
 

 

TRƯỜNG THCS NAM MỸ 

   NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẢNG BỘ 

    VÀ NHÂN DÂN XÃ NAM MỸ 
 

      Đồng chí Lại Văn Đại  

 HUV, Bí thư đảng ủy xã Nam Mỹ 

Nam Mỹ là một xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Những năm qua, thực 

hiện chủ trương đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 

đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã nhà đang đổi thay trên các 

lĩnh vực phát triển: kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quân sự… Đời sống nhân dân từng bước 

được nâng lên. Trong kết quả chung ấy có sự đóng góp tích cực của công tác giáo dục - đào tạo. 

Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - Vì lợi ích trăm 

năm thì phải trồng người”, công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục luôn được Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân trong xã quan tâm. 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở Nam Mỹ đã vượt qua bao khó khăn về đời sống, cơ 

sở vật chất; đoàn kết và đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai thực hiện nghiêm túc và có 

hiệu quả các nhiệm vụ của các năm học. Do đó quy mô giáo dục được duy trì và phát triển hợp 

lý, cơ sở vật chất, trường lớp khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của các thế hệ học sinh, chất 

lượng giáo dục toàn diện được đảm bảo, giáo dục đại trà và đào tạo mũi nhọn được nâng lên, 

đội ngũ thầy cô giáo đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và năng lực sư phạm, công tác quản 

lý có sự đổi mới, nền nếp kỷ cương được tăng cường, thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” 

do Bộ Giáo dục và đào tạo phát động, nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ 

sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp Huyện, giáo viên giỏi cấp tỉnh. Số học sinh giỏi 

cấp Huyện, Tỉnh năm sau cao hơn năm trước, nhiều học sinh trưởng thành từ mái trường thân 

yêu đã và đang giữ các chức vụ cao trong quân đội, cán bộ chủ chốt ở địa phương, đất nước. 

 

                                     Một góc sân trường 



Phát huy những thành quả đã xây dựng trong suốt 60 năm qua, toàn thể cán bộ giáo viên 

và học sinh nhà trường tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng đẩy mạnh các 

phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học. Giáo dục các thế hệ học sinh về kiến thức, 

đạo đức, lối sống, giáo dục thế hệ trẻ hiểu và tự hào về truyền thống xã anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THCS Nam Mỹ, thay mặt 

Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn 

thể trong xã, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường lời chúc mừng 

tốt đẹp nhất, chúc đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý đã và đang công tác trong nhà trường dồi 

dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người. Chúc các 

em học sinh luôn nỗ lực học tập, trở thành những con ngoan, trò giỏi, công dân tiến bộ đóng góp 

tài trí xây dựng quê hương, đất nước. Chúc Trường THCS Nam Mỹ luôn là  cơ quan văn hóa, 

tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn Quốc Gia, trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và trường 

đạt kiểm định chất lượng. Góp phần xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, cùng Đảng và chính 

quyền xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, xứng đáng với 

sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân xã nhà./. 

( Đồng chí Lại Văn Đại – HUV, Bí thư đảng ủy xã Nam Mỹ) 

 


