TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH
45 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG...
Năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một
nhà, cũng là thời điểm Trường phổ thông cấp III huyện Nghĩa Minh được hình
thành (trên cơ sở trường Bán công Nguyễn Huệ xây dựng dưới chế độ cũ). Năm
1977, trường được mang tên mới là Trường PTTH cấp III Nguyễn Công
Phương. Qua nhiều thay đổi, năm 2001 trường chính thức được mang tên
Trường THPT số 1 Nghĩa Hành cho đến nay.
Từ buổi đầu hình thành, trường chỉ có 05 phòng học, khoảng vài trăm học
sinh từ các trường khác trong tỉnh về quê sau ngày quê hương giải phóng. Giữa
bộn bề khó khăn của ngày đầu thiếu thốn ấy, những thầy cô giáo từ chiến khu
về, từ miền Bắc XHCN chi viện cùng với một số thầy cô dạy học trước năm
1975 ở lại đã cùng nhau xây dựng mái trường. Cùng với thầy cô, thế hệ học sinh
đầu tiên đã chào đón những ngày tháng hoà bình, chào đón nền giáo dục Cách
mạng để học tập và xây dựng ngôi trường mang tên người chiến sỹ cách mạng
Nguyễn Công Phương.
Dù thời gian đã trôi qua nhưng hình ảnh về thầy Trần Đức Thơ – Hiệu
trưởng đầu tiên của trường vẫn luôn hiện lên trong kí ức của những thế hệ học
sinh ngày trước. Dù tuổi cao sức yếu, thầy vẫn luôn bám trường, bám lớp để
dạy dỗ và giáo dục. Rồi các thầy Nguyễn Tề, Lê Văn An, Bùi Đạnh với hoàn
cảnh gia đình hết sức khó khăn vẫn một lòng một dạ với nghề. Thêm vào đó là
những thầy cô đầy tâm huyết, nhiệt tình như thầy Nguyễn Oai, Lê Huệ, Phạm
Thiện, Trương Văn Thưởng, Tôn Thất Diệu, Lê Tuấn Nam…đã cùng chung sức
xây dựng ngôi trường ngày càng phát triển.
Năm học 1977-1978, thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng, học đi đôi
với hành – học tập gắn liền với lao động, sản xuất và cũng theo yêu cầu tình
hình của đất nước lúc bấy giờ. Trường đã thành lập phân hiệu “ Vừa học - vừa
làm ” tại xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành. Một bộ phận giáo viên và học sinh
của trường được đưa vào thực tiễn để học tập và kết hợp với lao động sản xuất.
Sau đó có Quyết định của Tỉnh tách phân hiệu “Vừa học - vừa làm” thành
“Trường PTTH Vừa học vừa làm Nghĩa Minh”.
Năm học 1982-1983, do điều kiện kinh tế, việc học tập của học sinh gặp
nhiều khó khăn, UBND tỉnh Nghĩa Bình (Quảng Ngãi - Bình Định ngày nay)
quyết định sát nhập hai trường và lấy tên trường PTTH Nghĩa Hành. Đến năm
1987, Trường PTTH Nghĩa Hành chia thành 2 trường với tên gọi Trường PTTH
Nghĩa Hành 1 và Trường PTTH Nghĩa Hành 2. Đến năm 2001, Trường PTTH
Nghĩa Hành 1 được đổi tên thành Trường THPT số 1 Nghĩa Hành.
Quá trình phát triển của trường có ít nhiều thay đổi về địa điểm, từ ngày
giải phóng, trường tiếp nhận cơ sở cũ với diện tích khoảng 2000m2. Đến năm
1985-1987 trường có 2 cơ sở dạy: Cơ sở 1 tại Thị trấn Chợ Chùa (địa điểm của
Trường THPT Nguyễn Công Phương ngày nay), cơ sở sở 2 tại Đồi 68 thuộc xã
Hành Đức, huyện Nghĩa Hành. Đến năm 1992, trường xây dựng cơ sở mới tại

Gò Lăng, TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành với diện tích 18.408m2 - Trường
THPT số 1 Nghĩa Hành ngày nay.
Vượt qua một chặng đường dài 45 năm cùng với những thăng trầm, bao
thế hệ thầy và trò đã cùng nhau nỗ lực xây dựng ngôi trường THPT số 1 Nghĩa
Hành từng bước chuyển mình lớn mạnh và phát triển – đội ngũ giáo viên ngày
càng hoàn thiện, vững vàng về chuyên môn, các thế hệ học sinh kế tiếp ngày
càng đông đảo.
45 năm qua, nhà trường đã có hơn 16.000 học sinh tốt nghiệp THPT, hàng
trăm học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại
học, cao đẳng hằng năm tăng dần với tỉ lệ cao, từ 50% đến 65% (năm 2017 đạt
tỉ lệ 74,1%). Trong quá trình phát triển ấy, nhà trường đã góp phần tạo nên
những lớp người mới có đủ đức, đủ tài để phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương
và đất nước. Nhiều thế hệ học sinh từng học tập dưới mái trường nay đã trở
thành những tiến sĩ, thạc sĩ, nhạc sĩ, những kỹ sư, bác sĩ, những sĩ quan quân
đội, công an… Một số người đã và đang giữ các cương vị trong hệ thống chính
trị như Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc, Phó Giám
đốc các Sở, Ngành cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND,
UBND cấp huyện, thành phố; Trưởng phòng, phó Trưởng phòng cấp huyện;
Giám đốc các doanh nghiệp…
Nhà trường thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ về mọi mặt, tỉ lệ
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trên 39%, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trên 10%, nhiều
thầy cô giáo được chuyển công tác giữ các chức vụ Trưởng, Phó phòng giáo dục
- đào tạo, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông, Phó Giám đốc
Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục của tỉnh,… Đội ngũ giáo viên
của nhà trường luôn tinh thần đoàn kết, có ý thức cầu tiến và trách nhiệm cao
với công việc, với học sinh, cùng quyết tâm xây dựng nhà trường ngày phát
triển.
Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được nhà trường quan tâm và thực hiện
có hiệu quả. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành
giáo dục, hoạt động từ thiện, nhân đạo và phong trào đền ơn đáp nghĩa đi vào
chiều sâu, nhà trường phụng dưỡng 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Xã Hành
Phước, … Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy,
chính quyền địa phương, tạo nên niềm tin của các cấp, các ngành, các bậc cha
mẹ học sinh đối với các hoạt động giáo dục. Từ đó nhà trường đã tạo nên sự
giúp đỡ về nhiều mặt đối với công tác giáo dục nói chung và tăng cường cơ sở
vật chất trường học nói riêng.
45 năm, cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH,
trường đã có những đổi thay kỳ diệu. Từ mái trường nhỏ bé, đơn sơ ngày xưa
nay đã trở thành một ngôi trường khang trang, bước đầu hiện đại với 43 phòng
học, 06 dãy phòng chức năng đáp ứng cho hoạt động giáo dục của nhà trường.
Từ khi trường đạt chuẩn Quốc gia 2009 đến nay, nhà trường luôn có ý thức và
quyết tâm huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang
thiết bị dạy học, từng bước được hoàn thiện và có bước tiến bộ rõ rệt. Đến năm
2017, trường được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận lại trường đạt chuẩn quốc

gia giai đoạn 2017 – 2022. Năm học 2009-2010 là năm học có số học sinh đông
nhất với tổng số là 1968, 42 lớp học, trên 100 CB, GV, NV; đến năm học 2019 –
2020, tổng số học sinh gần 1100, 27 lớp học và 75 CB, GV, NV; đội ngũ giáo
viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường ngày một đông đảo, số học sinh giỏi cấp tỉnh
mỗi năm một nhiều hơn, chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước…
Sở dĩ có được thành quả như ngày hôm nay, một phần là nhà trường đã
được kế thừa nền tảng công sức của các thế hệ nhà giáo, học sinh đi trước.
Chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của những thầy, cô: Trần Đức
Thơ, Lê Văn An, Nguyễn Tề, Lê Lập, Huỳnh Thị Thanh Tùng, Đinh Trọng
Siêu, Đinh Y Trách, Nguyễn Ân, Bùi Đạnh, Nguyễn Thành Quyền, Hoàng Minh
Tâm, Nguyễn Văn Trung, Phạm Văn Mừng, Bùi Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Bình
(VT), Huỳnh Cường (VT), Bác Lương Văn Máy – người gắn liền với tiếng
trống trường năm ấy…
Hãy biết nhìn lại quá khứ với cái nhìn trân trọng để hướng tới tương lai
bằng một niềm tin mãnh liệt!
Chúng tôi, những con người của hôm nay, đã và đang tiếp tục gánh vác sứ
mệnh thiêng liêng của thế hệ đi trước, sẽ nỗ lực xây dựng ngôi trường ngày càng
vững mạnh với quyết tâm: ngôi trường THPT số 1 Nghĩa Hành sẽ vườn ươm
những tài năng trẻ của quê hương góp phần cùng cả nước đổi mới, phát triển và
hội nhập.
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