
KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC 

YÊU THƯƠNG VÀ ẤM ÁP NGHĨA TÌNH THẦY TRÒ 

 Ngày 03/09/2018 vừa qua, Trường THPT số 1 Tuy Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ 

niệm 50 năm thành lập trường (1968 – 2018). Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan tự hào, 

ngập tràn yêu thương và ấm áp nghĩa tình Thầy trò.   

 Buổi lễ có sự hiện diện của ông Mai Thanh Thắng – nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Mai Văn Ngọc – tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện Tuy Phước; bà Lê Thị Điển – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định cùng các vị 

đại biểu nguyên là lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Định qua các thời kỳ, các ông/bà trưởng, phó 

phòng chức năng của Sở GD&ĐT Bình Định; đại biểu của HĐND, UBND, UBMTTQ Việt 

Nam tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước; các cơ quan, trường học, ban, ngành, hội, đoàn thể 

trong toàn tỉnh cùng nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THPT số 1 Tuy 

Phước. 

 Mở đầu buổi lễ, thầy giáo Bùi Văn Hưởng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT 

số 1 Tuy Phước đọc diễn văn ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của Trường; đồng thời 

nhấn mạnh về những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua. 

 50 năm xây dựng và phát triển với những dấu ấn, những mốc son rực rỡ, Trường THPT 

số 1 Tuy Phước đã tự hào khẳng định vị thế của một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy của nhân 

dân các huyện Tuy Phước, Vân Canh; trở thành một trong những trường dẫn đầu khối THPT 

tỉnh Bình Định: Ba lần được UBND tỉnh Bình Định tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm học 2000 - 

2001, năm học 2011 - 2012, năm học 2017 - 2018); hai lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua 

xuất sắc (năm học 2000 - 2001, năm học 2011 - 2012). Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba năm 2006, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016… Đó là 

những phần thưởng xứng đáng, là nguồn động viên tinh thần to lớn để Thầy và Trò trường 

THPT số 1 Tuy Phước quyết tâm phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường phát triển 

không ngừng. 

 Thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Định, bà Lê Thị Điển nhiệt liệt biểu dương, chúc 

mừng những thành tích to lớn mà Trường THPT số 1 Tuy Phước đã đạt được trong suốt 50 

năm qua, đồng thời đề nghị Nhà trường tiếp tục tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo, đoàn kết,tập trung xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất; đổi mới phương pháp giảng dạy 

và kiểm tra đánh giá, tiếp tục xây dựng và phát triển Trường THPT số 1 Tuy Phước  xứng 

đáng là địa chỉ giáo dục đáng tin cậy của nhân dân Tuy Phước nói riêng và của ngành Giáo dục 

Bình Định nói chung. 

 Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Lê 

Thị Điển đã trao tặng Cờ Thi đua Xuất sắc của UBND Tỉnh Bình Định, Bằng khen của Bộ 



trưởng Bộ GD&ĐT, của Chủ tịch UBND Tỉnh cho Tập thể và 4 cá nhân có những đóng góp 

xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. 

* Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

 

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 

 

Bà Lê Thị Điển - Phó GĐ Sở GD&ĐT Bình Định TUQ Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi 

đua Xuất sắc cho Trường THPT số 1 Tuy Phước  



 

Bà Lê Thị Điển - Phó GĐ Sở GD&ĐT Bình Định TUQ Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho  

Trường THPT số 1 Tuy Phước  

 

 

Bà Lê Thị Điển - Phó GĐ Sở GD&ĐT Bình Định TUQ Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng 

khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc   



 

 

 

 

Thân thương, ấm áp nghĩa tình Thầy Trò 


