
TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN 

MƯỜI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 

  Đến với thủ phủ cà phê Tây Nguyên, chạy dọc theo quốc lộ 14, cách trung 

tâm thành phố Buôn Ma Thuột chừng 

5 km, tọa lạc trên đường Phan Huy 

Chú, giữa một khoảng đất rộng với 

diện tích 2,5 ha  là một ngôi trường 

khang trang đang từng ngày thay da 

đổi thịt với khát vọng vươn tới những 

tầm cao; ngôi trường mang tên cố 

Tổng Bí thư  -  Trường THPT Lê 

Duẩn 

 Từ giữa năm 2004, nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập của con em nhân 

dân các Phường, Xã phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã có đề án xây dựng trường THPT Lê Duẩn.  Tháng 3/2006, trường được 

khởi công xây dựng, tháng 8/2007 nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

 Ngày 22/3/2007, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 602/QĐ-

UBND về việc thành lập Trường THPT Lê Duẩn. Đến nay đã tròn 10 năm xây 

dựng và phát triển. Mười năm chưa phải là thời gian dài so với lịch sử của một 

ngôi trường, song những thành tựu mà nhà trường đạt được trong thời gian qua là 

rất đáng khích lệ và là niềm tự hào của các thế hệ thầy trò nhà trường. 

Thầy Đinh Sỹ Đạt – Hiệu trưởng 

Toàn cảnh trường tại Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 chụp từ trên cao 



 Nhớ lại ngày đầu mới thành lập; cơ sở vật chất của trường thật khiêm tốn, 

toàn trường chỉ có 1 dãy nhà lớp học (21 phòng) vừa dùng làm phòng học, phòng 

làm việc cho lãnh đạo nhà trường, phòng hội họp sinh hoạt của thầy cô giáo, 

phòng thí nghiệm, phòng vi tính và thư viện.  

 Ngày 05/9/2007, Trường khai giảng năm học đầu tiên; toàn trường có 14 

lớp 10, 644 học sinh,  23 thầy, cô giáo và 4 nhân viên. Các năm học tiếp theo mỗi 

Thầy Đinh Sỹ Đạt đánh trống Khai giảng năm học 2007 - 2008 

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tại Lễ Khai giảng năm học 2007 -2008 
 



năm trường tăng thêm 1 khối lớp. Năm học 2009 -2010 trường có đủ cả ba khối 

lớp với tổng số 32 lớp, 1363 học sinh.  

 Được sự quan tâm của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, của 

Thành phố Buôn Ma Thuột; năm học 2011-2012 trường có thêm dãy nhà lớp học 

thứ hai và dãy nhà làm việc; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tiếp tục đầu tư, 

bổ sung hàng năm. Đến nay đã có đủ phòng học một ca; có phòng thí nghiệm 

thực hành Vật lý – Công nghệ; phòng thí nghiệm thực hành Hóa - Sinh, 2 phòng 

máy vi tính với 50 máy tính nội mạng; 2 phòng học trình chiếu; phòng thư viện 

có 5 máy tính nội mạng; 20 phòng học được trang bị màn hình ti vi; có khu giáo 

dục thể chất, dãy nhà làm việc cho lãnh đạo nhà trường, phòng hội họp sinh hoạt 

cho thầy cô giáo; bước đầu đáp ứng nhu cấu tối thiểu cho công tác dạy học. 

 Năm học 2016-2017 trường có 31 lớp với tổng số 1230 học sinh; 78 cán bộ 

giáo viên, công nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn về đào tạo. Trong số 70 

CBGV, có 19 đồng chí đạt trình độ Thạc sĩ (chiếm 27,14% ) chưa kể 4 đ/c đang 

học Thạc sĩ và 1 đ/c đang học Tiến sĩ.  

Khi  mới thành lập, Chi Bộ nhà trường có 7 đảng viên đến nay đã có 32 

đảng viên tăng gấp 4,6 lần. Hàng năm chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững 

mạnh; được tặng nhiều giấy khen của Thành ủy Buôn Ma Thuột. 

Trong 10 năm qua nhà trường luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là tập 

trung  xây dựng nền nếp, kỉ cương và nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược là 

nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội khẳng định 

tài năng, tư duy sáng tạo và đạt tới những giá trị nhân cách. Đây là hướng đi hoàn 

toàn đúng đắn trong điều kiện giáo dục của nước nhà hiện nay, bởi có xây dựng 

tốt nền nếp, kỉ cương trường học mới làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng 

giảng dạy  cũng như các hoạt động giáo dục khác; có đầu tư nâng cao chất lượng 

dạy và học , có tạo được môi trường học tập lành mạnh mới hướng đến mục tiêu 

giáo dục toàn diện con người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kĩ năng sống, 

chuẩn bị hành trang cho các em trên con đường đi tới tương lai, thực hiện ước 

mơ, hoài bão của mình, trở thành những công dân đẹp về phẩm chất, sáng về trí 

tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước. 

Ý thức được sứ mệnh thiêng liêng ấy, những năm qua, trong vai trò của 

người “kĩ sư tâm hồn”, các thế hệ giáo viên  trường THPT Lê Duẩn đã không 

ngừng nỗ lực về mọi mặt, rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực đổi mới trong 

công tác giảng dạy và học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kì mới. Chính vì thế, mặc dù 

chất lượng đầu vào thấp so với nhiều trường của thành phố Buôn Ma Thuột, 

nhưng hàng năm nhà trường đều có học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; tỉ lệ 

học sinh được xếp loại học lực và hạnh kiểm năm sau cao hơn trước; tỉ lệ tốt 

nghiệpTHPT hầu như cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Từ ngày thành lập đến 

nay, trường đã có 8 khóa học sinh lớp 12 tốt nghiệp ra trường với tổng số 2763 

em. Nhiều học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, nhiều em là Kỹ sư, Bác 

sĩ, có em là giảng viên của trường Đại học, các em là những bông hoa đẹp trong 



vườn hoa đầy hương sắc, tô thắm thêm truyền thống mà nhà trường đã dày công 

xây dựng trong những năm qua. 

Với phương châm phát triển toàn diện nhân cách học sinh, bên cạnh nhiệm 

vụ chính là học tập, nhà trường đã quan tâm đúng mức công tác giáo dục thể 

chất; tích cực tham gia các kỳ Hội khỏe Phù Đổng do Ngành tổ chức; qua 4 lần 

Hội khỏe Phù Đổng từ năm 2010 đến 2016; có 2 lần đạt giải Nhất toàn toàn trong 

HKPĐ lần thứ X (Năm 2010), lần thứ XI (năm 2012) và giải Ba toàn đoàn trong 

HKPĐ lần thứ XIII (2016); 2 lần giải nhất  toàn đoàn môn Teakwondo HKPĐ 

năm 2014, 2016; 2 lần giải Nhất toàn đoàn môn AEROBIC năm 2014 và 2016. 

Tích cực tham gia Hội thao GDQP-AN; đạt giải nhất toàn đoàn trong Hội thao 

GDQP-AN cấp tỉnh lần thứ 2 năm học 2012-2013; đạt giải Khuyến khích toàn 

đoàn năm học 2016-2017. Đặc biệt đạt giải Ba toàn đoàn trong Hội thao GDQP-

AN toàn quốc năm 2013. 

Mười năm xây dựng và phát triển, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách 

thức; trải qua những bước thăng trầm, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất 

trong tư tưởng và hành động, các thế hệ CB, GV, NV học sinh nhà trường đã xây 

đắp nên một chuỗi thành tích rất đáng tự hào. Nhiều năm liền trường luôn đạt 

danh hiệu trường tiến tiến, năm học 2015-2016 trường đạt danh hiệu Tập thể Lao 

động xuất sắc, được UBND Tỉnh tặng bằng khen; nhiều thầy cô được Bộ 

GD&ĐT, UBND Tỉnh tặng bằng khen; được Sở GD&ĐT tặng giấy khen. 

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tại Lễ Khai giảng năm học 2017 -2018 



Nhìn lại chặng đường mười năm qua, CB, GV, NV và học sinh trường 

THPT Lê Duẩn luôn ý thức sâu sắc rằng những kết quả đó có ý nghĩa to lớn, tạo 

nên nền tảng vững chắc cho nhà trường trong những năm tiếp theo. Trong thời 

gian tới nhiệm vụ của nhà trường hết sức nặng nề, bên cạnh những thuận lợi, 

cũng không ít khó khăn thách thức. Song chúng ta quyết tâm thi đua theo lời dạy 

của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, 

hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ, xây dựng trường THPT Lê Duẩn trở thành địa chỉ 

đáng tin cậy cho con em nhân dân các Phường, Xã phía Nam của thành phố Buôn 

Ma Thuột, để nơi đây mãi mãi là miền kí ức tươi đẹp, niềm tự hào của các thế hệ 

học sinh. 

     Buôn Ma Thuột, tháng 11 năm 2017 

            HIỆU TRƯỞNG 

                                                                    Đinh Sỹ Đạt 

 

  


