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LỜI NÓI ĐẦU  
Trường THPT Trần Nhân Tông (tiền thân là Trường THPT 

Bán Công Eakar) được thành lập vào tháng 8 năm 1999, đến nay 
đã tròn 20 năm. Hai mươi năm – hai mươi mùa tựu trường, nơi 
đây đã có biết bao thế hệ thầy, trò gắn bó và trưởng thành. Từ mái 
trường này, nhiều thế hệ thầy, cô giáo đã được vinh danh. Nhiều 
thế hệ học sinh ưu tú đã trưởng thành, đem tài trí của mình góp 
phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian trôi 
qua, nhưng những kỉ niệm, những dấu ấn, những hồi ức… sẽ 
không thể phai mờ trong kí ức mỗi người. Để khi nhìn lại, chúng 
ta phải nhắn nhủ rằng: 

 “Dù cho tung cánh muôn phương 
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên.” 

Với mục đích lưu lại những truyền thống của nhà trường trong hai 
mươi năm xây dựng và phát triển, nhân dịp kỉ niệm hai mươi năm 
ngày thành lập trường, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của các thế 
hệ thầy, cô giáo và học sinh, nhà trường đã cho ra mắt cuốn kỷ 
yếu“Trường THPT Trần Nhân Tông – 20 năm hình thành và 
phát triển”. Nơi đây ghi dấu những hình ảnh đẹp của các thế hệ 
thầy và trò- những người đã viết nên trang sử vàng truyền thống 
cho nhà trường suốt 20 năm qua, những thành tích nổi bật, những 
hình ảnh về các hoạt động của nhà trường, những tâm tư, hồi ức… 
của các thế hệ thầy, trò về trường lớp. 

   Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được rất 
nhiều bài viết cũng như sự đóng góp ý kiến của các quý thầy, cô 
và học sinh. Dù đã rất cố gắng trong việc sưu tầm tài liệu, chọn lọc 
thông tin… nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. 
Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến góp ý 
của quý vị độc giả, quý thầy, cô giáo và học sinh toàn trường để 
cuốn kỷ yếu “Trường THPT Trần Nhân Tông – 20 năm hình 
thành và phát triển” ngày càng hoàn thiện và có ý nghĩa hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
Ban biên tập 
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG 
 

Lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn trường THPT Trần Nhân Tông 
(tiền thân là THPT Bán Công Ea Kar) luôn gắn với lịch sử xây dựng, phát triển của 
trường. Trong suốt chặng đường 20 năm ấy Công đoàn đã song hành cùng nhà trường 
trải qua những năm tháng vẻ vang nhưng đầy khó khăn thử thách, đó là những ngày 
đầu tiên thành lập trường. Trong suốt thời gian đó, Công đoàn nhà trường đã thường 
xuyên động viên quan tâm đến việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, 
đoàn viên trước tình hình chuyển biến mọi mặt của đất nước. Từ đó làm tốt vai trò, 
chức năng của tổ chức Công đoàn là động viên, đoàn kết CBVC trong nhà trường luôn 
yên tâm, phấn khởi cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển nhà trường. 

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, Công đoàn trường đã phối hợp với Ban giám hiệu 
động viên được toàn thể cán bộ viên chức đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hoá 
các hoạt động chuyên môn để phù hợp với những thay đổi của đối tượng học sinh, phù 
hợp với tình hình công tác dạy học trong từng thời điểm.  

Hàng năm cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn 
trường đã tổ chức và động viên cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường hăng hái 
hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, 
tự học và sáng tạo", xây dựng nhà trường thành " trường học thân thiện", phụ nữ thi 
đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Đặc biệt tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động "Học 
tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Hai không" của 
ngành giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng năm học.  

Công đoàn tham gia nhiệt tình các hội thi do sở tổ chức và đạt kết quả cao: Năm 
2013 Hội thi “ Kể chuyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhất 
cá nhân , nhì tập thể. Tham gia “ Thi đồ dùng dạy học” Sở khen là một trong ba trường 
có giải cao nhất tỉnh, 02 giải nhát, 01 giải đặc biệt, 01 giải nhì. Tham gia “ tìm hiểu 
Hiến pháp do huyện tổ chức”: 01 giải nhất, 01 giải ba. Tham gia “ Hội thi tìm hiểu luật 
lao động, luật công đoàn, luật BHYT” do sở tổ chức: Nhất toàn đoàn, được Sở khen về 
các khâu tổ chức, chuẩn bị… Hàng năm công đoàn tham gia thi Hội thao của ngành và 
đạt kết quả cao: môn cầu lông đơn nữ huy chương vàng, đôi nữ huy chương bạc, huy 
chương đồng. 

Công đoàn trường tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa 
như: Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, quỹ người nghèo, Hội CCB huyện, Hội TNXP, Quỹ mái 
ấm công đoàn, Tấm lưới Trường Sa, Quà xuân chiến sỹ… 

 Vận động CBVC, đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên 
môn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn. 
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Đồng chí Phùng Đắc Cần, Trương Công Hữu đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào 
tạo tặng Bằng khen.  

Trong quá trình phấn đấu, xây dựng Công đoàn trường THPT Trần Nhân Tông 
ngày càng trưởng thành và phát triển trên nhiều phương diện. Từ một đơn vị trường 
với số lượng đoàn viên công đoàn chỉ 13 người khi mới thành lập, đến nay Công đoàn 
có một đội ngũ gần 83 đoàn viên với trình độ từ đại học trở lên trong đó có 11 thạc sỹ, 
3 đồng chí đang học thạc sỹ. 

Trong quá trình phát triển , Công đoàn trường luôn phát huy và khẳng định vai 
trò của mình, luôn là đơn vị vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Vì thế Công đoàn đã 
được Công đoàn Gíao dục Việt Nam, Công đoàn Ngành Giáo dục Đăk Lăk trao tặng 
Bằng khen, giấy khen. Những thành tích đó của Công đoàn trường đã đóng góp vào 
thành tích trong hoạt động của nhà trường trong 20 năm qua. Có những thành tích đó, 
ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cấp ủy đảng, của Công đoàn cấp trên, Công 
đoàn trường còn có một đội ngũ BCH Công đoàn qua các thời kỳ có phẩm chất đạo 
đức tốt, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết trong hoạt động Công đoàn, có 
tinh thần trách nhiệm cao và gặt hái nhiều thành tích như thầy Nguyễn Hữu Minh, cô 
Hoàng Thị Phương, thầy Phạm Quang Cảnh, thầy Phạm Vũ Kim Phong, cô Hoàng Thị 
Phi Yến, cô Lê Thị Lý…., tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. Đến nay, Công 
đoàn trường THPT Trần Nhân Tông đã có một đội ngũ BCH Công đoàn nhiệt tình, có 
trình độ chuyên môn, có năng lực tổ chức hoạt động Công đoàn, đã phát huy truyền 
thống năng động sáng tạo biết vận động, tập hợp quần chúng tham gia vào các hoạt 
động, phong trào TDTT, hoạt động Nữ công, Công đoàn đã mạnh dạn xây dựng triển 
khai nhiều cuộc vân động nhiều phong trào hoạt động phong phú, thiết thực, đúng 
hướng, có hiệu quả, tạo niềm tin cho đoàn viên. Vì Công đoàn trước tiên phải biết 
đoàn kết, phải gắn bó với nhau như anh em một nhà, phải công tâm, thực hiện công 
việc một cách hiệu quả nhất... Trong công tác Giáo dục chính trị tư tưởng, Công đoàn 
trường luôn tập trung xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, Công đoàn đã vận động quần 
chúng, CBVC tham gia nhiều hoạt động bổ ích, nhằm nâng cao chất lượng chuyên 
môn của mỗi người và Công đoàn thường đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, 
tinh thần của đoàn viên công đoàn như cho vay vốn tăng thu nhập gia đình, đề nghị 
với Công đoàn cấp trên trợ cấp cho đoàn viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn kịp thời, chế 
độ khen thưởng kịp thời... 

Gìn giữ và phát huy những thành quả đó là trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh thế hệ hiện tại. Với tinh thần đó, Ban chấp hành Công đoàn 
trường  kêu gọi toàn thể CBVC và HS nhà trường dấy lên một phong trào thi đua sôi 
nổi, rộng khắp trong toàn trường, thi đua "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"  lập nhiều 
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thành tích xuất sắc chào mừng 20 năm thành lập trường THPT Trần Nhân Tông 
(1999-2019). 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC NHIỆM KỲ 

TT CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ NĂM 
1 Nguyễn Hữu Minh 1 và 2 1999 – 2004 
2 Phạm Quang Cảnh 3 2004 – 2007 
3 Phạm Vũ Kim Phong 4 2007 – 2010 
4 Hoàng Thị Phi Yến 5 2010 – 2012 
5 Lê Thị Lý 6 2012 – 2017 
6 Nguyễn Chí Trung 7 2017 – 2022 
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ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG 
 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  
Lịch sử xây dựng và phát triển của Đoàn trường THPT Trần Nhân Tông (tiền 

thân là THPT Bán công Ea Kar) trong 20 năm qua luôn gắn với lịch sử xây dựng và 
phát triển của nhà trường. Trong suốt chặng đường 20 năm ấy Đoàn đã song hành 
cùng nhà trường trải qua những năm tháng vẻ vang nhưng đầy khó khăn thử thách. 
Với nhiệm vụ đoàn kết lực lượng Thanh niên, tổ chức các hoạt động, tạo môi trường 
giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh trường học, Đoàn trường 
đã góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của tập thể  nhà trường. 

Đoàn trường  được thành lập từ tháng 8 năm 1999 song hành với bước đầu đi 
vào hoạt động của trường THPT Bán Công Ea Kar; Trải qua các kỳ Đại hội, Đoàn 
trường đã có 4 đồng chí được bầu cử giữ trọng trách bí thư và đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, đưa phong trào Đoàn của trường từng bước đi lên.      

        DANH SÁCH BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC NHIỆM KỲ 
TT BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ NĂM 

1 Lương Thị Hồng Thúy 1999-2000 1999-2000 

2 Phạm Quang Cảnh 

2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 

2000-2005 

3 Nguyễn Phi Hùng 

2005-2006 
2006-2007 
2007-2008 
2008-2009 
2009-2010 
2010-2011 

2005-2011 

4 Lê Anh Chiến  

2011-2012 
2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 

2011 2019 
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II. THÀNH TÍCH ĐẠT  
1. Thành tích đạt được 
Trong 20 năm qua Đoàn trường luôn phát huy và khẳng định vai trò tiên phong, 

gương mẫu của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, 6 lần 
vinh dự được Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen và nhiều Giấy khen của Huyện đoàn Ea 
Kar về Đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường trong mọi hoạt 
động. 

 

 
 
2. Danh hiệu thi đua 
Tập thể: Nhiều năm liền Đoàn trường được công nhận danh hiệu Đoàn trường 

vững mạnh.  
Cá nhân: nhiều đồng chí trong ban chấp hành Đoàn trường qua các thời kỳ được 

nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn và Huyện đoàn về thành tích xuất sắc trong 
công tác Đoàn. 
  Phát huy truyền thống tốt đẹp đã đạt được, Đoàn trường THPT Trần Nhân Tông 
quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục góp phần 
vào sự phát triển của nhà trường và phong trào Thanh niên trường học, xứng đáng với 
công sức của các thế hệ cha anh và lịch sử hào hùng của dân tộc. 
                                                                                                      BÍ THƯ 
                                                                                                   Lê Anh Chiến 



 Trang  13 
 

TỔ TOÁN 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Tổ Toán  trường THPT Trần Nhân Tông (trước đây là trường Bán công Eakar) 
ban đầu thành lập trực thuộc tổ Tự nhiên do thầy Phạm Văn Sinh (Phó Hiệu trưởng) 
phụ trách, đến tháng 8 năm 2001 thầy Phạm Quang Cảnh giữ chức vụ tổ trưởng. Ngày 
đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn song các thầy cô đã mang tuổi thanh 
xuân và niềm đam mê toán học của mình truyền lửa cho các thế hệ học trò. Tháng 9 
năm 2003 để đáp ứng yêu cầu phát triển, lớn mạnh của nhà trường, Ban giám hiệu đã 
ra quyết định  tách tổ Tự nhiên ra nhiều tổ khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng 
bộ môn. Khi đó Tổ Toán – Tin được thành lập do thầy Nguyễn Toán phụ trách. Đến 
năm học 2017-2018 một lần nữa theo yêu cầu nhiệm vụ Tổ Toán được tách ra từ tổ 
Toán – Tin và do thầy Nguyễn Đức Ất làm tổ trưởng. Hiện nay Tổ Toán gồm 11 thành 
viên : 

 

TT HỌ VÀ TÊN Trình độ 
chuyên môn Chức vụ Đạt danh 

hiệu 

   1 Nguyễn Đức ẤT Thạc sỹ  TTCM GVDG Tỉnh  

   2 Đỗ Anh Đức Cử Nhân Phó 
TTCM GVDG Tỉnh  

   3 Trần Thị Thanh Cử Nhân GV  

   4 Trần Thanh Tùng Cử Nhân GV  

   5 Lê Minh Thuyết Cử Nhân GV  

   6 Nguyễn Thị Thái Cử Nhân GV  

   7  Đặng Thị Hạnh Cử Nhân GV  

   8 Võ Thị Thùy Nhung Cử Nhân GV  

   9 Đàng Tảng Cử Nhân GV  

 10 Trịnh Văn Cường Cử Nhân GV  

 11 Niê Thị Kim Dung Cử Nhân GV  
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 II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 
          Tổ Toán là một tập thể đoàn kết, trẻ trung, năng động, đầy nhiệt tình trong công 
việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và 
học sinh  trường THPT Trần Nhân Tông. Các thầy cô luôn có tinh thần học hỏi, phấn 
đấu nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, tích cực sáng tạo đổi mới phương 
pháp giảng dạy sao cho phù hợp đối tượng và đạt hiệu quả cao nhất. Những bài toán 
hay, những tiết dạy khó luôn là đề tài được tranh luận sôi nổi trong các cuộc họp tổ. 
Đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại, thời đại khoa học công nghệ 4.0, Tổ Toán đã 
đưa công nghệ tin học vào giảng dạy và chấm thi trắc nghiệm, đồng thời hướng dẫn 
học sinh biết ứng dụng kiến thức toán học vào thực tế… làm tăng hứng thú học toán 
cho học sinh. Đến nay tổ đã có một giáo viên tốt nghiệp Cao học có học vị thạc sĩ, 2 
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, và nhiều giáo viên giỏi cấp trường. 

 
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém luôn được giáo 

viên trong tổ chú trọng. Học sinh ngày càng yêu thích học Toán, có nhiều học sinh đạt 
giải  trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi Toán và giải toán trên máy tính Casio cấp 
tỉnh. Hằng năm nhiều học sinh đậu tốt nghiệp và đỗ vào các trường đại học thuộc các 
khối A, B, A1, D với điểm môn toán khá cao.  

Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách do chất lượng tuyển 
sinh đầu vào của trường khá thấp. Song với tinh thần tận tụy, khát vọng cống hiến thầy 
cô trong tổ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, 
góp phần vào sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của nhà trường nói riêng.   
 

Tổ trưởng 
 

Nguyễn Đức Ất 
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TỔ HÓA HỌC 

I.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
         Tiền thân của Tổ Hóa học là Tổ Tự nhiên được thành lập vào tháng 8 năm 1999 - 
song hành với bước đầu đi vào hoạt động của trường THPT Bán Công Ea Kar (nay là 
THPT Trần Nhân Tông), do thầy Phạm Văn Sinh (Phó Hiệu trưởng) khi ấy phụ trách, 
đến tháng 8 năm 2001 thầy Phạm Quang Cảnh giữ chức vụ tổ trưởng. 

Từ năm 2007 đến năm 2009, do sự phát triển mạnh mẽ về quy mô trường, lớp 
và số lượng giáo viên, trường đã tách riêng ba bộ môn Hóa - Sinh – Thể dục ra khỏi Tổ 
Tự nhiên thành một tổ chuyên môn do thầy Trương Công Hữu làm tổ trưởng. Năm 
2011 bộ môn Hóa học tiếp tục được tách ra từ Tổ Hóa - Sinh – Thể dục thành Tổ Hóa 
học do thầy Trương Công Hữu làm tổ trưởng. Đến năm 2014 thầy Nguyễn Chí Trung 
được cử làm tổ trưởng Tổ Hóa học, thay thầy Trương Công Hữu được Sở giáo dục – 
Đào tạo bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhiều đồng chí là thành viên 
của tổ qua các thời kỳ đã chuyển công tác về những đơn vị khác theo nguyện vọng và 
sự phân công của tổ chức, đến nay Tổ Hóa học gồm 8 thành viên:    

TT HỌ VÀ TÊN Năm 
sinh 

Trình độ chuyên 
môn Chức vụ Đạt danh hiệu  

   1 Trương Công Hữu 1979 Thạc Sĩ  Hóa học P.hiệu 
trưởng GVDG Tỉnh 2010 

   2 Nguyễn Chí Trung 1980 Thạc Sĩ  Hóa học TTCM  

   3 Lê Thị Lý 1977 Cử Nhân Hóa 
học TPCM GVDG Tỉnh 2014 

   4 Nguyễn Đắc Ninh 1980 Thạc Sĩ  Hóa học GV GVDG Tỉnh 2014 

   5 Văn Thị Thu Hà 1986 
Cử Nhân Hóa 
học GV GVDG Tỉnh 2014 

   6 Nguyễn Thị Hằng 1986 
Cử Nhân Hóa 
học GV  

   7 Đồng Thị Huyền 1985 
Cử Nhân Hóa 
học GV  

   8 Hồ Thị Kim Sa 1987 
Cử Nhân Hóa 
học GV  

 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Thành tích đạt được: 
Các thầy cô giáo trong tổ luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt 

huyết, tận tâm với nghề, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, và đặc biệt có trách nhiệm cao 
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trong công việc. Hiện nay tổ có 03 thạc sĩ, 04 GVDG cấp tỉnh và hầu hết đều là 
GVDG cấp trường. Hàng năm tổ có nhiều chuyên đề chuyên môn, sáng kiến kinh 
nghiệm được áp dụng đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy và bồi dường học sinh 
giỏi. Cho đến nay tổ đã có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều huy chương trong kì thi 
Olympic mồng 10 tháng 3 do Sở tổ chức. Tỷ lệ học sinh đạt kết quả tốt nghiệp của bộ 
môn Hóa học luôn ở mức khá trong toàn tỉnh. 

Ngoài nhiệm vụ chính là giáo dục và giảng dạy các thành viên trong tổ còn tích 
cực tham gia các cuộc vận động của ngành và địa phương, đạt nhiều giải cao trong các 
cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật, thi viết về tấm gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” … và nhiệt tình tham gia các hoạt động của Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên. 

 
2. Danh hiệu thi đua: 
- Tập thể Tổ Hóa học nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh 

hiệu tập thể lao động tiên tiến được Sở giáo dục - Đào tạo tặng giấy khen. 
- Cá nhân: Nhiểu giáo viên trong tổ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 

được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo, trong đó thầy Trương 
Công Hữu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh. 
Cô Lê Thị Lý được nhận bằng khen của UBND tỉnh, thầy Nguyễn Đắc Ninh được 
Giám đốc Sở khen thưởng về thành tích học sinh giỏi. Đặc biệt cô Lê Thị Lý và thầy 
Nguyễn Chí Trung nhiều năm liền giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn trường, đóng góp 
nhiều công sức cho sự nghiệp phát triển công đoàn và được Công đoàn ngành khen 
thưởng. 

Phát huy những thành tích tốt đẹp ấy Tổ Hóa học sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa 
trong mọi hoạt động,  khắc phục khó khăn về chất lượng đầu vào của học sinh để có 
kết quả giảng dạy và giáo dục tốt nhất, góp phần đưa nhà trường ngày càng vững 
mạnh và phát triển.  
                                                                                                     Tổ trưởng 
  
                                                                                               Nguyễn Chí Trung 
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TỔ NGOẠI NGỮ 

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
Trường THPT Trần Nhân Tông, tiền thân là THPT Bán Công Eakar được thành 

lập năm 1999 với 2 tổ chuyên môn, tổ Tự nhiên và tổ Xã hội. Năm đầu thành lập, 
trường có 2 thầy cô dạy Tiếng Anh sinh hoạt chuyên môn ở tổ Xã hội. Năm 2010, 
cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, giáo viên Tiếng Anh cũng tăng lên 6 người và 
được tách ra thành tổ Ngoại ngữ. Là tổ chuyên môn mới được thành lập chưa đầy 9 
năm song tổ Ngoại ngữ đã và đang hoàn thiện để xứng tầm với một ngôi trường có bề 
dày lịch sử cũng như những thành tích đáng tự hào của nhà trường trong suốt 20 năm 
qua. 

Hiện nay, Tổ Ngoại ngữ có 7 giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, được đào tạo 
chính quy. Trong đó có 5 giáo viên đạt chuẩn theo năng lực ngoại ngữ 6 bậc (C1); có 5 
đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm 
qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, tập thể tổ Ngoại ngữ 
luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2019 – 2020  

TT Họ và tên Năm 
sinh Chức vụ Danh hiệu GVG Tỉnh 

1   Vũ Hữu Hiệp 1978 Tổ trưởng 2018 

2   Cao Thị Thanh Thúy 1983 Tổ phó  

3   Huỳnh Trọng Thu 1974 GV  

4   Nguyễn Văn Tuấn 1983 GV 2018 

5   Nông Thị Phương Thanh 1984 GV  

6   Đinh Thị Bính 1984 GV  

7   Triệu Thị Ngọc Chinh 1984 GV  

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Về hoạt động giảng dạy, các thầy cô trong tổ không ngừng trau dồi kiến thức 

chuyên môn, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, tổ 
chức nhiều hoạt động trong mỗi tiết dạy nhằm tăng sự hấp dẫn của bộ môn Tiếng Anh 
đối học sinh, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ, góp 
ý, rút kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả do chất 
lượng đầu vào thấp, những cố gắng của các thầy cô cũng được đền đáp, có 2 giáo viên 
trong tổ được Sở giáo dục - Đào tạo công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều 
học sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, kỳ thi học sinh giỏi 
Olympic mồng 10 tháng 3, học sinh giỏi cấp Tỉnh. Nhiều học sinh đã thi đậu vào các 
trường Cao đẳng, Đại học (khối D) trong đó có môn ngoại ngữ. 
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Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, các thầy cô tổ Ngoại ngữ còn 
thành thạo về nghiệp vụ sư phạm và năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động khác. 
Nhiều thầy cô làm công tác chủ nhiệm luôn được học sinh tin yêu; lớp chủ nhiệm luôn 
đứng ở vị trí cao trong học tập và các phong trào thi đua. Công tác nghiên cứu khoa 
học, viết sáng kiến kinh nghiệm luôn được Tổ chú trọng. Những năm vừa qua nhiều đề 
tài Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong tổ được hội đồng khoa học Sở Giáo dục 
- Đào tạo công nhận, trong đó có những đề tài đạt giải A, B cấp Sở vì thể hiện được 
nhiều đổi mới sáng tạo, được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy mang lại hiệu quả cao.  

Trong quá trình công tác nhiều thầy cô khẳng định được năng lực của mình ở 
nhiều lĩnh vực. Thầy Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Bí thư chi đoàn giáo viên vì khả 
năng và tâm huyết với phong trào đoàn và công tác thanh niên; Cô Hoàng Thị Phi Yến 
và thầy Nguyễn Phi 
Hùng được đồng 
nghiệp tín nhiệm và 
được Giám đốc Sở 
bổ nhiệm làm Phó 
hiệu trưởng nhà 
trường. Cũng có 
những thầy cô vì 
điều kiện gia đình 
mà phải chuyển về 
nơi công tác mới. Dù 
ở vị trí công tác hay 
môi trường làm việc 
nào, giáo viên tổ 
Ngoại ngữ cũng vẫn 
phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Có nhiều thầy, cô đã đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, được nhận Bằng 
khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở. Tập thể tổ nhiều năm liền được 
tặng Giấy chứng nhận Tập thể tiên tiến và Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục đào 
tạo Đăk Lăk.  

Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể tổ Ngoại ngữ sẽ tiếp tục cố gắng 
trong mọi hoạt động, đặc biệt là nâng cao chất lượng bộ môn, nỗ lực đóng góp công 
sức vào sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao vị thế của trường THPT Trần Nhân 
Tông trong huyện nhà và trong toàn tỉnh. 

                                                                                           Tổ trưởng 
                                                                                                                                                            

                                                                                                   
                                                                                          Vũ Hữu Hiệp 
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TỔ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Ban đầu thành lập, giáo viên Sinh học – Công nghệ nằm trong biên chế của Tổ 
Tự nhiên. Năm 2007 Tổ Hoá - Sinh – Thể dục được thành lập do thầy Trương Công 
Hữu làm tổ trưởng gồm 12 giáo viên. Đến tháng 12 năm 2014, với sự phát triển về 
nhân lực, giáo viên bộ môn Sinh học – Công nghệ được tách thành tổ riêng với số 
lượng giáo viên là 06. 

TT Họ và Tên  Trình độ CM Chức 
vụ Đạt danh hiệu  

   1 Võ Thị Qùy Cử Nhân Sinh học – 
KTNN TTCM Giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh  

   2 Nguyễn Thị Bích Mỹ Cử Nhân Sinh học GV  

   3 Nguyễn Thị Liên  Cử Nhân Sinh học – 
KTNN GV  

   4 Nguyễn Thị Kim Oanh Cử  Nhân Sinh Học GV Giáo viên dạy giỏi cấp 
tỉnh 

   5 Lê Anh Chiến  Cử Nhân Sinh học  BTĐT  

   6 Phạm Thị Hồng Thái Cử Nhân Sinh học – 
KTNN GV  

          

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
1. Thành tích đạt được: 
Tổ Sinh học – Công nghệ đã xây dựng thương hiệu bằng chính chất lượng học 

sinh, đã có học sinh giỏi đạt giải 3 cấp tỉnh lớp 12, đạt huy chương trong kì thi 
Olimpic mồng 10 tháng 3 và tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp khá cao so với đầu vào 
tuyển sinh thấp trong khu vực. Có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều 
giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nhiều thầy cô làm công tác chủ nhiệm hết 
sức thành công. Trong tổ có nhiều đồng chí là cán bộ Đoàn thanh niên, Công đoàn đầy 
trách nhiệm, nhiệt huyết sáng tạo. Nhiều đồng chí là là hạt nhân trong lĩnh vực văn 
nghệ, thể thao, luôn tiên phong trong các hoạt động của Công đoàn và phong trào 
Đoàn Thanh niên.  

Tham gia hội diễn văn nghệ, hội thao, thi nấu ăn giỏi của ngành, tổ đều góp 
phần quan trọng vào thành tích xuất sắc của trường. Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu quan 
hệ Việt Nam –Lào” cô Võ Thi Quỳ đã đạt giải bài thi xuất sắc do Ban tuyên giáo Tỉnh 
ủy khen tặng. Với sự nỗ lực cố gắng trong nhiều lĩnh vực công tác, đồng chí Võ Thị 
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Quỳ đã được Huyện ủy huyện Eakar biểu dương, khen thưởng về Đảng viên gương 
mẫu trong“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng 
chí cũng đạt giải nhì trong cuộc thi: “Tìm hiểu luật dân sự năm 2015” do UBND 
huyện tổ chức. Nhiều thành viên trong tổ đạt giải trong cuộc thi viết sáng kiến kinh 
nghiệm cấp Sở. Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh nguyên phó bí thư Đoàn trường, 
Lê Anh Chiến là Bí thư đoàn trường nhiều năm liền được Huyện đoàn và tỉnh đoàn 
biểu dương khen thưởng. 

2. Danh hiệu thi đua 
- Tập thể 

Tổ: Sinh học – 
Công nghệ : 
nhiều năm liền 
hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, đạt 
danh hiệu Tập 
thể lao động tiên 
tiến,  được Sở 
giáo dục - Đào 
tạo tặng giấy 
khen. 

- Cá nhân: 
Nhiểu thầy cô 
giáo trong tổ đạt 
danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 
như cô Võ Thị Qùy, thầy Lê Anh Chiến. 

Hi vọng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và 
sự nỗ lực không ngừng vươn lên của đội ngũ giáo viên Tổ Sinh học – Công nghệ với 
một nền móng vững chắc là những truyền thống tốt đẹp mà tổ và nhà trường đã đạt 
được, Tổ Sinh học – Công nghệ sẽ giữ vững danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm học, góp phần hữu ích vào sự nghiệp giáo dục 
thế hệ trẻ, đưa nhà trường không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.                                             

                                                            Tổ trưởng  

 

                                                                             Võ Thị Quỳ 
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TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 
I.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
         Tiền thân của tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân là tổ Xã hội được thành lập từ 
tháng 8 năm 1999 song hành với bước đầu đi vào hoạt động của trường THPT Bán 
Công EaKar, do thầy Nguyễn Hữu Minh ( Phó Hiệu trưởng ) phụ trách. 
         Tháng 8 năm 2001 tổ Xã hội  được Ban giám hiệu giao cho thầy Nguyễn Văn 
Lục làm tổ trưởng. 
        Tháng 9 năm 2003, tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân  được tách ra từ tổ Xã hội do 
thầy Nguyễn Văn Lục làm tổ trưởng. Trong quá trình phát triển, tổ không ngừng lớn 
mạnh với số lượng ngày càng tăng. Đến nay tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân  gồm 11 
thành viên:   

 

TT HỌ VÀ TÊN Trình độ chuyên 
môn Chức vụ Đạt danh hiệu  

   1 Nguyễn Văn Lục Cử Nhân Lịch Sử TTCM GVDG Tỉnh 
2018 

   2 Nguyễn Văn Tâm Thạc Sĩ Lịch Sử TTGT GVDG Tỉnh 
2018 

   3 Thái Văn Mạnh Thạc Sĩ Địa Lí GV GVDG Tỉnh 
2018 

   4 Thái Thị Vũ Quỳnh Cử Nhân Lịch Sử GV  

   5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Cử Nhân Lịch Sử GV  

   6 Nguyễn Thị Thủy Cử Nhân Lịch Sử GV  

   7 Lê Thị Tuyết Cử Nhân Địa Lí TPCM GVDG Tỉnh 
2014 

   8 Trần Thị Phương Thảo Cử Nhân-GDCD GV  

   9 H Niên Niê Cử Nhân-GDCD GV  

  10 Đỗ Tiến Lộc Cử Nhân Địa Lí GV  

  11 Hoàng Thị Trang Cử Nhân Địa Lí GV  

 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Thành tích đạt được:  
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Các thầy cô giáo trong tổ đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có lập 
trường, tư tưởng chính trị vững vàng, yêu nghề, giỏi về chuyên môn, biết chia sẻ, dám 
nghĩ dám làm và có  trách nhiệm cao trong công việc. Hiện nay tổ có 02 thạc sĩ, 04 
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và hầu hết đều là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Hàng năm 
tổ đã triển khai thành công nhiều chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, áp dụng sáng 
kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và bồi dường học sinh giỏi đem lại hiệu quả cao. 
Ngoài ra các giáo viên trong tổ còn nhiệt tình tham gia các cuộc thi: Tìm hiểu pháp 
luật, viết về tấm gương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, chủ quyền biển đảo, đố vui để học vv…do 
Sở ngành và địa phương tổ chức. Tổ cũng tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa 
như chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đảng, ngày Quốc phòng toàn dân và thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam vv…..được Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn trường 
biểu dương, ghi nhận. 
2. Danh hiệu thi đua: 

Tập thể Tổ: Sử - Địa 
– Giáo dục công dân  nhiều 
năm liền hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và đạt danh 
hiệu tập thể lao động tiên 
tiến được Sở giáo dục - Đào 
tạo tặng giấy khen. 

Nhiểu thầy cô giáo 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cơ sở, được tặng Bằng 
khen của Ủy Ban Nhân Dân 
Tỉnh, giấy khen của Giám 
đốc Sở  như Thầy Nguyễn 
Hữu Minh, Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Tâm, Thái Văn Mạnh. 

 Tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân đã đóng góp cho trường nhiều thành tích 
trong dạy và học, trong các phong trào của Công đoàn, Đoàn trường; tham gia các kì 
thi giành cho giáo viên và học sinh với các giải cao. Đặc biệt trong công tác bồi dưỡng 
học sinh giỏi. Từ khi thành lập trường đến nay tổ có 04 giải quốc gia ( 1 giải Ba, 3 giải 
Khuyến khích và rất nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều huy chương trong các kỳ thi 
Olympic mồng 10 tháng 3 do Sở tổ chức. Hàng năm học sinh đạt kết quả tốt nghiệp 
môn Sử - Địa – Giáo dục công dân chiếm tỉ lệ cao, nhiều học sinh đậu vào các trường 
đại học lớn như Đại học sư phạm, Học viện an ninh, quân đội...và hầu hết học sinh ra 
trường đều trở thành những công dân có ích cho xã hội. 
 
 Tổ trưởng 
 
 
                                                                                               Nguyễn Văn Lục 
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TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT – AN NINH QUỐC PHÒNG 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

Buổi đầu thành lập (tháng 8 năm 1999) trường THPT Bán công Eakar (nay là 
THPT Trần Nhân Tông)  mới chỉ có 2 tổ (tổ Tự nhiên và tổ Xã hội). Khi ấy chưa có 
giáo viên biên chế của môn Thể dục, Quốc phòng. 

Năm 2008 giáo viên bộ môn Thể dục, Quốc phòng trực thuộc tổ Hóa – Sinh – Thể 
dục do thầy Trương Công Hữu làm tổ trưởng. Tháng 10 năm 2010 giáo viên dạy Thể 

dục, Quốc phòng được cơ cấu thành tổ riêng – tổ  Giáo dục thể chất - gồm 9 thành 
viên do thầy Lê Văn Quang làm tổ trưởng. Năm 2015 thầy Lê Văn Quang chuyển 

công tác về trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Phương Hữu Tiệp được cử làm tổ 
trưởng. Hiện nay tổ Giáo dục thể chất gồm 7 thành viên. 

TT Họ và tên giáo viên Năm 
sinh 

Chức 
vụ 

Trình độ 
CM 

Năm đạt 
GVG Tỉnh 
(nếu có) 

1 Phương Hữu Tiệp 1984 TTCM ĐHSP GDTC  

2 Nguyễn Doãn Ngọc 1980 TPCM 
ĐHSP SỬ-
VB2: GDQP 2014 

3 Trương Xuân Nghị 1982 GV 
ĐHSP VĂN - 
VB2: GDQP  

4 Trần Đông Bắc 1983 GV ĐHSP GDTC  

5 Nguyễn Chính Quỳnh 1982 GV ĐHSP GDTC  

6 Nguyễn Thị Kiều 
Phương 

1988 GV ĐHSP GDTC  

7 Hoàng Văn Quỳnh 1986 GV ĐHSP GDTC  
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II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
   1. Thành tích đạt được: 

Các thầy cô giáo trong tổ Giáo dục thể chất luôn tận tâm với nghề và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể, tham gia có hiệu quả các hoạt động của nhà 
trường và phòng trào của Công Đoàn, Đoàn Thanh niên. Hiện nay tổ có 01 giáo viên 
dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tổ đã bồi dưỡng được nhiều 
học sinh năng khiếu môn Thể dục, Quốc phòng. Trong 20 năm qua các thầy cô trong 
tổ đã có 75 học sinh được giải trong hội thi Quốc phòng – An ninh do Sở tổ chức, 152 
học sinh đạt huy chương (vàng, bạc, đồng) môn Thể dục và nhiều giải cá nhân, tập thể 
trong các cuộc thi Đạp xe về nguồn, giải chạy Việt giã Báo Tiền Phong vv…Ngọn lửa 
nhiệt huyết của thầy cô đã lan tỏa đến học sinh nhiều thế hệ. Nhiều em đã chọn thi vào 
các trường Đại học Thể dục - Thể thao để tiếp bước thầy cô đem niềm đam mê của 
mình cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nhân tài của đất nước. 

2. Danh hiệu thi đua 
       - Tập thể tổ nhiều năm đạt 
danh hiệu Tập thể lao động 
tiên tiến được cấp trên biểu 
dương, khen thưởng; 

- Cá nhân: Nhiểu thầy cô 
giáo trong tổ đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cơ sở, được 
giấy khen của Giám đốc Sở 
như thầy Phương Hữu Tiệp, 
Nguyễn Doãn Ngọc, cô 
Nguyễn Thị Kiều Phương. Đặc 
biệt cô giáo Nguyễn Thị Kiều Phương nhiều năm liền đạt huy chương vàng cầu lông 
đơn nữ, huy chương đồng cầu lông đôi nữ trong Hội thao, đạt giải cao trong Hội diễn 
Văn nghệ toàn ngành, được Công đoàn ngành - Sở Giáo dục và Đào tạo, biểu dương, 
khen thưởng. 
      Với những đóng góp trên tổ Giáo dục thể chất xứng đáng được ghi tên vào bảng 
vàng thành tích của nhà trường trong 20 năm xây dựng và phát triển. Trên nền tảng 
vững chắc đó tin tưởng rằng tổ sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục 
của nhà trường nói riêng và của toàn ngành nói chung. 

 

                                                                                  Tổ trưởng  

 

                                                                                   Phương Hữu Tiệp 
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TỔ TIN HỌC – DỮ LIỆU 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
         Ngay từ khi thành lập trường THPT Bán Công Eakar vào tháng 8/1999 nhà 
trường tiến hành thành lập 2 tổ chuyên môn (Tổ Tự nhiên và Tổ Xã hội), 1 tổ Hành 
chính. Lúc đó nhà trường chưa đưa môn Tin học vào dạy chính thức mà chỉ dạy nghề 
Tin học. Cho đến năm học 2001-2002 bộ môn Tin học mới được đưa vào giảng dạy 
chính thức và biên chế giáo viên Tin học vào tổ Tự nhiên do thầy Phạm Quang Cảnh 
làm tổ trưởng. Tháng 9 năm 2003 để đáp ứng yêu cầu phát triển, lớn mạnh của nhà 
trường, Ban giám hiệu đã ra quyết định  tách tổ Tự nhiên ra nhiều tổ khác nhau tùy 
thuộc vào đặc thù của từng bộ môn. Khi đó giáo viên Tin học được xếp vào Tổ Toán – 
Tin do Thầy Nguyễn Toán phụ trách. Đến năm học 2017-2018 một lần nữa theo yêu 
cầu nhiệm vụ Tổ Tin học – Dữ liệu được tách ra từ tổ Toán – Tin và do thầy Nguyễn 
Toán – làm tổ trưởng. Đến nay Tổ Tin học – Dữ liệu gồm 5 thành viên : 

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ 
Danh hiệu 
GVDG 
Tỉnh 

1 Nguyễn Toán 24/10/1976 CN Tin TTCM GV DG tỉnh 
năm 2010 

2 Đỗ Văn Đức 10/10/1984 KSCNTT TPCM  

3 Lê Văn Đại 28/08/1985 CN Tin GV  

4 Phan Tấn Duy 24/08/1991 CN Tin GV  

5 Lê Trung Học 16/05/1988 CN Tin GV  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
Các thành viên của tổ không chỉ có uy tín cao về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn tích 
cực tham gia có hiệu quả nhiều lĩnh vực công tác khác của nhà trường. Thầy Nguyễn 
Toán tổ trưởng đã có thâm niên 20 năm làm Thư ký hội đồng đóng góp nhiều cho 
công tác Văn phòng và chuyên môn. Bên cạnh đó thầy còn là một giáo viên chủ nhiệm 
tận tâm với học sinh và có phương pháp sư phạm tốt. Thầy Đỗ Văn Đức nguyên Phó 
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bí thư Đoàn trường có nhiều cống hiến cho công tác Đoàn Thanh niên và rất nhiệt tình, 
có trách nhiệm cao trong công tác quản lý dữ liệu. 

 Thầy Phan Tấn Duy hiện là phó bí thư Đoàn trường năng nổ, nhiệt huyết, góp 
phần đưa phong trào của Đoàn trường ngày thêm vững mạnh. Tổ được Hội đồng thi 
đua khen thưởng nhà trường biểu dương và ghi nhận những đóng góp trong chuyên 
môn và hoạt động đoàn thể.  

 
Các thành viên của tổ luôn  nhiệt tình hỗ trợ cán bộ, giáo viên toàn trường trong lĩnh 
vực áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy , làm tiền đề cho đổi mới 
phương pháp giảng dạy. 
Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng hy vọng tổ Tin học – Dữ liệu sẽ còn đóng 
góp nhiều hơn nữa cho nhà trường ngày thêm lớn mạnh, phát triển 

Tổ trưởng 
 

Nguyễn Toán 



 Trang  27 
 

TỔ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

              Tổ Văn phòng được thành lập vào ngày 01/9/2003, do cô Nguyễn Thị Hồng 
Duyên làm tổ trưởng. Ban đầu tổ chỉ có 8 thành viên, gồm lãnh đạo nhà trường và 
nhân viên phục vụ. 

      Cùng với các tổ chuyên môn trong nhà trường, tổ Văn phòng không ngừng học hỏi 
nâng cao trình độ, năng lực nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiện 
nay tổ có 11 người, trong đó có 4 đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường  đều đã tốt 
nghiệp Cao học với học vị thạc sỹ chuyên môn hoặc quản lý. 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG 

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Toán 1967 Thạc sỹ Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Phi Hùng 1975 Thạc sỹ Phó Hiệu trưởng 

3 Hoàng Thị Phi Yến 1977 Thạc sỹ Phó Hiệu trưởng 

4 Trương Công Hữu 1979 Thạc sỹ Phó Hiệu trưởng 

5 Đoàn Thị Như Nguyệt 1979 Đại học  Kế toán  

6 Nguyễn Thị Thanh 1985 Cao đẳng Văn Thư 

7 Nguyễn Thị Diệu Thùy 1984 Cao đẳng Thư viện 

8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1990 Đại học Thiết bị 

9 Nguyễn Thị Quế 1995 Cao đẳng Y tế học đường 

10 Hoàng Đức Thân 1962  Bảo vệ 

11 Giáp Văn Vỹ 1970  Bảo vệ 
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II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

         Nhiều năm Tổ Văn phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được Gíam 
đốc Sở giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen. Các đồng chí trong tổ được Thủ tướng 
chính phủ tặng bằng khen: (thầy Trương Công Hữu), được Bộ Giáo dục – Đào tạo 
tặng bằng khen: (thầy Trương Công Hữu, cô Nguyễn Thị Toán), được UBND tỉnh 
tặng bằng khen: (cô Nguyễn Thị Toán , thầy Nguyễn Phi Hùng, cô Hoàng Thị Phi 
Yến, thầy Trương Công Hữu) về có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Nhiều đồng chí được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo về hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Các thành viên đương nhiệm của tổ Văn phòng có nhiều năm gắn 
bó và cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường như cô Hoàng 
Thị Phi Yến, thầy Nguyễn Phi Hùng, thầy Trương Công Hữu, đồng chí Hoàng Đức 
Thân, đồng chí Giáp Văn Vĩ, cô Nguyễn Thị Thanh, cô Nguyễn Thị Diệu Thùy vv… 
Tổ Hành chính - Văn phòng cũng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và tham gia 
cùng các tổ chức, đoàn thể nhà trường trong mọi hoạt động.  Với nhiệt huyết, trách 
nhiệm và sự tận tâm, nỗ lực, cố gắng hết mình trong công tác, tổ Hành chính – Văn 
phòng mong được góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.  

Tổ trưởng 

Đoàn  Thị Như Nguyệt 
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TỔ NGỮ VĂN 
I.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
               Tổ Ngữ văn trường THPT Bán công Eakar (nay là trường THPT Trần Nhân 
Tông), được thành lập vào ngày 01/9/2007 (tách ra từ tổ Xã hội). Ban đầu tổ chỉ có 8 
thành viên do cô Phan Thị Thơm làm tổ trưởng, tất cả đều là giáo viên trẻ, kinh 
nghiệm nghề nghiệp chưa nhiều... lại phải đối mặt với chất lượng tuyển sinh đầu vào 
thấp. Song được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà 
trường, sự nỗ lực vượt khó và tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, luôn tìm tòi, đổi mới 
phương pháp giảng dạy nên tổ đã gặt hái được nhiều thành công  
      Cùng với các tổ chuyên môn trong nhà trường, tổ Ngữ văn không ngừng lớn mạnh 
về nhiều mặt. 20 năm qua tổ đón nhận thêm nhiều thành viên mới nhưng cũng chia tay 
với không ít thầy cô do chuyển công tác về gần gia đình trong đó có cô Lương Thị 
Hồng Thúy – một trong 3 thành viên của tổ có mặt từ ngày đầu gian khổ. Hiện nay, 
đội ngũ giáo viên của tổ gồm 11 thành viên:  
THÀNH VIÊN TỔ NGỮ VĂN 

STT Họ và tên Năm 
sinh 

Trình 
độ 

Chức vụ Danh hiệu 
GVG Tỉnh 

1 Phan Thị Thơm 1977 Thạc sỹ Tổ trưởng 2018 
2 Nguyễn Thị Phương 1975 Đại học Tổ phó 2014 
3 Hoàng Thị Phương 1977 Đại học Gíao vięn 2014 
4 Vương Thị Vân 1981 Đại học Gíao viên  
5 Trần Thị Hoa 1982 Đại học Gíao viên  
6 Hồ Thị Lý 1982 Đại học Gíao viên  
7 Đặng Thị Tuyết 1983 Đại học Gíao viên  
8 Dương Thúy Trâm 1980 Đại học Gíao viên  
9 Lê Thị Hà Thanh 1983 Thạc sỹ  Gíao viên  
10 Phạm Thị Thủy 1983 Đại học Gíao viên  
11 Võ Thị Hải Yến 1984 Đại học Gíao viên  
11 Phan Thị Đào 1982 Đại học Gíao viên Chuyển trường 
12 Trương Xuân Nghị 1982 Đại học Gíao viên Chuyển tổ 
13 Lương Thị Hồng Thúy 1977 Thạc sỹ Gíao viên Chuyển trường 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
  1. Thành tích đạt được:  Tổ Ngữ văn là một tổ luôn đi đầu trong công tác chủ đạo: 
dạy và học của nhà trường. Điều này được khẳng định và ghi nhận bằng bề dày thành 
tích mà tổ đã đạt được trong suốt chặng đường dài vừa qua. 
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     Trong công tác phát hiện và bồi 
dưỡng học sinh giỏi, tổ đã có một học 
sinh đạt giải Khuyến khích Quốc gia 
môn Văn (em Lê Thị Hiền 12B2, năm 
học 2001-2002) cùng nhiều giải cao 
trong các Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và 
Olympic mồng 10 tháng 3 hàng năm 
do Sở tổ chức.  Tỷ lệ học sinh đậu tốt 
nghiệp môn Ngữ văn đạt khá cao trong 
đó có nhiều em đủ điểm đậu vào các 
trường đại học khối D, C. Giáo viên 
trong tổ còn tích cực nghiên cứu và 
tham gia các cuộc thi như: viết sáng kiến kinh nghiệm, soạn giáo án dạy học tích hợp, 
soạn giảng Elearning... Tiêu biểu trong mảng này là các giáo viên: cô Phan Thị Thơm, 
cô Hoàng Thị Phương, cô Nguyễn Thị Phương, cô Lương Thị Hồng Thúy, cô Võ Thị 
Hải Yến, cô Trần Thị Hoa, cô Hồ Thị Lý, cô Lê Thị Hà Thanh...  
       Trong công tác chủ nhiệm, các giáo viên của tổ đều tận tâm, hết lòng vì học sinh 
thân yêu. Xếp loại thi đua cuối học kì, cuối năm học, lớp chủ nhiệm luôn được xếp vào 
tốp đầu của toàn trường. Giáo viên nhiều năm liền được tuyên dương là giáo viên chủ 
nhiệm giỏi như cô Phạm Thị Thủy, cô Vương Thị Vân. 
     Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, tổ Ngữ văn còn rất hăng say, tích cực 
tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn trường và 
ngành phát động. Những hạt nhân trong phong trào này là các cô: Phan Thị Thơm, Lê 
Thị Hà Thanh, Dương Thúy Trâm. 
   2. Danh hiệu thi đua 
  - Tập thể tổ Ngữ văn 12 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu tập 
thể lao động tiên tiến được Sở giáo dục - Đào tạo khen thưởng. 
  - Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở , được tặng Bằng khen của Ủy ban 
nhân dân tỉnh như cô: Phan Thị Thơm, Hoàng Thị Phương. 
       Thành tích mà tổ Ngữ văn đã đạt được trong suốt thời gian qua là kết quả sự nỗ 
lực phấn đấu không ngừng của tất cả các thành viên. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy 
Tổ ngữ văn sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đổi 
mới, sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, xứng đáng với sự tin 
tưởng của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và sự tin yêu của phụ huynh, học sinh.                

Tổ trưởng 
Phan Thị Thơm 
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TỔ VẬT LÍ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

I.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Tiền thân của tổ Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp là tổ Tự nhiên được thành lập từ 
tháng 8 năm 1999 song hành với bước đầu đi vào hoạt động của trường THPT Bán 
công Ea Kar, do thầy Phạm Văn Sinh ( Phó Hiệu trưởng ) phụ trách. 

         Tháng 8 năm 2001 tổ Tự nhiên được Ban giám hiệu giao cho thầy Phạm Quang 
Cảnh làm tổ trưởng. Năm 2009 cùng với sự  phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và 
chất lượng, nhà trường đã tách bộ môn Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp thành một tổ 
riêng do thầy Phạm Quang Cảnh làm tổ trưởng. Năm 2010 thầy Phạm Quang Cảnh 
chuyển công tác về trường gần nhà, thầy Phùng Đắc Cần được bổ nhiệm làm tổ 
trưởng. Hiện tại tổ Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp gồm 7 thành viên: 

TT Họ và tên Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Chức 
vụ 

Đạt danh hiệu  

   1 Phùng Đắc Cần 1975 Thạc sĩ  Vật lí TTCM GVDG tỉnh 2018 

   2 Phạm Đình Thành 1982 Cử nhân Vật lí TPCM GVDG tỉnh 2014 

   3 Nguyễn Ngọc Dũng 1982 Cử Nhân Vật lí GV  

   4 Nguyễn Văn Sửu 1985 Cử Nhân Vật lí GV GVDG tỉnh 2018 

   5 Vũ Thị Hương 1985 Cử Nhân Vật lí GV  

   6 Trần Thị Quỳnh Dao 1988 Cử Nhân Vật lí GV  

   7 Huỳnh Thị Ánh Nhàng 1988 Cử Nhân Vật lí GV  

 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT  
1. Thành tích đạt được 

Các thầy cô giáo trong tổ luôn  tận tâm với công việc, yêu nghề, vững vàng về 
chính trị, giỏi về chuyên môn, và đặc biệt rất có trách nhiệm với công việc. Hiện nay 
tổ có 01 thầy có học vị thạc sĩ, 03 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 
hầu hết đều là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Hàng năm tổ có nhiều chuyên đề bồi 
dưỡng học sinh giỏi, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng đem lại hiệu quả cao trong 
giảng dạy và bồi dường học sinh giỏi. Ngoài ra các giáo viên trong tổ còn tích cực 
tham gia các cuộc vận động của ngành của địa phương, tham gia đầy đủ các kì thi: Tìm 
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hiểu pháp luật, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh … 
cũng như các hoạt động ngoại khóa được triển khai hàng năm.  

 
2. Danh hiệu thi đua 

- Tập thể tổ: Vật lí – Kỹ thuật công nghiệp nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến được Sở giáo dục - Đào tạo khen 
thưởng. 

- Cá nhân: Nhiểu giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua 
cơ sở như thầy Phùng Đắc Cần, thầy Phạm Đình Thành, thầy Nguyễn Văn Sửu và 
được tặng Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục – Đào tạo như Thầy Phùng Đắc Cần, 
bằng khen của UBND tỉnh như Phùng Đắc Cần, thầy Phạm Đình Thành, thầy Nguyễn 
Văn Sửu. 

      Tổ Vật lí – Kỹ thuật công nghiệp đã đóng góp cho trường nhiều thành tích trong 
dạy và học, trong các phong trào hoạt động của Công đoàn, Đoàn trường. Đặc biệt 
trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: đến nay tổ đã có 1 học sinh giỏi Quốc gia giải 
toán trên máy tính cầm tay môn Vật lý, nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều huy chương 
trong kì thi Olympic mồng 10 tháng 3 do Sở tổ chức. Hàng năm tỷ lệ học sinh đạt kết 
quả tốt nghiệp môn Vật lý khá cao, trong đó có nhiều em đủ điểm đậu vào các trường 
Đại học khối A, A1. Phát huy những thành quả đã đạt được tổ Vật lí – Kỹ thuật công 
nghiệp quyết tâm phấn đấu nêu cao tinh thần tự học và sáng tạo, tích cực ứng dụng 
công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy, làm tốt công tác giáo dục 
học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và góp phần xây dựng nhà trường 
ngày càng phát triển. 
 Tổ trưởng 

                                                                                          Phùng Đắc Cần 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CHO VIỆC DẠY VÀ HỌC 

Phòng vi tính thực hành học sinh Phòng thư viện 
 

Phòng máy chiếu 
 

Phòng thí nghiệm hóa 
  

 
 

Cơ sở vật chất đầy đủ trong phòng học 
 

Phòng thí nghiệm vật lý 
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 

Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 
20/11 

Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh 

  

Hội diễn văn nghệ ngành giáo dục 

 
 

Lễ phát động “An toàn về an ninh trật tự” 

 
 

Tọa đàm ngày nhà giáo việt nam 20/11 
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Tập huấn phòng cháy chữa cháy Trò chơi kéo co 

 

 
 

Trò chơi đua xe máy chậm 
 

Giải nhất bóng đá huyện đoàn 
 

Hội thao ngành giáo dục cấp tỉnh 
 

Giải nhất cầu lông hội thao ngành giáo 
dục năm 2018 
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Công đoàn tổ chức vui tết trung thu cho con 
em CB, GV, NV 

 

 
Công đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm 

ngày Phụ nữ việt nam 20/10 

Đội bóng đá nữ của trường 
 

Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

Hội thi tự làm đồ dùng dạy học 
 

 
Đại hội Đoàn trường 
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

  
 

Hội thi kể chuyện về mẹ              Hóa trang bảo vệ môi trường 
 

 
 

Tặng quà cho học sinh khó khăn 
 

 
Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh 

 
 

Hội thi nữ sinh duyên dáng 
 

Hội trại chào mừng ngày 26/3 
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Hội chợ ẩm thực  Trải nghiệm sáng tạo 
 

 

Hội thi cắm hoa                 Ủng hộ đoàn khuyết tật 
 

  
Gặp mặt đội tuyển HSG cấp tỉnh Tập huấn lái xe an toàn cho học sinh 
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          Ngày hội khi tôi 18                                               Hội thi giai điệu tuổi hồng 
 

  
 

Cuộc thi rung chuông vàng 
 

Hội thi thanh niên với pháp luật 
 

 
Giải việt dã tiền phong 

 
Giải nhì bóng đá học sinh cấp huyện 
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Hoạt động trò chơi dân gian chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 
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MỘT SỐ ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG 
NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP TRƯỜNG 



 Trang  42 
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NGHỀ TÔI YÊU! 
GV: Nguyễn Thị Phương 

 
Nếu được lựa chọn lại, bạn có chọn nghề sư phạm hay không? Không phải đầu 

tiên tôi được nghe câu hỏi này, ngược lại nó đã rất quen thuộc với tôi, thậm chí đôi lần 
tôi cũng tự hỏi chính mình rằng: Nếu được chọn lại, tôi có chọn nghề sư phạm hay 
không? 

Cuộc đời ai cũng có những ước mơ để mà cố gắng, phấn đấu theo đuổi ước mơ 
ấy. Và tôi cũng vậy! Ước mơ của tôi được hình thành và lớn lên trong những lần chơi 
trò chơi cùng  lũ bạn cùng xóm tôi thưở xa lắc, xa lơ. Ngày ấy, lũ trẻ bọn tôi dăm bảy 
đứa thường tụ tập với nhau và chơi trò thầy cô giáo. Thuở ấy bọn tôi chơi trò oẳn tù tì 
và người nào thắng được nhiều lần thì được làm cô giáo còn lại những người thua phải 
làm học trò. Cô giáo trong mắt của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên là một người oai 
phong và quan trọng lắm; là người thể hiện sự hiểu biết vượt trội và và có khả năng 
dẫn dắt, chỉ bảo. Thế nên, ai cũng muốn được làm cô, ai cũng thích làm cô. Và có 
duyên chăng khi trong những lần chơi trò chơi tập làm thầy cô giáo tôi thường được 
làm cô nhiều hơn là làm học trò. Cứ thế tuổi thơ của tôi trôi đi trong vai trò của một 
người cô giáo của nhóm bạn cùng xóm. Giấc mơ trở thành một cô giáo nhen nhóm 
trong tâm hồn tôi từ đó.Và cứ thế  giấc mơ đó bay cao cùng cánh diều bọn tôi thường 
thả trong những buổi chiều chăn trâu nơi cánh đồng lúa quê hương, giấc mơ ấy nồng 
nàn trong những câu ca bọn tôi thường ngân nga trong ca khúc ngày đầu tiên đi học, 
giấc mơ ấy len lỏi vào trong giấc ngủ của tôi hằng đêm. 

 Khi đã là học sinh THCS rồi đến học sinh THPT và cho đến cả bây giờ ở cái 
tuổi mà tôi biết nhìn nhận, đánh giá về mọi thứ tôi càng trân trọng hơn cái ước mơ của 
mình. Tôi biết nghề giáo có vai trò như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của xã 
hội. Đó là nghề giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài. Nghề giáo giúp đào tạo nên những con người vừa có đức, vừa có 
tài để cống hiến cho gia đình và  xã hội. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng 
định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất 
trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ 
cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến 
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trí tuệ, sức lực cho đời. Nghề dạy học là một nghề cao quý bởi lẽ những người giáo 
viên họ không chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức cần thiết cho cuộc sống mà 
còn dạy học sinh thành người, làm thế nào để trở thành người có phẩm chất đạo đức 
tốt, dạy cho học sinh làm những điều hay lẽ phải, hướng các em tới giá trị của Chân - 
Thiện - Mỹ. Và mỗi người giáo viên như con ong chăm chỉ ngày đêm bên trang giáo 
án cuộc đời, như những người lái đò thầm lặng chở khách qua sông, họ âm thầm cống 
hiến, âm thầm tỏa hương, không ồn ào, phô trương  như Bác Hồ đã từng nói:"Người 
thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không mấy 
người được tặng thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người 
anh hùng vô danh”. Người giáo viên làngười lái đò thằm lặng,là nhân tố quyết định 
chất lượng của một nền giáo dục.Năng lực và đạo đức nghề nghiệp của họ góp phần to 
lớn vào sự hưng thịnh của một quốc gia. Nhận thức được điều đó Đảng và nhà nước ta 
rất coi trọng giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Còn đối với mỗi thế hệ 
học trò, thầy cô là người cha, người mẹ, người anh, người chị, là tấm gương sáng để 
họ noi theo. Trong số chúng ta, có ai là không mang theo bên mình những kỉ niệm sâu 
sắc với những người thầy, người cô của mình. Với tôi, thầy cô chính là người cha, 
người mẹ, là người chắp cánh để ước mơ trở thành cô giáo của tôi luôn cháy bỏng. 
Kính trọng thầy cô và yêu nghề giáo nên tôi rất tâm đắc câu nói của một nhà hiền triết- 
thi hào Tago: "Giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một 
người đàn bà thì được một gia đình, giáo dục một người thầy thì được một thế hệ". 

Tôi mơ ước trở thành một nhà giáo và với tôi hai từ “nhà giáo” vô cùng thiêng 
liêng, cao quý. Mỗi một người thầy, người cô, mỗi một môn học đều góp phần thắp 
lửa cho tình yêu nghề sư phạm của tôi. Đó là lí do vì sao tôi chọn thi vào sư phạm. Và 
tình yêu ấy thực sự thăng hoa, vỡ òa khi lần đầu tiên tôi được nghe học trò gọi mình là 
“cô ơi!” trong kì kiến tập sư phạm tại một vùng quê cách Hà Nội 60km. Tự hào, hạnh 
phúc, xúc động là những dư âm còn mãi trong tôi về khoảnh khắc ấy. 

Tất cả những lý do đó đã giúp tôi trả lời cho bản thân mình rằng nếu được lựa 
chọn lại, không chút do dự  tôi vẫn chọn nghề giáo làm cái nghiệp suốt cuộc đời mình. 
Còn hôm nay, khi đã gần 20 năm tuổi nghề, tôi vẵn luôn nhắc nhở mình phải luôn 
quyết tâm học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức đặc biệt là các chuẩn mực đạo đức nhà giáo, luôn ý thức về vai trò ,trách 
nhiệm của một người giáo viên nhân dân, góp phần đào tạo nên những nhân cách phát 
triển toàn diện xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, giáo dục truyền thống 
tôn sư trọng đạo và truyền ngọn lửa tình yêu đối với bao thế hệ học trò. 
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MÁI TRƯỜNG DẤU YÊU 

Đinh Thị Thùy Dung – 12C13 (Năm học 2012 – 2013) 

Thật vinh dự thật tự hào  
Bao nhiêu cảm xúc dâng trào hôm nay  

Cùng nhau tụ họp về đây  
Có bè bạn, có các thầy, các cô.  

Hai mươi năm có ai ngờ  
Tưởng như vừa mới nằm mơ hôm nào  

Mùa Thu mây trắng trời cao  
Khai trường rộn tiếng trống vào ngẩn ngơ.  

Cũng nơi này mái trường xưa  
Trường lớp chật hẹp lưa thưa học trò  

Hôm nay lớp đẹp trường to  
Mừng vui ánh mắt thầy trò hân hoan.  

Như chim khôn lớn ra ràng  
Bao nhiêu lớp lớp lên đàng bay xa  

Mái trường Bán công Eakar  
Luôn luôn vang tiếng hát ca yêu đời.  

Hai mươi năm nở nụ cười  
Từ đây lớp lớp người người tiến lên 

Mái trường giờ đã đổi tên  
Trần Nhân Tông đó rạng danh hiền tài 
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CHIA TAY MÁI TRƯỜNG VÀ BÈ BẠN 

 
Đã nghe rộn rã tiếng Ve  

Đã đo đỏ Phượng lập loè Hạ sang  
Chiều nay đứng dưới gốc Bàng  

Dòng lưu bút viết vội vàng trao nhau.  
   

Vẫn còn dang dở đôi câu  
Ai người hay biết ai đâu nỗi lòng  

Những chờ những đợi những mong  
Nhớ trường nhớ lớp sao không nhớ người.  

   
Ngày mai xa cách nhau rồi  

Chia tay xao xuyến bồi hồi mến thương  
Mai ngày mỗi đứa một phương  

Tung bay khắp mọi nẻo đường… vời xa.  
   

Cháy lòng nỗi nhớ trong ta  
Tiếng Ve, Phượng đỏ, bài ca …suốt đời! 
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VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA 
Nguồn: Nguyễn Thị Vui -12A2 (năm 2007) 

 

Con về thăm lại trường xưa 
Các em áo trắng ngây thơ nói cười 

Từ đâu hàng lệ tuôn rơi 
Con nghe vang vọng nụ cười ngày xưa 

Con xa ngày ấy đến giờ 
Con xa xa tiếng thầy cô giảng bài 

Giờ về thăm lại trường ơi 
Tóc thầy đã bạc điểm ngôi trên đầu 

Xây bao nhiêu những nhịp cầu 
Giờ đây cô cũng mái đầu pha sương 

Cô thầy là những tấm gương 
Hướng cho tuổi trẻ con đường mình đi. 
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NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU 
                                                              Nguyễn Thị Tăng  

                                                   Cựu giáo viên Ngữ văn, nay công tác tại Trường 
THPT Chuyên Nguyễn Du 

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy 
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên? 

Ai không có một nơi bắt đầu? Là quê hương! Gia đình! Người thương! Nơi nào 
đó không dễ phôi pha trong kí ức… Với tôi, hành trình cuộc đời bắt đầu từ nơi ấy - 
Trường THPT Bán công Eakar (nay là Trường THPT Trần Nhân Tông). 

Tháng 8 năm 2002, rời mái trường Đại học, hành trang chỉ có những cuốn sách, 
tôi bắt đầu những bài giảng đầu tiên tại ngôi trường mới có tuổi đời 3 năm có lẻ. 
Những ngày đầu bao giờ cũng gian nan nhưng cũng thật đáng nhớ bởi biết bao đam 
mê, hào hứng và lãng mạn… Đã gần 15 năm trôi qua kể từ ngày chia tay Trường, 
nhưng vẫn còn mãi trong kí ức của tôi một khoảng trời thăm thẳm xanh khi nghĩ về 
nơi ấy. 

So với những ngôi trường khác trong huyện như Trần Quốc Toản, Ngô Gia Tự, 
trường tôi ngày ấy (xin được gọi như vậy ạ) hầu như còn xa lạ với mọi người. Trường 
mới thành lập, xa trung tâm, chỉ như một cậu em út trong gia đình giáo dục của Tỉnh 
Đắk Lắk, cơ sở vật chất còn thiếu thốn… Nhưng những khó khăn ấy, tôi nghĩ, giống 
như một thứ xúc tác đốt cháy lòng nhiệt tình, đam mê ở các thầy cô giáo tuổi đời tuổi 
nghề còn rất trẻ.  
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Dù thời gian gắn bó với Trường không lâu, nhưng với tôi đó là khoảng thời gian 
rất đẹp. Nơi ấy tôi có những bài giảng đầu tiên trong sự nghiệp trồng người của mình. 
Cũng nơi ấy tôi hiểu, nghề đi dạy không đơn giản như biết bao người vẫn nghĩ. Biết 
bao thế hệ học trò đã trưởng thành từ ngôi trường ấy. Và cũng có rất nhiều Thầy Cô 
giáo đã đến rồi chia tay… Nhưng, con đường vào Trường, hàng cây bao mùa thay lá, 
những bài giảng đầu tiên thì vẫn cứ tươi nồng trong suy nghĩ và cảm xúc. 

Hai mươi năm với biết bao thay đổi, THPT Trần Nhân Tông hôm nay đã 
trưởng thành mạnh mẽ, tự tin bước đi bên cạnh những ngôi trường khác vì những kết 
quả đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục. Dẫu biết sự nghiệp trồng người thật vinh 
quang nhưng trước sự tác động của cơn lốc đời sống hiện đại, sự nghiệp ấy cũng thật 
nhiều gian nan, thử thách. Tôi vẫn luôn tin rằng bằng kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, 
tâm huyết của một tập thể giáo viên đang ở độ chín về nhiều mặt trong cuộc đời, 
Trường sẽ không ngừng lớn mạnh, ghi tên mình vào bảng vàng thành tích Giáo dục 
của Tỉnh nhà với những cái tên sáng chói.  

Nhân dịp kỉ niệm hai mươi năm thành lập Trường, với tư cách là một giáo viên 
từng gắn bó với Trường, xin kính chúc quý Thầy Cô thật nhiều sức khỏe, công tác tốt, 
phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục chung tay xây dựng đưa ngôi nhà 
chung thân yêu của mình thêm nhiều sắc màu rực rỡ. 

Cho tôi được gọi mái trường Bán công ngày đó là NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU 
của cuộc đời mình bởi không có 3 năm gắn  bó với Trường, có thể bản thân tôi đã 
không có được như ngày hôm nay. Và còn nữa, nếu không có những ngày tháng chập 
chững vào đời ở ngôi trường thân yêu ấy biết đâu được tôi đã không có được một tổ 
ấm gia đình như hôm nay… 

Xin được mượn hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên để nói lời  tri ân 
sâu sắc đối với mái trường đã từng cho tôi những năm tháng đi dạy thật khó quên. 
Thật sự, đó là một phần đời tươi đẹp mà tôi đã đi qua, phần đời ấy đã hóa tâm hồn với 
biết bao thương yêu đáng trân trọng: 

                                      Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

                                     Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn 

                                                                                       Buôn Ma Thuột, 30/10/2019 
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                   THẦY 
                               Nguồn: sưu tầm 

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay 

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng 

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn 

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi 

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi … 

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại 

Mái  chèo đó là những viên phấn trắng 

Và thầy là người đưa đò cần mẫn 

Cho chúng con định hướng tương lai 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu. 
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THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA 

Tôi trở về thăm lại mái trường xưa 
Bao kỉ niệm như vừa hôm qua ấy 
Đời áo trắng sao mà yêu đến vậy 
Ngẫm càng vui rực cháy cả tim hồng. 
Chú phượng già ưỡn ngực đợi gió đông 
Bằng lăng tím hoa xếp vòng bẽn lẽn 
Mười giờ nở trên luống còn e thẹn 
Tán bàng xanh nhớ hẹn đợi tôi về. 
Hít sâu vào vùng kí ức no nê 
Chân nhẹ bước bên lề vuông lớp nhỏ 
Trên bục giảng dáng Thầy yêu còn đó 
Soạn hành trang mở ngõ trẻ vào đời. 
Tóc trắng nhiều vì bụi phấn rơi rơi 
Giọng say đắm rót từng lời quý báu 
Ôi! Cao cả thiêng liêng nghề nhà giáo 
Đò đời đưa mấy dạo.. khách nhớ gì ? 
Hết tiết rồi.. Thầy ơi! Chậm bước đi 
Em bước đến nhẹ ghì ôm Thầy lại 
“Thầy có nhớ đứa học trò ngây dại ?” 
Đoá hoa tươi vừa hái kính dâng Thầy. 
Vui chuyện trò đến giờ phút chia tay 
Thầy trìu mến chúc tương lai rạng rỡ 
Ơn trời biển khắc vào tim ghi nhớ 
Hẹn ngày gần …em trở lại.. Thầy ơi 
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TRÒ CŨ TRƯỜNG XƯA 

Tháng mười một em về thăm trường cũ 

Thăm thầy cô xa cách đã lâu ngày 

Cánh cổng trường đứng đó suốt đêm ngày 

Đã minh chứng bao học trò tiếp bước 

Thời gian trôi lớp học trò sau trước 

Vẫn mặn mà với mái trường xưa 

Nhớ thầy cô vẫn bài giảng say sưa 

Dạy bảo những điều học trò chưa biết đến 

Để bây giờ chúng em cập bến 

Vẫn mãi nhớ về với mái trường xưa! 
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TA VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA 

Nguồn: Trần Thị Khánh Ly – 12A1 (2019) 
Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây 
Cánh phượng nhỏ làm dày lên nỗi nhớ 
Bao trái tim non cùng hoà nên nhịp thở 
Gọi yêu thương trải khắp mái trường xưa 
Ta vẫn về để thấy nắng ban trưa 
Ngôi trường cũ với ngàn bông hoa nắng 
Để thấy mình trên từng trang giấy trắng 
Vời vợi xa nhưng thương nhớ vẫn đong đầy 
Ta vẫn về để thương nhớ đầy tay 
Kỷ niệm cũ cứ ùa về bối rối 
Để trái tim nhắc nhở thời nông nổi 
Nhớ tiếng cười rung động tuổi thanh xuân 
Ta vẫn về hong lại những ngày xanh 
Cho ký ức trượt qua vùng mơ mộng 
Cho vết hằn tháng năm không còn rộng 
Để thấy mình yêu lắm khoảng trời xanh 
Và ta đã về cho thương nhớ vây quanh. 
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KÍ ỨC MỘT THỜI 

GV: Nguyễn Thị Phương 

Chúng mình mỗi đứa một phương 
Về đây tụ hội dưới trường Bán Công 
Tây Nguyên đất rộng mênh mông 
Ươm mầm tri thức dệt nên nhân tài 
Thầy cô ai cũng như ai 
Nhiệt tình ai cũng miệt mài sớm hôm 
Giúp nhau những lúc đói cơm 
Quần áo mưa ượt vẫn thơm mùi dầu(dầu gió) 
Nhớ khi giành bạn cái đầu(đầu cá) 
Nước mắt rơm rớm rầu rầu mà thương 
Chúng mình tuy khác quê hương 
Nhưng cùng một ước mơ thương trọn đời 
Tuổi cao xuân lại rạng ngời 
Tin trò bay đến chói ngời thảnh thơi 
Hai mươi năm chẵn đến rồi 
Sao ta quên được lúc ngồi bên nhau. 
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TRƯỜNG TÔI 

Nguyễn Thị Hồng Ngát – Lớp 12a1(năm 2019) 

Trường tôi là Trần Nhân Tông 

Tiền thân tên gọi Bán Công thuở nào 

Hai mươi năm đáng tự hào 

Bề dày thành tích phong trào thi đua 

Khó khăn gian khổ nghĩ “chua” 

Học trò vẫn cứ thi đua học hành 

Mai sau rồi sẽ trưởng thành 

Yêu trường mến lớp mới thành trò ngoan 
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NHỚ LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG 

Phan Thị Quỳnh Nga (2018 – 2019) 

Một mùa hạ nữa lại qua đi , tiếng ve kêu râm ran trên những nhành lá cũng đã 
bớt đi nhiều, từng cánh phượng không còn hăng say mang trong mình sắc đỏ rực...báo 
hiệu quãng đời học sinh của tôi kết thúc. 3 năm học tập dưới mái trường THPT Trần 
Nhân Tông với biết bao kỉ niệm vui buồn nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là 
những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành 
dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài nhưng cũng đủ để in 
dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống sâu sắc và đáng quý. 

Tôi nhớ ngày đầu bước vào trường với bao nhiêu tâm tư hồi hộp, lo lắng xen lẫn 
lo sợ. Tôi như đứa trẻ lạc vào một thế giới khác với gia đình mới, bạn bè mới và không 
lâu nữa sẽ đối mặt với kì thi lớn của cuộc đời. Thế nhưng dưới sự dìu dắt của thầy cô 
giáo đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết của bạn bè...ba năm cấp 3 của 
tôi trôi qua 1 cách nhẹ nhàng mà thật nhiều cảm xúc, biết bao kỉ niệm. Trường THPT 
Trần Nhân Tông đã giúp tôi có tiền đề, là bàn đạp để tiến lên bằng chính đôi chân của 
mình, giúp tôi và các bạn đồng trang lứa hiện thực hóa hoài bão, mơ ước bao lâu nay. 
Thời gian lặng lẽ trôi đi qua từng trang sách, tí tách rơi bên những ô cửa sổ, cuồng 
nhiệt chạy đua theo những bài toán, câu văn,... những ngày mệt mỏi chui ra khỏi chiếc 
chăn ấm vào mùa đông, nhớ những buổi đạp xe lóc cóc chạy về nhà giữa cái trưa nóng 
nực,nhớ những khi đuổi nhau đánh nhau khắp sân trường, những lần không học bài, 
tám chuyện trong giờ học... những người bạn mới giờ đã thành thân quen, những niềm 
vui mới trở thành kỷ niệm, quãng thời gian 3 năm trôi qua chỉ còn là dấu ấn của tuổi 
học trò. 
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Nếu khi xưa ta hi vọng, ước mong đón đợi những ngày tháng tốt nghiệp thì giờ 
đây ta lại ngập ngừng, chững lại, đầy bâng khuâng. Ngập ngừng trước những bước đi 
trong tương lai, chững lại vì muốn thời gian ngừng trôi và bâng khuâng trong những 
kỷ niệm dưới mái trường này.  

Thời gian cứ vùn vụt trôi rồi tất cả cũng trở thành quá khứ. Quá khứ của một thời 
học trò nông nổi với bao kỉ niệm thân thương cùng thầy cô và các bạn. Sẽ là giọt nước 
mắt lăn trên gương mặt vội vàng cố che giấu, sẽ là những dòng lưu bút chân thành 
dành cho nhau...tôi bỗng thấy sợ, thấy tiếc nuối một điệu gì đó mơ hồ mà trước giờ 
chưa từng cảm thấy 

Tôi thấy hẫng hụt và muốn níu kéo thực tại nhưng không thể. Vì... ai chẳng có lúc 
trưởng thành! 

Lá vàng bắt đầu rơi, một mùa khai giảng năm học mới đã đến, nhưng thật tiếc vì 
dưới sân trường năm nay trong những bộ đồng phục thơm mùi vải mới ấy không còn 
khóa học sinh 2016-2019 ,không còn thấy bóng dáng 12A1 nữa rồi…. 

Vì vậy chúng ta khi còn là những cô, cậu học trò bé nhỏ đừng mãi bận bịu với bài 
vở, học hành mà quên mất rằng rồi đây những kỉ niệm của tuổi học trò sẽ không còn 
nữa, xa thật rồi thời học sinh đùa nghịch, vui cười hồn nhiên, lắm lúc giận hờn vu vơ, 
xa thật rồi cái thời cấp 3 đầy thơ mộng. Đừng để đến một ngày bất chợt nhìn những 
hàng cây xanh ngát, những chiếc ghế đá nhạt dần màu thời gian, những bông phượng 
đỏ rực trong cái nắng của mùa hè mới nhận ra rằng : 

Mùa chia tay đã đến! 

Tạm biệt nhé những người bạn cũ, tạm biệt những người cha, người mẹ thứ hai, 
tạm biệt những kí ức chỉ còn là kỉ niệm. Giờ đây khi đã bước đi trên con đường mới, 
tôi vẫn luôn hướng về và dõi theo đại gia đình thân thương. Nhân dịp kỉ niệm 20 năm 
thành lập trường THPT Trần Nhân Tông em chúc trường ngày càng phát triển, nuôi 
dưỡng thêm bao lớp thế hệ trưởng thành. Chúc các thầy cô thành công trong sự nghiệp 
trồng người, các bạn học sinh hoàn thành tốt, đạt thành tích cao trong học tập.  

Thân ái! 
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NÓI VỚI HỌC TRÒ 

                    Vũ Hữu Hiệp 
            Gíao viên Tiếng Anh 
 
Hai mươi năm rồi đó em ơi! 
Về đi em, thăm ngôi trường ngày ấy 
Tình thầy cô từ xưa giờ vẫn vậy 
Dù cuộc đời nhiều thứ đã đổi thay 
 
Về cùng nhau để ôn lại những ngày 
Thuở ban đầu biết bao nhiêu gian khổ 
Mồ hôi đổ trên những gian phòng gỗ 
Bài học đầu đời “có chí thì nên” 
 
Trường của mình giờ đã được đổi tên 
Phòng học hai tầng khang trang hơn trước 
Thế hệ sau vẫn tự hào tiếp bước 
Quyết sánh cùng truyền thống lớp đàn anh 
 
Thầy cô về trường lúc tóc còn xanh 
Nhiều đêm nhớ nhà, khóc sưng đỏ mắt 
Vẫn bám trường với ước mơ trong vắt 
Được đưa đò đến những bến bờ xa 
 
Không phải đường nào cũng nở đầy hoa 
Em cứ đi khi mình chưa lạc lối 
Dẫu có lúc giật mình ta bối rối 
Mắt xoe tròn, nhiều câu hỏi vì sao 
 
Tuổi thanh xuân cháy bỏng những khát khao 
Nên đừng để cho thời gian vụt mất 
Em hãy sống bằng đam mê, sống thật 
Để không còn nuối tiếc nuối, giá như … 
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Khi ra đời có cuộc sống riêng tư 
Nhiều bài học phải thường xuyên học lại 
Cho những bước đi mình thêm vững chãi 
Trên mọi nẻo đường tổ quốc yêu thương … 
 
Ngày mai đây các em lại lên đường 
Để viết tiếp ước mơ còn dang dở 
Nếu khi nào bỗng thấy lòng chợt nhớ 
Hãy trở về bằng ký ức trong veo. 
                    Eakar, ngày 8 tháng 10 năm 2019 
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MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU 

Cựu học sinh Nguyễn Minh Thắng (Năm 2018 – 2019) 

Nếu có ai hỏi tôi rằng:" Thanh xuân trong bạn là gì?" Tôi sẽ không ngần ngại mà 
trả lời đồi với tôi thanh xuân chính là những năm tháng cấp ba tuyệt đẹp. Ở độ tuổi 
đẹp nhất của mỗi cuộc đời, tôi vô cùng may mắn khi được gắn bó với ngôi trường thân 
thương- THPT Trần Nhân Tông, tại đây tôi đã đước lớn lên từng ngày với biết bao kỉ 
niệm. Nhớ ngày đầu bước đến thăm trường, đối với tôi cũng như các bạn cùng khoá, 
ngôi trường này thật lạ lẫm và mới mẻ nhưng từ những bóng cây, hàng ghế đá, ngôi 
trường đã tạo nên trong tôi một cảm giác vô cùng gần gũi, dễ chịu. Tôi tưởng tượng 
được mình sẽ rất vui khi được gắn bó và học tập tại nơi này- nơi mà hằng ngày học 
sinh vui đùa dưới bóng cây lợp mát, nơi có bác bảo vệ dễ mến, giản dị, thầy cô tận tụy, 
yêu nghề, bạn bè hoà đồng, thân thiết. Và quả thật, ba năm học cấp ba đã trở thành 
một hồi ức tôi không thể nào quên. Hình ảnh ngôi trường THPT Trần Nhân Tông 
trong tôi như một bức tranh mùa hạ rực nắng, nó chói chang nhưng mang một màu 
vàng dễ chịu khiến ta không thể rời mắt mỗi khi nhìn vào. Trong bức tranh ấy là 
những ngày khai giảng đầu thu, học sinh cười nói khoác lên mình bộ đồng phục để bắt 
đầu một năm học mới; là những ngày đông lạnh chúng ta cùng ngồi sát lại bên nhau 
nghe giảng; là những lời chúc, lời hỏi thăm sau kì nghỉ tết và cả những tháng hè 
phượng đỏ chia tay.  
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"Trường THPT Trần Nhân Tông", một tiếng gọi đơn sơ  vậy thôi nhưng chất 
chứa trong đó là biết bao hồi ức của hàng trăm thế hệ học trò. Tôi vẫn nhớ rõ lắm 
những ngày chúng tôi học hành vất vả nhưng nụ cười hồn nhiên trên môi vẫn không hề 
tắt, và chính nụ cười hồn nhiên, vô lờ vô nghĩ ấy đã làm biết bao trái tim mới lớn phải 
rung động. Có những ngày trời chuyển hạ sang thu mang theo những cơn mưa không 
hề báo trước, vậy là cả nhóm bạn lại ở lại trường trú mưa, "tám dóc" cùng nhau. Cấp 
ba của tôi cũng là những ngày nhiệt huyết tham gia các hoạt động của đoàn trường, từ 
một học sinh rụt rè, nhút nhát, tôi đã có được sự tự tin, hòa đồng, mạnh mẽ. Nhớ 
những ngày tập văn nghệ chuẩn bị cho các hội thi, ai cũng lo, cũng mệt nhưng lại vô 
cùng hạnh phúc với kết quả đạt được. 

Thấm thoát thời gian trôi qua, năm học cuối đã đến. Lớp 12 như một thứ gì đó nè 
nặng lên bờ vai những bạn học sinh vì áp lực học tập, định hướng nghề nghiệp, định 
hướng tương lai nhưng nhờ có bạn bè, thầy cô bên cạnh, nó đã không còn trở nên quá 
đáng sơ. Chúng tôi cùng nhau ôn bài, học tập, tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng:" 
Lớp 12 là những ngày học bài với bài toán giải mãi không ra, với đề văn chẳng dễ viết 
xong, là bài hoá không thể cân bằng hệ số..." Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ đắm 
mình vào khoảng thời gian này một lần nữa bởi nó quá đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng, 
sâu lắng, để mỗi khi ta nhìn lại ta sẽ bất chợt mỉm cười. Ngày diễn ra kì thi cuối cùng 
của đời học sinh, tôi còn nhớ cậu bạn lớp trưởng đã nói với cả lớp rằng: làm bài thi 
xong, không ai trong chúng ta được khóc, bởi mỗi người chúng ta điều rất tuyệt, khóc 
vô cùng khó coi...chắc hẳn hình ảnh cậu bạn lớp trưởng hóm hỉnh sẽ không bao giờ 
phai trong kí ức chúng tôi. Và rồi ngày chia tay đã đến, trong buổi liên hoan cuối ấy, 
chúng tôi dành cho nhau những cái ôm thật chặt như chẳng muốn rồi xa. Nhưng cuộc 
vui nào cũng sẽ tàn, kết thúc chẳng đường học tập ở cấp ba chính là khởi đầu của một 
hành trình đầy mới mẻ và thú vị. Cảm ơn thầy cô, bạn bè đã giúp mỗi người chúng ta 
trưởng thành nên rất nhiều. Cảm ơn ngôi trường THPT Trần Nhân Tông đã tạo nên 
một môi trường học tập vô cùng lí tưởng cho hàng nghìn học sinh. Trong dịp kỉ niệm 
hai mươi năm thành lập trường, tôi thay mặt cho các học sinh đã từng học tập ở trường 
chúc cho trường ta ngày càng phát triển, đổi mới, thành công. Chúc các thầy cô hoàn 
thành tốt nhiệm vụ cao quý của mình và chúc các bạn học sinh có một năm học mới 
đầy thành tích lí tưởng. 
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NHỚ LẮM TRƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG 

Cựu học sinh Đặng Thị Trang 

Một mùa khai trường nữa lại sắp sửa ghé ngang ngôi trường cấp 3 thân thương 
của tôi. Những thầy cô , những bạn học sinh lại bắt đầu  hối hả chuẩn bị cho một năm 
học mới. Nghĩ tới những điều đó lòng tôi lại xao xuyến đến lạ, vẫn mái  trường đó vẫn 
thầy cô giáo cũ nhưng giờ trong ngôi nhà   đó đã không còn tôi nữa. Ba năm một 
quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng  với riêng tôi nó đủ để 
đọng lại trong tôi một thời học sinh dầy ắp những kỉ niệm dưới mái trường THPT Trần 
Nhân Tông để giờ đây khi rời xa mái trường lòng tôi vẫn không thể nào không nhớ tới 
những dư vị đắng cay, ngọt bùi, nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc của tôi trong thời 
học sinh của mình. 

Tôi còn nhớ rõ những cảm xúc đầu tiên khi mới bước chân vào trường một chút 
hồi hộp, một chút lo lắng và đang xen vào đó là một chút tò mò, thích thú. Tôi lúc đó 
như một chú chim non đầy bỡ ngỡ, bơ vơ giữ một bầu trời rộng lớn, không biết hướng 
bay riêng của mình. Song dưới sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy cô truyền đạt và sự 
hòa đồng ,đoàn kết của bạn bè sau 3 năm tôi đã tìm được hướng bay cho chính mính 
và hơn thế nữa tôi còn biết tự bay bằng đôi cánh của chính mình. Có thể nói chính 
ngôi nhà thứ 2 mang tên THPT Trần Nhân Tông không chỉ là nơi lưu giữ những kỉ 
niệm cấp 3 của tôi mà đó còn là nơi nuôi dưỡng tôi, ươm  định  hướng cho tôi ước mơ 
của mình. Là nơi đã trau dồi cho tôi không chỉ những kiến thức trong sách vở mà còn 
là những bài học về cuộc sống. Là nơi đã cùng tôi đi hết 3 năm cuối của đời quãng đời 
học sinh. Và cũng là nơi  đã tô điểm thêm vào  những tháng năm thanh xuân của tôi 
thêm đầy rực rỡ và sắc màu. 
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Có thể nói thời gian trôi qua thật quá nhanh và quá vô tình, cấp 3 mới đó mà giờ 
đã thật xa, những tiếng giảng bài của cô, những tiếng la mắng của thầy khi bọn tôi mắc 
lỗi và cả những tiếng reo hò đùa vui của đám bạn giờ đã xa thật rồi. Không còn nữa 
những ngày tháng hồn nhiên, vô tư cười đùa bên nhau. Không còn những lần tán gẫu, 
ăn vụng trong giờ học cùng lũ bạn cùng bàn. Không còn những lần rủ nhau cúp tiết 
xuống căn tin vào những buổi trưa hè nóng bức. Không còn những khi kiểm tra cả lớp 
đoàn kết cùng nhau làm bài. Và không còn nữa những lần cùng nhau lên ý tưởng cho 
buổi văn nghệ của lớp. Không còn, không còn nữa những giây phút đáng yêu của một 
thời áo trắng nữa. Mà giờ  đây tất cả  chỉ còn là những dấu ấn kí ức của một thời thanh 
xuân tươi đẹp sẽ không bao giờ trở lại.  

“Trường THPT Trần Nhân Tông” tiếng gọi thân thương ấy giờ đã xa thật rồi. Ba 
năm cấp 3 của tôi đã khép lại tạm biệt  ngôi trường thân thương đã cho tôi bước đệm 
cho tôi vững bước trên con đường sắp tới, tạm biệt những thầy cô,bạn bè, những hàng 
cây ghế đá đã cùng tôi viết nên một thời thật đáng nhớ. Và cũng cho tôi  gửi lời  cảm 
ơn cảm ơn thật nhiều các thầy cô những  người cha người mẹ thứ 2 của tôi, cũng cảm 
ơn các bạn của tôi, cùng toàn bộ những góc quen nơi trường học  đã cho  tôi những kí 
ức tuyệt đẹp của thời cuối cấp như vậy. Nhân đây đúng dịp kỉ niệm 20 năm thành lập 
trường chúc trường ngày càng phát triển, không ngừng vươn xa hơn trong sự nghiệp 
trồng người. Chúc tất cả thầy cô ngàn lời chúc tốt đẹp nhất và chúc tất cả các bạn học 
sinh trong trường hãy hoàn thành thật tốt khóa học của mình ,đạt được kết quả cao 
trong học tập. 
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MÙA THƯƠNG 

Chiếc xe dạp chở đầy hoa 
Phượng rơi gặp lối đã qua bao mùa. 

Nhớ mãi cái chuyện ngày xưa 
Chúng mình chung lớp vui đùa cùng nhau . 

Năm dài tháng ngắn trôi mau 
Cuối năm hạ đến ôm nhau khóc thầm. 

Nghĩ lại cái tuổi thiên thần 
À ơi từng chữ đánh vần một hai. 

Ê! Mượn cây bút để xài 
Viết xong bài học ngày mai trả liền. 

Bao nhiêu kí ức tuổi tiên 
In sâu trí nhớ một miền tuổi thơ. 

Có cây hoa sữa dưới cờ 
Đẹp trong duyên dáng đợi chờ nắng tươi. 

Bạn cho tôi một nụ cười 
Thì tôi sẽ tặng cả mười tình yêu. 

Những ngày nắng hạ hắt hiu 
Làm cho cây cối thiu thiu buồn buồn. 

Dù cho nước mắt trào tuôn  
Ơn thầy nghĩa bạn luôn luôn ghi lòng. 

Sáng nay trời mới hừng đông  
Bồi hồi giấc hạ nhớ mong bạn bè. 

Nắng vàng phượng nở ve kêu 
Tiếng thơ ai đọc đều đều êm êm. 

Bằng lăng rơi nhẹ bên thềm 
Tím gieo màu nhớ ,một màu buồn thêm. 

Ghế kia lặng lẽ bên trường 
Có hàng liễu rủ ngày thương ùa về. 

Bỗng nghe lòng lại tái tê 
Gặp lai tri kỉ lối về nở hoa.  
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KÍ ỨC MỘT THỜI 
 

Cựu học sinh: Đặng Thị Ngọc Ánh 

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng đi qua những ngày tháng học trò với biết 
bao kỉ niệm vui buồn và những xúc cảm không thể nào quên về mái trường cấp 3 yêu 
dấu.Bạn còn nhớ không, ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào lớp 10 ấy. Lần đầu bước vào 
một môi trường mới khác xa với ngôi “trường làng” thời cấp 2. Cảm giác thật khó tả 
khi được khoác trên mình bộ đồng phục và không thể thiếu sự hồi hộp khi nhìn những 
tà áo dài thướt tha bay trong gió.Cảm giác khi lần đầu bước vào lớp học mới, cả lớp 
bắt đầu làm quen với nhau. Đám con gái ngại ngùng chỉ dám nói chuyện thật khẽ, còn 
bọn con trai thì như đã quen nhau từ rất lâu rồi, xúm xít chạy khắp nơi làm ồn ào cả 
một lớp học. Rồi thầy chủ nhiệm bước vào và cả bọn lại ngoan ngoãn vào chỗ ngồi 
ngay ngắn.Những ngày tháng cấp 3 cứ thế trôi qua với những môn học, nào Toán, Lý, 
Hóa, rồi lại đến Văn và hàng loạt những môn học khó nhằn khác. Bạn đã bao giờ trải 
qua cảm giác bị điểm thấp và gục mặt xuống bàn khóc thút thít, hay trốn kiểm tra đầu 
giờ bằng cách đi trực nhật chưa?Và còn cả môn thể dục “đáng ghét” luôn ám ảnh bạn 
mỗi khi đến trường. Ai rồi cũng sẽ quên nhanh đi những con điểm từng khiến họ “lao 
tâm khổ tứ”, những đêm thức trắng học bài mong sao được tấm giấy khen học sinh 
giỏi nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên khoảnh khắc cùng đám bạn trèo rào 
đi trà sữa hay những lần trốn học bị giám thị bắt và phải chép phạt sưng tay.Cấp 3 
cũng là khi chúng ta có những rung động đầu đời. Thích người ta lắm nhưng chỉ dám 
âm thầm quan tâm, chẳng đủ can đảm để tỏ tình. Từng hành động của “người ấy” đều 
không thoát khỏi ánh mắt của bạn. Nhìn bóng dáng quen thuộc với tà áo dài dịu dàng 
bước đi có thể khiến tim bạn rụng rời, hay cảm giác lo lắng mỗi lần thấy bạn ấy bị 
ốm… Bạn vẫn còn nhớ chứ? 
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Những ngày tháng cấp 3 trôi qua thật nhanh. Những cô cậu học trò ngày nào còn 
lo lắng bước vào lớp học thoáng cái đã bước vào giai đoạn cuối cấp. Số lượng bài tập 
ngày càng đè nặng trên vai những học sinh lớp 12. Bạn còn nhớ không những ngày lo 
lắng cập nhật lịch thi, những đêm thức khuya làm bài nhưng vẫn không quên động 
viên nhau: "Cố lên nào". 

Và cuối cùng… những ngày tháng tuyệt vời ở thời cấp 3 cũng dần trôi qua. Ngày 
tổng kết khép lại chuỗi hành trình 3 năm gắn bó bên mái trường thân yêu để chính 
thức tìm cho mình một con đường mới. Có những giọt nước mắt rơi, những cái ôm 
thật chặt hứa sẽ không quên nhau, những dòng lưu bút chứa đầy tỉnh cảm và cả cái siết 
tay thật chặt… “Thành công nha!” 

Ai đó đã từng nói rằng khi trưởng thành, người ta sẽ không nhớ đến những điểm 
số thật cao hay thành tích nổi trội ở trường học, thứ níu giữ họ nhiều nhất lại là những 
kỉ niệm thời học trò. Vì vậy, hãy giữ cho mình những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, 
sống những ngày thật “xanh” để luôn có thể mỉm cười mỗi khi nhớ lại thời thanh xuân 
của mình bạn nhé! 

 Tôi đã đi xa nhưng ngôi Trường THPT Trần Nhân Tông vẫn luôn là ngôi nhà thứ 
hai của tôi,mong cho các bạn hãy học tập thật tốt xứng đáng con ngoan trò giỏi, em 
chúc cho tất cả các thầy cô của trường luôn luôn mạnh khỏe,chèo lái con thuyền để 
đưa được nhiều bạn đến bến đỗ tri thức hơn. 

Nhớ các bạn! 
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TỰ HÀO MÁI TRƯỜNG BÁN CÔNG 

                   Từ Vũ Hồi- Lớp 10A1, năm học 2001-2002 
 

Tôi xin mở đầu bài viết này bằng một câu hỏi “Bạn đã bước vào ngôi trường 
này với tâm thế như thế nào??? “. Tôi tin rằng sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ rút 
ra vài điều và có thể tự trả lời câu hỏi trong lòng mình nhé. 

Bản thân tôi đã bước vào ngôi trường này với một tâm thế không thể nào tệ hơn 
được. Vốn dĩ tôi là học sinh khá trong lớp chọn của một trường THCS có tiếng ở địa 
phương với thành tích học sinh giỏi vài môn học. Ngày biết tôi rớtt công lập và phải 
vào học hệ Bán công, những lời bàn tán ra vào của xóm giềng, những lời nói khinh khi 
của đám “bạn”... tất cả vẫn không khủng khiếp bằng sự thẫn thờ trên đôi mắt mẹ tôi. 
Tôi vốn là niềm tự hào của cả gia đình về việc học hành, những tờ giấy khen, những 
xấp vải thưởng cuối mỗi học kỳ là động lực lớn lao của mẹ khi phải oằn lưng nuôi ba 
đứa con ăn học và nuôi cả bố tôi đang bị bệnh tật giày xéo từng ngày. Ấy vậy mà tôi 
đã làm niềm tin trong mẹ sụp đổ, cái cảm giác đó thật kinh khủng, và tôi đã thực sự 
suy sụp. Tôi bỏ học và bắt đầu thang lang mưu sinh với những tờ vé số trên tay. Bước 
trên đường, nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường lòng tôi như quặn thắt. 
         May mắn thay sau hơn 5 tuần tìm kiếm mẹ cũng đã tìm ra chỗ tôi ở, lúc gặp mẹ, 
nhìn mẹ mừng mừng tủi tủi mà tôi không cầm được nước mắt. “Về nhà đi con, đến 
trường và tiếp tục hy vọng con nhé”. Vậy là tôi đã tiếp tục được cắp sách đến trường, 
đến với niềm hy vọng của mẹ, đến với ước mơ tiếp tục con chữ để hoàn thành ước mơ 
đổi đời. 
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Tại đây, trường THPT Bán Công Eakar,  tôi đã có những người bạn thật sự, 
những người đã cùng tôi viết những trang cuối thật đẹp của đời học sinh. Tôi sẽ mãi 
không thể quên hình ảnh những chiếc xe đạp đã đồng hành vào mãi tận rừng Easô để 
chặt tre về dựng trại năm lớp 10, bữa cơm tập thể nấu cháy khét trong hôm đầu tiên 
của hội trại, đặt biệt là ánh lửa bập bùng, những tiếng reo hò, đùa vui, những khuôn 
mặt đen thui của cả thầy Toán và đám học trò vì trò chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ. Những 
lần tan học sớm cùng tụ tập tại dòng suối gần trường với thật nhiều tiếng cười bên đám 
bạn; những buổi tiệc cuối năm thật ấm áp, thân thiết với chỉ ít bánh kẹo và nhành 
phượng đỏ;  những rung động xao xuyến đầu đời thật ngây thơ và trong sáng; những 
cái nắm tay bồi hồi cảm xúc, những giọt nước mắt rơi vội khi ca khúc “Mong ước kỷ 
niệm xưa” chợt vang lên trong buổi tiệc chia tay đời học sinh. 

Và cũng tại đây, dưới mái trường này đã có biết bao người thầy tận tâm, không 
chỉ truyền đạt những kiến thức nền tảng mà quan trọng hơn đã dạy chúng tôi cách làm 
người. Khi ấy, phần đông các thầy cô đều còn khá trẻ, thầy hơn trò chỉ vài ba tuổi, nên 
chúng tôi may mắn không những có người thầy, người cha, mà còn được có thêm 
những người anh, người chị luôn quan tâm, bảo bọc, che chở cho chúng tôi.  Biết bao 
kỷ niệm đẹp lại hiện về, những giờ dạy Hóa nâng cao miễn phí của cô Lý và các ngày 
chủ nhật, các buổi tọa đàm văn chương do thầy Cương- Hiệu trưởng lúc đó,  đích thân 
làm chủ tọa, giờ học Giáo dục công dân đầy sôi nổi của thầy Tâm khi giả định phiên 
tòa xử án, tiết học Vật lý đầy hứng khởi của thầy Cảnh khi các trò giải được những bài 
khó, hay câu cửa miệng trong giờ Toán của thầy Ất “ học chi mà mặt  cứ ngơ ngơ”. 
Tôi nhớ khi đi thi vòng 2 Học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12, vì trường ít kinh phí nên 
5 thầy trò phải rủ nhau đi xe đò, thầy trò cùng nhau lang thang ngắm thành phố về 
đêm. Đó sẽ là những hình ảnh tôi mang theo suốt cuộc đời này.  
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Ngoài những giờ học chính thì các hoạt động ngoại khóa luôn tạo nhiều hứng 
khởi. Giải nhất báo tường, giải nhất cắm hoa, đội giải nhất thi Olympia Khối tự nhiên 
là những thành quả mà chính bản thân tôi đã được trải nghiệm. Thành tích vốn dĩ là rất 
tốt, nhưng cũng không phải là thứ tuyệt với nhất, điều tuyệt diệu nhất là sự chung tay, 
đồng lòng gắn kết của tập thể; là tình cảm thầy trò ấm áp. 

Khi viết ra những dòng này, kỳ thực những kỷ niệm về một thời học sinh như 
hiển hiện ngay trước mặt mình, rất sống động và chân thực. Đó là quảng thời gian đẹp 
nhất của cuộc đời tôi. Và tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn còn may mắn đang được cắp 
sách đến trường hãy trân trọng từng giây phút đẹp đẽ này, hãy sống và học tập vì 
chính tương lai của các bạn.  

Tôi hy vọng với vài dòng chia sẻ về tuổi học trò của chính bản thân tôi thì các 
bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời cho bản thân mình với câu hỏi tôi đã nêu ra trong đầu bài 
viết. Tôi rất cảm ơn và tự hào về ngôi trường THPT Bán Công Eakar- nơi tôi đã theo 
học và tôi mong rằng các bạn cũng vậy. Cùng nhau sống, học tập và lao động để tiếp 
tục viết nên những trang sách thật đẹp về ngôi trường thân yêu của chúng ta nhé.   
 
            Chào thân ái 
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THẦY CÔ TRONG MẮT EM 

Ba năm học cấp ba 
Cô Hoa “Đầy khó nhọc” 
Dạy chúng em văn học 
Khuyên chúng em đừng lười 
 
 Mỗi ngày luôn tươi cười 
Tiết học của cô Thái 
Tạo cảm giác sảng khoái 
Hứng thú học môn Sinh 
 
Đẹp như ánh binh minh 
Cô Thanh dạy môn Toán 
Học hoài không thấy chán 
Chúng em hăng say nghe 
 
Thầy Tuấn luôn chở che 
Đôi tay đầy ấm áp 
Xua đi bao áp lực 
Thắp sáng đường em đi 
 
Nay em bật tỉnh giấc  
Thời gian sao quá nhanh 
Thầy cô ơn nghĩa nặng 
Suốt một đời không quên. 

 


