TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH KHE SANH TỔ CHỨC
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1987-2017)
VÀ 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2017)
ðÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
Hòa trong niềm hân hoan cả nước kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày
15/11/2017 Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập
trường và ñón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. Dự Lễ, ñại biểu Sở
Giáo dục và ðào tạo có cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám ñốc; Lãnh ñạo huyện có bà
Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HðND huyện; ông ðặng Trọng Vân
- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn ðông - Huyện ủy viên, Phó
Chủ tịch HðND huyện; lãnh ñạo các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể cấp huyện và thị trấn Khe
Sanh; các thầy cô giáo nguyên lãnh ñạo phòng Giáo dục và ðào tạo, trường Mầm non Bình
Minh Khe Sanh; các trường học trên ñịa bàn; phụ huynh, tập thể cô và trò nhà trường.

Ông: ðặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ.

ðược thành lập và ñi vào hoạt ñộng từ tháng 12 năm 1987 theo Quyết ñịnh số:
883/Qð-UBND ngày 21/12/1987 của UBND Huyện Hướng Hóa, có tên gọi là: "Nhà trẻ Liên
cơ", tháng 10 năm 1990 ñến nay trường chính thức ñổi tên thành trường Mầm non Bình Minh
Khe Sanh. Dù qua từng thời kỳ có những tên gọi khác nhau, nhưng trong hoàn cảnh nào, tập
thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường luôn cố gắng thi ñua nuôi dạy tốt, làm tròn nhiệm
vụ sứ mệnh chăm sóc nuôi dạy thế hệ trẻ, xứng ñáng là trường trọng ñiểm chất lượng cao, là
"cánh chim ñầu ñàn" của ngành học mầm non huyện nhà.
Quá trình 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh ñã
và ñang thay da, ñổi thịt từng ngày, ñáp ứng ñầy ñủ yêu cầu giảng dạy và nuôi dưỡng các
cháu. Có ñược kết quả hôm nay là cả một quá trình lao ñộng cật lực, xây dựng mối quan hệ
bền chặt giữa cộng ñồng, nhà trường và chính quyền, ñẩy mạnh xã hội hoá về xây dựng cơ sở
vật chất. Tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền ñịa phương, năm 2011 nhà trường
ñược UBND huyện Hướng Hóa và Công ty cổ phần Cao su Quảng Trị ñầu tư xây dựng
trường 3 tầng khang trang ñầy ñủ cơ sở vật chất và ñến năm 2013 ñưa vào sử dụng trị giá trên
10 tỷ ñồng. Nhà trường ñã tích cực tham mưu với các cấp ñể tăng cường cơ sở vật chất lên
ñến 12 tỷ ñồng. hiện nay toàn trường có 10 nhóm lớp với 330 học sinh và quản lý 07 nhóm trẻ
ñộc lập.
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Ngoài việc chăm lo nâng cấp cơ sở vật chất, nhà trường ñặc biệt quan tâm chỉ ñạo, xây
dựng ñội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ; mạnh về các hoạt ñộng và tốt về
phẩm chất ñạo ñức. Công tác xây dựng chi bộ ðảng ñược ñặt lên hàng ñầu. ðến nay trường
ñã có 21 ñảng viên trên tổng số 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. Chi bộ vững
mạnh ñã thôi thúc các hoạt ñộng khác của trường phát triển. Công ñoàn nhà trường luôn ñộng
viên ñoàn viên học tập nâng cao trình ñộ, tương trợ, giúp ñỡ nhau giải quyết những khó khăn
trong ñời sống và giảng dạy. ðến nay trường ñã có 93 % cán bộ, giáo viên trên chuẩn. Giáo
viên ñã biến những giờ lên lớp thành những giờ học lý thú có mối quan hệ tương tác giữa cô
và cháu. Các cháu ñến trường chuyên cần, ham thích học hỏi, tìm tòi, khám phá. Cho ñến nay,
dẫu bao thăng trầm biến ñổi, nhưng Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh vẫn ñứng vững
trong sự tin yêu của lãnh ñạo các cấp và Nhân dân các dân tộc huyện nhà. ðội ngũ quản lý,
giáo viên, nhân viên cần cù lao ñộng; kỷ cương, tình thương, trách nhiệm ñược phát huy;
siêng năng cải tiến khoa học trong công tác, giảng dạy và nuôi dưỡng. Trường học ngày một
khang trang hơn, sạch, ñẹp, các cháu ñã thực sự: "Mỗi ngày ñến trường là một ngày vui".
Nhằm ghi nhận sự nỗ lực của Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh trong 30 năm
qua. ðảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và ðào tạo ñã có những phần thưởng cao quý dành
tặng cho tập thể và cá nhân. Trường ñược công nhận ñạt chuẩn Quốc gia giai ñoạn 20022005; 14 năm ñạt chuẩn quốc gia mức ñộ 1; 21 năm trường tiên tiến xuất sắc các cấp, ñược
UBND tỉnh Quảng Trị tặng cờ công nhận ðơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh năm 2013; năm
học 2016-2017 ñược UBND Tỉnh tặng cờ thi ñua và ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo tặng bằng
khen. Về cá nhân, có 20 lượt người ñược tặng danh hiệu Chiến sỹ thi ñua cấp tỉnh; 51 lượt
người ñạt danh hiệu Chiến sỹ thi ñua cấp cơ sở; 04 lượt người ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo
tặng bằng khen.
30 năm phấn ñấu xây dựng và trưởng thành, 30 năm sâu nặng nghĩa tình ñã tạo nên
dấu son thật ñẹp. 30 năm với những thành công có ñược là nguồn năng lượng dồi dào, là kho
kinh nghiệm quý giá, ñược tích luỹ cho sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ vì một tương lai tốt ñẹp.
Chặng ñường tiếp theo của trường chắc cũng không ít khó khăn thách thức. Nhưng bằng tất cả
những kinh nghiệm từ quá khứ, bằng sự nổ lực của hiện tại; phát huy truyền thống ñoàn kết,
sáng tạo của nhà trường, tập thể cô và trò Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh sẽ tiếp tục
nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng ñáng với những tình cảm của các cấp ñã ưu ái dành cho
trường. Với tuổi 30 ñầy sức trẻ, trong mỗi trái tim của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
luôn tràn ñầy niềm tin và quyết tâm cao với tinh thần, ý chí mới ñể tiếp tục xây dựng nhà
trường không ngừng phát triển về mọi mặt. Chúng ta có quyền kỳ vọng trong một tương lai
không xa, trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh sẽ trở thành trường mầm non kiễu mẫu của
quê hương Hướng Hoá anh hùng.
Xuân Phúc
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