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T O G E T H E R… W E   M A D E   I T   H A P P E N
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY YÊN

XÃ KỲ THỊNH - HUYỆN KỲ ANH – TỈNH HÀ TĨNH

Huyện Kỳ Anh là huyện nằm ở cực nam của tỉnh Hà Tỉnh, trước khi vượt đèo Ngang vô Nam, xin bạn dừng 
chân ở Kỳ Anh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá  
chen hoa” (Bà Huyện Thanh Quan),...

Và cũng để lắng nghe và đồng cảm niềm vui của những người dân hiền hòa ở đây, khi biết tin SAVICE đã 
đồng ý tài trợ 16,600 US$ để xây 3 lớp học cho ngôi trường tiểu học thôn Tây Yên, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ 
Anh. Người dân thôn Tây Yên, chân lấm tay bùn, cả đời chẳng bước ra khỏi ngôi làng nghèo xơ xác. Người 
dân chủ yếu làm nghề nông trên những mảnh ruộng khô cằn, thường chỉ được một vụ/năm, thu nhập không 
qua 5,000,000 đồng (US$250)/gia đình/năm. Nhiều người phải đi ra biển cách vài cây số để đánh bắt cá với 
những phương tiện thô sơ. Hầu như không gia đình nào có thể chu cấp nếu con em muốn ra thị trấn để đi 
học. Do đó, món quà xây dựng một trường học khang trang, tường gạch, mái tôn, tưởng là bình dị đối với 
dân thị thành, nhưng lại là một giấc mơ đối với dân thôn Tây Yên, bởi vì cả đời họ đã quen với ngôi trường 
làng, với tường bằng bùn đất, mái bằng lá tranh. Họ cứ theo hỏi theo giọng nặng chất Hà Tĩnh, “Răng có 
người tốt rứa, mà hắn cho mình tiền mà xây trường ni?”…

Huyện Kỳ Anh, gần đây được chọn làm vùng động lực để phát triển kinh tế Bắc Trung bộ, với qui hoạch 
cảng biển Vũng Áng. Tuy nhiên, việc phát triển chỉ mới trong bước đầu khởi động cho cơ sở hạ tầng, ngân 
sách giáo dục vẫn không đủ chi cho những nơi xa xôi. Bởi vậy dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa này vẫn còn 
nhiều em thất học. Các linh mục và sư huynh dòng Don Bosco đã đến sống cùng dân Tây Yên và giúp đỡ họ 
qua những lớp học tình thương, lớp dạy nghề miễn phí. Linh mục Trần Bích đại diện đã liên lạc với Savice 
để xin kinh phí xây 3 lớp học và lo lắng các thủ tục đất đai, giấy phép xây dựng để ngôi trường có thể khởi 
công từ sau Tết Kỷ Sửu 2009. Sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ được chuyển giao cho nhân dân thôn Tây 
Yên, đặt dưới sự quản lý của Ban Giám hiệu trường, và sự nâng đỡ của Linh mục quản nhiệm. 

SAVICE Việt nam luôn theo dõi sự hình thành và phát triển của ngôi trường nhỏ bé này. Qua thư luân lưu 
tháng 4/2009 này, chúng tôi xin gửi những hình ảnh, tư liệu về tiến trình xây dựng ngôi trường Tây Yên. 
Đến cuối tháng 3/2009, việc xây dựng đã hoàn tất giai đoạn 1, xây móng và cọc bê tông. Vào giữa tháng 4 
này, công trình đang gấp rút bước vào hoàn thiện phần xây tô. Dự kiến công việc xây dựng sẽ hoàn tất đúng 
lịch trình vào cuối tháng 5/2009 để đón các em học sinh nghèo vào học trong ngôi trường mới trong năm 
học mới 2009 – 2010.
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TÂM TÌNH CỦA CÁC EM 
HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG
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