TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
CHÀO MỪNG NGÀY KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Ngày 5/9 là một ngày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với những ai đã và đang cắp
sách đến trường. Suốt 75 năm qua, kể từ ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, ngày 5/9 là thời điểm hàng triệu con người Việt Nam háo hức chào
đón một năm học mới trong không khí tưng bừng, rộn rã.

Trường THPT Trần Phú

Nghi thức chào cờ trong Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021
Thế nhưng, trong bối cảnh dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, ngày khai giảng
của năm nay, năm học 2021 – 2022 sẽ không có cờ hoa nhuộm kín các trường học, sẽ
không có hình ảnh học sinh rôm rả, nô nức đến trường và sẽ không có tiếng trống khai
trường thiêng liêng chào đón.

Nghi thức chào đón học sinh lớp 10 trong Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

Tuy nhiên, điều đó không thể cản bước tâm hồn chúng ta đến với năm học mới. Bởi
chúng ta có sức mạnh của ý chí quyết tâm, có sức mạnh của tình yêu thương đoàn kết và
sự quan tâm của các cấp ban ngành lãnh đạo, đặc biệt là những lời nhắn nhủ, động viên
của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong Thư chúc mừng năm học mới.
Ban Giám hiệu nhà trường chuyển gửi đến đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Công nhân
viên nhà trường, quý Phụ huynh, cùng các em học sinh Thư gửi ngành Giáo dục của Chủ
tịch nước nhân ngày khai giảng. Nội dung bức thư như sau:

Sau đây là video giới thiệu thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:
https://youtu.be/bFbZ01KZXjU
(Nguồn: VTV1)
Thực hiện niềm mong mỏi, kỳ vọng của chủ tịch Hồ Chí Minh “dù khó khăn đến
đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” cùng với phương châm “ngừng đến
trường nhưng không ngừng học”, THPT Trần Phú đã có sự chuẩn bị sẵn sàng với tinh
thần quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ năm học đầy cam go. Trước thềm năm học mới,
luôn ghi nhớ lời dặn dò của cố Tổng bí thư Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”,
tập thể sư phạm trường sẽ cố gắng đồng tâm, đồng trí, đồng lòng, cùng nhau đoàn kết vượt
qua mọi trở ngại để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tập thể sư phạm nhà trường
Ban Giám hiệu nhà trường trân trọng tuyên bố năm học 2021-2022 chính thức bắt
đầu. Xin gửi đến toàn thể quý thầy cô giáo các cô chú nhân viên, quý vị phụ huynh và các
em học sinh trường Trần Phú lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc!
Xin chúc năm học mới thành công tốt đẹp! Trân trọng kính chào!

