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Khánh thành công trình do Tổ chức LOAN Stiftung tài trợ tại Bắc Mê
Thứ Sáu, 25/12/2020, 14:16 (GMT+7)

BHG - Ngày 24.12, Sở Ngoại vụ và Tổ chức LOAN Stiftung (CHLB Đức) đã tổ chức khánh thành và
bàn giao công trình nhà bán trú, nhà bếp ăn và khu vệ sinh tại Trường Tiểu học Minh Sơn, xã Minh
Sơn, huyện Bắc Mê.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Công trình xây dựng nhà bán trú, nhà bếp ăn và khu vệ sinh cho học sinh Trường Tiểu học Minh
Sơn được triển khai từ tháng 6.2020, sau hơn 6 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thiện và được
đưa vào sử dụng gồm: Một nhà bán trú cấp III, 2 tầng, 10 phòng; một khu nhà bếp, nhà ăn, khu tắm
và nhà vệ sinh cấp IV. Ngoài ra, Tổ chức LOAN Stiftung còn hỗ trợ trang bị mới 80 giường tầng và
30 tủ sắt đựng đồ cho học sinh bán trú. Tổng kinh phí tài trợ là hơn 2,7 tỷ đồng. Đây là công trình thứ
hai mà Tổ chức LOAN Stiftung tài trợ tại huyện Bắc Mê sau công trình xây dựng điểm trường thôn
Bản Đúng, xã Đường Hồng năm 2019. Công trình đáp ứng sinh hoạt, học tập của học sinh, góp
phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Tại buổi lễ, UBND huyện đã công bố Quyết định công nhận Trường Tiểu học Minh Sơn thành
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Minh Sơn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với
các thầy cô giáo và các em học sinh tại xã Minh Sơn.
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