
 
 
 
 

 
 Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Krông Nô 

(Tiền thân trường Cấp 2, 3 Dân tộc nội trú Krông Nô) 
Kính gửi:  

- Các ban ngành, đoàn thể, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp; 
- Quý thầy, cô là cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang giảng dạy, công tác tại trường THPT Krông Nô 

(tiền thân trường Cấp 2, 3 Dân tộc nội trú Krông Nô). 
- Toàn thể cựu học sinh trường THPT Krông Nô (tiền thân trường Cấp 2, 3 Dân tộc nội trú Krông Nô) qua các 

thời kỳ. 
 Trường THPT Krông Nô (tiền thân Trường cấp 2, 3 Dân tộc nội trú Krông Nô), được thành lập ngày 

16/7/1999 theo Quyết định số 1713/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, đến nay trường vừa 
tròn 20 năm xây dựng và phát triển; Nhiều thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, CNV, học sinh đã được cống hiến, học 
tập và trưởng thành từ mái trường THPT Krông Nô (tiền thân là Trường cấp 2, 3 Dân tộc nội trú Krông Nô). Để 
các thế hệ thầy trò cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử và phát huy thành quả giáo dục của nhà trường, cũng là 
dịp tổ chức họp mặt giao lưu với các thế hệ thầy, cô giáo, các cán bộ lãnh đạo, các anh chị cựu học sinh nhằm 
động viên, khích lệ thể hiện tình cảm quý báu đã có được trong 20 năm qua; Theo nguyện vọng của các thầy cô 
giáo, CNV, học sinh đã và đang công tác, học tập tại trường, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo trường THPT Krông Nô 
thống nhất dự kiến tổ chức Lễ  kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1999 - 2019) vào ngày 8, 9 tháng 11 năm 
2019; 

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường là một sự kiện lớn của nhà trường với nhiều hoạt động, đòi hỏi nhà 
trường cần chuẩn bị đầy đủ về nhiều mặt. Trong điều kiện hiện nay, nhà trường thấy rằng khó có thể tổ chức 
thành công nếu không có sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của các tổ chức Đảng, Chính 
quyền, cơ quan chức năng các cấp; các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã và đang công tác, học 
tập tại trường. Đặc biệt là các anh chị nguyên là học sinh cũ thành đạt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội... và các Doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân tâm huyết với sự nghiệp trồng người. 

Nhà trường cũng đề nghị các cựu học sinh thông báo đến tất cả bạn bè của mình, tập hợp danh sách của 
từng lớp, từng khóa. Mỗi khóa, lớp bầu ra một ban đại diện, là đầu mối thông tin, đại diện cho khóa, lớp và là 
thành phần của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm. 

Mọi thông tin xin liên lạc tới địa chỉ: Trường THPT Krông Nô, Tổ 2, Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông 
Nô, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 02613705379;  Email: c3krongno.daknong@moet.edu.vn; 

Hiệu trưởng: Lê Thị Chung, SĐT: 0905.37.073 
Phó Hiệu trưởng, Cù Chính Bình, SĐT: 0914628376; 
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thành Công, SĐT: 0982004748; 
Phó hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Sinh, SĐT: 0905771179. 
Chủ tịch công đoàn: Bùi Thị Lệ, SĐT: 0901999249. 

Mọi tấm lòng và sự hỗ trợ về kinh phí, vật chất xin gửi về: Số tài khoản 5304201004182 Ngân hàng 
AGRIBANK, hoặc tại đơn vị: Cô Vận, thủ quỹ (SĐT 0941331879), Trường THPT Krông Nô, Tổ 2, Thị trấn 
Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. 

Thay mặt tập thể nhà trường, kính chúc lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp, 
quý thầy cô giáo, quý anh chị em cựu học sinh,… cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và xin 
hãy cùng hướng về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Krông Nô (tiền thân Trường cấp 2, 3 Dân tộc 
nội trú Krông Nô) thân yêu! 

Xin trân trọng cảm ơn! 
HIỆU TRƯỞNG 
  
 
  Lê Thị Chung 


