
Sáng 05/09/2020, trường THPT Hùng Vương long trọng tổ chức lễ khai giảng 
năm học 2020 - 2021. 

Về dự lễ khai giảng có đồng chí: đ/c Nguyễn Văn Quốc, Ủy viên Ban thường vụ 
Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô; các đồng chí là đại diện cho đảng 
ủy, chính quyền các xã Quảng Phú, Đắk Nang, Đức Xuyên; Ban Đại diện cha mẹ học 
sinh; các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và 388 học sinh nhà trường. 

 
Toàn cảnh học sinh trường THPT Hùng Vương trong lễ khai giảng năm học 2020-2021 

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Quốc, Ủy viên Ban thường vụ 
Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ Tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2020 – 
2021. 

 



Đồng chí Trịnh Đức Tiến – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thông qua 
diễn văn khai giảng năm học, chỉ đạo một số nội dung quan trọng về công tác giáo 
dục của nhà trường trong năm học 2020-2021, cụ thể: 

Năm học 2020-2021 là năm học chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, 
ngành giáo dục tiếp tục xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, hội nhập với khu 
vực và quốc tế. Thực hiện tốt chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 
của Bộ giáo dục và Đào tạo, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép về các giải pháp đổi mới, 
nâng cao, đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác phòng chống dịch Covid-19. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phát triển nâng cao chất 
lượng giáo dục mà đặc biệt là chất lượng dạy và học ngoại ngữ; tăng cường giáo dục 
đạo đức lối sống, kỹ năng sống đảm bảo an toàn trường học, quan tâm giáo dục thể 
chất cho học sinh; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; Kịp thời 
tham mưu cấp trên tu sữa cơ sở vật chất thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục 
và đào tạo. 

Phát huy những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, năm học này nhà 
trường tiếp tục tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đặc 
biệt là tiếp tục tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” nhằm gắn việc học tập với rèn luyện phẩm chất chính trị, 
đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong công việc 
giáo dục và học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, hướng đến 
xây dựng một tập thể nhà trường thật sự đoàn kết, thân ái, vượt khó để thi đua “dạy 
tốt học tốt” tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường chúng ta

 
Đồng chí Trịnh Đức Tiến – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng 



 Kết thúc diễn văn khai giảng năm học 2020-2021, đồng chí Trịnh Đức Tiến 
đánh trống khai giảng năm học mới. 

 
 Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của 
các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân trên địa bàn. Để 
kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị 
lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh phấn đấu học tập và rèn luyện tốt, đại diện chính 
quyền xã Quảng Phú đã trao 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho các em: 
Phạm Thị Mận-11A, Nguyễn Thị Lý-11B, Y Nguyên Buôn Dắp-12C, Đinh Trọng 
Hùng-12A, H Rinh Prỡng-12B; đại diện chính quyền xã Đắk Nang trao 5 suất học 
bổng (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho các em: Giang Thị Tố Vân-11A, Nguyễn Thị 
Thanh Tâm-11C, Chang Văn Miên-12A, Hoàng Thị Dương-12B, Trần Ngọc Nga-
12C; đại diện chính quyền xã Đức Xuyên trao 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 
200.000đ) cho các em: Hồ Văn Thành-11C, Nguyễn Thị Thùy Trinh-11A, Nguyễn 
Ngọc Như-11B, Trần Thị Kim Nga-11B, Võ Tấn Lịch-12A; Ngân hàng Agribank 
huyện Krông Nô trao 3 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho các em: Phạm 
Tuấn Dũng-10A, H’ Liễu Ktla-10B, Trần Thị Mỹ Ly-10D. 

 



 

 
Hình ảnh học sinh nhận học bổng của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân 

 Trong lễ khai giảng, trường THPT hùng vương cũng trao quyết định và phát 
phần thưởng “(trị giá 1.000.000đ) cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Dung, đã có thành 
tích xuất sắc trong hội thi kể chuyện về tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2020. 

 
 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lễ 
khai giảng năm học 2020-2021 của trường THPT Hùng Vương đã diễn ra trang 
nghiêm, ngắn gọn. Kết thúc buổi lễ, tập thể sư phạm nhà trường đã chụp hình lưu 
niệm cùng với các đại biểu về dự. 



 


