
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

THƯ CẢM ƠN 

 Kính gửi: Toàn thể cựu học sinh trường THPT Lê Hồng Phong huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk. 

 Tháng 9 năm 2021 trường THPT Lê Hồng Phong tròn 30 năm thành lập và phát 

triển, vì vậy nhà trường có kế hoạch tổ chức Lễ “Kỷ niệm 30 năm thành lập trường” 

và đón nhận “Bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia” vào ngày 2 tháng 9 

năm 2021. Các thế hệ thầy, cô giáo, nhân viên học sinh đã rất quan tâm và hy vọng có 

một ngày được trở lại trường xưa thăm lại thầy, cô giáo cũ, nhìn sự phát triển của nhà 

trường, được gặp lại bạn bè bao năm xa cách. Các em đã quan tâm, chia sẻ về vật chất và 

tinh thần để phát triển nhà trường. Hưởng ứng thư ngỏ của nhà trường, các tập thể và cá 

nhân đã ủng hộ nhà trường tổng cộng tiền là 130.000.000đ (một trăm ba mươi triệu 

đồng) và 2 máy quạt hơi nước. Cụ thể: 

 - Tập thể cựu học sinh niên khóa 1996 - 1999 ủng hộ 110.000.000đ 

 - Tập thể cựu học sinh lớp 12B niên khóa 1998 - 2001 ủng hộ 20.000.000đ 

 - Cựu học sinh Loan Văn Sơn ủng hộ 2 máy quạt hơi nước trị giá 10.000.000đ.  

 Đây là nguồn kinh phí đã được sự đồng ý của các tập thể cựu học sinh chuyển 

mục đích sử dụng dùng để hoàn thành phòng truyền thống nhà trường, nơi lưu lại những 

kỷ niệm và ghi nhận sự phát triển của nhà trường trong 30 năm qua.  

 Ngoài ra cựu học sinh các khóa cũng đã tổ chức kêu gọi sự ủng hộ, nhưng vì lý do dịch 

bệnh không tổ chức được. một điều đáng mừng là hàng năm các cựu học sinh luôn quan tâm, 

đóng góp, chia sẻ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

 Tập thể nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể cựu học sinh 

trường THPT Lê Hồng Phong vì tấm lòng luôn hướng về nhà trường, đặc biệt tập thể 

cựu học sinh niên khóa 1996 – 1999, tập thể cựu học sinh lớp 12B niên khóa 1998 - 

2001, cựu học sinh Loan Văn Sơn khóa 2001 - 2004. 

 Chúc tất cả các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

      Krông Pắc, ngày 2 tháng 10 năm 2021 

            HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

       Ths. Nguyễn Hữu Cho 


