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 Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2014, Lễ bàn giao “Dự án xây dựng điểm trường ấp 9 Trường tiểu học Mỹ 

Thành Nam 1, tỉnh Tiền Giang” (Thực hiện năm 2012) thuộc Chương trình Viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của 

chính phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Điểm trường ấp 9 Trường tiểu học Mỹ Thành Nam 1 (Đơn vị xin viện 

trợ) với sự hiện diện của ông YAKABE Yoshinori - Phó Tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản TP.HCM, ông Lý 

Văn Cẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, ông Ngô Minh Chung - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Cai Lậy, ông Nguyễn Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành Nam và ông Nguyễn Văn Thắng -  Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Mỹ Thành Nam 1. 

 Điểm trường ấp 9 Trường tiểu học Mỹ Thành Nam 1 là cơ sở giáo dục quan trọng cho khoảng 200 học sinh 

trong vùng. Dù vậy, do ngôi trường cũ đã xuống cấp và chỉ có 3 phòng học, nên chỉ có học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 là 

được học ở trường, học sinh lớp 4 và lớp 5 phải đi học tại điểm trường chính cách đó 3km, còn trẻ mẫu giáo thì học 

tại nhà dân gần trường mượn tạm. Hơn nữa, do nền đất quanh trường chưa được san lấp và hệ thống thoát nước 

kém, học sinh đã không có chỗ để vận động. Dự án thông qua số tiền viện trợ 118.835 Đô la Mỹ đã trang bị cho 

Trường cơ sở vật chất gồm khối lớp 2 tầng 6 phòng học, nhà vệ sinh, sân đan và hệ thống thoát nước tổng thể. 

 Tại buổi lễ, Phó Tổng lãnh sự YAKABE đã có lời phát biểu “Tôi mong rằng đây sẽ là môi trường giáo dục thích 

hợp, an toàn cho quý thầy cô và các em học sinh trong trường”. Để đáp lại, Trưởng phòng Chung cũng bày tỏ lòng 

biết ơn “Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương và ngành giáo dục huyện nhà tôi xin chân thành cảm ơn 

Chính Phủ Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có tấm lòng hào hiệp viện trợ xây 

dựng 6 phòng học và các công trình phụ. Chúng tôi xin hứa sẽ thường xuyên bảo quản, tu bổ công trình, vận động 

thúc đẩy tiến độ các công trình làm đường bê-tông và cầu vào trường, phát huy tốt đa tác dụng của dự án, nâng cao 

chất lượng dạy - học.” 

 

Văn nghệ chào mừng của các em học sinh 

 

Cắt băng khánh thành Trường học 

 
Ngôi trường 6 phòng học do dự án tài trợ 
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