
 

 

Bài phát biểu của em Ngô Thụy Thanh Xuân trong buổi lẽ tri ân và trưởng thành của học sinh 
lớp 12 trường trung học phổ thông Trần Phú Quận Tân Phú TP.HCM. 
 (em Ngô Thụy Thanh Xuân đạt giải III Học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2014-2015). 
 

 
 
Kính thưa quý vị đại biểu, quý ban giám hiệu, quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học sinh thân 
mến! 
 
Giữa những cơn mưa vội vã khi mùa hè đang đến, giữa những ước mơ về tương lai tươi đẹp ở tuổi 
18, chúng con cảm thấy mình đang hạnh phúc vì nhận được tình thương yêu vô bờ bến của gia 
đình, thầy cô và bạn bè. 
 
Trong hành trình của mình, chắc hẳn ai rồi cũng sẽ nhận ra: 
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ 
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ 
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha 
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn 
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con." 
 
Không ai có thể cân đong đo đếm những gì các bậc Cha Mẹ đã dành trọn cho con mình. Cha mẹ 
nào cũng sẵn sàng hi sinh cả đời mình cho những đứa con. Nhưng chúng con, khi còn là những đứa 
trẻ, chỉ ngô nghê hết ăn, ngủ, học rồi chơi đùa trong ánh mắt yêu thương của mẹ, khi té ngã đã có 
bàn tay vững chắc của cha nâng đỡ đứng lên. Chúng con vô tư đón nhận và cứ thế lớn lên trong 
niềm hạnh phúc luôn có cha mẹ ở bên mà nào biết được những vất vả, những hi sinh thầm lặng của 
hai đấng sinh thành. Giờ chúng con 18 tuổi, chúng con đã thấu hiểu và chân thành ghi nhớ công ơn 
sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Chúng con không thể vô tư cười đùa mặc cho cha mẹ gian lao, 
vất vả. Chúng con thương lắm những ngày tháng cha mẹ không quản cực nhọc làm việc nuôi con trẻ 
lớn khôn, và biết bao đêm cha mẹ thao thức không ngủ vì lo con ốm. Chúng con yêu lắm nụ cười 
của mẹ mỗi khi thấy con ngoan, con khoẻ, con vui. Chúng con cảm thấy tự hào lắm cái gật đầu hài 
lòng của cha khi con gặt hái được kết quả tốt đẹp. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy con nguyện khắc ghi. 
Trong buổi lễ hôm nay, chúng con xin gửi tới cha mẹ lời tri ân công sinh thành dưỡng dục. Cảm ơn 
cha mẹ đã cho chúng con cuộc sống này và nuôi chúng con khôn lớn bằng tình yêu thương dạt dào 
như biển cả. Chúng con thật lòng xin lỗi vì đôi lúc còn chưa ngoan, còn ham chơi làm cha mẹ phải 



 

 

buồn. Chúng con tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ công lao và niềm tin của cha mẹ. 
Để thật sự là một người trưởng thành, chúng con được Thầy Cô ân cần dạy dỗ. Thầy cô như những 
người lái đò vẫn luôn lặng lẽ đưa chúng con đến bến bờ tri thức, đến với bao chân trời mới lạ, giúp 
chúng con tự tin bước vào đời. Suốt một thời đi học, thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai chăm 
sóc, uốn nắn chúng con. Công ơn ấy làm sao chúng con quên được? Chúng con nhớ mãi giọng nói 
ấm áp, thân thương của Thầy Cô mỗi khi truyền đạt tri thức cũng như khi nhắc nhở chúng con sau 
mỗi lần phạm lỗi. Nếu có vấp ngã, thầy cô lại đến bên chúng con để nâng đỡ, động viên chúng con 
bước tiếp trong hành trình của mình. 18 tuổi, trước ngưỡng cửa cuộc đời, chúng con biết ơn vô hạn 
tình thương thầy cô dành cho chúng con và những tri thức thầy cô truyền đạt. Chúng con xin chân 
thành tri ân Thầy Cô. Dù cho: 
"Bao lữ khách đi về trên bến vắng 
Người sang sông ai nhớ bến sông đời 
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ 
Vẫn âm thầm như bụi phấn rơi rơi." 
 
Hình ảnh của những người thầy, người cô trên 
bục giảng với hạt phấn rơi rơi và những tháng 
năm êm đềm thuở cắp sách đến trường sẽ luôn 
còn mãi trong kí ức chúng con. 
Dòng thời gian cứ thế trôi, chúng con đã trưởng 
thành, sắp phải rời xa mái trường Trần Phú 
thân yêu để đến với chân trời mới lạ. Bước vào 
giảng đường Đại học hay bước vào đường đời, 
chúng con đều phải đối mặt với nhiều thử 
thách, khó khăn. Con đường phía trước chúng 
con đi chắc hẳn đầy những chông gai, nhưng 
với niềm tin và tình yêu thương của cha mẹ, 
thầy cô, chúng con sẽ vượt qua tất cả những 
trở ngại để chinh phục ước mơ, trở thành niềm 
tự hào của cha mẹ và thầy cô. 
 
Một lần nữa cho phép chúng con gửi đến các bậc Cha Mẹ, quý Thầy Cô lời tri ân sâu sắc. 
 
Xin kính chúc quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc. 
 
Thân chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi quan trọng sắp tới. 
 
Trân trọng kính chào quý vị đại biểu, quý ban giám hiệu, quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


