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Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kết 

nối và phục vụ cộng đồng năm học 2022 – 2023 của Khoa Khoa học Xã hội, nhóm giảng 

viên Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc đã lập, xin phê duyệt và thực hiện kế 

hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng (KN&PVCĐ) tại Trường mầm non Phiêng Cằm, huyện 

Mai Sơn, Sơn La ngày 09 tháng 09 năm 2022. 

 

Các giảng viên Khoa Khoa học Xã hội cùng Bà Phạm Thị Hảo - Hiệu trưởng trường 

Mầm non Phiêng Cằm 

Xuất phát từ mục tiêu thực hiện tốt một trong ba nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại 

học là kết nối và phục vụ cộng đồng bên cạnh các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học đồng thời góp phần hiện thực Kế hoạch chiến lược hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn 2030 của Nhà trường; phát huy vai trò của 

cá nhân giảng viên Khoa Khoa học Xã hội đối với cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế 

của Nhà trường, các giảng viên Khoa Khoa học Xã hội gồm: ThS. Lò Thị Hồng Nhung, 



ThS. Điêu Thị Vân Anh, TS Đặng Thị Hồng Liên đã thực hiện hoạt động thiện nguyện 

kết hợp khảo sát năng lực sử dụng Tiếng Việt của trẻ mầm non đang học tập tại 06 lớp 

của điểm trường Phiêng Phụ, trường mầm non Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, Sơn La.  

Phiêng Cằm là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn, có tổng diện 

tích tự nhiên hơn 15.200 ha, cách trung tâm huyện 86km; gồm 23 bản, với 3 dân tộc 

Thái, Mông, Khơ Mú cùng sinh sống. Đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó 

khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, việc đi lại học hành của các em học sinh còn rất vất vả. Trường 

mầm non Phiêng Cằm có tổng số 41 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 29 nhóm 

lớp với 750 trẻ học tại 11 điểm trường (tổng số học sinh điểm trường Phiêng Phụ - 

Trường MN Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La: 153 trẻ, các em chủ yếu là con 

em gia đình nông dân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn xã. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn rất thiếu thốn chưa đáp ứng 

được đầy đủ cho các hoạt động của nhà trường. 

 

Các em nhỏ tại trường Mầm non Phiêng Cằm 

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn với các em nhỏ vùng 

cao với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đoàn 

thiện nguyện của Khoa Khoa học Xã hội đã trao tặng 153 tấm áo ấm, chăn màn và nhiều 

phần quà khác với trị giá 30 triệu đồng cho nhà trường và các cháu. Những món quà đầy ý 



nghĩa về vật chất và tinh thần này không những giúp các em học sinh được học trong những 

lớp học thật khang trang sạch đẹp mà còn giảm bớt cái lạnh giá buốt của mùa đông vùng cao. 

Đó còn đồng thời là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để các em thêm yêu trường, mến lớp, 

thích được đi học để khám phá kiến thức, vượt khó, vươn lên trong học tập và trong cuộc 

sống. 

 

Tặng áo ấm cho trẻ trường Mầm non Phiêng Cằm 



 

Kết hợp tổ chức tết Trung thu tại điểm trường Phiêng Phụ (Trường MN Phiêng Cằm) 

Thay mặt cho Ban giám hiệu, bà Phạm Thị Hảo – Hiệu trưởng nhà trường đã trân trọng 

đón nhận, bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc và đặc biệt là lòng biết ơn sâu sắc tới đoàn, nhà trường 

cũng xin cam kết sẽ đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả nhất những món quà đoàn đã trao tặng, 

đồng thời sẽ phát huy truyền thống, tiềm năng và thế mạnh hiện có để xây dựng tập thể nhà trường 

vững mạnh mục tiêu  trọng tâm là  cô dạy giỏi, bé chăm ngoan, chủ động, trung thực, tạo nên môi 

trường giáo dục chất lượng. 



 

Bà Phạm Thị Hảo – Hiệu trưởng phát biểu cảm ơn đoàn công tác 

Có thể nói đây là những hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng rất thiết thực nhằm 

lan tỏa yêu thương vì một cộng đồng hạnh phúc. Hoạt động này cũng làm tăng cường sự hiểu 

biết và mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Khoa học Xã hội, với địa phương. Từ đó từng bước 

xây dựng và nâng cao vị thế của khoa, của Nhà trường không chỉ trong các hoạt động đào tạo 

mà còn góp phần phát triển văn hoá, giáo dục, xã hội của khu vực Tây Bắc. 


