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Kính gửi: ƯBND tỉnh Quảng Trị.

Trường Mầm non Tư thục với tên gọi: “ TRƯỜNG M ẦM  N O N  HÀ SƠN ” được 
thành lập theo quyết định số ] 083/Q Đ -U BN D  ngày 7/9/2012 của U BN D  TP Đ ông Hà,

Trường Mầm non Hà Sơn được thành lập là phù hợp vói mạng lưới các trường mầm 
non, đáp ứng nhu cẩu chăm sóc giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học trên 
địa bàn thành phố, đồng thời góp phan thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà 
nước.

Hiện nay, Nhà trường có nhu cầu xây dựng một mô hình trường Mẩm non chất 
lượng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân sinh sống trên địa bàn. Nâng mức hưởng lợi về 
mặt chăm sóc và giáo dục cho các cháu lứa tuổi mầm non, nhằm hình thành và phát triển ờ 
trẻ những năng lực chung của con người, những kỹ năng sống và giao tiếp cần thiết cho 
bản thân, phù hợp với yêu cầu của gia đình, cộng đồng, xã hội và chuẩn bị tốt cho trẻ vào 
học ở giai đoạn tiếp theo.

D o đó, Nhà trường muốn được đầu tư xây dựng tại khu đất đã được quy hoạch nằm 
trên trục đường Lê Thanh Tông giao với đường Hoàng Thị Ái, Phường 5, TP Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị. Góp phần giải quyết bài toán về thời gian cho các hộ gia đình đóng trên 
địa bàn khu dân cư, phát triển sự nghiệp giáo dục và nền kinh tế của TP Đ ông Hà phù hợp 
với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Vị trí khu đất XĨ11 đầu tư để xây dựng trường (kèm theo sơ đồ khu đất):
+ Nam: Giáp đường quy hoạch 
+ Bac: Giáp đường Lê Thánh Tông 
+ Đông: Giáp lô đất đã được quy hoạch 
+ Tây: Giáp đường Hoàng Thị Ái
Vì vậy, Nhà trường viết tờ trinh này kính trinh U B N D  tỉnh Quảng Trị cho phép 

được đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hà Sơn tại địa điểm nói trên.
Nhà trường xin chân thảnh cảm ơn!

Noi nhận:
- Nlur trên;

- Lưu VP.
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