
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌCMỚI
CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG

Kính thưa:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho các Ban ngành trong tỉnh; Đại diện các phường, xã của thị xã
....................................................................;

Kính thưa quí vị Đại biểu! Tập thể CB-GV-NV trường ........................................... ; Các bậc cha mẹ
học sinh; các anh chị cựu học sinh, cùng các em học sinh yêu quý!

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt nhà trường kính gửi lời chào trân trọng cùng những lời chúc mừng tốt
đẹp nhất đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô, các em học sinh đã có mặt trong Lễ
Khai giảng năm học ngày hôm nay!

Tôi xin chào mừng........ cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường, những thành viên đầy
tâm huyết, năng lực sáng tạo đã cùng chung tay xây dựng nhà trường chúng ta từng bước đi vững
chắc và phát triển bền vững.

Thầy cũng vui mừng chào đón gần............ học sinh chăm ngoan học giỏi của nhà trường và bày tỏ
niềm ưu ái đặc biệt đối với........... em học sinh khối 10 vừa gia nhập trường. Thầy tin rằng với niềm
tự hào là học sinh trường..................................., các em sẽ rất chăm ngoan và đạt nhiều thành tích
xuất sắc trong năm học mới!

Kính thưa quí vị vị đại biểu, thưa các thầy các cô và các em học sinh yêu quý!

Khi sắc thắm hoa phượng trên cành đã không còn nữa, thay vào đó là những cành lá phượng xanh
mơn mởn và những quả phượng cũng đã hình thành và lớn lên từng ngày báo hiệu cho một sự đổi
m ớ i m ạ nh m ẽ sau m ộ t mùa hè c ủ a ngành giáo d ụ c nói chung và c ủ a th ầ y trò
trường ..................................... nói riêng và đó cũng là lời nhắc nhở với tất cả chúng ta rằng giáo
dục phải liên tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng lòng mong đợi của các bậc CMHS và học
sinh.

Kính thưa quí vị đại biểu, thưa các thầy các cô và các em học sinh yêu quý!

Năm học...... –......, trường................................... đã có những thành quả tốt trong công tác GD và
đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với
đặc điểm, tình hình của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo
mục tiêu giáo dục và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như:

Đối với học sinh:

- Kết quả thi Đại học – Cao đẳng năm học...... –......

Tỷ lệ học sinh đạt điểm vào Đại học – Cao đẳng:......% (Trong đó: Đại học:.....% tăng.....% so với
năm học trước, và có.... HS =..... % HS đạt điểm trúng tuyển từ..... điểm trở lên )

- Học sinh giỏi:

+ Cấp Quốc gia: chúng ta đạt..... HS



+ Cấp Tỉnh: đạt..... HS
- Hoạt động phong trào TDTT:

+ Xếp nhì toàn đoàn trong Hội thao Quốc phòng An ninh và Hội khỏe Phù Đổng với.... huy
chương các loại

Với các thầy cô giáo:

- Kết quả thi đua giáo viên cuối năm học:

+ Giải nhì Cán bộ thư viện giỏi cấp Quốc gia

+ Giải nhì Bí thư Đoàn giỏi cấp tỉnh

+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:........ thầy cô

+ Số SKKN: cấp Sở:........... SKKN

+ Tổng số cá nhân đạt CSTĐ cơ sở:........... thầy cô

+ Tổng số cá nhân đạt CSTĐ tỉnh:........... thầy cô

+ Số cá nhân đề nghị các cấp khen:

+ Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen:...........

+ Bộ GD&ĐT tặng bằng khen:...........

- Thành tích tập thể đơn vị:

+ Tập thể trường: Tập thể Lao động xuất sắc; xếp giải...........

Thay mặt chi ủy, Hội đồng giáo dục trường, BGH tôi nhiệt liệt khen ngợi ngững thành tích mà thầy
trò trường ta đã đạt được trong năm học qua và mong rằng trong năm học mới chúng ta đạt được
nhiều thành tích hơn.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh yêu quí!

Tiếp tục thực hiện di chúc của Bác Hồ và với mục tiêu xây dựng trường........................... trở thành
một trường “Chất lượng - Hiệu quả - Danh tiếng” trong những năm học tới, đào tạo ra nguồn nhân
l ự c có ch ấ t lư ợ ng cao cho xã h ộ i, trong năm h ọ c m ớ i...... -...... này vi ệ c mà th ầ y trò
trường....................................... chúng ta phải làm đó là:

Thứ nhất: Tích cực triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là: Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp và quản lý lớp trong các giờ học để thực hiện tốt phương
châm giáo dục của trường: “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”. Xây dựng trường phát triển bền vững.
Chú trọng đào tạo mũi nhọn cho việc thi HSG, thi Olympic và chuẩn bị cho hội nhập Quốc tế.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và phương pháp học nhằm phát huy tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng
vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Năm là: Đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện
CMHS, Cựu học sinh nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, rèn luyện tác phong “Công



nghiệp” là đặc trưng riêng của thầy trò trường......................................., chuẩn bị cho các em học
sinhtự tin bước vào cuộc sống mới tự lập. Tăng cường lồng ghép Luật giao thông, luật Giáo dục...,
Môi trường, Biển đảo...

Trên đây là 5 nội dung thầy trò trường ta phải tập trung thực hiện trong năm học mới.

Cuối cùng Thay mặt chi ủy, Hội đồng giáo dục trường, BGH nhà trường xin chúc:

- Ông .............................. - Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Thị ủy........................................ Ông
Nguyễn Thanh Quang - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Tỉnh........................ cùng gia đình mạnh kh
ỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc. Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các b
ậc CMHS, các anh chị cựu học sinh, khỏe mạnh, thành đạt hơn hơn nữa trong cuộc sống;

- Chúc các tất cả các em học sinh, nhất là các em học sinh khối 10 mới vào trường luôn tràn đầy
sinh lực, quyết tâm, chủ động và sáng tạo để rèn luyện tốt, học tập tốt. Chúc cho các em học sinh
khối 12 bình tĩnh, tự tin khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia có nhiều đổi mới và thành công trong
cuộc sống vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng với danh hiệu học sinh của ngôi trường......................
truyền thống, Chất lượng và Danh tiếng.

- Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe và thành đạt!

- Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới!

- Chúc cho trường.................................:

NĂM HỌC MỚI THẮNG LỢI MỚI!

- Tôi xin trịnh trọng tuyên bố:

Lễ Khai giảng Năm học mới

Năm học...... -...... bắt đầu!

- Xin cảm ơn các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!

BÀI PHÁT BIỂU CỦA GIÁO VIÊN
TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌCMỚI

Bài phát biểu của giáo viên trong lễ khai giảng năm học mới thể hiện cam kết và sự quyết tâm
của người làm công tác giáo dục trong năm học mới đối với nhiệm vụ trồng người.
Kính thưa quí vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, cùng tất cả các em học sinh thân mến!

Trong bầu không khí long trọng, tươi vui, phấn khởi của buổi lể khai giảng năm học mới...... -.......
Tôi rất vinh dự thay mặt tập thể giáo viên nhà trường nói lên cảm xúc của mình.

Đầu lời xin kính chúc quý đại biểu, quý đồng nghiệp và các em học sinh lời chúc mạnh khỏe, hạnh
phúc, thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo!

Hôm nay học sinh trường… hòa mình cùng học sinh cả nước, náo nức bước vào năm học mới với
rất nhiều niềm vui: vui vì gặp lại thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách,
vui vì được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức, vui vì một năm học mới với biết bao điều
hứa hẹn đang chờ đón.



Hòa cùng với niềm vui của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không
khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ học
sinh mới.

Đây là một vinh dự lớn lao mà đã được Đảng và nhân dân giao phó. Bởi chúng tôi cũng ý thức
được rằng: “Mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li
có thể đua cả thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”.
Từ trách nhiệm trên nên mỗi nhà giáo chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị thêm cho hành trang của mình:
những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới… để rồi trong suốt
một năm học, với ý thức trách nhiệm, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cả
m yêu thương dành cho các em học sinh thân yêu. Chúng tôi đã, đang và và sẽ dìu dắt các em từng
bước hành trang vào đời.

Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức sâu sắc rằng: mình cần cố gắng
nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường. Không ngừng trau
dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tâm
thế, tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

Mỗi người thầy, người cô phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh
noi theo. Thông qua những hành động thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng
trang giáo án và từng bài giảng trước các em học sinh thân yêu… để mỗi giờ học trong nhà trường
thực sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích với học sinh.

Các em học sinh thân mến! Trong năm học mới này thầy mong rằng các em hãy cố gắng chăm học,
đạt được nhiều điểm 10. Những điểm 10 các em đạt được là những bông hoa đầy ý nghĩa dâng tặng
thầy cô, là động lực rất lớn cho thầy cô trong sự nghiệp trồng người.

Năm học mới đã bắt đầu, trường chúng ta cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh
đạo, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh. Bởi chúng ta biết rằng: “Không có ưu tiên nào lớn
hơn ưu tiên giáo dục cho thế hệ trẻ tương lai”.
Thay mặt tập thể giáo viên trường tôi xin trân trọng cảm ơn và mong rằng sự quan tâm này kéo dài
mãi mãi. Vì đây là nguồn động viên vô cùng to lớn để thầy trò chúng tôi có thêm sức mạnh trong
hành trình khám phá tri thức mới.

Chúng tôi xin hứa: Với tin thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể giáo viên, cán
bộ, nhân viên, cùng tất cả các em học sinh, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Năm học...... –.......

Cuối lời, một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe quý đại biểu, chúc quý đồng nghiệp công tác tốt, có
nhiều học sinh ngoan, chúc các em học sinh luôn học giỏi để xứng đáng là học sinh trường...

Xin trân trọng kính chào!

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY VĂN NHƯ CƯƠNG: NHỮNG ĐIỀU HỌC Ở
TRƯỜNG KHÔNG PHẢI ĐỀU LÀ “BẢO BỐI”

"NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Kính thưa Ban Giám Hiệu và các thầy cô giáo,

Thưa các bậc cha mẹ học sinh,

Cùng toàn thể các em h/s trường Lương Thế Vinh…



Hôm nay là ngày chính thức mở đầu năm học 2015 - 2016 của trường Lương Thế Vinh chúng ta.
Tôi xin gửi đến các thầy cô, cán cán bộ công nhân viên, các vị phụ huynh, các em học sinh lời chúc
mừng tốt đẹp nhất.

Bằng một cách ngắn gon, thầy Hiệu trưởng đã nêu lên những kết quả tốt mà toàn trường chúng ta
đã đạt được trong năm học trước, đặc biệt là kết quả xuất sắc của 588 em học sinh lớp 12 trong kì
thi THPT Quốc gia vừa rồi. Tôi rất phấn khởi, hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương công trạng đó
của khối lớp 12. Tôi xin cám ơn các thầy cô giáo, các cán bộ, các bậc cha mẹ học sinh đã hết lòng
chăm lo động viên các em học tập và rèn luyện tốt nhất trong một năm học nhiều khó khăn và thay
đổi vừa qua.

Nhân dịp này, tôi xin phép các vị lớn tuổi có vài lời với các em học sinh.

Các em thân mến,

Đã bao giờ các em suy nghĩ một cách nghiêm túc để trả lời đúng đắn cho một câu hỏi có vẻ tầm
thường sau đây: “Hàng ngày chúng ta đến trường để học cái gì?”. Phần lớn các em đếu nhanh
chóng có câu trả lời: “Học những điều có trong sách vở, cụ thể nhất là trong sách giáo khoa.”
Chính vì thế mà người ta nói: “Cắp sách đến trường”…..

Thầy năm nay đã 79 tuổi. Thầy được “cắp sách đến trường” liên tục từ cấp 1, cấp 2, câp 3, rồi Đại
Học, sau Đại Học, nghiên cứu sinh và lấy bằng Tiến sĩ….Và bây giờ khi nhìn lại cuộc đời đã qua
của mình, Thày phải thừa nhận rằng những điều mình đã được học ở trường thực ra không phải là
toàn là những “bảo bối”, cũng không phải là những “cẩm nang thần diệu” giúp cho thầy bước vào
cuộc sống đời thường, một thực tế rất sôi động, đầy cơ hội và cạm bẫy…, trong đó cái đúng, cái sai,
cái thiện, cái ác nhiều khi khó phân định rõ rang. Bởi vì hồi bấy giờ nhà trường chỉ truyền thụ
những kiến thức thuần túy sách vở, ít gắn liền với đời sống xã hội ngoài nhà trường.

Cũng còn may là ở cái thuở thiếu thời ấy, thầy không chỉ chúi đầu vào sách vở, mà do hoàn cảnh
gia đình, thầy còn phải làm nhiều việc khác nhau, ngẫm nghĩ những vấn đề khác nhau… Dẫu sao
thầy vẫn ân hận và lấy làm tiếc cho cái thuở đến trường ấy đã không tranh thủ để học được nhiều
hơn những bài học bổ ích vốn không nằm trong chương trình và sách giáo khoa.

Bởi vậy với tư cách là một thầy giáo nhiều tuổi nghề và nhiều tuổi đời, thầy muốn nhắn nhủ với các
em rằng: “Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là những vùng
biển gần bờ mà thôi.”

Nền Giáo dục của chúng ta đang bắt đầu đổi mới theo xu hướng tiến bộ hơn, tích cực hơn, theo đó
học sinh muốn thành đạt thì ngoài những kiến thức sách vở, họ còn phải thành thạo các kĩ năng xã h
ội, kĩ năng sống để phát triển toàn diện, họ cần phải được trang bị các giá trị chuẩn mực về tính
cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp.

Trong những năm học vừa qua, rất nhiều em h/s đã tham gia đội Thanh niên Tình nguyện để làm
những công việc khác nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn… Chẳng hạn trong suốt một tháng hè họ đã
miệt mài lao động để làm đẹp thêm mái trường chúng ta: họ làm vệ sinh các phòng ốc, sơn mới các
bức tường, sửa chữa nhà ăn... Qua đó họ đã thu hoạch được những bài học quý giá cho mình: họ
biết tìm hiểu công việc, biết vạch ra kế hoạch làm việc, biết cách làm việc theo nhóm, biết phân
công và hộ trợ lẫn nhau, biết cải tiến kĩ năng lao động và biết sáng tạo trong lao động. Qua những
công việc mang tính phục vụ cộng đồng như vậy, mỗi cá nhân cảm thấy gắn bó và hòa đồng với tập
thể của mình hơn và thương yêu nhau hơn… Thầy nghĩ rằng những bài học như thế không có hoặc
ít có trong các tiết học Toán, Lí, tiếng Anh… hay Sinh, Sử …



Bên cạnh những niềm vui, đôi lúc thầy vẫn thoáng gặp những hiện tượng đáng buồn. Đó là khi thầy
trông thấy một em nào đó vô tư vất rác không đúng chỗ, đó là khi trên mặt bàn mới toanh ai đó đã
ngang nhiên viết và vẽ bậy,hoặc bôi bẩn bằng kẹo cao su, đó là khi trên mặt tường trắng đẹp bỗng
in hằn một dấu chân bẩn thỉu … Những hành động, tuy rất hiếm hoi, nhưng không thể nào chấp nhậ
n đươc, phải nói thẳng đó là những hành động không tử tế. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà
trường, trước hết các em phải là những người tử tế, muốn vậy cần phải học tập và rèn luyện thường
xuyên ngay trong thời gian cắp sách tới trường

Các em thân mến, rồi đây khi rời mái trường LTV thân yêu, các em sẽ bước vào đời bởi nhiều con
đường khác nhau, do chính mình lựa chọn, hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy. Thầy mong rằng những
điều đã học - theo nghĩa rộng của từ này - sẽ giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống. Các em
có thế trở thành những người lao động chân chính, những nhà kĩ thuật có chuyên môn giỏi, những
người nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc, những
chính khách uyên bác…, nhưng trước hết phải là những NGƯỜI TỬ TẾ, biết yêu thương và căm
giận, vì nhân dân, vì Tổ Quốc Viết Nam yêu quý của chúng ta… Đó là điều thầy mong chờ ở các
em."

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Các cháu học sinh yêu quý!
Tôi rất vui mừng được có mặt tại buổi lễ long trọng ngày hôm nay.

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND phường..................................... xin gửi
tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo; cán bộ, công nhân viên trường .........................................
lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo,
cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh: Sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên
cương v ị công tác củ a mình, ti ế p t ụ c có nhi ều đóng góp tích cự c cho sự nghi ệp giáo dụ c
phường ..................!

Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo!
Trong quan niệm truyền thống với sự chi phối của văn hoá phương Đông thì người thầy giữ vai trò
thứ hai trong cương thường “Quân, sư, phụ”. Thiên chức người thầy không chỉ truyền bá tri thức
mà còn là người đào tạo nhân tài cho quốc gia. “Lương sư hưng quốc”- Thầy giỏi có thể làm cho
quốc gia hưng thịnh. Như vậy, người thầy là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả
giáo dục. Có thầy giỏi thì mới có trò giỏi. Ngày nay, trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo phục
vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò, vị thế của ngưòi thầy trong xã hội
hiện đại càng được nhìn nhận đánh giá theo những quan điểm mới. Để góp tiếng nói nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người học, nâng cao chất lượng, kết
quả học tập của học sinh chiến dịch toàn cầu vì giáo dục năm nay với chủ đề: “Đội ngũ giáo viên có
năng lực và tâm huyết cho mọi người học” với thông điệp chính: “Mỗi học sinh đều có quyền có
giáo viên tốt”
Kính thưa quý đại biểu, các thầy cô giáo và các cháu học sinh thân mến!
Trường.............................. luôn là đơn vị luôn đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy học
của phòng GD& ĐT thành phố Thái Nguyên. Trong suốt 57 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của địa



phương, nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh
phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh góp phần tạo nguồn nhân lực,
nhân tài cho đất nước và quê hương. Đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng lớn mạnh, có những đóng
góp đáng trân trọng cho sự nghiệp trồng người. Nhiều thầy cô say sưa, tâm huyết, tận tuỵ với nghề,
luôn trăn trở đổi mới, vượt qua tất cả những khó khăn đời thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
thể hiện tài năng, đức độ và tạo được uy tín của mình trong môi trường sư phạm và trong trái tim
các thế hệ học trò. Đó là những bông hoa đẹp trong quá trình đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy
giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Các thầy cô đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nên những lớp người vừa hồng, vừa
chuyên, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực dồi dào cho xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận
lợi cho địa phương phát triển về kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và xây dựng phong
trào văn hóa phát triển có chiều sâu.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo, cô giáo!
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Có gì vẻ vang hơn là đào tạo thế hệ sau này góp phần xây
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy
giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương,
song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang". Chính sự vẻ
vang đó mà mỗi một con người khi đã gắn mình vào nghề dạy học thì dù ở bất kỳ thời đại nào, cũng
phải ý thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình. Và trước những yêu cầu đổi mới của xã hội đòi hỏi
người thầy ngày càng nâng cao cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác nghĩa là phải chuẩn
nghề nghiệp. Như vậy, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng
được một đội ngũ đông đảo người làm công tác giáo dục thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng
chăm sóc giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Trên tinh thần đó, chính quyền địa phương cũng như toàn thể nhân dân trong phường........................
mong muốn trong thời gian tới đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên trong nhà trường tiếp
tục phát huy truyền thống, tiếp tục rèn luyện và thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình.
Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thực sự: “thầy ra thầy, trò ra trò; trường ra trường, lớp ra
lớp” và thực hiện tốt lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học
thật tốt” để trường .................................................... thực sự là một địa chỉ tin cậy, là nơi đào tạo,
thu hút bồi dưỡng nhân tài và là địa chỉ thu hút đầy thuyết phục đối với các giáo viên tâm huyết có
nghiệp vụ chuyên môn cao suốt đời gắn bó với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.

Cuối cùng thay mặt cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, phường........................................ tôi xin cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, những người vẫn đang
chịu thương, chịu khó và quên đi bao khó khăn vất vả đời thường để hoàn thành nhiệm vụ cao quý
mà Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị
đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục đóng góp nhiều trí tuệ
cho sự nghiệp giáo dục thành phố.............................. không ngừng phát triển lên một tầm cao mới.
Tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả Giáo dục cho mọi người.

Xin trân trọng cảm ơn!

BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH
TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Kính thưa các cô bác lãnh đạo và các quý vị đại biểu!



Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!
Em tên là ............................... , học sinh lớp ......................... Em rất vinh dự và tự hào được đại diện
cho toàn thể học sinh trường.................................................. phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ khai
giảng năm học..... -..... long trọng hôm nay.

Vậy là một mùa hè đầy ắp những kỷ niệm đã đi qua và năm học mới nữa đã đến. Tuy không khỏi
luyến tiếc vì phải chia tay những ngày nghỉ hè an vui nhưng chúng em vẫn náo nức mong chờ ngày
tựu trường của năm học mới để được gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô giáo, được hòa trong khung
cảnh sân trường, lớp học, hàng cây… thân quen của ngôi trường ................................ mến yêu này.

Chúng em đã trải qua nhiều mùa tựu trường, tham dự nhiều lễ khai giảng nhưng hôm nay vẫn có
cảm giác khác lạ, vừa vui lại có chút hồi hộp. Có lẽ đó là sự bỡ ngỡ, rụt rè của các bạn học sinh mới
vào trường khi vừa bước vào ngưỡng cửa mới trong cuộc đời hay cảm giác xao xuyến, bâng khuâng
của những học sinh cuối cấp. Tất cả cảm xúc ấy đều hòa vào không khí hân hoan của cả nước đón
chào năm học mới.

Kính thưa các cô bác lãnh đạo và các quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!
Trước thềm năm học mới, thay mặt toàn thể học sinh trường ...................................... , chúng em xin
hứa sẽ thực hiện tốt lời dặn của thầy cô và cha mẹ, luôn cố gắng không ngừng chăm chỉ học tập, ra
sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong để ngày càng ngoan hơn, tiến bộ hơn, xứng đáng với sự
mong đợi, kì vọng của thầy cô và cha mẹ, để góp phần xây dựng nên bề dày thành tích truyền thống,
vẻ vang của ngôi trường......................................................... mà các hệ học sinh chúng em luôn tự
hào và ý thức giữ gìn, phát huy.

Cuối cùng em xin kính chúc các cô bác lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe,
thành công và hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt được ước
mơ của mình trong cuộc sống.

Chúc cho buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp.

Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TÂN SINH VIÊN TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌCMỚI

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo

Kính thưa các anh chị và các bạn sinh viên K.......... thân mến!

Em tên là ............ sinh viên lớp ................. Khoa ..............

Th ậ t là mộ t vinh dự l ớn lao dành cho em, khi hôm nay, được thay mặ t hơn 3000 sinh viên
khóa .......... trường Đại học .......................... phát biểu trong buổi lễ khai giảng long trọng này. Lời
đầu tiên, em xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe
và lời chào trân trọng nhất!

Vậy là một ngày tựu trường nữa lại đến. Vẫn là những cảm xúc hân hoan, tràn đầy niềm háo hức
của tuổi trẻ; vẫn là những ngày thu với lá vàng rơi và gió lạnh ban mai. Tuy nhiên, khác hẳn với
những mùa tựu trường năm xưa của cuộc đời học sinh, ngày khai giảng hôm nay còn tràn đầy niềm



tự hào. Không tự hào sao được, khi chúng em đã làm được điều đó, chúng em đã trở thành tân sinh
viên của trường Đại học ........, sắp được học tập và tu dưỡng dưới mái trường với bề dày lịch sử gần
60 năm xây dựng và phát triển.

Trường Đại học ...................... của chúng ta, em xin phép được nói như vậy, là một trong những
ngôi trường danh giá và có chất lượng giảng dạy hàng đầu của Việt Nam ở các khối ngành kinh tế,
thương mại và dịch vụ. Từ mái trường này, biết bao nhân tài với đầy đủ phẩm chất đạo đức và kỹ
năng nghề nghiệp đã tốt nghiệp để phục vụ cho xã hội, cho đất nước.

Được trở thành một phần của những trang sử danh giá đó luôn là giấc mơ đối với em, cũng như với
rất nhiều các bạn sinh viên khác. Giờ đây, khi giấc mơ đó đã thành hiện thực, được đứng trong buổi
lễ khai giảng long trọng này, trong mỗi tân sinh viên K.... chúng em, đều gợi lên những cảm xúc,
suy tư mới mẻ và thật ý nghĩa. Cuộc đời sinh viên của chúng em sắp tới đây sẽ hứa hẹn là quãng
thời gian vô cùng đáng nhớ của mỗi người. Những gì đã qua và những gì sắp đến, bề bộn trong lòng
bao hồi hộp, lo lắng đan xen. Những cảm xúc lắng đọng trong giờ phút thiêng liêng này sẽ mãi là
một kỉ niệm không thể nào quên đối với chúng em.

Chúng em biết rằng, khác với khi còn học trung học phổ thông, bước vào giảng đường đại học,
được tiếp cận với một phương thức đào tạo mới chúng em sẽ phải học tập với một tinh thần hoàn
toàn khác, mà điểm khác biệt rõ rệt nhất là chúng em phải thể hiện sự tự chủ, tính độc lập trong học
tập. Nhưng chúng em luôn vững tin vì biết rằng đồng hành cùng chúng em luôn là các thầy cô
giáo – những người đang ngày đêm tận tụy trên giảng đường để truyền đạt cho bao thế hệ sinh viên
những kiến thức quý báu cùng những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang vào đời.

Như nhà văn Henry Adams đã từng nói: “Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không biết khi
nào thì ảnh hưởng ấy dừng”, đó là câu nói thể hiện tầm quan trọng của các thầy cô giáo trong tương
lai của mỗi chúng em. Chúng em tin rằng bằng sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Nhà trườ
ng, Ban chủ nhiệm các Khoa, các phòng ban chức năng, các tổ chức quần chúng, các thầy cô giáo,
cán bộ viên chức và các anh chị sinh viên khóa trước cùng với sự cố gắng của bản thân, chúng em
sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn ban đầu, nắm bắt được cơ hội và hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mà
Nhà trường và xã hội giao phó.

Sinh viên K....... chúng em nguyện đem hết sức mình không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn
luyện để đạt được thành tích tốt nhất, để tên sinh viên K...... sẽ được nhắc đến như một điểm sáng
vinh quang trong lịch sử Nhà trường. Cùng với thế hệ đi trước, chúng em xin hứa sẽ nỗ lực phát
huy truyền thống của sinh viên Đại học ...............

Cuối cùng, một lần nữa, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức
trong toàn trường cùng toàn thể các anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn sinh
viên khóa ..................... có nghị lực, niềm tin, vững vàng học tập bước trên con đường tương lai!

Em xin chân thành cám ơn!


