
TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN CƯ JÚT - CÁNH CHIM KHÔNG MỎI 
 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Huyện Cư Jut (PTDTNT) là một ngôi trường 

nằm giữa trung tâm Huyện Cư Jut, là ngôi trường với 13 năm hình thành và phát 
triển. Đây là trường chuyên biệt dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số 
trong toàn Huyện. Nhà trường có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Giáo dục và đào tạo 
học sinh DTNT hoàn thành chương trình giáo dục THPT, tăng cường nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho các xã, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số cho Huyện Cư 
Jut nói riêng và Tỉnh Đăk Nông nói chung góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục 
con em đồng bào dân tộc thiểu số của Tỉnh nhà. 

1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 
  Trường được thành lập theo QĐ số 3775/QĐ-UB ngày 26/11/2003 của Chủ 
tịch UBND Tỉnh Đăk Lăk. 

Ngày 01/01/2004 tỉnh Đăk Nông được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Đăk 
Lăk và tới ngày 12/01/2004 Chủ tịch UBND Tỉnh Đăk Nông kí QĐ số 68/QĐ-UB 
thành lập trường PTDTNT huyện Cư Jut. 
  Cơ cấu tổ chức: 
- Khóa học đầu tiên của trường bắt đầu từ năm học 2004-2005 với 30 HS lớp 6 

và sau đó tới năm học 2007-2008 thì trường có đủ 4 lớp 6,7,8,9. Đến năm học 
2015-2016 trường có thêm bậc THPT và bước sang năm học 2016-2017 
trường có 6 lớp 6,7,8,9,10,11 với 187 học sinh. 

- Đội ngũ Lãnh đạo:  
+ Thầy Trần Văn Kiểu, Hiệu trưởng từ  tháng 11/2003 đến hết tháng 02/2014 
+ Thầy Vương Xuân Trung, Hiệu trưởng từ đầu tháng 03/2014 đến nay 
+ Thầy Y Quang Bkrông, Phó hiệu trưởng từ tháng 10/2005 đến 9/2007. 
+ Thầy Y Noel Knul, Phó hiệu trưởng từ 07/11/2007 tới nay 
+ Thầy Lê Tâm,  Phó hiệu trưởng từ 10/01/2014 tới nay 
Sau 13 năm thành lập, trường PTDTNT Cư Jut đã có những bước chuyển mình 
tích cực về CSVC, cơ cấu - chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng giáo dục: 

- Gồm 02 tổ chuyên môn là tổ KHXH và tổ KHTN, 01 tổ QL nội trú, 01 tổ văn 
phòng, các tổ chức Đoàn, Đội, Hội CMHS..  

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên hiện nay : 34, trong đó: Lãnh đạo có 03 (02 
trình độ Thạc sĩ và 01 đang học cao học); giáo viên 20 (Trong đó: Thạc sỹ 02; 
Đại học 18); nhân viên văn phòng 11 (Đại học 04; Trung cấp 02; Sơ cấp 05) 

- 100% Cán bộ giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 2 giáo viên có trình độ thạc sỹ  
- Chi bộ gồm 11 đảng viên, trong đó: cấp ủy Chi bộ 03 đồng chí; Đảng viên là 

người Dân tộc thiểu số 02 đồng chí. 
- Cơ sở vật chất của nhà trường: 

+ Khi mới thành lập trường chỉ có 01 dãy KTX và nhà ăn. Khi đó nhà nội trú 
cũng là phòng học và phòng ở của giáo viên. 

+ Năm học 2005-2006 trường được xây dựng thêm dãy phòng học và phòng 
làm làm việc phía trước. 

+ Năm học 2009-2010 trường có thêm nhà đa chức năng phục vụ các hoạt 
động lễ hội, văn nghệ, các môn thể thao trong nhà… 

+ Năm học 2015-2016 để đáp ứng nhu cầu CSVC cho HS khi có thêm bậc 
THPT, nên cơ sở vật chất nhà trường gặp nhiều khó khăn vì thiếu phòng học và 
phòng nội trú. Nhà trường được Sở Giáo dục  



+ Năm học 2016-2017 nhà trường được Sở Giáo dục đầu tư và xây dựng thêm 
03 phòng học và 12 phòng nội trú cho học sinh. 

Khuôn viên cảnh quan nhà trường khang trang, luôn đảm bảo “xanh, sạch, 
đẹp”. Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng được các hoạt động dạy- học, sinh hoạt nội 
trú cho học sinh: Số phòng học: 05 phòng - Số phòng máy vi tính: 01 phòng - Nhà 
đa chức năng: 01- Phòng Ký túc xá: 14 phòng - Phòng Y tế: 01 phòng - Phòng Thư 
viện: 01 phòng. Trong năm học 2015-2016 toàn bộ CSVC của nhà trường được đầu 
tư sửa chữa và nâng cấp; 100% máy tính trong trường được kết nối mạng Internet; 
hầu hết cán bộ giáo viên đã biết ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
giảng dạy.  

Thực hiện tuyển sinh đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, hằng năm nhà trường tuyển 
sinh với số lượng trung bình 30 HS/1khối lớp. Đối tượng tuyển sinh là con em đồng 
bào dân tộc thiểu số có hộ khẩu trên địa bàn Huyện Cư Jut dưới hai hình thức là cử 
tuyển (HS dân tộc tại chỗ) và xét tuyển (HS dân tộc khác) được phân đều từng xã. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp với các địa phương trong công 
tác tuyển sinh nên kết quả thực hiện tốt, tuyển đủ số lượng, đảm bảo chính xác, công 
khai, đúng đối tượng. 
2. Sơ lược về cơ cấu tổ chức nhà trường: 

2.1. Chi Bộ: 
- Chi bộ trường Phổ thông DTNT huyện Cư Jut, thành lập theo quyết định số 188 
- QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cư Jút ngày 20/4/2006, Do ông Trần 
Văn Kiểu làm Bí thư chi bộ, chi bộ có chỉ có 03 đảng viên (Chi bộ ghép với 
Trung tâm GDTX huyện Cư Jut) 
- Đến tháng 6/2011 Ban thường vụ huyện Ủy ra Quyết định tách Chi bộ GDTX 
huyện Cư Jut. Lúc đó chi bộ chỉ có 05 đảng viên, do ông Trần Văn Kiểu làm Bí 
thư Chi Bộ đến hết tháng 2 năm 2014 (Chuyển công tác đi làm Phó GĐ 
TTGDTX huyện Cư Jut) 
- Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016 chi bộ có 09 Đảng viên, do ông 
Vương Xuân Trung làm bí thư, Ông Y Noel Knul làm phó bí thư. 
- Từ tháng 5 năm 2016, Chi bộ có 11 đảng viên và 10 đảng viên chính thức và 
thành lập cấp ủy gồm 03 đồng chí. Đ/c Vương Xuân Trung, Bí thư; Đ/c Y Noel 
Knul, Phó bí thư; Đ/c Lê Thanh Thủy, Chi ủy viên. 
* Thành tích của chi bộ:  
+ Năm 2006; 2007; 2009; 2010, 2015; 2016: Chi bộ Trong sạch vững mạnh 
+ Năm 2008; 2011; 2012; 2013; 2014: Chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ 
2.2. Lãnh đạo 
- Hiệu trưởng:  
+ Tháng 11/2003 đến 02/2014: Thầy Trần Văn Kiểu, Đại học Ngữ Văn 
+ Tháng 3/2014 đến nay (03.2017): Thầy Vương Xuân Trung, Thạc sỹ Vật lý 

- Phó hiệu trưởng: 
+ Thầy Y Quang Bkrông, Phó hiệu trưởng từ tháng 10/2005 đến 9/2007. 
+ Thầy Y Noel Knul, Phó hiệu trưởng từ 07/11/2007 tới nay 
+ Thầy Lê Tâm,  Phó hiệu trưởng từ 10/01/2014 tới nay 
 

3. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh 
Do đặc thù là trường “dân tộc nội trú” nên nhà trường đặc biệt quan tâm tới 



công tác giáo dục đạo đức học sinh. Bên cạnh đó nhà trường cũng luôn quan tâm đến 
đời sống tinh thần của các em bằng những hoạt động thiết thực như: Tổ chức tốt việc 
kỷ niệm các ngày lễ lớn với nội dung phong phú. Tổ chức tiệc tất niên, Tết trung thu 
…tạo cho các em niềm vui, phấn khởi, động viên tinh thần để các em vươn lên trong 
học tập. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các buổi ngoại khóa “Học mà chơi, chơi 
mà học” vui khỏe, bổ ích. Hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp HS có thêm kiến 
thức văn hóa, kĩ năng sống mà còn giúp các em nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ 
trong các hoạt động mang tính tập thể. 

Nhà trường cũng thường xuyên tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa 
phương để chỉ đạo và có những biện pháp kịp thời giáo dục đạo đức cán bộ giáo viên 
và học sinh. Là một trường chuyên biệt cho nên việc ăn ở, học tập cũng như mọi 
sinh hoạt hằng ngày của các em đều có sự dìu dắt, thương yêu, giúp đỡ từ quí thầy 
cô. Tập thể giáo viên và nhân viên luôn hết lòng với học sinh và ngược lại học sinh 
luôn tin tưởng, sẻ chia những tâm tư nguyện vọng với CBGV, NV. Với tập thể thầy 
và trò trường DTNT Cư Jut thì nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai – ngôi nhà ấm áp 
đầy tình yêu thương và sự chia sẻ.  

Để giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh nhà trường cũng tổ chức tốt 
phong trào thi đua: chấm điểm thi đua hàng ngày, hàng tuần ở tất cả các mặt hoạt 
động dạy - học, sinh hoạt nội trú. Sơ kết hàng tuần vào sáng thứ hai để biểu dương cá 
nhân, tập thể làm tốt, chỉ rõ những tồn tại của học sinh trong học tập, sinh hoạt nội 
trú. Do làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh nên trong những năm gần đây 
nhà trường không có học sinh vi phạm những điều cấm như: hút thuốc lá, đánh bài, 
uống rượu.. 
4. Công tác giảng dạy và học tập 

Về mặt học tập, do tuyển sinh theo địa bàn, theo dân tộc nên chất lượng học sinh 
không đồng đều, vì vậy ngay từ đầu khóa học nhà trường đã tổ chức lập danh sách 
phân loại HS theo học lực để xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công giáo viên 
giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tổ chức quản lý học sinh 24 giờ 
trong ngày về các mặt học tập và sinh hoạt nội trú, giữ vững kỷ cương, nền nếp học 
tập của học sinh. Tổ chức tốt chương trình dạy học 2 buổi/ ngày, tổ chức bồi dưỡng 
học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Các giờ tự học đều có cán bộ, giáo viên 
quản lý và kiểm tra. 

Kết quả học tập của học sinh được nâng cao trên cả phương diện mũi nhọn cũng 
như đại trà. Mặc dù chất lượng đầu vào không đồng đều, nhưng những năm gần đây 
nhà trường quan tâm đầu tư, tập trung phát hiện phụ đạo và bồi dưỡng học sinh, có 
những giải pháp thiết thực hiệu quả nên tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi tăng, 
không có học sinh xếp loại kém. Năm học nào trường cũng có HSG cấp Huyện và 
Tỉnh. 

Đặc biệt, trong năm học 2015-2016 Trường có HS đạt giải nhất IOE cấp  
Tỉnh. Trong cuộc thi Olympic khối nội trú trường cũng gặt hái được một số thành 
tích đáng ghi nhận: 09 Học sinh đạt huy chương các loại (04 Vàng; 01 bạc; 04 đồng) 
và xếp thứ 3 toàn đoàn các trường DTNT cấp tỉnh.  

Để có được những thành quả trong công tác giảng dạy và học tập, trước hết  
phải kể đến vai trò trách nhiệm, sự tận tâm yêu nghề và tình thương, trách nhiệm đối 
với các em học sinh của Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Từ 
công tác tổ chức, quản lý điều hành, xây dựng kế hoạch chuyên môn cho đến các hoạt 
động ngoài giờ lên lớp, công tác tự quản, bố trí sắp xếp chỗ ăn ở cho học sinh nội trú 



vv... Điều này được thể hiện qua công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ; sinh 
hoạt chuyên môn tổ và nhóm bộ môn trong đội ngũ giáo viên nhà trường. Thường 
xuyên tổ chức các buổi hội giảng, thao giảng, dự giờ theo qui định nhằm trao đổi 
chuyên môn, rút kinh nghiệm đảm bảo các tiết "dạy tốt học tốt" trong công tác giảng 
dạy và học tập hằng ngày của nhà trường. Hiện tại 100% giáo viên trực tiếp giảng 
dạy đều đạt chuẩn và trên chuẩn, luôn thực hiện tốt qui chế chuyên môn và đều có 
khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao 
chất lượng dạy và học các môn văn hoá, nhà trường còn thường xuyên nâng cao giáo 
dục hạnh kiểm cho học sinh, chú trọng giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn, 
quan tâm xây dựng môi trường học tập sinh hoạt nội trú nghiêm túc, lành mạnh, vui 
tươi hình thành trong các em niềm tin, ước mơ và hoài bão. Công tác quản lý, giáo 
dục học sinh nội trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường. Bước vào 
đầu năm học mới, nhà trường đã tổ chức cho các em học tập và ký cam kết thực hiện 
đúng các nội qui nhà trường. Nhờ đó kết quả 2 mặt giáo dục hằng năm của nhà 
trường luôn đạt tỷ lệ cao, số lượng học sinh có kết quả học tập khá, giỏi trên 60%; tỷ 
lệ học sinh bỏ học không quá 0,5% và tỷ lệ học sinh ở lại lớp trong những năm gần 
đây không quá 1%. Về hạnh kiểm tỷ lệ học sinh xếp loại khá,tốt đạt trên 90%, không 
có xếp loại đạo đức yếu kém. Phát huy những thành quả đã đạt được, bằng chính nội 
lực, sự nỗ lực phấn đấu, lòng tận tâm với nghề của tập thể CB-GV-CNV nhà trường. 
Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để trường PTDTNT Cư Jut tiếp tục đạt được 
những thành quả cao hơn trong sự nghiệp trồng người .  
5. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ: 
Nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững vàng về chính trị, 
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và đủ về cơ cấu, số lượng. Luôn tạo điều kiện, động 
viên khuyến khích cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ, thi giáo viên dạy giỏi 
các cấp. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm động viên kịp thời, nhờ 
đó chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng được nâng cao. 
Trong phong trào thi đua “Hai tốt” nhiều giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy 
giỏi, Chiến sỹ thi đua.. Nhận thức của cán bộ giáo viên được nâng lên từng bước thể 
hiện thông qua những việc làm cụ thể khi thực hiện những nhiệm vụ được giao. Tập 
thể Cán bộ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết thống nhất, gương mẫu, tận tuỵ với 
công việc, giàu lòng nhân ái đối với học sinh; luôn được học sinh và các bậc phụ 
huynh tin yêu, quí trọng.   
6. Công tác triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây 
dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”:  
Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực” và đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, kết quả cụ 
thể: Trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy - học có hiệu quả phù hợp với đặc 
điểm lứa tuổi học sinh học sinh Dân tộc nội trú; Tăng cường công tác giáo dục, rèn 
luyện kỹ năng sống, khả năng giao tiếp ứng xử cho học sinh; tổ chức tốt các hoạt 
động tập thể vui tươi, lành mạnh; tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian 
như kéo co, nhảy bao, đẩy gậy... tham quan tìm hiểu Bảo tàng lịch sử, nhà đày Buôn 
Ma Thuột…Đặc biệt trong năm học 2016-2016 nhà trường sẽ thành lập CLB dân vũ, 
CLB thể thao để đáp ứng nhu cầu giải trí và rèn luyện sức khỏe của HS. 
7. Thực hiện mô hình quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh nội trú 
Nhà trường tổ chức quản lý nhà ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ chế độ cho 
học sinh và thực hiện công khai chế độ ăn hàng ngày của học sinh. 



Công tác kiểm tra, quản lý nội trú được thực hiện thường xuyên, xử lý kịp thời những 
vi phạm trong công tác quản lý nội trú; phân công nhân viên bảo vệ kết hợp giáo viên 
quản lí trực tiếp học sinh 24h/ngày. Những năm học gần đây không có tệ nạn xã hội 
trong nhà trường, không có học sinh bị ngộ độc thức ăn, sức khỏe học sinh phát triển 
tốt. Công tác quản lí học sinh ngoài giờ học trên lớp do giáo viên trực tiếp tham gia 
thực hiện.Xây dựng kế hoạch, phân phối chương trình giảng dạy hai buổi/ ngày với 
nội dung phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi… 
8. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
Nhà trường coi đây là một nhiệm vụ quan trọng luôn được quan tâm thực hiện trong 
suốt quá trình xây dựng và phát triển, cụ thể: 
- Tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Quán triệt sâu sắc trong cán bộ 
đảng viên, giáo viên và nhân viên hành chính về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng, 
những giải pháp quan điểm tư tưởng chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị 
quyết; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, giáo viên 
và nhân viên trong nhà trường. 
- Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện vào các 
buổi họp Hội đồng giáo dục, các giờ chào cờ và buổi hoạt động ngoại khoá và tham 
gia đầy đủ các hoạt động tuyên truyền của địa phương. 
- Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt truyền thống nhà 
trường, tạo động lực tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đào tạo của 
nhà trường. 
- Công tác xã hội hóa được nhà trường luôn quan tâm, do làm tốt công tác này nhà 
trường luôn nhận được sự quan tâm từ các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh, Hội cha 
mẹ học sinh tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất, tinh thần.  
- Hoạt động từ thiện nhân đạo cũng được Chi bộ, lãnh đạo quan tâm chỉ đạo và được 
toàn thể cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trường và học sinh hưởng ứng nhiệt 
tình. Hàng năm cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường tham gia đầy đủ các 
cuộc vận động ủng hộ do tỉnh, ngành, công đoàn, đoàn thanh niên phát động như: 
Ủng hộ quĩ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai động đất sóng thần, 
ủng hộ quĩ khuyến học… 
9. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể 
Tổ chức bộ máy của nhà trường luôn được củng cố, hoàn thiện, đảm bảo sự lãnh đạo 
tập trung, thống nhất của Chi bộ, lãnh đạo nhà trường, phát huy quyền chủ động sáng 
tạo của các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên. Chi bộ nhà trường 
luôn quan tâm bồi dưỡng phát triển Đảng viên, tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên nhân viên và 
học sinh. 
Công đoàn luôn phát huy vai trò động viên và vận động quần chúng tham gia tích cực 
các phong trào thi đua của nhà trường; 100% gia đình cán bộ giáo viên đạt danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”. Việc chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên nhà trường được thực 
hiện thông qua các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên (nâng lương, chuyển 
ngạch, chế độ công tác, nghỉ ốm, thai sản, bảo hiểm …). Bên cạnh đó còn tổ chức 
thăm hỏi động viên giúp đỡ cán bộ giáo viên khi ốm đau, có việc đột xuất. Thường 
xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao tăng cường tinh 



thần đoàn kết trong cơ quan làm cho mối quan hệ giữa các đồng nghiệp thêm thân 
thiện.  

Đoàn thanh niên nhà trường luôn phát huy vai trò xung kích trong các hoạt 
động giáo dục. Đoàn trường tổ chức tốt các phong trào thi đua “học tốt”, “xây dựng 
trường học thân thiện học sinh tích cực”…; luôn chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, kỹ năng sống cho học sinh... Không có Đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật 
và các tệ nạn xã hội. 

Nhà trường đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các qui chế, qui 
định như: Qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ, nội qui học sinh, qui định công tác 
quản sinh… công khai minh bạch trong mọi hoạt động tạo được sự tin tưởng phấn 
khởi trong cơ quan. 

10. Thành tích khen thưởng Tập thể - cá nhân: 
- Tập thể: 
Năm học 2013-2014: Tập thể Lao động tiên tiến 
Năm học 2014-2015: Tập thể lao động tiên tiến 
Năm học 2015-2016: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và Được tặng cờ thi 

đua đơn vị Xuất săc nhất khối  của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. 
- Cá nhân: 
+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Đ/c Vương Xuân Trung, Năm học 2012-2013 
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở: 
1. Đồng chí Vương Xuân Trung, Đạt từ năm học 2009 – 2010 đến năm học 

2015-2016; 
2. Đ/c Y Noel Knul: Đạt năm học 2014-2015 
3. Đồng chí: Lê Thanh Thủy, Đạt năm 2014-2015; 2015-2016 
4. Đồng chí: Tăng Thị Xinh, Đạt năm 2014-2015-2015-2016 
5. Đồng chí: Phan Cảm, Đạt năm 2015-2016 

+ Bằng khen của các cấp: 
1. Bằng khen của Bộ Giáo dục: Đ/c Vương Xuân Trung, Năm học 208-

2009 và năm 2012-2013 
2. Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh: 

1. Đ/c Vương Xuân Trung, Năm học 2013-2014 
2. Đ/c Lê Thanh Thủy, Năm học 2015-2016 
3. Đ/c Tăng Thị Xinh, Năm học 2015-2016 
Một  số cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục hàng năm 

như: Thầy Lê Tâm, Thầy Lê Mạnh Cương, cô Vũ Thị Nga, Thầy Phan Cảm, 
Thầy Đinh Xuân Hiệu, cô Phạm Thị Thu Hà… và rất nhiều cá nhân đạt danh 
hiệu Lao động tiên tiến, Giấy khen của Công đoàn ngành… 
Như vậy sau 13 năm hình thành và phát triển tới nay Trường PTDTNT Cư Jut 

đã có những bước phát triển đáng ghi nhận về mọi mặt để giờ đây toàn thể 
CB,GVCNV nhà trường có thể tự hào nói rằng “Tôi là thành viên của đại gia đình 
Nội trú” và để các em học sinh cũng tự hào “Tôi yêu Nội trú”. Và để giữ mãi điều 
này, tập thể Thầy và trò trường PTDTNT Cư Jut sẽ không ngừng vươn lên trong 
giảng dạy và học tập để mãi là những cánh chim không mỏi trên bầu trời tri thức. 

              Hiệu trưởng 
 
 
        Vương Xuân Trung 


