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Hôm nay, thứ 2 ngày 05/7/2021 trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tổ 

chức Lễ tri ân – trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2018 – 2021. Một mùa tri ấn 

thật đáng nhớ, khi dịch bệnh Covid 19 hoành hành, các em không thể đến trường tham 

dự trực tiếp. Thế nhưng, tại các điểm cầu trực tuyến, cả thầy và trò đều hồi hộp chờ đón. 

Lễ tri ân và trưởng thành là dịp để các em học sinh lớp 12 tri ân cha mẹ và thầy cô 

sau 12 năm đèn sách. Lễ tri ân và trưởng thành đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học 

sinh cũng là lúc các em ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đồng thời thắp lên lòng nhiệt 

huyết, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn các em, để sau này đi đâu về đâu các 

em luôn hướng về nơi đã sinh ra và nơi đã tạo mình nên người. "Hôm nay các em tự hào 

về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em". Hiểu được ân tình đó là một điều 

đáng quý bởi nó chứng tỏ rằng chúng ta đã lớn, đã va vấp, đã thấm thía và đã cảm nhận 

được nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời. 

Trong buổi lễ Tri ân – trưởng thành vô cùng trọng đại đánh dấu sự trưởng thành 

của các em học sinh lớp 12. Trải qua thời thơ ấu và 12 năm phổ thông, nhờ “công cha, 

nghĩa mẹ, ơn thầy” mà các em đã ngày càng khôn lớn trưởng thành. Trong không khí đầy 

hân hoan vui mừng đón tuổi trưởng thành của các em học sinh khối 12, NGƯT Nguyễn 

Văn Tuynh - Hiệu trưởng nhà trường đã có rất nhiều lời gửi gắm đến các em học sinh: 

“Chuẩn bị rời xa mái trường, phía trước các em là những con đường mới với biết bao 

ước mơ, hoài bão. Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng. Không có 

bến đỗ nào là nơi dừng lại mãi mãi nhưng các em hãy coi mái trường, thầy cô và bạn 

bè là gia đình của mình, là nơi bình yên để có những lúc mệt mỏi trước sóng gió ngoài 

kia, các em hãy nhớ về thầy cô, về mái trường nơi gắn bó nhiều kỷ niệm để bước đi thật 

vững vàng. Chúc các em luôn thành công trong cuộc sống”. 



 
(NGƯT Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường) 

Chúng ta không đơn thuần cảm ơn cha mẹ, thầy cô bằng những lời nói suông mà 

cần những hành động cụ thể. Hành động cụ thể đó chính là học tập thật tốt và đạt kết quả 

cao. Trong những năm học vừa qua các em học sinh khối 12 trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức luôn nỗ lực phấn đấu hết mình vượt qua mọi khó khăn để dành được 

những thành tích cao trong học tập. Thay mặt cho ban tổ chức cô Phạm Thị Huyền – 

Trưởng ban chuyên môn công bố Quyết định của Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu HSG và HSTT khối 12 năm 

học 2020 – 2021. 

 



 

 

Đại diện các lớp 12 lên nhận phần thưởng của nhà trường 

Tham dự buổi lễ, có bác Lê Tiến Dũng -  Chi hội trưởng Hội phụ huynh lên gửi lời 

cảm ơn tới nhà trường, các thầy cô giáo, đó là sự biết ơn những người cha, người mẹ thứ 

hai đã chăm sóc các em học sinh như con ruột. Từng lời nói của bác khiến tất cả nghẹn 

ngào cảm xúc. 



 

Cha ông ta đã dạy cây có cội, sông có nguồn, mỗi người chúng ta sở dĩ có ngày 

trưởng thành đều là bắt đầu từ “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy". Vì vậy, trong buổi lễ hôm 

nay, các em muốn nói những lời tri ân với các bậc cha mẹ, thầy cô. Mùa hè đã về, mùa 

chia tay tuổi học trò, là ngày mà các em học sinh lớp 12 phải nói lời chia tay với mái 

trường thân yêu, những giọt nước mắt lăn dài, ai cũng cảm thấy tiếc nuối khi ngày mai 

phải rời xa hàng ghế đá, xa sân trường và bạn bè thân thương. Đó là những cảm xúc sẽ 

luôn in đậm trong mỗi em học sinh. Trong không khí đó em Đặng Thị Tường Vi – đại 

diện cho các em học sinh lớp 12 niên khóa 2018 – 2021 lên phát biểu những lời tri ân đối 

với cha mẹ và thầy cô.  

 



Buổi lễ đã khép lại bằng những giọt nước mắt hạnh phúc, pha lẫn trong thổn thức, 

lưu luyến của sự chia tay giữa trò và thầy, giữa các bạn cùng trang lứa với nhau, để rồi 

sau khi rời xa mái trường cấp 3, mỗi em sẽ sải cánh bay vào những ước mơ của đời mình. 

Chúc các em luôn bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới và thành công trong 

cuộc sống. Hãy mãi nhớ về ngôi nhà chung Hồng Đức này nhé! 


