
 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Quý vị phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn huyện Kim Sơn! 

   Lời đầu thư, xin gửi đến quý vị phụ huynh và các em học sinh những lời chúc tốt đẹp nhất! 

Các nhà nghiên cứu xã hội đã chỉ ra rằng: “Một môi trường giáo dục tốt sẽ quyết định sự 

hình thành nhân cách và phát triển năng lực của mỗi người”. 

          Ý thức sâu sắc được điều đó, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường 

THPT Kim Sơn A luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một ngôi trường hiện đại, tiến bộ, đáp ứng 

yêu cầu giáo dục của các bậc phụ huynh và các em học sinh trong thời đại mới. Ở Trường THPT 

Kim Sơn A, các bậc phụ huynh và các em học sinh luôn được tôn trọng, chia sẻ; Khi học tập tại 

đây, các em được hoàn thiện nhân cách, phát triển năng lực toàn diện thông qua chương trình 

giáo dục chuẩn, bằng phương pháp dạy học tích cực, tối ưu nhất; Khi vào trường, các em sẽ có 

cơ hội tự khám phá năng lực bản thân qua các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, ngoại 

khóa, trải nghiệm phong phú, đa dạng; Ở ngôi trường này, các em sẽ được các thầy cô tận tình 

khai mở, hướng dẫn để năng lực ấy ngày một tỏa sáng, … 

Nhà trường tự hào vì 60 năm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương; Tự hào vì 

đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh trưởng thành một cách ưu tú; Nhiều năm liền nhà trường 

luôn là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường trung học phổ thông tỉnh 

Ninh Bình; nhà trường vinh dự nằm trong tốp 100 các trường THPT tiêu biểu, có chất lượng 

đào tạo cao nhất cả nước. Sau nhiều năm nỗ lực nhà trường đã trở thành một trung tâm giáo 

dục chất lượng cao của huyện Kim Sơn cũng như của tỉnh nhà. 

Hạnh phúc rất lớn khi chúng tôi luôn nhận được sự tôn trọng, ủng hộ của quý vị phụ huynh, 

các em học sinh trên địa bàn huyện Kim Sơn trong suốt những năm vừa qua. Bề dày truyền 

thống và những thành tích đáng tự hào mà nhà trường có được không chỉ nhờ vào đội ngũ cán 

bộ, giáo viên mà còn nhờ sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ của quý phụ huynh và các em học sinh 

nhiều thế hệ. 

Nhà trường luôn tin tưởng rằng, các thế hệ học sinh tiếp theo của huyện Kim Sơn ngày càng 

có nhiều tiềm năng phát triển. Và nhiệm vụ lớn lao của Kim Sơn A là tiếp tục khai sáng, phát 

huy những tiềm năng ấy, tiếp tục xây dựng môi trường học tập tiên tiến nhất để các em được tỏa 

sáng. 

Chúng tôi cũng như các bậc phụ huynh có niềm tin sâu sắc rằng Trường THPT Kim Sơn A 

và huyện Kim Sơn sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Và cách tốt nhất để đạt được điều này là 

chúng ta cùng sát cánh bên nhau, cùng kế tục những thành tựu của Trường THPT Kim Sơn A, 

cùng tiến lên phía trước trong một môi trường học tập, rèn luyện chuyên nghiệp, tích cực. 

Kim Sơn A xin được trân trọng mở rộng cổng trường, tiếp tục chào đón những thế hệ học 

sinh của các trường THCS trên địa bàn huyện Kim Sơn để cùng đồng hành trên con đường đi 

tới tương lai hạnh phúc và thành công! Chúng tôi cam kết vững chắc rằng Trường THPT Kim 

Sơn A sẽ là một môi trường học tập lý tưởng để các em gặt hái được nhiều thành công nhất! 

Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quý vị phụ huynh, các em học sinh trong thời gian tới tại 

Trường THPT Kim Sơn A! 

Kim Sơn, ngày 10 tháng 05 năm 2021 
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   Vũ Đắc Toàn 


