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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞMỸ HÒA

Thư mời !
Kính gửi quý thầy cô giáo đã công tác, học sinh các khóa đã học tập tại Trường

Mỹ Hòa; Trường Cấp I,II Đại Hòa; Trường PTCS Đại Hòa I; Trường PTCS Đại Hòa
II; Trường Cấp I,II Đại An I; Trường Cấp I,II Đại An II; Trường cấp 2 Đại Hòa;
Trường cấp 2 Đại An; Trường THCS Mỹ Hòa (xin phép được gọi tắt Trường Mỹ
Hòa).

Trường chúng ta chính thức được lấy tên Trường THCS Mỹ Hòa vào năm học
1992-1993 khi chuyển đổi từ Trường phổ thông Cấp II Mỹ Hòa (đặt tại thôn Đông Tây,
xã Đại An) thành Trường THCS Mỹ Hòa (đặt tại Thôn Quảng Huế xã Đại An hiện
nay). Đây là ngôi trường hợp nhất từ Trường cấp 2 Đại Hòa và Trường cấp 2 Đại An
đều có tiền thân là Trường Mỹ Hòa thành lập niên khóa 1922-1923 đặt tại làng Hòa
Thạch, Tổng Mỹ Hòa (nay là thôn Hòa Thạch, xã Đại Hòa).

Trường Mỹ Hòa chúng ta có truyền thống dạy giỏi, học giỏi. Học sinh của
trường ở khắp mọi miền đất nước, ở nước ngoài hay đang là những nông dân sản xuất
giỏi tại quê nhà đều là những công dân gương mẫu, luôn góp hết sức mình để xây
dựng quê hương. Dù ở nơi đâu, thầy cô, học sinh luôn hướng về mái trường Mỹ Hòa
thân yêu.

Thể theo nguyện vọng của quý thầy cô, quý phụ huynh học sinh và học sinh của
tổng Mỹ Hòa xưa (xã Đại An và xã Đại Hòa hiện nay), đồng thời để giáo dục truyền
thống cho thế hệ trẻ, Trường THCS Mỹ Hòa tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập
trường Mỹ Hòa với chủ đề “Trường Mỹ Hòa 100 năm nhìn lại và hướng tới”. Các
hoạt động cho kỷ niệm diễn ra tại Trường THCS Mỹ Hòa từ ngày 02/9/2022 đến ngày
04/9/2022. Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 100
năm thành lập trường, hội trại cho học sinh, văn nghệ giao lưu giữa các thế hệ thầy trò
đi trước, gặp mặt giao lưu giữa nhà trường với quý thầy cô giáo, học sinh các thế hệ
trong suốt 100 năm đã công tác, học tập tại trường.

Thay mặt nhà trường, kính mời quý thầy cô, các thế hệ học sinh về tham dự.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vui, lời cổ vũ, động viên thầy trò phát huy hơn
nữa truyền thống nhà trường, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt.

Trân trọng kính mời!

HIỆU TRƯỞNG
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