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                                                                      Bài và ảnh: Khúc Thị Hà -  Ban TT và TS 

Khi tiếng ve trong những đám lá xanh đang rộn ràng gõ nhịp, ánh nắng gay gắt của 

mùa hè cũng trở nên chói chang và những cánh hoa phượng vĩ, bằng lăng rực màu đang khoe 

sắc thắm là lúc tiết trời đánh dấu một mùa hè đã đến. Đó cũng là thời khắc báo hiệu một năm 

học nữa đã kết thúc - năm học 2019 - 2020. Hôm nay, ngày 13/ 07/2020, trong bầu không khí 

tràn đầy niềm hân hoan và phấn khởi, sau một năm thầy và trò nhà trường nỗ lực không ngừng 

để thực hiện nhiệm vụ năm học. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức long trọng tổ 

chức lễ bế giảng năm học 2019 – 2020. 

Công cha áo mẹ chữ thầy, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được công lao 

to lớn như trời biển của thầy cô. Bao thế hệ học trò đã “sang sông”, bao khát vọng đã tới bờ. 

Giờ là lúc ta nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại hình tượng cao đẹp của người Thầy và nhìn lại 

chính mình. Năm học này cũng là năm đặc biệt với thời thể thầy và trò Trường Tiểu học, 

THCS và THPT Hồng Đức. 

Trong thời khắc đặc biệt này, mở đầu chương trình tổng kết là một số tiết mục văn nghệ 

vô cùng đặc sắc đến từ đội văn nghệ của nhà trường. 

 



 

 



Con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi. Để đạt 

được thành quả như ngày hôm nay, tập thể giáo viên cùng học sinh Trường Tiểu học, THCS 

và THPT Hồng Đức đã nỗ lực không ngừng vươn lên, đó là những tháng ngày miệt mài bên 

trang giáo án của các thầy cô, là những ngày 2 buổi đến trường bên trang sách cùng bạn bè 

của các em học sinh. Và để ghi nhận lại một năm “đầy biến động” trong công tác, học tập và 

rèn luyện của giáo viên - học sinh nhà trường, NGƯT Nguyễn Văn Tuynh - Hiệu trưởng nhà 

trường đã tổng kết những mặt mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2019 – 2020. 

 

Năm học 2019 - 2020 đã kết thúc và thành công một cách tốt đẹp. Ngoài những kết quả 

nỗ lực phấn đấu của các thầy, cô giáo thì các em học sinh cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện 

để ngày hôm nay đạt được một số thành tích trong năm học. Thầy Nguyễn Văn Hải – TL Hiệu 

trưởng nhà trường lên thông qua các Quyết định khen thưởng năm học 2019 – 2020 và trao 

thưởng cho đại điện các tập thể CB – GV - NV và các lớp đạt thành tích trong năm học vừa 

qua. 



 

 



 

 



 

 



Với những thành quả đã đạt được, đó chính là nguồn động viên cho toàn thể CB – GV 

– NV trong nhà trường tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong năm học sắp tới. Và trong thành 

công ngày hôm nay, không chỉ có sự nỗ lực và cố gắng từ phía giáo viên - học sinh nhà trường 

mà đó còn là kết quả của sự quan tâm, động viên cũng như giúp đỡ từ phía các cơ quan, ban 

ngành cùng sự chung vai góp sức của Hội PHHS. Đến dự buổi lễ tổng kết năm học này với 

nhà trường, bác đại điện chi hội trưởng khối 12 đã lên có đôi lời phát biểu. 

 

Trước giờ phút chia tay sau 12 năm học của thời áo trắng đầy ắp bao kỷ niệm, trong 

tâm trạng xúc động, bồi hồi đầy lưu luyến, các em học sinh khối 12 giờ đây như những cánh 

chim sắp phải rời xa khỏi tổ, để tiếp tục vươn cao, bay xa đến những chân trời tri thức mới, 

ngưỡng cửa Đại học đang rộng mở chờ đón các em. Chắc chắn rằng trong thời khắc chia tay 

này, trong lòng mỗi em học sinh lớp 12 sẽ có nhiều điều muốn nói, muốn được tâm sự với 

thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu của mình. Đại diện các bạn học sinh khối 12 đã gửi 

tặng thầy cô và các bạn học sinh bài hát “Tháng năm không trở lại” với bao xúc động, bồi 

hồi. 

 



 

Buổi lễ bế giảng năm học 2019 - 2020 của Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã 

thành công tốt đẹp. Có được sự thành công của buổi lễ hôm nay chính là nhờ sự quan tâm của 

ban lãnh đạo nhà trường, quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng quý thầy cô giáo và toàn 

thể các em học sinh. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, chúc 

quý thầy cô và các em học sinh hưởng trọn một mùa hè thật vui vẻ, bổ ích. 


