
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THƯ NGỎ 

 Kính gửi: - Quý thầy cô nguyên là lãnh đạo, cựu giáo viên; quý phụ huynh, 

 cựu học sinh từng công tác và học tập tại trường THPT Buôn Ma Thuột. 

- Quý thầy cô là cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác tại 

trường THPT Buôn Ma Thuột. 

 

 Thực hiện Công văn số 2817/UBND-KGVX ngày 05/04/2021 về việc công 

nhận ngày thành lập trường THPT Buôn Ma Thuột; công văn số 795/SGDĐT- VP ngày 

07/06/2021 về việc tiếp tục thu thập thông tin về ngày thành lập trường THPT Buôn Ma 

Thuột, nay Ban Giám hiệu trường THPT Buôn Ma Thuột viết thư ngỏ này kính mong Quý 

thầy cô nguyên là lãnh đạo, cựu giáo viên; quý phụ huynh, cựu học sinh qua các thời kỳ, 

quý thầy cô là cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường THPT Buôn Ma 

Thuột cùng chung tay thu thập, đóng góp bút tích, hình ảnh tư liệu, ấn phẩm làm căn cứ 

xác thực để đề xuất Sở GD&ĐT, UBND tỉnh công nhận ngày thành lập trường; Cũng như 

đóng góp ý kiến về dự kiến năm thành lập trường là năm 1955 và tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 

thành lập trường vào ngày 05/09/2025  

 Vậy để thực hiện các nội dung trên và đặc biệt tiến tới tổ chức được Lễ kỷ niệm 70 

năm ngày thành lập trường (05/09/1955-05/09/2025) chúng tôi xin kêu gọi và tiếp nhận tất 

cả mọi thông tin, tư liệu và ý kiến đóng góp của tất cả quý vị thông qua địa chỉ email nhà 

trường: thptbuonmathuotbmt@gmail.com hoăc̣ đaị diêṇ các tiểu ban thu thâp̣ thông tin về 

ngày thành lập trường qua số điện th oại Thầy Tiến: 0905219298, Thầy Hải: 0969193004, 

Cô Nhân: 0949715577  

 Thay măṭ lañh đaọ nhà trường chúng tôi xin chân thành cảm ơn!. 

  Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 6 năm 2021 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

   LÊ VĂN THÁI 
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