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Lịch sử trường THPT Sóc Trăng
Trường THPT thành phố Sóc Trăng được thành lập năm 2015 trên cơ sở chia tách
từ trường THCS và THPT Lê Hồng Phong theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Nguồn gốc xa xưa của trường
có thể nói liên quan đến trường THPT Lê Lợi (đã giải thể) vì một bộ phận trong
đội ngũ giáo viên trường xuất phát từ trường này.
Trường có diện tích 9.357,2m2, tọa lạc tại số 1115 Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường
10, thành phố Sóc Trăng. Trang Thông tin điện tử: https://thptsoctrang.edu.vn/,
điện thoại số 02993.83.1115.
Trường là cơ sở giáo dục công lập loại I, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Sóc Trăng. Năm 2017, trường THPT thành phố Sóc Trăng vinh dự được Chủ tịch
UBND tỉnh quyết định công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-

2022. Hiện tại trường đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận duy
trì đạt chuẩn giai đoạn năm 2022-2027.
2. Cơ sở vật chất
Trường có 30 phòng học, 03 phòng thí nghiệm thực hành (mỗi phòng đều có
phòng chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm riêng), 01 thư viện (có phòng đọc, phòng
mượn riêng), 02 phòng tin học (với trên 60 máy vi tính có kết nối mạng Internet
tốc độ cao), 10 phòng sinh hoạt chuyên môn, Khu hiệu bộ và bộ phận chuyên môn,
03 phòng nghỉ trưa dành cho giáo viên.
Hệ thống phục vụ hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ của trường gồm 01 nhà
đa năng, sân tập và thiết bị dạy Thể dục. Có thể bố trí tốt các môn thể thao như
bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bi sắt. Tất cả đều được trang bị đầy đủ các thiết bị cần
thiết, đảm bảo một môi trường học tập, rèn luyện, chất lượng, hiệu quả và thân
thiện.
3. Đội ngũ
Trường THPT thành phố Sóc Trăng được lãnh đạo tỉnh quan tâm bố trí đội ngũ
cán bộ, viên chức giáo viên chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý
nhiều năm trên địa bàn tỉnh về công tác tại trường. Hiện tại trường có 02 nhà giáo
ưu tú, 01 tiến sĩ, 03 thạc sỹ và 05 giáo viên đang học cao học. Tổng số Cán bộ, giáo
viên, nhân viên là 99, trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý là 03, giáo viên 89 và nhân
viên 7. Bố trí phụ trách trong 9 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. Ban giám hiệu
nhà trường gồm có 03 người:
Nhà giáo ưu tú, Ths. Kha Vĩnh Huy - Hiệu trưởng
Ts. Huỳnh Vũ Lam - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
Ths. Huỳnh Đoan Chánh - Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất.
Đa số giáo viên trong trường có thâm niên công tác từ 15 năm trong nghề. Tất cả
đều rất tâm huyết với nghề giáo, luôn tận tâm, nhiệt huyết trong công tác chuyên
môn và hăng hái trong hoạt động phong trào, an sinh xã hội. Trong đó, có 01 Chiến
sỹ thi đua toàn quốc, 02 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 Bằng khen Trung ương đoàn
TNCS HCM, 03 Bằng khen thủ tướng, 03 GVCN giỏi cấp tỉnh, 06 giáo viên dạy

giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, trường cũng đạt nhiều thành tích trong hoạt động phong
trào văn hóa, văn nghệ như: 02 kỳ liên tiếp đạt giải nhất toàn đoàn “Tiếng hát giáo
viên” do công đoàn ngành giáo dục tổ chức; Trong Hội thao đạt huy chương vàng,
bạc môn bóng bàn, bóng chuyền. Trường đạt tập thể lao động xuất sắc.
Để đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào, phát huy truyền
thống đạo đức nghề giáo, tạo gắn kết trong nội bộ nhà trường, Đảng ủy, ban giám
hiệu trường đã thành lập các hội nhóm chuyên môn, nhóm nghiên cứu học tập,
xây dựng các loại quỹ (Mái ấm công đoàn, xoay vòng vốn giúp nhau vượt khó,
quỹ an sinh xã hội chăm lo giáo viên, học sinh khó khăn. Phát huy hoạt động BCH
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ huynh học sinh, … Tất cả tạo thành sức
mạnh gắn kết cùng nhau hoàn thành mục tiêu chung nâng cao chất lượng hoạt
động toàn diện của nhà trường. Nhằm khẳng định vị thế của trường THPT thành
phố Sóc Trăng trong hệ thống giáo dục toàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung.
4. Học sinh
Từ khi thành lập đến nay, hàng năm trường THPT thành phố Sóc Trăng đã tiếp
nhận và giáo dục trung bình từ 35-40 lớp học, số lượng học sinh từ 1.300 đến 1.600
em, thuộc 3 khối lớp 10, 11 và 12. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt từ
95,4% trở lên, tỷ lệ đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học cũng tăng dần theo từng
năm.
Trường đã chủ động xây dựng phát động các phong trào, các cuộc thi để phát huy
tinh thần sáng tạo, khơi đây tiềm năng học tập và năng khiếu của các em. Nhà
trường đã tạo cho các em một sân chơi bổ ích, giúp các em phát triển toàn diện về
Đức - Trí - Thể - Mỹ. Nhờ đó, nhiều hoạt động, đã được đông đảo học sinh tự
nguyện tham gia, mạnh dạn phát huy khả năng, sáng kiến và đạt được nhiều giải
thưởng cao, nổi bật có giải I Hội thi An toàn giao thông, bóng đá; Giải III đường
lên đỉnh “Olympia” khu vực, giai điệu tuổi hồng; Đạt nhiều huy chương vàng,
bạc, đồng trong Hội thi điền kinh cấp tỉnh. Đặc biệt, lớp 12 tham gia trải nghiệm
24h làm sinh viên, để chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào môi trường mới sau
tốt nghiệp THPT.
5. Môi trường xã hội
Với sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo tỉnh (Sở GD&ĐT), thành phố Sóc Trăng
(Thành ủy - HĐND - UBND thành phố). Nhiều năm qua, trường THPT thành phố

Sóc Trăng đã được các cấp lãnh đạo và phụ huynh học sinh tin tưởng, đánh giá là
môi trường giáo dục hiện đại, khoa học, hiệu quả, lựa chọn đáng tin cậy cho học
sinh khối cấp 3 trong và ngoài thành phố theo học. Quý cha mẹ học sinh trao trọn
niềm tin cho nhà trường. Học sinh chăm ngoan, rèn đức, luyện tài, xem nhà trường
là ngôi nhà thứ 2, là cái nôi nuôi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và niềm đam
mê học tập. Nhiều thế hệ học sinh ra trường, có việc làm ổn định và thành công
trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trải qua hơn 05 năm kiên trì, bền bỉ, vượt qua bao gian khó, xây dựng và phát
triển, có những lúc thăng trầm, đến nay trường THPT thành phố Sóc Trăng đang
chuyển mình mạnh mẽ, từ chi bộ đến các đoàn thể, từ Ban giám hiệu đến nhân
viên, từ giáo viên đến học sinh đều đoàn kết, nhất trí, phát huy sức trẻ, năng động,
sáng tạo để xây dựng nhà trường và tiếp tục giữ vững danh hiệu “Trường đạt
Chuẩn Quốc gia”.
Phương châm dạy học của trường :
-Kiến thức tối thiểu
-Phương pháp tối đa
-Kiểm tra Lực học
Nguyên tắc ứng xử và học tập:
“Nghe để biết, Nhìn để tin, Làm để hiểu”
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