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Học sinh tập thể dục giữa giờ 

 



II. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN 

TẤT THÀNH – M’DRĂK  

 
Trường THPT Nguyễn Tất Thành (tiền thân là trường Phổ thông Cấp 3 M’Drăk, Phổ 

thông cấp 2-3 M’Drăk) được thành lập năm 1986, ban đầu chỉ có 01 lớp 10 với hơn 10 CB. 

GV, NV, cơ sở chật chất phục vụ dạy học còn vô cùng thiếu thốn. Đến năm 2001 trường 

được đổi tên là trường THPT Nguyễn Tất Thành (Theo Quyết định số 390-QĐ/UBND ngày 

14 tháng 02 năm 2001 của UBND tỉnh Đăk Lăk). Hơn 30 năm qua, đuợc sự quan tâm của 

các cấp chính quyền, của ngành, của nhân dân địa phương, bằng trái tim khối óc, sự nhiệt 

huyết, quyết tâm vượt qua khó khăn của thầy và trò trường THPT Nguyễn Tất Thành đã 

không ngừng hoàn thiện, phát triển và đạt được những thành tích rất đáng tự hào: 

 Về cơ sở vật chất: Từ cơ sở vật chất ban đầu chỉ 08 phòng học, 03 phòng làm việc, 

một dãy nhà tập thể gồm 06 gian bằng gỗ, đến năm học 2019-2020 trường đã phát triển với 

quy mô 42 phòng học văn hóa kiên cố, 03 phòng thí nghiệm – thực hành, 07 phòng bộ môn, 

02 phòng vi tính kết nối Internet phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu thông tin, 01 phòng 

ngoại ngữ đa năng, có các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, có thiết bị, đồ dùng phục vụ 

cho việc giảng dạy và học tập, có thư viện tiên tiến với 6831 đầu sách, có máy tínhkết nối 

Internet phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu thông tin, có đủ trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo 

thực hiện được chương trình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy cho hơn 1300 học sinh với 

34 lớp học. Trường có khuôn viên riêng biệt, xanh – sạch – đẹp, môi trường sư phạm lành 

mạnh, trường có khu tập thể gồm 14 phòng tạo điều kiện thuận lợi an tâm công tác cho cán 

bộ, giáo viên từ xa đến. Có đầy đủ các trang thiết bị dạy học theo yêu cầu đổi mới cho hơn 

1300 học sinh với hơn 30 lớp học mỗi năm, nhà trường đã và đang phấn đấu quyết tâm xây 

dựng trường thành trường chuẩn Quốc gia và là một cơ sở giáo dục chất lượng đáng tin cậy 

của địa phương.  

 Về chuyên môn: Có nhiều thầy, cô giáo và học sinh đạt danh hiệu Giáo viên dạy 

giỏi, Học sinh giỏi các cấp {Có 04 học sinh đạt HSGQG môn Lịch sử : Đinh Minh Tường 

(giải Ba), Phan Quan Vân TRường (giải Ba), Quách Thi Thanh Thanh (Giải Nhì), Phan 

Thị Ánh Kim (Giải Nhì); 146 Học sinh giỏi Cấp Tỉnh}, Có nhiều học sinh đạt giải Sáng tạo 

KHKT cấp Tỉnh, 01 giải Nhì và 01 giải Ba cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng cấp 

Tỉnh. 

 Về phong trào văn nghệ, TDTT, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo… Nhà 

trường và các tổ chức chính trị, đoàn thể (Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) đã đạt được 

nhiều kết quả đáng khích lệ. Được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo 

dục ghi nhận, đánh giá cao. 

 Thành tích nổi bật: Liên tục trong nhiều năm liền Tập thể và nhiều cá nhân của nhà 

trường đã được công đoàn ngành, LĐLĐ Tỉnh, Công đoàn GD Việt Nam, Bộ GD&ĐT, TW 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  Huyện uỷ M’Drăk, BTV Tỉnh Uỷ Đăk Lăk, UBND Tỉnh, Thủ 

tướng Chính phủ tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua. Nhiều giáo viên và học sinh 

của nhà trường đã trở thành những điển hình tiên tiến, những nhà quản lý giỏi, những doanh 

nhân thành đạt và những du học sinh giỏi giang. Năm học 2017-2018, cô Võ Đăng Mỹ Hảo 

(Hiệu trưởng) đã vinh dự nhận Danh hiệu Nhà giáu Ưu tú. Thật vinh dự và tự hào cho 

những ai đã, đang và sẽ công tác, học tập tại mái trường THPT Nguyễn Tất Thành. 

 

    BAN TRUYỀN THÔNG 


