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Kính thưa  các vị khách quý, các bậc Cha Mẹ học sinh, 

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các đc cán bộ và nhân viên nhà trường, 

Các em học sinh thân mến! 

Trong niềm vui của ngày hội tri ân các Nhà giáo Việt Nam, hôm nay trường THPT 

chuyên Hà Nội – Amsterdam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20-11. Thay mặt các Thầy giáo, cô giáo, và các các em học sinh toàn  trường, tôi xin 

nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, khách quí và các bậc Cha, Mẹ học sinh đã đến dự buổi 

lễ long trọng này. Xin gửi tới các quý vị và các em học sinh  lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Kính thưa các vị đại biểu, khách quí, các đồng chí và các bạn đồng nghiệp! 

Dân tộc Việt Nam với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo luôn coi trọng nghề dạy 

học, đó là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí. 20/11 hàng năm là dịp đặc biệt để 

xã hội thể hiện tình cảm của mình đối với những người thầy đã tận tâm dạy dỗ các thế 

hệ học sinh trưởng thành. 20/11 cũng chính là dịp để các nhà giáo chúng ta cùng nghĩ 

suy về danh dự và trách nhiệm dạy người thiêng liêng đối với thế hệ trẻ, đối với ngôi 

trường thân yêu của chúng ta. Suốt 28 năm qua, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam đã không ngừng phát triển, tư tưởng giáo dục hiện đại ngày càng khẳng định 

được vị thế đẫn đầu của Thủ đô, của đất nước và đã được thế giới ghi nhận về chất 

lượng đào tạo con người. Trường của chúng ta đã có hàng trăm học sinh tham dự các kỳ 

thi olympic quốc tế  đem về cho tổ quốc 39 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 

nhiều huy chương danh dự khác. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia  năm 2013, chúng ta đã 

đạt được 72 giải với 9 giải  nhất, góp phần đưa chất lượng học sinh giỏi của Thủ đô dẫn 

đầu cả nuớc. Kỳ thi olympic quốc tế  môn Vật lý và môn Sinh học QT, học sinh của 

chúng ta đã giành được  huy chương Vàng, Đồng; kỳ thi intel iseff quốc tế tại Hoa kỳ 

trường HN-Amsterdam đại diện cho đoàn Việt Nam đã xuất sắc đạt giải đem về niềm 



vinh quang cho giáo dục Việt Nam trong hai năm liên tiếp. Nhờ những thành tích đặt 

biệt đó Năm học 2012-2013 nhà trường được vinh dự là điển hình tiên tiến của ngành 

giáo dục thủ đô và vinh dự được nhận Bằng khen của Chính Phủ. 

3 tập thể là tổ Toán-Tin, Hóa học và Xã Hội được ghi nhận là đơn vị xuất sắc của ngành 

giáo dục thủ đô. Nhiều thầy giáo, cô giáo của chúng ta được vinh danh trong các hội 

nghị biểu dương thành tích của Thành phố, của ngành.  Đó là những tấm gương nhà giáo 

tiêu biểu như nhà giáo Vũ Việt Hoa, GV tiếng Pháp và nhà giáo Đinh Lê Thị Thiên Nga, 

gv môn Địa lý đã được vinh dự nhận Bằng khen của Chính Phủ; 41 nhà giáo được nhận 

danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 47 nhà giáo của chúng ta được tặng danh hiệu 

“Cô giáo, người mẹ hiền, giỏi việc trường, đảm việc nhà”. 

Nhiều nhà giáo của chúng ta được nhận bằng khen cao của các cấp như: NG Nguyễn Thị 

Bích Hà, Ninh Hạnh Quyên, Phùng Kim Dung, Đoàn Thị Lê Oanh. Công Đoàn của 

chúng ta cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam. Các tổ chức 

Đảng, Đoàn, Đội đều nhận được những băng khen về những thành tích xuất sắc đáng ghi 

nhận. 

Có được thành tích trên ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân nhà giáo, chúng ta đã luôn 

nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp các ngành, sự động viên khích lệ của các 

thế hệ nhà giáo, Cha, Mẹ học sinh của nhà trường. Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên, tôi 

xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước của Bộ GD & ĐT Của Thành 

uỷ, HĐND, Uỷ Ban nhân dân thành phố, của Sở GD&ĐT, cùng toàn thể nhân dân Thủ 

đô đã quan tâm tạo điêù kiện thuận lợi cho nhà trường dạy tốt, học tốt và để đạt được 

những thành tích như ngày hôm nay. Xin ghi nhận với lòng kính trọng và tri ân sâu sắc 

sự cống hiến của các thế hệ nhà giáo Hà Nội – Amsterdam đã bền bỉ và tận tâm hết mình 

cho sự nghiệp giáo dục hết sức cao quý, nhưng cũng vô cùng gian nan. Bằng tài năng, trí 

tuệ và tâm huyết, bằng sự tận tụy với nghề các nhà giáo chúng ta đã dày công ươm 

trồng, thổi bùng ngọn lửa đam mê học tập của những học sinh thủ đô tài năng. Chúng ta 

đã, đang và sẽ kiến tạo nên những nhân tài cho đất Việt thân thương của chúng ta.  



Các em học sinh yêu quí, 

Các em hết sức may mắn được học tập tại ngôi trường có truyền thống dạy tốt và học 

tốt. Các em tự hào và vinh dự được khoác chiếc áo có logo là cánh buồm xanh, trắng no 

gió đang mạnh mẽ vượt sóng xa khơi. Ngôi trường của chúng ta là biểu tượng của sáng 

tạo, đam mê, và khát vọng chinh phục đỉnh cao, là ngôi trường của những khối óc sáng 

tạo và trái tim giàu lòng nhân ái. Sở hữu một đội ngũ nhà giáo trí tuệ, mẫu mực, tâm 

huyết và giàu lòng vị tha, tại ngôi trường này các em luôn được tương tác với một thế 

giới rộng lớn, được thỏa sức là chính mình, các em được bừng sáng theo cách của mỗi 

cá nhân, tại đây các em được tôn trọng từng nét cá tính đặc biệt và được khích lệ để phát 

triển hết mọi tiềm năng và sự say mê, óc sáng tạo của chính mình. Các em là nguồn tài 

nguyên tri thức của thủ đô, là niềm tự hào của mỗi gia đình, bởi vậy các em có sứ mệnh 

và trách nhiệm phải trưởng thành, phải trí tuệ, phải nhân ái để thành công, để xây dựng 

tương lai cho chính mình và kiến tạo một ngày mai tươi sáng cho đất nước. Ngôi trường 

và thầy cô giáo của chúng ta sẽ mãi là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất của cuộc đời 

các em, để tiếp thêm cho các em nghị lực, sức sống, để các em luôn tràn đầy tri thức và 

năng lượng vượt qua được những khó khăn của hiện tại và mai sau. Các thầy cô luôn 

mong muốn các em  hãy học thật tốt và hãy xây dựng cho mình những hoài bão, hãy có 

những ước mơ lớn, có nhiều nghị lực và khát vọng cống hiến để thành công và hạnh 

phúc trong tương lai. Đó chính là sự tri ân sâu sắc nhất của các em để đền đáp công ơn 

sinh thành của Cha, của Mẹ và sự dạy bảo tận tâm của các thầy, cô giáo. 

 

Thưa các đồng nghiệp! 

Nhân ngày nhà giáo việt nam 20-11, tôi xin biểu dương và cảm ơn sự cống hiến hết 

mình của mỗi nhà giáo. Tôi mong muốn mỗi thầy cô giáo, mỗi đồng chí cán bộ, nhân 

viên nhà trường phải thực sự là tấm gương tự học, để nâng cao trình độ và trau dồi năng 

lực, để bồi đắp tình yêu nghề, để hết lòng vì thế hệ trẻ, để tận tụy, sáng tạo trong công 

việc và để tận tâm dạy thế hệ trẻ của chúng ta trưởng thành.  

 



Với tình cảm và trách nhiệm của mỗi nhà giáo mẫu mực, vì tương lai của mỗi học 

sinh thân yêu, chúng ta sẽ cùng phấn đấu mỗi giờ dạy học, bằng sự nỗ lực, bằng tâm 

huyết, với tình cảm và trái tim đôn hậu của người làm Thầy, chúng ta sẽ mở ra một chân 

trời tri thức khoa học mới, khích lệ đam mê, tìm tòi, sáng tạo cho học sinh, để mỗi nhà 

giáo chúng ta mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh và sự tin tưởng tuyệt đối của các thế hệ Cha, 

Mẹ học sinh và học sinh trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam. 

Nhân ngày nhà giáo Việt nam, tôi xin thay mặt Đảng Ủy, BGH nhà trường kính Chúc 

các đại biểu, khách quí, các đồng nghiệp, các bậc Cha, Mẹ học sinh và các em học sinh 

sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các nhà giáo của chúng ta ngập tràn niềm vui và niềm 

hạnh phúc của những nhà giáo lương thiện trong ngày hội của Nhà giáo Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

                                                                         Lê Thị Oanh 

 



  

 


