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Thông cáo báo chí 
 

World Vision Việt Nam cùng đối tác khánh thành “Lớp học Cầu vồng” 
cho trẻ em huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình 

 
 
Yên Thuỷ, ngày 26 tháng 10 năm 2022 - Tổ chức World Vision Việt Nam phối hợp cùng Công ty 
Cổ phần Chứng khoán KB khánh thành chuỗi công trình “Lớp học Cầu vồng” cho trẻ em tại huyện 
Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Công trình này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chất lượng 
học tập của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Lạc Sỹ” (xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh 
Hòa Bình). 
 

 
 

Ảnh 1: World Vision Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán KB khánh thành chuỗi công trình “Lớp học Cầu 
vồng” nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Lạc Sỹ, huyện Yên Thuỷ, tỉnh 

Hoà Bình. 

 
Tham dự Lễ khánh thành có đại diện Uỷ ban Nhân dân huyện Yên Thuỷ, Phòng Giáo dục & Đào 
tạo huyện Yên Thuỷ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân xã Lạc Sỹ, đại diện đơn vị 
tài trợ - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB tại Hàn Quốc, Công ty cổ phần Chứng Khoán KB Việt 
Nam, đại diện World Vision Hàn Quốc, World Vision Việt Nam, đại diện phụ huynh học sinh cùng 
toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. 
 
Được triển khai từ tháng 05.2022 đến 01.2023 với ngân sách lên tới gần 2,5 tỉ đồng (tương đương 
với 106.404 USD), Dự án “Tăng cường chất lượng học tập của học sinh Trường PTDT bán trú Lạc 
Sỹ” hỗ trợ xây dựng và duy trì nhiều công trình, hoạt động giáo dục ý nghĩa bao gồm: 

- 2 thư viện ngoài trời. 
- 2 phòng tin học hiện đại. 
- 1 phòng ngoại ngữ. 
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- Hệ thống sách, truyện đa dạng, máy tính có kết nối Internet, giá sách cho các phòng thư 
viện trong nhà, nơi học sinh và giáo viên có thể dễ dàng sử dụng. 

- Hệ thống máy chiếu cho 14 lớp học. 
- Các hoạt động thúc đẩy phòng trào đọc sách và nuôi dưỡng thói quen đọc sách như Ngày 

hội đọc sách, Buổi đọc tại thư viện có thầy cô hướng dẫn. 
 
Phát biểu tại Lễ khánh thành “Lớp học Cầu vồng”, ông Bùi Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Yên Thuỷ cho biết: “Huyện Yên Thuỷ rất phấn khởi trước những tình cảm đặc biệt mà World 
Vision và Công ty TNHH Chứng khoán KB đã dành cho xã Lạc Sỹ. Các phòng tin học, ngoại ngữ 
và thư viện đẹp đẽ, khang trang được khánh thành và đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu hết 
sức thiết thực của học sinh Trường PTDT Bán trú Lạc Sỹ. Mong rằng, các thầy cô giáo sẽ cùng 
các em học sinh phát huy được hết công năng của các phòng tin học, ngoại ngữ và thư viện để 
nuôi dưỡng và xây dựng được một thế hệ tương lai cho đất nước, đưa nhà trường ngày một phát 
triển”. 
 
Ông Kim Sung Hyun – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán KB chia sẻ: "Công ty 
Cổ phần Chứng khoán KB là Công ty con thuộc Tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc. Công ty 
đã thực hiện rất nhiều dự án hỗ trợ nhằm cải hiện điều kiện học tập học sinh. Với trách nhiệm xã 
hội, Công ty Cổ phần Chứng khóa KB cam kết sẽ tiếp tục tài trợ cho các em nhằm cải thiện chất 
lượng học tập cho trẻ em Việt Nam". 
 

 
 

Ảnh 2: “Lớp học Cầu vồng” bao gồm những công trình ngoài trời và phòng chức năng giúp cải thiện điều kiện dạy và học 
cho giáo viên và học sinh tại Trường PTDT Lạc Sỹ. 

 
Để  cải thiện toàn diện chất lượng học tập của trẻ em, bên cạnh việc tập trung vào nâng cao khả 
năng và môi trường để tiếp cận với kiến thức, thông tin, sức khoẻ của các em cũng được đặc biệt 
quan tâm. Cụ thể, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chất lượng học tập của học sinh Trường 
PTDT bán trú Lạc Sỹ”, World Vision Việt Nam sẽ góp phần giảm thiểu tỷ lệ nhiễm khuẩn và bệnh 
tật ở trẻ thông qua việc thúc đẩy các thực hành tốt về nước sạch, vệ sinh và môi trường. Với hệ 
thống nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn được lắp đặt và xây dựng cùng với các hoạt động tập 



    
 

 Page 3 of 4 

huấn – truyền thông đa dạng, các em học sinh tại chi Sào Vót sẽ có môi trường lý tưởng và thuận 
lợi để làm quen và thực hành các nguyên tắc vệ sinh như rửa tay đúng cách, đi vệ sinh đúng nơi 
quy định, không xả rác bừa bãi, v v. 
 
“Sinh ra và lớn lên trên địa bàn xã còn rất nhiều khó khăn, các thầy cô giáo và 433 học sinh từ ba 
điểm trường của Trường PTDT bán trú Lạc Sỹ nỗ lực mỗi ngày để cải thiện môi trường, chất 
lượng dạy và học, mong sao quá trình tiếp thu kiến thức của các em diễn ra thuận lợi nhất. Trước 
đây, việc các phòng tin học, phòng ngoại ngữ chọc chật hẹp, xuống cấp, ẩm mốc, thiếu không 
gian tổ chức các hoạt động giáo dục, nhà vệ sinh tồi tàn, hệ thống nước sạch không đã không 
đáp ứng được điều kiện học tập và chăm sóc cơ bản cho trẻ em. Giờ đây, với cơ sở vật chất được 
cải thiện rõ rệt, nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục các em học 
sinh”, Thầy giáo Đinh Văn Thuần, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Lạc Sỹ chia sẻ tại sự kiện. 
 

 
 

Ảnh 3: Ông Doseba T. Sinay, Trưởng đại diện World Vision Việt Nam, chia sẻ niềm vui cùng 
 các học sinh Trường PTDT Lạc Sỹ.  

Chia sẻ niềm hân hoan khi được học tập, sinh hoạt trong nhiều phòng học và thư viện khang 
trang, sạch đẹp, em Bùi Thị Hà, học sinh lớp 6 cho hay: “Cháu rất vui khi được đọc bao nhiêu là 
sách trong thư viện mới và được dùng máy tính kết nối Internet trong phòng Tin học. Trong 
trường giờ có nhiều phòng học rộng rãi, không bị ẩm ướt và còn có cả khu vệ sinh nam nữ riêng 
biệt. Cháu và các bạn đều cảm thấy háo hức khi tới trường mỗi ngày.” 

“World Vision Việt Nam vinh dự đồng hành cùng chính quyền huyện Yên Thuỷ và xã Lạc Sỹ, cũng 
như đơn vị tài trợ là Công ty TNHH Chứng khoán KB để cải thiện môi trường học tập của trẻ em 
nơi đây. Chúng tôi tin tưởng rằng những hỗ trợ bước đầu này chính là khởi nguồn cho một hành 
trình đầy ý nghĩa và tích cực nơi các em học sinh được tiếp cận với tri thức từ năm châu bốn bể, 
khám phá tiềm năng của chính mình, và vun đắp những ước mơ, từ đó trở thành những thành 
viên tích cực của xã hội”, bà Bùi Thị Thanh Hằng, Trưởng Chương trình vùng Yên Thuỷ, Tổ chức 
World Vision Việt Nam, phát biểu. 
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Dự án “Tăng cường chất lượng học tập của học sinh Trường PTDT bán trú Lạc Sỹ” nằm trong 
chuỗi nỗ lực của World Vision Việt Nam để cải thiện an sinh của trẻ em huyện Yên Thuỷ, tỉnh 
Hoà Bình. World Vision chính thức hoạt động tại Yên Thuỷ (Tỉnh Hoà Bình) từ năm 2008. Từ đó 
đến nay, hơn 14.988 người trong đó có 4.182 trẻ em từ 4 xã địa bàn dự án được hưởng lợi trực tiếp 
từ các can thiệp toàn diện và lồng ghép của Tổ chức trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm Bảo 
vệ và Sự Tham gia của Trẻ em và Sinh kế Bền vững. Dự kiến, trong năm tài chính 2023 này, các 
nỗ lực can thiệp của World Vision Việt Nam sẽ tiếp tục mang tới những đổi thay tích cực trên đời 
sống của 4.182 trẻ em nơi đây. 

 
### 
 
Về Tổ chức World Vision Việt Nam: 
 
World Vision là tổ chức cứu trợ, phát triển và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng 
cuộc sống cho cộng đồng sống trong điều kiện thiếu thốn và/hoặc đói nghèo, đặc biệt là trẻ em 
nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, 
chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, 
World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ 
quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở 
các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn, dự án đặc biệt 
và tài chính vi mô của World Vision đang được triển khai tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 
 
Liên hệ Báo chí: 
Ms. Ngô Thu Trà | Quyền Quản lý Truyền thông & Kết nối Công chúng 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: 0911.420.880 
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