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TRƯỜNG THCS NAM MỸ- MÁI 

TRƯỜNG CỦA SỰ TIN YÊU 
 

Trường được thành lập từ tháng 6 năm 1961 đến nay đã tròn 60 tuổi. Đến tháng 8 năm 

1994 Trường Phổ thông cơ sở Nam Mỹ được đổi tên thành trường THCS Nam Mỹ và tiến hành 

xây mới với tường gạch lợp ngói, số phòng học tăng lên. Trong 60 năm qua, cùng với biết bao 

thăng trầm của lịch sử, quê hương, đất nước, trường được thành lập giữa lúc quân và dân cả 

nước đang sục sôi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và quyết liệt. 

Song với quyết tâm, sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân trong xã cùng 

với tâm huyết nhiệt tình của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường 

qua các thời kỳ, trường THCS Nam Mỹ liên tục được củng cố và phát triển cả về cơ sở vật chất, 

đội ngũ cũng như chất lượng dạy và học của thầy và trò. Từ những ngôi nhà tranh vách đất đơn 

sơ của buổi sơ khai, nay nhà trường đã được quan tâm đầu tư xây dựng những dãy nhà lớp học 

2 tầng, tất cả các phòng học, phòng chức năng đều kiên cố, khang trang, sạch đẹp để phục vụ 

công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Cùng với sự phát triển của trường, số giáo viên 

và học sinh giỏi cấp trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh hàng năm đều tăng, trình độ lí luận chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ giáo viên nhà trường ngày càng được nâng lên, trang thiết bị 

giảng dạy và học tập luôn được quan tâm củng cố để đáp ứng với sự nghiệp trồng người trong 

thời kỳ hội nhập, phát triển của đất nước.  

60 năm, thời gian không dài so với lịch sử phát triển của xã, song dấu ấn của trường 

THCS Nam Mỹ thật lớn lao bởi không chỉ là ngôi trường dạy chữ mà còn là ngôi trường dạy 

nhân cách làm người cho nhiều thế hệ học sinh. Những thành tích đạt được trong nhiều năm qua 

là minh chứng cụ thể cho cả quá trình xây dựng và phát triển của Trường THCS Nam Mỹ. Phát 

huy truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy – hội 

đồng nhân dân, sự điều hành quản lí của Ủy ban nhân dân xã, sự nhiệt tình ủng hộ của các ban 

ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong xã; đặc biệt là sự tâm huyết, nhiệt tình, yêu ngành, 



yêu nghề của đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường, Trường THCS Nam Mỹ sẽ không 

ngừng được củng cố và phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ - Chính quyền và nhân 

dân trong xã, xứng đáng với sự nghiệp phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước 
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