
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG TRONG 40 NĂM (1975-2015) 
I-DẠY VÀ HỌC: 

-Hàng năm có khoảng từ 550 đến 700 học sinh tốt nghiệp ra trường 

-Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 12 hàng năm từ 95% đến 100% 

-Tỉ lệ lên lớp thẳng hàng năm từ 95% đến 97% 

-Tỉ lệ đỗ vào đại học hàng năm trên 65% - 85% 

-3 năm liền (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) nằm trong top 200 trường THPT 

có điểm thi vào Đại học cao nhất toàn quốc.  

-Đã có trên 140 học sinh đạt giải học sinh giỏi toàn quốc. 

-Nhiều học sinh thành đạt, có nhiều học sinh là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc 

tế. 

-Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 18 lượt 

-Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 24 giáo viên/năm 

-Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 54 

-Đề tài sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học hàng năm: 30 

- 02 nhà giáo ưu tú. 

-Tổ Ngữ văn. tổ Địa lí, tổ Sinh học, tổ Ngoại ngữ nhiều năm đạt tổ “Lao động 

giỏi” cấp tỉnh. 

-Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiếnvà xuất 

sắc”,“Lá cờ  đầu ngành phổ thông trung học” 

II.KHEN THƯỞNG: 

1) Nhà nước tặng thưởng: 

- Huân chương lao động hạng ba năm 1995. 

- Huân chương lao động hạng hai năm 2003. 

2) Thủ tướng chính phủ tặng: 

-Cờ thi đua xuất sắc năm 2002. 

-Bằng khen về thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục từ năm học 2008-2009 

đến năm học 2010-2011. 

3) Bộ giáo dục tặng: 

- Bằng khen cho tập thể sư phạm nhà trường năm học 1990-1991. 

- Bằng khen cho tập thể sư phạm nhà trường năm học 2007-2008. 

- Bằng khen cho tập thể sư phạm nhà trường năm học 2008-2009. 

- Bằng khen cho tập thể sư phạm nhà trường năm học 2013-2014. 

- Bằng khen cho 15 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. 

- Bằng khen cho thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” 

-Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho trên 80 cán bộ, giáo viên. 

-Giải nhì “Hội thi văn nghệ ngành giáo dục toàn quốc năm 1985”. 

4) Bộ Văn hóa thông tin và Tổng cục Thể dục thể thao tặng: 

6 Bằng khen cho đơn vị có phong trào hoạt động tốt về văn hóa và thể dục thể 

thao. 



5) Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng: 

-03 Bằng khen cho công đoàn nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động công đoàn. 

6) Trung ương đoàn TNCSHCM tặng: 

-02 huy chương “Danh dự” và 03 huy chương “Vì thế hệ trẻ”. 

-Cờ thi đua cho “Đơn vị đoàn cơ sở xuất sắc 5 năm”. 

-05 cờ luân lưu “Cơ sở đoàn xuất sắc” và “ Đơn vị khá nhất”. 

7) Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng: 

-01 Bằng khen cho Nhà trường đã có nhiều thành tích góp phần trong sự nghiệp 

xây dựng và phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1975-

2015. 

- 08 bằng khen cho tập thể và nhiều bằng khen cho cá nhân. 

- 09 cờ “Đơn vị dẫn đầu khối THPT” và 09 cờ nhất toàn đoàn “Hội khỏe Phù 

Đổng cấp tỉnh”. 

8) Công đoàn lao động Tỉnh tặng: 

-05 bằng khen cho công đoàn nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động công đoàn. 

- 05 cờ “Cơ sở Công đoàn trường học vững mạnh”. 

-Công đoàn nhà trường nhiều năm được công nhận “Cơ sở Công đoàn vững 

mạnh”. 

9) Tỉnh đoàn Đắk Lắk tặng: 

-18 cờ “Cơ sở Đoàn vững mạnh”. 

-Đoàn nhà trường nhiều năm được công nhận “Cơ sở đoàn vững mạnh”. 

10) Chi bộ Đảng: 

-Tỉnh ủy Đắk Lắk khen thưởng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

năm năm liền (2009-2013) 

-Chi bộ Đảng nhiều năm đạt “Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”. 

11) Ngoài ra các cấp tỉnh, thành phố, ngành giáo dục tặng nhiều bằng khen, giấy 

khen trên nhiều lĩnh vực hoạt động cho các cá nhân và tập thể nhà trường. 

--------------- 

 


