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1. Bối cảnh ra đời  
           Từ năm học 1957 đến 2017 có 60 khóa học tại Trường Trung học Hoàng 
Diệu, đã có 15 khóa học hệ 7 năm, từ khóa thứ 16 ( 1976 - 1979 ) trở về sau học 
sinh học tại trường chỉ còn hệ 3 năm. Hàng ngàn thế hệ cựu học sinh ra trường tiếp 
tục học lên ra đời có nhiều cống hiến cho xã hội. Hàng trăm Cô Thầy giáo của 
nhiều thế hệ, đã nhiều năm tận tụy với nghề, về hưu, sinh sống trong nước hoặc 
nước ngoài, có người cũng đã quá vãng. Một dòng chảy về ngôi trường mang tên 
vị Tổng đốc Hoàng Diệu hơn nửa thế kỷ qua đã tạo một dấu ấn sâu sắc trong lòng 
mọi người.  
           Từ ý tưởng muốn kết nối các thế hệ Thầy trò lại với nhau tạo sự giao lưu, 
san sẻ cùng hướng về ngôi trường Hoàng Diệu thân yêu. Vào ngày 01.9.1989, 
trong một buổi họp có đại diện Cựu học sinh khóa đầu tiên 1957 và một số CHS 
các khóa do Ban Giám hiệu triệu tập, Ban liên lạc CHS Hoàng Diệu được thành 
lập. Anh Thái Văn Hợp - CHS Hoàng Diệu năm học 1957 – 1964 ( khóa 1) được 
sự động viên của Cô Hiệu trưởng Vương Thị Kim Anh cử làm Trưởng ban liên lạc 
lâm thời. 
         Trong thời gian hoạt động ban đầu, BLL chưa có tiêu chí, tôn chỉ rõ ràng; 
đường hướng hoạt động tùy thuộc vào thiện chí của những người điều hành nhà 
trường.  Sau kỳ hội trường 1989, năm 1994 tiếp tục tổ chức theo định kỳ 5 năm 
một lần. Năm 1999, nhà trường tổ chức ngày truyền thống 50 năm, lấy mốc sơ khai 
trường thành lập từ năm 1949 ( do cơ sở lịch sử về trường chưa chắc chắn lắm ). 
Đây là lần nhà trường tổ chức một ngày hội lớn, có sự hiện diện tương đối đông đủ 
quý Cô Thầy cũ, CHS, học sinh và thầy Cô đang giảng dạy. Ngày hội đã có ý 
nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ gắn kết giữa BLL và 
nhà trường. Với công sức của anh Thái Văn Hợp đã tạo  mầm mống ban đầu nối 
kết quý Cô thầy cũ và các cựu học sinh nhiều thế hệ. Ngày hội nầy có một kỷ niệm 
đáng nhớ: Ngoài việc tài trợ một phần nhỏ kinh phí, anh Thái Văn Hợp BLL còn 
thực hiện Logo mạ vàng hình cổng trường Hoàng Diệu với dòng chữ “Nhớ ơn 
Thầy” để tặng Thầy Cô cũ đã để lại một ấn tượng đẹp về tình nghĩa tình “Tôn sư 
trọng đạo” của các thế hệ CHS. 
       Có thể nói, từ sau ngày hội trường 1999, nhu cầu về sự nối kết các thế hệ Cô 
Thầy, CHS đã trở nên bức bách và đòi hỏi BLL dần dần hình thành các hoạt động 
đa dạng có tôn chỉ, có mục đích sau nầy. 
2. Sự hình thành chính thức Ban liên lạc CHS Hoàng Diệu 
        Năm 2006 Chị Vương Thị Kim Anh, hiệu trưởng từ 1989-2006 nghỉ hưu. Qua 
nhiều năm làm công tác quản lý nhà trường, sự phối hợp với BLL Cựu học sinh đã 



tạo chọ chị một niềm tin, một sức mạnh để đảm nhận vai trò trưởng BLL nhiệm kỳ 
2006 – 2011 
        Bằng tâm huyết và sự nhiệt tình của mình, chị đảm đương rất tốt nhiệm vụ, đã 
tập hợp chung quanh mình nhiều cộng sự tích cực như anh Thái Văn Hợp “mát 
tay” vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước góp phần tạo nguồn cho BLL 
hoạt động, anh Bùi Ngọc Thạch CHS K67 cất công, bỏ nhiều thời gian tìm tòi để 
liên lạc nhiều Thầy Cô từng giảng dạy những thập niên 60, 70, và gây dựng tập 
hợp một số ban đại diện CHS. Ngoài ra còn có nhiều CHS trong đó có những 
doanh nhân, công chức thành đạt hợp tác với trường, tạo cho chị một thế mạnh để 
thực hiện nhiều hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc, làm nền tảng cho những hoạt 
động nhiệm kỳ tiếp theo.  
Về tôn chỉ mục đích – Nguyên tắc hoạt động 
       - Ban liên lạc Cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu Sóc Trăng được hình 
thành trên tôn chỉ tự nguyện, tập hợp các thế hệ học sinh đã học tập tại Trường 
Trung học Hoàng Diệu qua các thời kỳ, hiện sinh sống và làm việc tại nhiều nơi 
trong và ngoài nước. Hoạt động không vụ lợi riêng, không đi sâu lĩnh vực chính trị, 
tôn giáo.  
        - Mục đích hình thành của Ban liên lạc nhằm: Làm cầu nối giữa mối quan hệ 
các Cô Thầy cũ và CHS trường trung  học   Hoàng  Diệu, tạo cơ hội để các mối 
quan hệ này càng ngày càng bền vững và rộng rãi . Cổ vũ những truyền thống tốt 
đẹp trong học đường như: “Tiên học lễ, hậu học văn”; “Tôn sư trọng đạo”; “Uống 
nước nhớ nguồn”…Góp phần tương trợ trong Cô Thầy và CHS HD, phát động tinh 
thần tương thân tương ái trong CHS HD. 
     - Nguyên tắc hoạt động của BLL.CHS.HD hoạt động theo nguyên tắc tự 
nguyện, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung.  
Thành phần BLL qua các thời kỳ. 
           Thành phần BLL gồm: Tổ tư vấn là các Cô Thầy cũ, các đồng môn có nhiều 
kinh nghiệm, uy tín trong sinh hoạt,  hỗ trợ BLL hoạt động đúng theo mục tiêu đề 
ra. Phụ trách hoạt động trực tiếp là Trưởng ban và các ủy viên đại diện cho các 
khóa học. Nhiệm kỳ của BLL là 5 năm: 
 

Nhiệm kỳ Trưởng ban Ghi chú 
1989 – 2006 Thái Văn Hợp 

( lâm thời ) 
CHS 1957 – 1964 

2006 – 2011 Vương Thị Kim Anh 
 

Cựu hiệu trưởng 1989- 2006 

2011 – 2016 Hồ Quốc Lực 
 

CHS 1968 – 1975 

2016 – 2021 Lý Hoàng Minh 
 

CHS 1968 – 1975 

 



3. Các hoạt động 
         Kể từ năm 1989 đến năm 2012, BLL đã tham gia cùng với nhà trường phối 
hợp tổ chức thành công 5 lần Hội trường: 1989, 1994, 1999, 2001, 2012. Có thể 
nói, từ lần họp ban đầu năm 1989 từ số lượng Thầy Cô giáo và CHS tham gia 
không quá 300 người đã tăng dần ở các lần họp sau, đến năm 2012 số tham dự 
ngót 1000 người. 
            Song song đó BLL đã phối hợp với nhà trường xuất bản kỷ yếu cho các lần 
Hội trường. Đã có 5 kỳ kỷ yếu với nội dung rất phong phú, mỗi kỳ với số lượng từ 
2000 – 3000 quyển được trao miễn phí tận tay đến thầy cô, CHS.HD khắp nơi 
trong nước và nước ngoài.. Năm 2012 BLL thành lập website với tên miền 
www.hoangdieusoctrang.com. Qua 4 năm hoạt động website đã thật sự là cầu nối 
của nhiều thế hệ thầy cô giáo, CHS.HD trên toàn thế giới. Toàn bộ những hoạt 
động của BLL CHS.HD Sóc Trăng được cập nhật liên tục và thường xuyên. 
          Công tác vận động các khóa học hình thành Ban đại diện và họp mặt thường 
niên đã được đông đảo các thế hệ CHS tham gia.  Hiện nay BLL  đã vận động và 
hình thành 11 Ban đại diện các khóa học duy trì tốt hoạt động như họp mặt thường 
niên, kỷ niệm 30, 40, 50 năm ngày vào trường,  tri ân thầy cô, thăm viếng, ma 
chay, tương trợ giúp đỡ cộng đồng CHS trong khóa mình… Đối với các thế hệ 
Thầy Cô cũ từng giảng dạy trong khoảng thập niên 60, 70 đa số tuổi cao sức yếu,  
nên BLL.CHS.HD Sóc Trăng đặc biệt thường xuyên phối hợp với BLL.CHS.HD 
tại TP HCM thăm viếng, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán thể hiện tinh thần tôn sư 
trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, động viên tinh thần, cố gắng làm các thầy cô vui.  
           Tháng 6/2016 căn cứ quy chế hoạt động, BLL tiến hành đại hội bầu ra BLL 
mới nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 1 tổ tư vấn, 1 trưởng ban và 17 thành viên. Nhiệm 
vụ lớn của BLL  nhiệm kỳ nầy là phối hợp với nhà trường tổ chức Ngày hội trường 
kỷ niệm 60 năm 1957 - 2017 sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2017 thật long trọng và đầy 
đủ ý nghĩa. 
4. Lời kết  
          Trên đây chỉ  sơ lược các cột mốc quan trọng trong quá trình hoạt động  27 
năm của BLL. CHS. HD Sóc Trăng. Qua  27 năm hoạt động, thời gian tuy không 
dài nhưng cũng đủ để tạo nên một truyền thống cần được duy trì và phát huy. Đó 
tinh thần tương thân tương ái giữa các cựu học sinh thuộc mọi thế hệ. Đó cũng 
chính là cơ sở vững chắc để cùng nhau tiếp tay giúp cho lớp đàn em đang học ở 
trường. BLL cũng cố gắng là làm sao tạo được sự kế thừa từ những CHS trẻ cũng 
như những CHS tương lai. Công việc này chắc chắn cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn 
nữa giữa nhà trường và BLL bởi vì giáo dục cho học sinh một tinh thần “tôn sư 
trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, những công dân biết giúp đỡ nhau, đầy tính 
nhân văn, giàu lòng nhân ái như truyền thống quý báu của dân tộc ta, phải chăng 
cũng là mục tiêu chính yếu và cấp thiết của nhà trường trong một xã hội đang chịu 
nhiều áp lực tác động của mặt trái cơ chế thị trường, đạo đức nguy cơ xuống cấp 
như hiện nay./. 
                                                                            Sóc Trăng 11/9/2017 
       


