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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

LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO
Ba Lớp học của Trường tiểu học Kỳ Anh

Ngày 18/6/2009, SAVICE tổ chức buổi lễ khánh thành và bàn giao ba lớp học do SAVICE tài trợ xây dựng cho Trường Tiểu học Kỳ 
Thịnh, ở thôn Tây Yên, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tỉnh. Mặc dù đang trong những ngày nghỉ hè, ngay từ sáng sớm, các 
em học sinh đã đến sân trường để vui chơi và hòa chung với niềm vui của gia đình, thôn xóm và nhà trường đón nhận món quà lớn 
lao mà chương trình SAVICE đã quảng đại trao tặng cho quê hương các em. 

Buổi lễ bàn giao có sự hiện diện của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, Phòng Giáo dục huyện, chính quyền xã Kỳ Thịnh. Chính 
quyền địa phương bày tỏ sự vui mừng và biết ơn chương trình SAVICE và tấm lòng quảng đại, hào hiệp của các ân nhân đã đóng 
góp tiền bạc, công sức giúp đỡ xây dựng trường học để học sinh có điều kiện đến trường, không phải chịu cảnh thất học. 

Linh mục Trần Bích, quản nhiệm giáo xứ Tây Yên, là cộng tác viên của chương trình xây dựng trường học của SAVICE tại Kỳ Anh. 
Linh mục đã giới thiệu SAVICE đến với thôn nghèo Tây Yên, xã Kỳ Thịnh, đã không quản ngại dành thời gian để đốc thúc và giám 
sát công việc xây dựng ngôi trường hoàn thành sớm. Những cộng tác viên nhiệt thành và vô vị lợi như LM Bích là một trong các yếu 
tố mang lại thành công cho SAVICE: mang tình yêu thương quê hương Việt nam về đất Mẹ một cách hữu hiệu nhất, qua việc xây 
dựng trường học cho trẻ em Việt nam.

Chúng tôi xin giới thiệu LM Trần Bích là người đứng ở bìa phải.
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KHỞI CÔNG XÂY DỰNG PHÒNG ĐA NĂNG
Huyện Truồi - Huế

Xuôi quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam, vượt qua đèo Hải Vân hùng vĩ, ngắm nhìn phong cảnh mây trời và biển của Lăng Cô, 
chúng tôi đến một thị trấn thuộc ngoại ô thành phố Huế, đó là Truồi. Một thị trấn nhỏ bé, nằm ven quốc lộ, dân cư đông 
đúc, nhưng kinh tế lại khá nghèo. Tuy nhiên, Truồi là nơi xuất thân của rất nhiều nhân sĩ, trí thưc, giáo sư, và bác sĩ vì 
truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó.

Chúng tôi đến thăm trường tiểu học An Lương Đông, một ngôi trường lâu đời bậc nhất của Truồi. Ngôi trường có lịch 
sử gần 100 năm, là ngôi trường đầu tiên, là nơi xuất thân của nhiều bậc trí thức trong cả nước. Người hướng dẫn chúng 
tôi thăm ngôi trường là Bác sỹ Hoàng Trọng Châu, một giáo sư danh tiếng của Trường Đại học Y khoa Huế, giáo sư đã 
giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên y khoa Huế. Bác sỹ Giáo sư Hoàng Trọng Châu cũng xuất thân từ Truồi và đã từng học 
dưới mái trường An Lương Đông nhỏ bé này. Dãy lớp học xưa rêu phong cổ kính vẫn cón đó, ngôi trường đã có dãy lớp 
học mới, tuy nhiên còn thiếu thư viện, phòng đọc sách, phòng dạy vi tính, phòng học năng khiếu… Chính vì thế, quỹ 
SAVICE được mời gọi tài trợ, xây dựng một phòng học đa chức năng cho trường tiểu học An Lương Đông.

Chúng tôi cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc với thầy Hiệu trưởng Trần Hữu Mỹ. Mái tóc đã bạc, nhưng nhiệt huyết giáo dục học 
sinh vẫn còn hừng hực trong thầy. Thầy rất tha thiết và ước mong phòng học đa chức năng này sẽ giúp các học sinh 
nghèo miền quê Truồi có điều kiện đọc sách thư viện, học vi tính, học năng kiếu, tiếp cận các phương tiện giáo dục hiện 
đại hơn, để phần nào xóa đi cách biệt về điều kiện học hành của miền quê so với thành thị. 

Lòng nhiệt thành của Bác sỹ Hoàng Trọng Châu, sự quyết tâm của Thầy Hiệu trưởng, cùng với nguồn kinh phí do 
SAVICE đóng góp đã biến ước mơ một dự án Phòng học đa chức năng thành hiện thực. Với sự chấp thuận của chính 
quyền địa phương, dự án đã được khởi công vào đầu tháng 6/2009. Dự án được dự trù hoàn tất và bàn giao vào tháng 
9/2009 để kịp đưa vào sử dụng cho niên khóa mới 2009 -2010.

Xin giới thiệu Bác sỹ Hoàng Trọng Châu.
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KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAVICE
NĂM HỌC 2009-2010

I. Đề xuất số lượng học bổng và cho năm học 2009 – 2010  

- Số lượng học bổng đề xuất cho năm 2009 là 405 suất học bổng:

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

192 477 384 405
II. Đề xuất về phân bổ học bổng cho các vùng miền cho năm 2009  

Vùng/ Miền Năm 2008 (thực tế) Năm 2009 (dự kiến)
Số suất học bổng Cấp II Cấp III Cấp II Cấp III

Miền Tây Nam bộ 107 91 90 70

Miền Đông Nam bộ + 
cận Sài gòn

17 47 30 40

Miền Bắc 41 15 40 30

Miền Trung 22 6 40 20

Cao Nguyên 17 19 20 20

Tổng cộng 204 178 220 180

III. Thời gian và Chương trình thực hiện phát học bổng Savice

- Do niên khóa 2009 – 2010 sẽ được bắt đầu sớm hơn mọi năm, tháng 8/2009 sẽ nhập học, do đó chương trình 
sẽ phải thực hiện sớm hơn mọi năm ít là một tháng. Dự kiến như sau:
* Tháng 5/09: hoàn tất các đề xuất, bàn thảo và có chấp thuận nguyên tắc cho chương trình học bổng năm  
   2009;
* 31/5/09:  gửi xong hồ sơ, mẫu đơn xin học bổng, hướng dẫn cho các cộng tác viên;
* 1/6/09 – 30/6/09: nhận hồ sơ gửi về cho Ban đại diện
* 1/7/09 – 15/7/09: xét duyệt hồ sơ
* 15/7/09 – 25/7/09: thông báo kết quả xét duyệt và xin chấp thuận của Savice
* 25/7/09 – 31/7/09: thông báo kết quả cho cộng tác viên và các em
* Tháng 8/09:  tổ chức phát học bổng, viếng thăm các nơi

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAVICE 2009
HỌP XÉT DUYỆT HỌC BỒNG


