng cao của thủ
đô. Năm học 2012-2013, thầy, trò chúng ta đã có một năm học đầy sôi động và hiệu quả,
giành được thứ hạng cao với sự tiến bộ vượt bậc cả về số lượng và chất lượng mà chúng ta
đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
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Tại kỳ thi Olympic Quốc tế Vật lý và Sinh học năm 2013, em Bùi Quang Tú lớp
12L1 đã giành HCV, em Nguyễn Nguyễn Nhật Anh, 12S đã giành HCĐ môn Sinh học.
Cuộc thi Intel ISEF quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ với sự tham gia của gần 1.700 thí sinh từ
70 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ khắp các Châu lục, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua
nhiều đối thủ và đã lập thành tích cao trong lĩnh vực Môi trường. Đó là các em Hoàng
Trọng Nam Anh - 11L1, Đỗ Thùy Linh - 11S và Vũ Mai Hương - 12T1. 22 học sinh 11 &
12 của trường trong tổng số 450 học sinh khu vực phía Bắc được vinh dự nhận học bổng
Vallett, đó là những học bổng danh dự dành cho các nhà khoa học trẻ tương lai. Các em
học sinh của trường là những tấm gương học sinh Việt Nam tiêu biểu bước lên bục vinh
quang, nhận những Giải thưởng danh dự và đem lại sự ngưỡng mộ của bạn bè trong nước
và quốc tế.
Là đơn vị tiên tiến xuất sắc của Thủ đô Hà Nội, năm học 2012-2013 Hà Nội –
Amsterdam của chúng ta tiếp tục dẫn đầu toàn quốc tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 75
học sinh đạt giải trong đó có 9 giải nhất và 25 giải nhì. So với số lượng học sinh đạt giải
của một tỉnh thì số lượng học sinh trường HN- AMS đạt giải cao hơn tất cả các tỉnh thành
trong toàn quốc về số lượng giải và số giải Nhất. Trong kỳ thi đại học và cao đẳng năm
2013, 5 em học sinh của trường đã giành vị trí thủ khoa của 5 trường đại học.
Chúng ta tự hào về thành tích của các em học sinh khối THCS về trình độ đạt chuẩn
của quốc tế. Tại cuộc thi Toán quốc tế năm 2013 tổ chức tại Bulgaria, với sự tham gia của
gần 50 nước, các em đã giành 9 giải: 3 HCV, 2 HCB, 4 giải KK xếp vô địch về giải đồng
đội, nhận cúp vô địch về giao lưu văn hóa QT. Cuộc thi HSG quận Cầu giấy, 121 học sinh
đạt giaỉ với 23 giải nhất. Ở cấp thành phố, 62 học sinh đạt giải với 13 giải nhất.
Với nhứng thành tích vừa nêu trên, các em học sinh trường THPT chuyên Hà
Nội – Amsterdam 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 quý!
Năm học 2012-2013 cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, công tác giáo dục
toàn diện được chú trọng. Ngoài những kết quả ấn tượng về thành tích học tập, nghiên cứu
khoa học, học sinh của trường còn đạt được rất nhiều thành tích trong các phong trào thi
đua, hoạt động ngoại khóa và công tác xã hội, công tác Đoàn, Đội. Các hoạt động đền ơn
đáp nghĩa phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tổ chức. Việc phụng dưỡng
bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Giá; các hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ bạn
nghèo, hỗ trợ các tỉnh vùng sâu, vùng xa khắc phục thiên tai cũng đã được triển khai rộng
trong trường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành phong trào
có sức lôi cuốn mạnh mẽ, cổ vũ cán bộ giáo viên, học sinh tham gia, góp phần to lớn vào
thành tích chung của nhà trường.
Việc triển khai đồng đều các mặt giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm, giáo dục thể chất,
nâng cao kỹ năng làm việc khoa học, nếp sống văn minh đã tạo ra nhiều thế hệ học sinh
năng động và sáng tạo. Công tác đoàn thể, văn hóa, xã hội và quốc tế đang tạo nên những
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nét đặc trưng riêng của học sinh trường Hà Nội – Amsterdam. Các em đang đóng góp công
sức của mình vào tiến trình đổi mới của xã hội.
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. Các công tác triển khai Bộ tài
liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh phổ thông” đạt được kết quả
tốt và đáp ứng được nhu cầu học tập của các em học sinh trong trường. Chính các em đang
là những cá nhân gìn giữ và phát huy hiệu quả nhất những giá trị truyền thống văn hóa của
người Hà Nội, góp phần quan trọng vào việc giữ kỷ cương, nền nếp trong nhà trường, thực
sự tạo điều kiện cho thầy dạy tốt, trò học tốt.
Nói đến ý chí phấn đấu vươn lên của học sinh, cũng phải kể đến nhiều tấm gương
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhờ có ý chí vẫn phấn đấu vươn lên rèn
luyện, học tốt. Các em đã luôn nhân được tình thương yêu, tấm lòng nhân hậu và trách
nhiệm của thầy, cô giáo và bạn bè. 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 chương trình
của nhà trường và đã giành nhiều thành tích cao trong học tập.
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 yêu quý!
Thành tích của năm 2012-2013 đã phản ánh rõ sự nỗ lực của nhà trường, sự quan
tâm chăm sóc gia đình, xã hội đã dành cho nhà trường chúng ta. Thành tích đó 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 thầy trò chúng
ta!
Năm học 2013-2014 tới đây sẽ có rất nhiều cơ hội và thách thức. Tập thể Đảng ủy,
BGH nhà trường cùng toàn thế giáo viên, CBCNV sẽ nỗ lực hơn để phát huy những thành
quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn,
tăng cường kỷ cương, nền nếp trong Dạy - Học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy,
nêu cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, sử dụng hiệu
quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; không ngừng đổi mới quản lý và tập trung xây dựng
môi trường giáo dục lành mạnh mang phong cách và truyền thống tốt đẹp riêng của trường
THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Chúng ta sẽ triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng, các chương trình công
tác của Bộ, Thành phố. Sự chỉ đạo đúng hướng và đầu tư toàn diện của sở GD&ĐT Hà Nội
sẽ tạo ra bước tiến mới, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ học sinh giỏi của chúng ta phát
huy năng lực, lập nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
Chúng ta sẽ phải quyết tâm có những bước tiến mới trong quản lý giáo dục, sẽ đưa
ra nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác nâng cao chất
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lượng đội ngũ, đặc biệt đội ngũ giáo viên chuyên, giáo viên trẻ luôn sẽ được quan tâm.
Chúng ta sẽ phải đảm bảo chất lượng giáo dục tiệm cận quốc tế và năng lực sư phạm đáp
ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhân dân Thủ đô.
Cùng với việc thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, thầy trò chúng ta sẽ
phải cố gắng, quyết tâm phấn đấu làm nên diện mạo mới, một tầm vóc mới của trường
THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trong hội nhập quốc tế, khẳng định sản phẩm giáo dục
là học sinh giỏi Thủ đô có đạo đức tốt, học tập giỏi, lối sống đẹp và có đủ năng lực hội
nhập với quốc tế. Bằng cách tăng cường hơn nữa hợp tác với các tổ chức giáo dục trong
nước và quốc tế nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm của nền giáo dục tiên tiến, để đổi mới
phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục, để đạt được mục đích “Thầy dạy tốt và trò
học giỏi”. Mối quan hệ hợp tác với các CMHS và các tổ chức chính trị xã hội sẽ được nhà
trường tiếp tục thắt chặt và phát triển để có thêm điều kiện làm tròn trách nhiệm giáo dục
của nhà trường đối với nhân dân Thủ đô Hà Nội. Chúng ta cùng mong ước một cuộc sống
yên bình và hạnh phúc để các nhà giáo của chúng ta sẽ thành công hơn trong việc tạo ra
những thế hệ tương lai tài giỏi cho Thủ đô và đất nước.
Thưa các thầy cô giáo!
Trong không khí thiêng liêng của Lễ khai trường ngày hôm nay, thành tựu mà chúng
ta đã đạt được đã chứng tỏ rằng truyền thống hiếu học, giàu lòng nhân ái của nhiều thế hệ
giáo viên và học sinh trường Hà Nội – Amsterdam đang được kế thừa và phát huy mạnh
mẽ. Ý chí và quyết tâm vươn lên của các thế hệ học sinh nhà trường trong 28 năm qua đã
tạo cho chúng ta niềm tin vào triển vọng tốt đẹp của thế hệ trẻ hôm nay – chủ nhân tương
lai của đất nước ngày mai. Thành công mà nhiều thế hệ học sinh 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 cống hiến cho sự nghiệp
“Trồng người” cao quý nhưng vô cùng gian khó. Với tình cảm và trách nhiệm của mình,
bằng tài năng, tâm huyết, sự tận tụy với nghề, 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 các học sinh ưu
tú của thủ đô Hà Nội về theo học tại trường. Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2013 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 của thành phố.
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 giúp đỡ học sinh lập kế hoạch tự học, vừa chuyên sâu, vừa
rèn luyện toàn diện và làm thật nhiều việc tốt; hãy tạo điều kiện giúp các em đam mê với
học tập, có ý chí phấn đấu đạt được mục đích cụ thể để thực hiện mơ ước cao đẹp của mình
trong năm học. Chúng ta hãy giúp các em thành công hơn và trưởng thành hơn về tri thức
và nhân cách, giúp các em trở thành những con người có thực lực, thực tài, có khát vọng
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cống hiến để học giỏi, rèn luyện tốt, trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước
Việt Nam của chúng ta.
Các em học sinh yêu quý!
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 ấy, các em hãy nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học
tập, hãy thể hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình, nhà trường và xã hội, hãy tiếp nối
truyền thống Dạy tốt – Học tốt sáng ngời của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
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. Cô mong 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 đam mê, hoài bão, niềm
khát khao khám phá và chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học; hãy có lối sống lành mạnh, khiêm
tốn học hỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; biết 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. Các em hãy luôn trau dồi kiến thức, hãy theo đuổi niềm đam mê, yêu
thích của mình để thấy rõ giá trị của lao động. Tình yêu, ý chí và nghị lực sẽ đưa các em
tới thành công và thành công hơn. Cô 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
hạnh phúc của chính các em trong tương lai. Các em hãy nắm giữ tương lai của chính mình
để nhận được giá trị của hạnh phúc và để các em thực sự góp phần xây dựng Thủ đô Hà
Nội của chúng ta ngày càng văn minh, văn hiến và hiện đại.
Các bậc Cha, Mẹ học sinh đáng kính!
Cùng với các thầy, cô giáo, chúng ta hãy cùng nhau 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 con cái chúng ta được giáo dưỡng đủ đầy, hãy tạo ra nhiều nhiều cơ hội
hơn để mỗi con của chúng ta được trau dồi tri thức và tu dưỡng nhân cách, để thế hệ trẻ
của chúng ta để trở thành 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 khắc ghi công
sinh thành của cha, mẹ, để 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 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
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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 đóng góp của các đồng chí góp phần hết sức quan trọng tạo nên
thành quả tốt đẹp của các em học sinh chúng ta - thế hệ làm chủ của Thủ đô và đất nước
trong tương lai.
Tôi xin chúc các đ/c lãnh đạo, các vị đại biểu, các thầy cô giáo Sức khỏe - 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
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