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            Đắk Mil, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

THƯ NGỎ 
HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM  

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL, HUYỆN ĐẮK MIL,  

TỈNH ĐẮK NÔNG   

Kính gửi: Các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên; các thế hệ học sinh trường THPT Đắk 

Mil huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

 Để góp phần phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk 

(nay thuộc tỉnh Đắk Nông), ngày 20/7/1982 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết 

định số 320/QĐ-UB thành lập trường cấp 2-3 Đắk Mil (tiền thân của trường THPT Đắk Mil). 

Sau 04 lần chia tách để thành lập các trường mới (THPT Đắk Song, THPT Trần Hưng Đạo, 

THPT Quang Trung, THPT Nguyễn Du), đến nay trường THPT Đắk Mil đã gần tròn 40 tuổi. 

 Trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, sự giúp đỡ của các cấp, sự 

đồng hành của nhân dân, sự nổ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh và sự giúp đỡ của các thế hệ cựu học sinh, nhà trường đã không ngừng phát triển về số 

lượng, nâng cao về chất lượng. Đến năm 2015, trường THPT Đắk Mil được công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia và là một trong những đơn vị trường THPT thuộc tốp đầu có chất lượng tốt 

của tỉnh Đắk Nông. 

 Hướng tới Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 

07/11 đến ngày 13/11/2022), nhà trường đã và đang huy động từ nhiều nguồn lực để sửa chữa 

các hạng mục cơ sở vật chất như các dãy phòng học tập, phòng truyền thống, thư viện…, xây 

dựng thêm khu giáo dục thể chất cho học sinh (sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, bóng 

chuyền, hoa viên…); biên soạn tập san, tạo cơ sở dữ liệu giáo viên và học sinh; thành lập ban 

liên lạc cựu học sinh, cán bộ, giáo viên trường. 

Nhà trường kính mong những cán bộ, giáo viên, học sinh với niềm tự hào đã từng được 

công tác, học tập tại nhà trường tiếp tục cùng chung tay đóng góp xây dựng, cung cấp những 

thông tin, tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, bài viết, sáng tác và các nguồn lực vật chất để nhà trường 

hoàn thành công đoạn chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm được trang trọng, ý nghĩa. 

 Mọi thông tin, tư liệu, hiện vật và các nguồn lực xin gửi về trường theo địa chỉ: Trường 

THPT Đắk Mil, số 102 Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa chỉ email: c3dakmil.daknong@moet.edu.vn 

- Địa chỉ Website: http://c3dakmil.daknong.edu.vn 

 - Tên TK: Trường THPT Đắk Mil; số TK: 5301201005348 (Ngân hàng Agribank). 

 Hoặc liên hệ thầy Nguyễn Xuân – Hiệu trưởng (SĐT 0914075814); thầy Hồ Thanh Hiền 

– Phó hiệu trưởng (SĐT 0905361009); thầy Phan Minh Đức – Phó hiệu trưởng (SĐT 

0984979169); hoặc những giáo viên, nhân viên đang giảng dạy, làm việc tại nhà trường. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của quý cơ quan, ban ngành và các 

thế hệ nhà giáo, nhân viên, học sinh. Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website: http://c3dakmil.daknong.edu.vn/; 

- Lưu văn thư. 
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