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Trường Tiểu học Nhân Khang là ngôi trường cổ kính, lâu đời nằm khuất trong ngôi làng quê đặc trưng Bắc 
bộ thuộc xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Để đến được ngôi trường, bạn phải đi từ Hà Nội 
xuôi về Nam hơn 80 km về qua thị trấn Phủ Lý, rồi tiếp tục hướng về Vĩnh Trụ hơn 30 km. Ngã tư Cây Gạo 
là địa danh rất thân quen trên tỉnh lộ Hà Nam, rẽ phải khoảng 5 km, qua con đường bụi bặm và gồ ghề vì 
đang được sửa chữa. Nếu không được dẫn đường, bạn không thể tìm ra được ngôi trường, vì phải men theo 
đường làng chỉ vừa đi đủ một xe hơi, để vào trường.   
 
Trước đây, trường tiểu học chung sân với trường trung học, tuy nhiên, khi trường trung học được xây mới 
và dời ra đường huyện, trường tiểu học Nhân Khang được thừa hưởng một dãy nhà hai tầng do trường trung 
học để lại. Tuy nhiên, ngôi trường có 9 phòng học cũ kỹ, có lẽ được xây từ thập niên 1950. SAVICE đã 
được giới thiệu để tài trợ nâng cấp 9 phòng học này để ngôi trường có thể đạt được chuẩn quốc gia.  
 
Công trình được khởi công ngay vào cuối tháng 5/2010 khi học sinh vừa được nghỉ hè, và đã kịp hoàn thành 
đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2010-2011 vào ngày 05/09/2010 vừa qua. 
 
 
 

Chúng tôi ghi lại phóng sự hình ảnh của ngôi trường từ trước đây, quá trình sửa chữa và hoàn tất. Đặc biệt 
là những hình ảnh Lễ Khai giảng năm học mới và Khánh thành Công trình sửa chữa nâng cấp ngôi trường 
tiểu học Nhân Khang thân thương.  
 

           
 
Ngôi trường đã cũ kỹ, xuống cấp, được sửa chữa chắp vá nhiều lần...  
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Mái ngói và dàn kèo gỗ lâu năm đã có dấu 
hiệu mục ruỗng. Toàn bộ tường, ngói, mái 
cần phải tu sửa, thay mới… 
 
Đại diện SAVICE đã hướng dẫn Ban Giám 
hiệu làm dự toán cho công trình nâng cấp, sửa 
chữa ngôi trường. Và cùng với nhà trường, 
bàn bạc và lên kế hoạch với chính quyền địa 
phương để thực hiện công trình tiết kiệm và 
hiệu quả nhất. 
  

 
 
 

 
 
 
 
Những hoài nghi, bỡ ngỡ ban đầu từ cả các 
bên chính quyền địa phương, ban giám 
hiệu và SAVICE đã dần dần được gỡ bỏ. 
Công trình được khởi công trong sự hiểu 
biết lẫn nhau và sư hợp tác càng trở nên 
gắn bó hơn trong tinh thần xây dựng và 
tình cảm chân thành của tất cả mọi người 
liên quan.  
 

 
Cô Hiệu trưởng Lê Thu Hà trong một phòng 
học của trường. 

 

SAVICE thường xuyên cử đại diện về để bàn 
bạc, giải quyết công việc, giám sát và thúc 
đẩy công trình hoàn thành đúng thời hạn.  
 
 

 

 
Từ trái sang phải: anh Qúy, anh Quốc đại 
diện Savice,  Ông Nguyễn Công Bản, Chủ 
tịch xã Nhân Khang 

 
 
Và cô Nguyễn Thị Bích Huệ, Hiệu trưởng 
mới của trường. 

 
 
Ngôi trường đã kịp hoàn thành vào cuối tháng 
8/2010, và đang được hoàn thiện để … 

 

 
 

 

 
… chuẩn bị đón năm học mới 2010-2011 ! 
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LỄ KHAI GIẢNG VÀ KHÁNH THÀNH NGÔI TRƯỜNG MỚI  

 
Ngày 05/09 hàng năm là ngày tựu trường. Đặc biệt năm học này, không chỉ các em học sinh náo nức đến trường dự lễ Khai giảng, mà cả phụ 
huynh học sinh, chính quyền địa phương, và đại diện SAVICE từ xa cũng về tham dự Ngày Khánh thành và Bàn giao trường mới của 
Trường Tiểu học Nhân Khang.      
       

 

 

Các em học sinh quần mới, áo 
mới, nón mới đang ngồi ngay 
ngắn trong sân trường trước hai 
dãy lớp học mới khang trang, sạch 
sẽ !  
 
Cảm xúc ngày khai trường thật 
rộn rã, và càng vui hơn trong 
không gian thoáng mát, sạch sẽ 
của trường mới, lớp mới… 

Đại diện Savice họp với Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa 
phương, nhà thầu xây dựng về các vấn đề liên quan công trình như bảo 
hành, miễn thuế… Chính quyền cam kết miễn thuế và hoàn tất thêm 
hai phòng học sử dụng vật liệu các lớp học cũ. 

Trao quà khai giảng của gia đình anh Hùng, 
chị Khánh Vân cho đại diện các lớp. 

Đại diện SAVICE trao Bảng vàng Tài 
trợ của SAVICE cho cô Hiệu trưởng. 

Hai cô Hiệu trưởng cũ (cô Hà) và mới (cô 
Huệ) cùng anh Quốc vào thăm lớp học 


