
UBND QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  

NGUYỄN HUỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hải Châu, ngày 03 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG ĐIỆP  

ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

 

 Kính thưa toàn thể Quý thầy cô; thưa Quý Phụ huynh và các em Học sinh 

trường THCS Nguyễn Huệ! 

Tháng 9 – mùa thu về! Lòng ta lại rạo rực, bâng khuâng vì tâm sự của Thanh 

Tịnh khi thu sang lại ùa về trong ta: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường 

rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những 

kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”. Vâng! Mùa thu là mùa của lá vàng rơi, 

mùa của hoa cúc đua nhau khoe sắc. Đặc biệt hơn, mùa thu cũng là mùa của ngày 

khai trường. 

Ấy vậy mà, ngày 5 tháng 9 của mùa thu năm nay, các em học sinh thân yêu 

của trường THCS Nguyễn Huệ, nhất là các em học sinh khối lớp 6 mới vào trường 

lại đón chào một ngày khai giảng thật đặc biệt. Các em không được mặc đồng phục 

mới cắp sách đến trường, không được chứng kiến niềm vui tràn ngập khắp nơi 

trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, không được nhìn thấy sân trường 

người đông như hội, không được xem buổi lễ Khai giảng long trọng với cờ hoa rực 

rỡ, các em cũng không được nghe tiếng trống khai trường giòn giã thúc giục lòng 

người. Bởi vì đâu? Vì thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng ta đang trong bối 

cảnh cách li toàn xã hội vì đại dịch Covid-19. Thế nhưng để các em học sinh thân 

yêu luôn nhớ về ngày khai trường trọng đại của đời người, thành phố Đà Nẵng vẫn 

tổ chức chương trình “Đà Nẵng - Chào năm học mới” vào lúc 07h00 ngày 

05/9/2021 trên DanangTV1 và DanangTV2. 

Kính thưa Quý thầy cô, Quý phụ huynh cùng các em học sinh thân mến! 

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng 

đến các hoạt động của ngành Giáo dục, nhưng với phương châm: “Tạm dừng đến 

trường không có nghĩa là ngừng học”, ngành Giáo dục đã chủ động, nhanh chóng 

triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ vừa 

phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoàn thành công tác giảng dạy. 

Chào năm học mới – năm học 2021-2022, cùng với toàn ngành GD và ĐT 

thành phố Đà Nẵng, trường THCS Nguyễn Huệ đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 



để đón chào năm học mới trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Nhà trường đã 

công bố danh sách học sinh các lớp, xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên môn, 

kế hoạch dạy học trực tuyến các chương trình học chính khóa, bồi dưỡng học sinh 

giỏi trên phần mềm Microsoft Teams, đã giới thiệu đường link sách giáo khoa, 

sách tham khảo để phụ huynh và học sinh cùng tìm đọc, nhất là với học sinh lớp 6 

khi các em chưa mua được sách mới. Dưới sự chỉ đạo của Sở GD và ĐT thành phố 

Đà Nẵng, trường THCS Nguyễn Huệ đã lên kế hoạch học tập cho các em học sinh 

trong hai tuần đầu của năm học mới. Theo đó, việc dạy – học trực tuyến trong hai 

tuần đầu chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập 

và củng cố kiến thức cũ. 

Một năm học mới với rất nhiều thử thách cho nhà trường, phụ huynh và các 

em học sinh. Song, với sự quyết tâm của tập thể CBGVNV nhà trường, sự nỗ lực 

của bản thân mỗi học sinh, sự đồng lòng hỗ trợ của các bậc phụ huynh cùng sự 

quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, trường THCS Nguyễn Huệ có niềm 

tin sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

Trong thời gian học sinh học tập trực tuyến, nhà trường rất mong các bậc 

phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện để học sinh có thể tham gia học 

tập đầy đủ; đôn đốc, nhắc nhở con em thời gian biểu học tập, nhất là các em học 

sinh lớp 6; thường xuyên kết nối, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm tình 

hình học tập cũng như cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nếu có. 

Các em học sinh yêu quý! Hãy đón chào năm học mới với niềm vui, sự phấn 

khởi và tự tin vì nhà trường sẽ luôn đồng hành và là chỗ dựa tinh thần vững chắc 

cho các em! Các em chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các quy định về 

công tác phòng chống dịch Covid, đồng thời không quên nhiệm vụ “Tạm dừng đến 

trường, không có nghĩa là ngừng học”, các em nhé!  

Cuối cùng, xin kính chúc quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học 

sinh luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc! 

Trân trọng! 

 HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 
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 Võ Thanh Phước 


