
NGÔI TRƯỜNG THPT THỨ 2 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẮK 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh hình thành từ Phân hiệu THPT Lắk (hoạt động 

từ tháng 08/2014). Được thành lập theo Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/01/2019 sau khi 

được Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cấp phép hoạt động, thầy và trò nhà trường đã 

chuyển ra cơ sở mới tại Km 82, QL 27, xã Krông Nô - huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk.  

Ngày 26/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk kết hợp cùng với Ủy ban 

Nhân dận huyện Lắk đã tiến hành Công bố Quyết định Thành lập và Khánh thành. 

Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, ngày 

02/5/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã ra quyết định số 2604-QĐ/HU thành lập 

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Đảng bộ huyện Lắk. Rồi sau đó các 

tổ chức Công đoàn, ĐTNCS HCM cũng kịp thời được thành lập. 

Năm học 2020-2021 tổng số biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là 

32 người: Trong đó CBQL 03; Giáo viên 23; nhân viên 06.  

Nhà trường có 04 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng 

   - Tổ Toán, Tin – Khảo thí. 

   - Tổ Lý, Hóa, Sinh. 

   - Tổ Văn, Sử, Địa. 

   - Tổ GDCD, Anh, TD, GDQP-AN. 

   - Tổ Văn phòng.  

Trường thành lập chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của bà con đồng bào 

3 xã Krông Nô, Nam Ka, Ear Bin ở huyện Lắk và những học sinh vùng giáp ranh. 

Đóng trên địa bàn một xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giáp ranh 

giữa ba tỉnh Đắk Lắk-Lâm Đồng-Đắk Nông; học sinh nhà trường chủ yếu là người đồng 

bào dân tộc thiểu số, hàng năm nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 từ 180 đến 250 em, 

trong đó tỉ lệ học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%.  

Bên cạnh được sự quan tâm tạo điều kiện của của cấp ủy, chính quyền địa 

phương; sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thì nhà trường vẫn gặp 

nhiều khó khăn, thử thách trong việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giảng dạy, quản 

lý học sinh ở nội trú… Tuy nhiên, tập thể nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, 

sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

giao phó.  

Sau 2 năm thành lập, chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường từng bước 
được nâng cao, năm học 2018-2019 trường có tỷ lệ học sinh đậu Tốt nghiệp THPT là 
95,06%, năm học 2019-2020 tỷ lệ học sinh đậu Tốt nghiệp THPT là 100%. 

Tuy mới thành lập nhưng bước đầu đã được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng và 
dần đi vào nền nếp. Trường có khuôn viên sạch đẹp, có nội trú, có căn tin, có nhà ăn 
cho học sinh; chất lượng dạy học ngày càng được cải thiện, xứng đáng là nơi học sinh 
và phụ huynh đặt niềm tin. 


