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TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2021 - 2022

Sáng nay, ngày 05/9/2021, Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ long
trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2021 - 2022.
Đến dự Lễ khai giảng
và chia vui cùng với thầy và trò nhà trường có ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND
Thành phố Tam Kỳ, đại diện lãnh đạo phường An Sơn, Ban Đại diện CMHS, Hội Cựu giáo viên,
Hội Cựu học sinh trường THPT Phan Bội Châu, các nhà tài trợ và các phóng viên báo đài đã về
dự và đưa tin cho buổi lễ. Về phía trường THPT Phan Bội Châu, có thầy giáo Lê Minh Thơ, Bí
thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường; thầy giáo Lê Nguyên Bảng, thầy giáo Châu Anh Khiêm
nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành
Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các thầy giáo, cô giáo là tổ trưởng, tổ
phó chuyên môn, cùng toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trong hội đồng sư phạm,
các em học sinh là Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng, Lớp phó học tập các lớp 11, 12 và toàn thể học
sinh khối 10.

Năm học 2020-2021 trường THPT Phan Bội Châu đã gặt hái được nhiều thành tích đáng
khích lệ trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Chất lượng 2 mặt giáo dục có chuyển biến rõ
rệt, học sinh có học lực khá, giỏi toàn trường đạt tỉ lệ 70%, trong đó có 28% đạt học lực loại
giỏi. Nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức;
đạt 52 giải, trong đó có giải Nhất môn Lịch sử lớp 12, Giải Nhì cuộc thi sáng tạo KHKT, Giải Ba
chung kết quý của Chương trình “Học trò Xứ Quảng”. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn
trường đỗ tốt nghiệp tỉ lệ chiếm 98,74%; nhiều học sinh của trường đạt kết quả xuất sắc, như
em Nguyễn Trần Thùy Trang, học sinh lớp 12/3 đỗ thủ khoa cấp trường với 35,55 điểm, em
Đinh Nhật Bảo Như , học sinh lớp 12/3 xuất sắc đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân... Trong
bài diễn văn khai giảng năm học 2021-2022, thầy giáo Lê Minh Thơ, Hiệu trưởng nhà trường đã
ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực không ngừng của quý thầy cô giáo, các em học sinh và chân
thành cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Thành ủy,
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UBND thành phố Tam Kỳ; sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo phường An Sơn và các
ban ngành, đoàn thể, các nhà tài trợ.

Thầy Lê Minh Thơ nhiệt liệt chào đón 411 học sinh khối 10 vừa được vinh dự trúng tuyển
vào trường THPT Phan Bội Châu, ngôi trường mang tên nhà chí sĩ cách mạng yêu nước, có bề
dày truyền thống hơn 40 năm. Đây là khóa học sinh trúng tuyển vào trường có điểm xét tuyển
cao nhất từ trước đến nay với 32 điểm, mức điểm cao thứ 6 trong tổng số 54 trường THPT trên
địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam; trong đó có 97% số học sinh trúng tuyển đều là học sinh khá,
giỏi suốt bốn năm liền ở bậc THCS. Thay mặt tập thể hội đồng sư phạm, Thầy Lê Minh Thơ
chúc các em học sinh khối 10 luôn đạt thành tích tốt trong ba năm học tập tại ngôi trường này.
Và mong rằng tất cả các em học sinh nhà trường mãi thắp lên ngọn lửa đam mê, khát vọng tuổi
trẻ, thi đua học tốt, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, trao dồi kĩ năng sống để trở thành những
công dân có ích cho xã hội, đáp lại sự kỳ vọng, tin yêu của thầy cô, cha mẹ và bạn bè.

Tại buổi Lễ khai giảng, Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ
và các nhà tài trợ đã dành suất học bổng 2.000.000 đồng tặng cho em Nguyễn Trần Thùy
Trang, học sinh lớp 12/3 đạt thủ khoa kỳ thi TN THPT năm 2021 của trường; 06 suất học bổng
mỗi suất 1.000.000 đồng tặng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và 25 suất
học bổng “Tiếp sức đến trường” mỗi xuất 500.000 ngàn đồng cho các học sinh vượt khó trong
học tập. Tổng số tiền học bổng được trao tại lễ khai giảng là: 20.500.000 đồng.

NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới 2021-2022.
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Ảnh: Ông Nguyễn Hồng Lai PCT TP Tam Kỳ và thầy giáo Lê Minh Thơ HT nhà trường phát
thưởng cho hoc sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ảnh: Thầy giáo Lê Minh Thơ, Bí thư Đảng Ủy Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng
năm học mới.
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