
 VUI XUÂN MỚI KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ 

TRÊN NGÔI TRƯỜNG HỒNG ĐỨC 

                                         (Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban TT – TS Hồng Đức) 

Với mọi người, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là dịp mà ai cũng háo hức mong chờ bởi 

đây là dịp được nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, là dịp đoàn viên quây quần bên 

người thân gia đình cùng chia sẻ niềm vui, cùng giữ gìn nền nếp gia phong, những điều tốt 

đẹp cha ông từ nghìn đời nay để lại. Dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay rất đặc 

biệt bởi mọi người nghỉ Tết trong nhiều niềm vui và lo về dịch bệnh Covid – 19 đang có 

những diễn biến phức tạp và khó lường. Vì thế, trong ngày đầu tiên đi học, đi làm sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng các em học sinh vẫn phải tạm dừng tới trường để phòng, 

chống dịch Covid – 19.  

Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng ngày 17/02/2021 – buổi học đầu tiên của năm mới 

Tân Sửu, với tinh thần VUI XUÂN MỚI KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ, KHẮC PHỤC 

MỌI KHÓ KHĂN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG DỪNG HỌC, thầy 

và trò nhà trường đã bắt tay ngay vào việc dạy và học trực tuyến. Với việc đã được trang 

bị nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học của giáo viên nhất là hệ thống đường 

truyền Internet, camera, máy tính… ngay từ trước Tết Nguyên Đán cộng với việc các thầy 

cô đã được tập huấn thành thạo và cũng đã được “thử lửa” một tuần trước khi nghỉ Tết nên 

buổi học trực tuyến đầu năm mới đã diễn ra rất tốt đẹp. Với phương châm “ học ở nhà cũng 

như ở trường”, tập thể sư phạm nhà trường luôn không ngừng đổi mới phương pháp giảng 

dạy, giúp các em hào hứng, tích cực trong mỗi giờ học.  

Hi vọng rằng, với sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, sự tậm tâm sáng tạo, khắc 

phục mọi khó khăn trong giảng dạy trực tuyến của các thầy cô giáo, công tác dạy và học 

tại ngôi trường Hồng Đức sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần chiến thắng đại 

dịch Covid – 19 hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2020 – 2021. 

Dưới đây là một số hình ảnh  ấn tượng về buổi học trực tuyến đầu tiên sau kỳ 
nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu: 



 

Học sinh khối Tiểu học hăng hái, tích cực... 

 

.....và chăm chú nghe thầy cô giảng bài 



 

.....luôn tự giác trong học tập 

 

Sự tham gia đông đủ và hào hứng, phấn khởi của các em học sinh khối THPT 



 

 

Thầy cô luôn chuẩn bị chu đáo mỗi khi lên lớp 

 

..........và say sưa với bài giảng của mình 



 

Một năm mới đã đến. Mong rằng tập thể sư phạm trường Hồng Đức sẽ vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới và phát 

triển để xứng đáng làm một trong những ngôi trường đáng mơ ước, được phụ huynh và các em 

học sinh tin yêu. 

                                                                  

 


