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Các em học sinh lớp 12 yêu quý! Cô viết những dòng thư này, muốn gửi tới các em 

những tâm tư, tình cảm không những của riêng cô mà còn là tình yêu thương của các thầy 

cô giáo trường THPT Quang Trung Hà Đông thân yêu của chúng ta! 

Trên sân trường đã vắng bóng những chùm hoa phượng đỏ rực, đồng hồ đếm thời 

gian đã sắp đến khai giảng năm học mới rồi, các thầy cô rất nhớ các em. 

Nhớ lại cách đây 3 năm, cánh cổng trường THPT Quang Trung Hà Đông rộng mở, 

các thầy cô giáo nhà trường phấn khởi đón 650 em HS tựu trường với bao niềm hy vọng, 

tin tưởng, yêu thương. Các thầy cô luôn giành cho các em những gì tốt đẹp nhất trong 

điều kiện có thể và mong muốn các em ngày càng tiến bộ về mọi mặt. Đã có rất nhiều 

thầy cô giáo trăn trở bên những trang giáo án, nhiều thầy cô không ngừng học tập, nâng 

cao nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới phương pháp để đem đến cho các em học sinh những 

bài giảng thật dễ hiểu, thật hay và hấp dẫn. Trong những tiết dạy của mình các thầy cô 

không chỉ truyền thụ kiến thức khoa học, mà còn dạy các em cách sống, cách đối nhân xử 

thế,cách làm người. 

Đáp lại sự mong mỏi của thầy cô, các em học sinh của trường ta đã miệt mài phấn 

đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi: nhiều em đã đạt kết quả cao trong học tập, đạt 

giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Điển hình là Em Nguyễn Quốc Anh 

lớp 12A1 đạt giải Ba môn Toán, em Nguyễn Quang Huy lớp 12A2 đạt giải Ba môn Hóa; 

Em Đỗ Thu Quyên lớp 12D7 và Em Nguyễn Lê Hoàng Anh lớp 12D5 đều đạt giải Ba 

môn Tiếng Anh. Các em Lê Thị Thanh Mai lớp 12D8, em Nguyễn Thanh Huyền lớp 

12D4, em Nguyễn Minh Quân lớp 12A2, em Nguyễn Đức Khánh lớp 12A2, cũng đều đạt 

giải thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nhiều em đã đạt học sinh xuất sắc của nhà trường đó 

là em: Nguyễn Thành An lớp 12A2, em Vũ Tuệ Minh lớp 12A5, em Trịnh Quỳnh Anh 

lớp 12D7. 

Các em không những học giỏi mà còn nhiệt tình tham gia các phong trào và đạt 

nhiều thành tích xuất sắc đó là em Nguyễn Đức Khánh – Bí thư Chi đoàn 12A2 – Phó bí 

thư Đoàn trường; em Phạm vân Anh – Bí thư Chi đoàn lớp 12A4. Các em đều là những 

Bí thư Chi Đoàn rất tích cực trong các hoạt động của lớp, của trường. 

Nhiều em đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành những học sinh giỏi trong đó 

có em Nguyễn Duy Lộc 12A3 và Lê Trung Thành 12A5; em Đặng Thanh Mai 12D4, 

Em Phùng Thị Lan Anh 12D8. 

Và còn rất nhiều các em khác nữa cũng học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động 

của nhà trường. 

 Các em học sinh thân mến! Ba năm nhanh chóng trôi qua, năm học này các em đã 

trở thành  những cánh chim đầu đàn. Các em là sự tin yêu, là niềm tự hào của nhà trường. 

Trường THPT Quang Trung Hà Đông thân yêu của chúng ta có được sự trường tồn và 

ngày càng phát triển , điều đó tùy thuộc rất nhiều vào thế hệ các em. 



Vì vậy, cô mong rằng sau này, dù học tập, lao động ở bất cứ nơi nào , các em cũng 

luôn nhớ và tự hào rằng mình đã từng là học sinh của Trường THPT Quang Trung Hà 

Đông, để cố gắng học tập, rèn luyện, vươn lên; để đoàn kết, giúp đỡ các thế hệ học sinh 

tiếp theo của trường, góp phần làm sáng lên ngôi trường thân yêu của chúng ta. 

Các em có biết không? 

Những ngày còn được ngồi trên ghế nhà trường phổ thông đang qua đi, những trò 

chơi tinh nghịch tuổi học trò đang dần xa, những thử thách lớn và cả một chân trời mới 

đang rộng mở, chờ đón các em. Các em hãy tự tin, vững bước đi trên con đường mà mình 

lựa chọn. Các thầy cô rất tin tưởng ở các em. Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, cô 

tuyên bố đến hôm nay tất cả các học trò yêu quý lớp 12 của trường THPT Quang Trung 

Hà Đông thực sự đã TRƯỞNG THÀNH. 

Thay mặt các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trong hội đồng giáo dục nhà trường, 

cô xin gửi tới các em những lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc các em luôn tươi trẻ, đạt được 

những ước mơ và hoài bão của mình, đỗ vào các trường Đại học như mong muốn! Hẹn 

gặp lại các em trong thời gian gần nhất. Thầy cô và nhà trường luôn chờ đón các em!!! 

Thay mặt các thầy cô giáo trường THPT Quang Trung Hà Đông, tôi xin trân trọng 

cảm ơn các bậc CMHS đã luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ các con ngày càng tiến bộ và 

trưởng thành. 

Cuối cùng xin gửi tới các bậc CMHS lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

đạt. Chúc các trò yêu quý của cô luôn thành công! 

 

Cô giáo Hiệu trưởng – Phạm Tuyết Mai 


