
 

 

 

   

THƯ NGỎ 
         Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo, Quý phụ huynh và các em học sinh! 

Lời đầu tiên, thay mặt tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn 

Quốc Trinh xin được gửi lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Thầy giáo, Cô giáo, các 

bậc phụ huynh, các em học sinh. Chúc các em học sinh lớp 9 luôn mạnh khỏe, chuẩn bị tâm 

thế sẵn sàng để chinh phục và đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023 sắp tới. 

Kính thưa Quý vị! 

Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh là đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội được thành lập năm 2019, trường tọa lạc trên quê hương có truyền thống hiếu học 

Đại Áng, Thanh Trì. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường không ngừng nỗ lực nâng cao chất 

lượng, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học 

sinh với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng”.  

Đội ngũ các Thầy giáo, Cô giáo đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. 

Nhiều Thầy Cô có kinh nghiệm lâu năm trong Ngành giáo dục và đạt được những thành tích 

như: Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của UBND thành phố... Các Thầy 

Cô giáo tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo, có trách nhiệm và có trình độ CNTT để ứng dụng 

trong quản lý, giảng dạy theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Cơ sở vật chất của Nhà trường khang trang, sạch đẹp, an toàn, sân chơi rộng rãi, có 

đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng được trang bị các thiết bị hiện đại, 

đồng bộ như: 100% các phòng học, phòng bộ môn được lắp hệ thống máy chiếu, đường 

truyền internet, mạng wifi. Ngoài ra, nhà trường có sân bóng đá, bóng rổ, nhà đa năng để đáp 

ứng các hoạt động rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, kỹ năng cho học sinh. Hiện nay, 

tuyến xe buýt số 12 có điểm đầu là Công viên Nghĩa Đô - Cầu Giấy, điểm cuối tại xã Khánh 

Hà - Thường Tín đi qua cổng trường với tần suất 15 phút/tuyến rất thuận tiện cho học sinh 

khi đến trường. Khu vực căng tin rộng rãi, sạch sẽ phục vụ ăn sáng, ăn trưa cho CBGV,NV 

và học sinh giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi con em đến trường. 

Tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi hằng năm từ 89-92%, xếp hạnh kiểm Khá, Tốt trên 98%. 

Năm học 2021-2022, nhà trường vinh dự có 5 em học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi 

cấp Thành phố. Đây là niềm vui, niềm tự hào của các Thầy Cô giáo, các em học sinh nhà 

trường. Hằng năm, nhà trường cũng luôn quan tâm dành các xuất học bổng cho các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, nhà trường quan tâm đến việc phát triển năng khiếu 

cho học sinh với các câu lạc bộ như: Văn nghệ, nhảy hiện đại, truyền thông, nhiếp ảnh... Đặc 

biệt, chương trình Tiếng Anh bản ngữ giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, thuận lợi 

khi tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS... để tuyển sinh Đại học và Cao đẳng. 
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Địa chỉ: Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Website: http://thptnguyenquoctrinh.hanoi.edu.vn 

Fanpage:  Đoàn Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh 
 

http://thptnguyenquoctrinh.hanoi.edu.vn/


Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dự kiến là 495 học sinh với 11 lớp (mã 

tuyển sinh: 2704). Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cho dạy và học theo chương trình GDPT 2018, là địa chỉ tin cậy cho các em học 

sinh đăng ký dự thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, là nơi cha mẹ 

học sinh có thể yên tâm gửi gắm con em tại trường. 

Mọi thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT cũng như về các hoạt động của 

nhà trường, Quý vị vui lòng truy cập vào Website: http://thptnguyenquoctrinh.hanoi.edu.vn, 

fanpage: Đoàn Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh hoặc liên hệ qua số điện thoại: 

0243.6475103. 

Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô giáo, Quý phụ huynh và các em học sinh đã luôn tin 

tưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh. Rất vui mừng được chào đón các em học sinh sẽ là 

thành viên của ngôi trường mang tên Trạng Nguyên Nguyễn Quốc Trinh. 

Trân trọng cảm ơn! 

              

                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Văn Nghĩa 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUỐC TRINH 
 

   

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 


