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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI HỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ                             Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 144/BC-MNVM                                      Tân Phú, ngày ….  tháng …. năm 2014 

 

 

BÁO CÁO 
Chi tiết về tình hình triển khai đề án  

Đầu tư thành lập trường Mầm non Việt Mỹ 

 
 

         Căn cứ  đề án ngày 23/09/2014 của Trường Mầm non Việt Mỹ  về việc thành lập 

Trường Mầm non Việt Mỹ  

         Căn cứ Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy Ban Nhân Dân 

quận Tân Phú về việc cho phép thành lập Trường Mầm non Việt Mỹ; 

         Trường Mầm non Việt Mỹ  báo cáo tình hình triển khai đề án của trường như 

sau: 

I-Về đất đai: 

    - Trường Mầm non Việt Mỹ  thuộc quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư. Có đầy đủ 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 

    -  Có bản vẽ sơ đồ vị trí thửa đất được Ủy Ban Nhân Dân quận Tân Phú cấp giấy 

chứng nhận số 574/GPXD ngày 18/3/2011( số 16 Trần Thủ Độ ) 

   - Có bản vẽ sơ đồ vị trí thửa đất được Ủy Ban Nhân Dân quận Tân Phú cấp giấy 

chứng nhận số 457/UB-GPXD ngày 20/4/2005( số 95,97 Nguyễn Sơn ) 

II- Về Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ: 

1- Cơ sở vật chất: 

      Công trình xây dựng Trường Mầm non Việt Mỹ  đã hoàn thành tại số 16 Trần Thủ 

Độ Phường Phú Thạnh  quận Tân Phú, trong đó: 

- Diện tích đất : 56,70m
2 

- Diện tích xây dựng tầng 1: 55,10 m
2 

- Diện tích sàn xây dựng: 340,50m
2 

      Tất cả có 3 phòng học, 1 văn phòng hiệu trưởng, 1 nhà  bếp,1 phòng thay đồ cho 

cấp dưỡng. 

       Hiện nay đã sử dụng 3 phòng cho 3 lớp mẫu giáo  phục vụ cho công tác nuôi dạy 

trẻ. Phòng học thông thoáng, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng cho trẻ đều có máy nước 

nóng để tắm bé; trang bị đủ vòi nước cho trẻ rửa tay, máy điều hòa, tivi, giường cá 

nhân, kệ góc chơi, quạt treo tường,quạt trần,  kệ tủ  để gối, balô; bàn ghế phù hợp với 

lứa tuổi của trẻ. 

      Công trình xây dựng Trường Mầm non Việt Mỹ  đã hoàn thành tại số 95,97 

Nguyễn Sơn ,Phường Phú Thạnh  quận Tân Phú, trong đó: 

- Diện tích đất : 254,9m
2 

- Diện tích xây dựng:195,4 m
2 

- Diện tích sàn xây dựng: 781,4m
2 

  Tất cả có 10 phòng học, 2 phòng chức năng, 1 văn phòng ghi danh, sân chơi. 
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       Hiện nay đã sử dụng 10 phòng cho 10 lớp mẫu giáo  phục vụ cho công tác nuôi 

dạy trẻ. Phòng học thông thoáng, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng cho trẻ đều có máy 

nước nóng để tắm bé ; trang bị đủ vòi nước cho trẻ rửa tay, máy điều hòa, tivi, giường 

cá nhân, kệ góc chơi, quạt treo tường,quạt trần,  kệ tủ  để gối, balô; bàn ghế phù hợp 

với lứa tuổi của trẻ. 

Tổng diện tích sử dụng là 1,121.9m
2 

2- Thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 

 - Trang bị đồ chơi ngoài trời: cầu tuột , thú nhún, nhà banh, bập bênh, cổng chui…. 

 - Tại nhóm ,lớp có đồ chơi xâu hạt, lắp ráp, truyện tranh, xây dựng, gia đình, dụng  

cụ  âm nhạc… 

 - Trang bị đủ đồ dùng cho bếp, toàn bộ bằng inox như: chén, muỗng, nồi, tủ sấy  

chén, bồn rửa, tủ hấp khăn, máy giặt, máy sinh tố, tủ lưu nghiệm thức ăn, thang máy 

để vận  chuyển thức ăn . 

 - Các phòng hành chính và chức năng đã và đang sử dụng: 

+ Văn phòng, phòng hiệu trưởng  

+ Phòng Y tế: có giường bệnh, tủ thuốc, trang bị các loại thuốc thông thường  

cho bé như hạ sốt, đau bụng, đỏ mắt, tiêu chảy, bông băng, dụng cụ y tế… 

+ Phòng Anh văn: có máy đèn chiếu, băng đĩa , ghế, máy lạnh. 

+ Phòng TDNĐ: Đầu máy đĩa, ti vi. Máy lạnh 

+ Phòng Đàn: 10 đàn organt, máy lạnh và ghế 

+ Phòng Vi tính: 13 máy vi tính được cài chương Kisgamt, máy lạnh 

+ Phòng thư viện của bé: Tủ , kệ, tranh truyện cho bé theo chủ đề, truyện ngoài  

chương trình và trong chương trình, thú nhồi bông, đồ chơi và các nguyên vật liệu 

mở, bàn, ghế , giấy vẽ….. 

+ Sân chơi: các đồ chơi như cầu tuột, nhà banh, thú nhún, bập bênh, bóng rổ… 

+ Bếp ăn: các đồ dùng bán trú bằng inox hóa , tủ hấp chén, máy sấy tay khô cho  

cấp dưỡng khi chế biến có phòng thay đồ cho cấp dưỡng, có 9 bồn inox theo đúng quy 

định. 

         Các phòng có cài đặt hệ thống camera toàn cầu, có thể cho phép phụ huynh xem 

tình trạng con em mình qua enternet tại nhà. 

- Xây dựng cầu thang thoát hiểm: trường có 3 cầu thang và 1 thang máy vận  

chuyển thức ăn  

- Lắp đặt  hệ thống các thiết bị Phòng cháy chữa cháy ( PCCC) theo đúng tiêu  

chuẩn quy định. 

III. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng – giáo dục trẻ:  

1. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng: 

- Chăm lo đổi mới bữa ăn cho trẻ nhiều  hình thức như: bữa ăn gia đình, tiệc 

Bujjie…. ( 1 năm tổ chức từ 2 đến 3 lần). Mời Ban đại diện Cha mẹ học sinh đến 

tham dự . 

- Liên hệ trạm Y tế phường tổ chức cho cháu khám sức khỏe và tẩy giun 2 lần/ 

năm. Chú trọng theo dõi đến kết quả sau khi khám sức khỏe về Mắt học đường và 

răng miệng cho trẻ để thông báo đến phụ huynh quan tâm đến sức khỏe trẻ hơn. 

- Lồng ghép vào các bộ môn học và hoạt động  để giáo dục sức khỏe, giáo dục vệ 

sinh, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục an toàn  cho trẻ, nhất là thao tác rửa tay đúng quy 

trình để phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm . 
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- Liên hệ quận hội Chữ thập đỏ để tổ chức cho khối giáo viên, nhân viên được 

tham gia lớp tập huấn Sơ cấp cứu, hội thi Sơ cấp cứu do quận tổ chức.  

- Hàng năm trường tổ chức củng cố kỹ năng tập huấn Sơ cấp cứu, phòng tránh tai 

nạn thương tích trẻ  tại đơn vị ( lý thuyết và thực hành ) 

- Liên hệ với đội phòng cháy  chữa cháy  của quận Tân Phú và phối hợp với 

trường bạn tổ chức cho trẻ khối lá và giáo viên, bảo mẫu cùng bảo vệ  được tham gia 

lớp tập huấn Phòng cháy  chữa cháy  tại quận nhằm  giúp trẻ biết cách ứng phó thảm 

họa khi xảy ra . 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu theo quy định. Định kỳ 3 tháng/ lần kiểm tra  

tủ thuốc còn hạn dùng hay không để tiếp tục mua bổ sung các loại thuốc thông 

thường. 

- Trường thực hiện xét nghiệm mẫu nước 1 năm / lần và ký Hợp đồng mua bán  

của các công ty thực phẩm rau sạch,sữa bột Cô gái Hà Lan,sữa bột ARTI ( dành cho 

trẻ béo phì – dư cân ), nước uống đóng bình Bridrico… 

- Tăng cường tập luyện vận động thường xuyên cho trẻ béo phì – dư cân, trao đổi  

với phụ huynh thường xuyên dẫn bé đi bộ buổi tối cùng với ba mẹ, sai bảo bé những 

công việc lặt vặt trong nhà, tránh không nên cho bé ngồi một chỗ xem ti vi, không nên 

ăn đồ ngọt, uống sữa béo , nên ăn rau nhiều và trái cây không có vị ngọt nhiều  .Vì  

béo phì – dư cân dễ gây biến chứng bệnh Tiểu đường, thấp khớp, tim mạch và trí não 

chậm phát triển.  

- Tổ chức tập huấn phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho toàn 

thể CB-GV-nhân viên và phụ huynh tham dự ( 1 năm/lần) 

- Liên hệ trạm Y tế phường Phú Thạnh và TTYTDP quận  phun xịt thuốc muỗi , 

Cloramin B theo định kỳ 1 năm (từ 2 đến 3 lần.) 

- Định kỳ hàng tháng trang bị hóa chất  khử trùng Javel, các dụng cụ vệ sinh để 

thực hiện làm vệ sinh ngày, tuần, tháng theo lịch.Bổ sung trang thiết bị đồ dùng bán 

trú cho bếp ăn và các nhóm lớp. 

- Tăng cường kiểm tra lịch làm vệ sinh của các nhóm lớp, bộ phận để phòng chống 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ và kiểm tra thường xuyên về thiết bị để 

phòng chống cháy nổ trong nhà trường. 

- Hàng năm tổ chức thi tay nghề khối bảo mẫu, hội thi “ Đôi đũa vàng” khối cấp 

dưỡng cấp trường . 

* Kết quả đạt như sau:  

 - Suy dinh dưỡng : 2/ 202 trẻ  Tỷ lệ: 0,10 % 

 - Béo phì – dư cân : 0   Tỷ lệ: 0 

* Hướng khắc phục cho những năm sau : Xóa suy dinh dưỡng 100%, duy trì  dần 

không để có trẻ béo phì – dư cân với nhiều biện pháp như:  Tập luyện vận động và 

sưu tầm các trò chơi mang tính thể chất, phân công trẻ lao động trực nhật , phụ giúp 
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cô, ký  hợp đồng với công ty CP TM SX TÂN ÚC VIỆT Sữa bột ARTI ( hàm lượng 

sữa ARTI không ngọt, không có độ béo nhiều so với sữa DUCHTLAY )  

* Khẩu phần dinh dưỡng trẻ: 

 + Nhà  trẻ: Đạm: 59,88%; Béo: 59,63%; Đường: 59,54%; Calo: 51,11% 

 + MG: Đạm: 59,58%; Béo: 59,28%; Đường: 59,8%; Calo: 49,46% 

2. Hoạt động Giáo dục :  

- 100% các nhóm lớp nhà trẻ và mẫu giáo  thực hiện chương trình giáo dục mầm 

non. 

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Hội thi làm đồ dùng dạy học – đồ 

chơi tự tạo bằng các nguyên vật liệu mở, phế thải. 

- Thực hiện hồ sơ sổ sách giáo viên theo đúng kế hoạch giáo dục 

- Sưu tầm giáo án mẫu trên mạng để gợi ý cho khối giáo viên sáng tạo trong 

phương pháp giảng dạy. 

- Bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học- đồ chơi theo Thông tư 3141 

cho các nhóm lớp . 

- Xây dựng Bộ công cụ dựa vào bộ chuẩn trẻ 5 tuổi để phối hợp với phụ huynh 

qua việc đánh giá trẻ 5 tuổi . 

- Tổ chức và triển khai cho giáo viên  học bồi dưỡng bồi thường xuyên . 

- Tăng cường kiểm tra dự giờ các bộ môn và các hoạt động để bồi dưỡng giáo viên 

nâng cao tay nghề  

- Phối hợp với phụ huynh để tổ chức cho trẻ tham quan giải trí Kizworld ( khối 

mẫu giáo ) có 70 ngành nghề để trẻ  tự lựa chọn chơi , trẻ được trải nghiệm trong cuộc 

sống giúp trẻ hình thành nhân cách cho tương lai mai sau. 

* Kết quả   đánh giá xếp loại giáo viên đạt được như sau:  

- Tốt : 5/15 giáo viên    Tỷ lệ : 33, 3% 

- Khá: 9 / 15 giáo viên    Tỷ lệ : 60% 

- Trung bình : 1 / 15 giáo viên   Tỷ lệ : 6,7% 

* Kết quả học bồi dưỡng thường xuyên:  

Tốt: 9/15 giáo viên   Tỷ lệ : 60% 

 Khá: 6 / 15 giáo viên             Tỷ lệ :40% 

* Hướng khắc phục cho những năm học sau : Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn 

cho giáo viên với nhiều biện pháp như : góp ý qua giáo án, từng tổ chuyên môn hàng 

tháng soạn từ 1 đến 2 giáo án mẫu, tổ thảo luận đóng góp ý kiến qua giáo án, phân 

công giáo viên trong tổ  lên tiết mẫu cùng nhau dự giờ, đóng góp , thảo luận ( ghi vào 

biên bản lưu ), tham khảo giáo án trên mạng enternet, sưu tầm các trò chơi, bài tập 

phù hợp với độ tuổi, với đề tài dạy . Động viên giáo viên tiếp tục học Bồi dưỡng 
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thường xuyên để nâng cao tay nghề  trong chuyên môn.Số lượng đăng ký giáo viên 

dạy giỏi nhiều hơn so với năm học cũ .  

*  Tiếp tục củng cố các chuyên đề: 

-  Tập huấn sử dụng Bộ công cụ dựa vào  Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, xây dựng  

kế hoạch giáo dục. Tăng cường quan sát đánh giá sự phát triển của trẻ đến các lớp lá. 

 + Tiếp tục “Xây dựng môi trường thân thiện” để nâng cao chất lượng cuộc 

sống về vật chất và tinh thần cho trẻ.  

           + Tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời (Cô Nguyễn Thị Phúc  / lớp lá 3)  

           + Củng cố chuyên đề “ Đổi mới hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ mầm 

non”, các hoạt động với sách như một phương tiện đổi mới làm quen chữ viết và giáo 

dục trẻ thích đọc sách (cô  Lê Giê Mi / lớp lá 1 thực hiện ). Chỉ đạo các lớp lá  nghiêm 

túc thực hiện việc không dạy chữ trước cho trẻ.  

          + “Đánh giá giáo viên tổ chức hoạt động vui chơi” và “Hướng dẫn trẻ hoạt 

động nhóm” khối nhà trẻ và khối mẫu giáo thực hiện. 

         + “ Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường mầm non” ( cô 

Phạm Thị Nguyệt / lớp lá 2 thực hiện. 

         +  “ Đổi mới tổ chức tạo hình trong trường mầm non” ( Cô Lê Giê Mi / lá 1 thực 

hiện) 

          + “ Xây dựng môi trường thân thiện” ( Cô Đoàn Thị  Thanh Tuyền/ lớp mầm 3 

thực hiện) 

          + Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ ( Cô Hoàng Đặng Hồng 

Nhung/ nhóm cơm thường 2 thực hiện) 

           + “Tăng cường tổ chức giáo dục phát triển vận động ngoài trời cho trẻ” ( cô 

Nguyễn Thị Phúc / lá 3 thực hiện). 

           + “ Đổi mới tổ chức  các hoạt động vận động cơ bản cho trẻ tại phòng thể dục” 

( cô Phạm Cao Thanh Tâm / lớp chồi 1 thực hiện ) 

     - Tăng cường kiểm tra các chuyên đề trong năm như: LQCV, GD âm nhạc, tạo 

hình, LQVT, LQVH,  nhận biết phân biệt ( khối nhà trẻ ),Thử nghiệm khám phá , 

Hoạt động vui chơi trong lớp. 

*Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 

     - Điện thoại hoặc đến nhà phụ huynh gọi trẻ ra lớp , tạo mọi điều kiện, phương tiện 

cho trẻ 5 tuổi được học mà chơi, chơi mà học, duy trì ổn định sỉ số trẻ ra lớp và tạo 

niềm tin cho phụ huynh khi gửi con đến trường. 

    - Xây dựng Bộ công cụ dựa vào  Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi  để  dán trên bản tin trường 

lớp , phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc đánh giá trẻ. 

     - Chuẩn bị nội dung trong việc chăm sóc nuôi – dạy trẻ để tổ chức Họp phụ huynh 

lớp  ngay đầu năm  học 2014 – 2015 nhằm thông báo phụ huynh về việc chăm sóc 

nuôi – dạy trẻ. Giải đáp những thắc mắc từ phía phụ huynh  về Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, 

việc học chữ trước cho trẻ , băn khoăn lo lắng của phụ huynh khi trẻ chuẩn bị bước 
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vào lớp một… qua hình thức tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2014 – 2015, 

Sơ kết học kỳ I, tổng kết cuối năm học. 

IV. Về tổ chức nhân sự: 

Tổng số CB,GV.CNV toàn trường:  36, trong đó:  

  + Hiệu trưởng:  1           + Kế toán: 1 

  + Phó  Hiệu trưởng:  1         + Cấp dưỡng : 3         

  + Giáo viên:     15  ( TCMN: 7; CĐMN:6; ĐHMN: 2 )    

  + Bảo mẫu : 15  ( SCMN: 5; đang học TCMN:1;đang học CĐMN:2; Khác  

ngành :7)  

        Chủ trường: Bà Võ Thị Hoàng Trang  

- Sinh ngày: 27/7/1977 

- Trình độ văn hóa:  THPT 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh 

- Nghề nghiệp: Chủ trường mầm non Việt Mỹ 

- Địa chỉ thường trú: 95,97 Nguyễn Sơn ; Phường Phú Thạnh; Quận Tân Phú 

- Vai trò: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động của  

cơ sở. 

a) Hiệu trưởng  ( danh sách kèm theo ) 

b) Giáo viên     ( danh sách kèm theo ) 

Từng Cán bộ, giáo viên ,nhân viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

hành vi công việc đang đảm nhận. 

            Toàn thể Cán bộ, giáo viên,nhân viên được ký hợp đồng lao động sau 6 tháng 

thử việc và được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo 

hiểm tai nạn theo quy định Nhà nước. Hiện nay nhà trường đã thực hiện chế độ Bảo 

hiểm xã hội cho 20 người lao động , còn 2 người không tham gia mua vì hoàn cảnh 

kinh tế gia đình ( có làm bản cam kết ) và nhận tiền bảo hiểm xã hội vào trong kỳ 

lương hàng tháng,14 người đang thử việc nên chưa tham gia mua BHXH. 

             Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập chính trị do Phòng Giáo Dục và 

Đào tạo Quận tổ chức. Đối với giáo viên tham dự các buổi chuyên đề do các trường 

bạn tổ chức theo chỉ đạo của Tổ Mầm non. 

             Cán bộ quản lý và giáo viên đều được đào tạo chuyên môn, có trình độ chuẩn 

từ Trung cấp đến Đại học. 

             Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

             Giáo viên ( 15/15) thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non. 

c) Chiêu sinh trẻ: 

Năm học 2014 – 2015  trường có 3 nhóm nhà trẻ, 10 lớp mẫu giáo với tổng số là 202 

trẻ như sau: 

- Nhóm 18 – 24 tháng:    23 trẻ 

- Nhóm 25 – 36 tháng:     29 trẻ 

- 10 Lớp mẫu giáo: 150 trẻ 

        Trường tiếp tục nhận trẻ theo nhu cầu của phụ huynh để số lượng trẻ ngày càng 

phát triển đông hơn.    

IV- Về tài chính: 

   Trường Mầm non Việt Mỹ hoạt động dưới sự quản lý của Công ty Đại Phú 

Cường   
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a) Vốn đầu tư hoạt động:     2 tỷ      VNĐ, trong đó: 

             - Xây dựng:        1,175.000.000    VNĐ 

             - Cơ sở vật chất:   675.000.000     VNĐ 

             - Vốn hoạt động:      200.000.000  VNĐ 

   b)  Thu học phí và các khoản thu khác như sau: 

        LỚP THƯỜNG : 

* Đầu năm:    850.000đ/cháu/ năm 

        1. Cơ sở vật chất:                            700.000đ/cháu/năm 

        2. Hội phí CMHS:                          150.000 đ/cháu/năm 

           * Hàng tháng:     1.700.000đ/cháu/tháng 

        1. Học phí, các khoản khác:            1.000.000đ/cháu/tháng 

        2. Tiền ăn:                                        700.000đ/cháu/tháng       

LỚP CAO CẤP  : 

* Đầu năm:     1.200.000đ/cháu/năm  

        1. Cơ sở vật chất:                            1.000.000đ/cháu/năm 

        2. Hội phí CMHS:                           200.000đ/cháu/năm 

           * Hàng tháng:     2.600.000đ/cháu/tháng 

        1. Học phí, các khoản khác:            1.800.000đ/cháu/tháng 

        2. Tiền ăn:                                        800.000đ/cháu/tháng         

    c) Đã chi: 

        * Dịch vụ công cộng, mua sắm thiết bị:  

         1. Điện:                                              15.000.000đ/BQ tháng 

         2. Nước:                                                105.000đ/BQ tháng 

         3. Internet:                                             1.375.000đ/BQ tháng 

         4. Điện thoại:                                         1.403.000đ/BQ tháng 

         5. Bảo trì máy móc:                               2.500.000đ/BQ tháng 

         6. Vệ sinh phí, vệ sinh môi trường:       5.207.000đ/BQ tháng 

         6. Mua sắm thiết bị, dụng cụ:                2.100.000đ/BQ tháng   

        * Chi lương Cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên:  

               + Hiệu trưởng:   12.682.000 triệu / tháng 

                + Phó hiệu trưởng : 6.680.000 triệu / tháng  

               + Giáo viên:   49.886.000  triệu / tháng 

               + Kế toán, bảo mẫu: 55.566.000 triệu / tháng 

               + Tạp vụ, cấp dưỡng, bảo vệ:   18.954.000 triệu / tháng 

            *Tiền ăn trưa của CB,GV,CNV:   25.000đ /người/ngày. 

 

          Trên đây là báo cáo về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập Trường Mầm 

non Việt Mỹ  Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú quan tâm, tạo 

điều kiện cho nhà trường được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Nhà nước. 

 

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG 
-PGD&ĐT; 

-Lưu. 

 

 

                                                                         Nguyễn Thị Ngọc Oanh  


