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    Kính gửi:  Quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến! 

 Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng sư phạm trường THPT Lê Hồng Phong, Ea Phê, 

Krông Pắc; tôi xin gửi lời chúc mừng và lời chào nồng nhiệt nhất tới hơn 1200 phụ huynh, 

học sinh trong đó có 391 tân phụ huynh và học sinh của trường năm học 2021-2022. Xin 

cảm ơn các bậc phụ huynh và các em đã tin tưởng, lựa chọn và nỗ lực hết mình; để từ ngày 

hôm nay, mái trường Lê Hồng Phong sẽ là nơi tiếp nối hành trình học tập của các em, nơi 

đam mê trở thành động lực, nơi tiềm năng trở thành giá trị, nơi dấu ấn được khẳng định, 

vươn xa ở tầm cao mới. 

 Trong 30 năm qua, trường THPT Lê Hồng Phong luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 

là một trong những cái nôi góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong ngành giáo dục của tỉnh 

nhà. Các cựu học sinh của nhà trường đã có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ở nhiều 

lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội. nhiều em sớm thành đạt, trở thành những nhà trí thức có 

học vị cao, là bác sĩ, kỹ sư, là doanh nhân, là quan chức giữ những chức vụ quan trọng được 

xã hội trọng vọng, đã góp phần quan trọng làm nên những kỳ tích vẻ vang của nhà trường. 

Đã có 2 học sinh được phong hàm Phó Giáo sư; có trên 25 học sinh có học vị Tiến sỹ và 

Thạc sỹ. Tính đến nay trường đã có 30 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi Quốc gia. 

Trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 14 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Với kết quả đó, 

trường THPT Lê Hồng Phong luôn được xếp vào tốp các đơn vị có số học sinh giỏi quốc 

gia nhiều nhất của tỉnh. Dù ở cương vị nào, các em vẫn luôn phát huy được truyền thống 

của quê hương và nhà trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

  Năm học vừa qua, trước những thách thức của đại dịch toàn cầu Covid-19, thầy cô 

giáo đã chủ động sáng tạo, khẳng định vị trí tiên phong của mình trong việc đổi mới hiệu 

quả từ công tác quản lí, hoạt động dạy và học đến giáo dục trải nghiệm. Trong thành công 

ấy, luôn có sự đồng hành của các bậc phụ huynh và học sinh. Trường được Sở Giáo dục và 

Đào tạo kiểm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia  

     



  Kính thưa quý vị, các em học sinh thân mến! 

 Năm học mới của các em học sinh đang bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 lan 

rộng. Bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, trách nhiệm, sáng tạo, tự tôn, tiên phong, nhà trường 

đang tiến hành nhiều công việc trong khả năng của mình để bảo đảm rằng các em sẽ được 

hưởng một môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, nhân văn. Tuy nhiên, trước sự biến 

chuyển không ngừng của dịch bệnh; sự phát triển luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp và 

khó lường, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và đầu tư hơn nữa về thời gian, trí lực, của cải để 

giáo dục các em thành những công dân tốt. Và gia đình phải luôn là chỗ dựa tinh thần của 

các con. Vì vậy, tôi kêu gọi, mỗi bậc phụ huynh hãy phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng nhà 

trường và các thầy cô giáo để theo sát diễn biến tâm lí, tình hình học tập của con em mình, 

nhất là cố gắng đầu tư máy tính kết nối internet, bố tí không gian, thời gian học tập hợp lý; 

quản lý và theo sát động viên quá trình học tập của con em. Tôi mong rằng, mỗi bậc cha mẹ 

hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để đồng hành và thấu hiểu các con. 

      Bên cạnh thành tích học tập tốt, chúng ta cần hướng cho các con thấy những giá trị đích 

thực của cuộc sống. Để thực hiện được những điều này, nhất thiết phải có mối liên hệ mật 

thiết giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trên tinh thần tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 

      Với niềm vui và sự tin tưởng, một lần nữa tôi xin được gửi tới quý vị phụ huynh lời cảm 

ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công! 

    Trân trọng! 

   Chào thân ái! 

 

        HIỆU TRƯỞNG  
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