
Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 

20 năm thành lập trường THPT Lý Thường Kiệt 

Sáng ngày 19/11/2022, trường THPT Lý Thường Kiệt long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập trường. Đến dự buổi lễ đặc biệt này có ông 

Phạm Xuân Tiến- Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bà Vũ Thị Thân- Trưởng ban 

Tổ chức Quận ủy Long Biên, bà Vũ Thị Thanh- Bí thư Quận Đoàn Long Biên, thầy Nguyễn Sĩ 

Hoan- nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các thầy cô 

giáo, các em học sinh đã, đang công tác và học tập tại trường, cùng đại diện của nhiều cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể, đơn vị. 

Mở đầu buổi lễ, thầy Dương Hai Bảy Mươi- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc 

diễn văn kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập trường. Bài diễn văn nêu 

bật ý nghĩa, vai trò của người thầy với xã hội, về những thành tựu mà trường THPT Lý Thường 

Kiệt đã đạt được trong 20 năm qua. Cũng trong lễ kỉ niệm này, ông Phạm Xuân Tiến đã phát biểu 

chào mừng và trao tặng nhà trường lãng hoa tươi thắm. Thầy trò nhà trường cũng vui mừng đón 

nhận hoa chúc mừng của Quận ủy Long Biên, Quận Đoàn Long Biên, Ban đại diện Cha mẹ học 

sinh và của các thế hệ học sinh đã trưởng thành.  

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập trường diễn ra trong 

không khí vừa trang trọng vừa vui tươi, ấm áp nghĩa tình. Nhiều phần thưởng đã được trao tặng 

đến nhà trường, tổ bộ môn và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.  

    Một số hình ảnh nổi bật sáng 19/11/2022 

 

Lễ dâng hương trước tượng đài Thái úy Quốc công Lý Thường Kiệt 

 



 

Lễ chào cờ trang trọng với sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo Hà 

Nôi, Quận ủy Long Biên, Quận Đoàn Long Biên 

 

Thầy Hiệu trưởng Dương Hai Bảy Mươi đọc diễn văn 

 

Ông Phạm Xuân Tiến- Phó giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội phát biểu 



 

BGH nhận hoa chúc mừng của Sở GD & ĐT Hà Nội 

 

         Quận ủy Long Biên tặng hoa chúc mừng nhà trường 

 

Quận Đoàn Long Biên tặng quà lưu niệm 



 

Đón thầy Nguyễn Sĩ Hoan- Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường 

 

Tri ân các thầy cô giáo đã nghỉ hưu 

 

Ông Phạm Xuân Tiến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT cho nhà trường 

 



 

Vinh danh các thầy cô giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT 

 

Khen thưởng nhóm Ngữ văn với thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022 

 

Khen thưởng Học sinh giỏi Thành phố  



 

Khen thưởng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

 

Khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

 

Tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo 

 



 

Tiết mục văn nghệ của giáo viên và học sinh 

 

Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn của học sinh 

 

Chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo đã nghỉ hưu 

 

 



 

Tập thể CB-GV-NV đang công tác tại trường 

 


