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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP 

CỦA CÁC EM DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN KONTUM 
 

Giáo phận Kon Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum (Miền 

Gia Lai và Miền Kon Tum theo cách gọi của Giáo Phận), có tổng diện tích : 25.225Km
2 

, địa hình 

hầu hết là đồi núi.  

Riêng Miền Kon Tum có diêṇ tích tư ̣nhiên là 9.689,61 km
2
. Dân số toàn tỉnh khoảng 

520.000 người, trong đó Dân tộc thiểu số chiếm hơn 53% (Trích thống kê dân số 2018). Đa số dân 

chúng sống bằng nghề nông, làm nương rẫy nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Thu nhập nông 

nghiệp không đủ sống họ phải đi làm thêm, làm mướn kiếm ăn. 

 

Hiện nay, trên địa bàn Miền Kon Tum phần đông người thiểu số thuộc nhóm: Gia Rai, Ba 

Na, Xê Đăng, Jơ Lơng và Rơ Ngao. Nếu nhận được sự giúp đỡ từ các chương trình thì chính họ là 

những người được hưởng lợi. 

Địa bàn trải rộng, địa hình đồi núi và tùy theo từng nhóm sắc tộc quần cư, Giáo Phận Kon 

Tum đã thành lập 35 giáo xứ để đáp ứng nhu cầu mục vụ và giúp họ nâng cao đời sống, đặc biệt là 

vấn đề giáo dục. 

Trước mắt nếu được hỗ trợ từ chương trình thì CARITAS KONTUM sẽ thực hiện tại các 

làng: Kon Kơ Tu, Plei Yang Roong, Plei Rơ Lơng và Kon Jơdri thuộc Giáo xứ Chính Tòa. Đây là 

những làng có khó khăn nhiều hơn so với các làng khác và vì thế mà các em học sinh cần được giúp 

đỡ nhiều hơn.  

Tại các làng Chính phủ cũng đã xây dựng các lớp học mầm non, mẫu giáo, cấp I nhưng chưa 

có các cơ sở giữ trẻ (từ 6 đến 36 tháng tuổi) để các cháu được chăm sóc và để bố mẹ có điều kiện đi 

làm. Các em học cấp II phải đi học trường cách xa làng khoảng 3km. Các em học cấp III thì phải đi 

xa hơn 8-10 km. 

Ví dụ như làng Kon Kơ Tu (nơi cô Martha có dịp đến thăm) nếu xét theo độ tuổi đến trường 

thì có khoảng 400 em đi học nhưng thực tế theo số thống kê của Caritas Kon Tum thì đầu năm học 

2019 chỉ có 316 em đến trường. 

Trong đó: 

 Sinh viên Đại học - Cao đẳng               :       3 hs (18 – 22 tuổi) 

 Học sinh cấp III                                    :     17 hs (15 – 17 tuổi) 

 Học sinh cấp II                                     :     80 hs (11 – 14 tuổi) 

 Học sinh cấp I                                       :   144 hs ( 6 – 10 tuổi) 

 Học Mẫu giáo                                       :     72 hs ( 3 – 5 tuổi) 

Số còn lại vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu phương tiện nên các em đã bỏ học. 

Số học sinh theo học thực tế đến cuối năm học còn tiếp tục giảm cũng vì điều kiện như trên. 

 

Nhận thức được vấn đề nêu trên, những năm qua Caritas Kon Tum đã mở CƠ SỞ NỘI TRÚ 

tại Giáo xứ Chính Tòa để quy tụ một số em có điều kiện gia đình quá khó khăn nhưng ước muốn 

được tiếp tục học, được nâng cao tri thức để các em được giúp đỡ.  

Hiện tại Cơ sở nội trú Chính Tòa do Caritas Kon Tum quản lý và điều hành có: 

-113 học sinh đang theo học cấp III tại các trường trong thành phố Kon tum. 

-33 em đang theo học nghề may. 



Ngoài ra Cơ sở nội trú còn mở các lớp học thêm về ngoại ngữ, công nghệ thông tin để bổ 

sung thêm kiến thức cho các em khi vào đời. Học sinh nội trú tại cơ sở được miễn phí hoàn toàn ăn, 

ở, điện nước sinh hoạt. Riêng chi phí tiền ăn cho mỗi em là 1USD/ngày. 

Để tạo điều kiện cho các em có phương tiện đến trường ở các làng xa hoặc ngay tại Cơ sở nội 

trú, hằng năm Caritas Kon Tum luôn tìm kiếm nguồn tài trợ để mua xe đạp hoặc bảo dưỡng, tu sửa 

các xe đạp cũ từ những năm trước để cho các em mượn khi học sinh có nhu cầu trong suốt các cấp 

học (năm học 2019-2020 Caritas Kon Tum nhận được thêm 15 xe đạp mới). 

Trong khả năng hạn chế của Caritas Kon Tum hiện tại chỉ giúp được các học sinh như vậy, 

còn về đồng phục và học phí thì gia đình các em tự đóng góp. 

Đây cũng là mô hình mà một số giáo xứ vùng sâu vùng xa trong Giáo phận tổ chức,thực hiện 

nhằm tạo điều kiện để các em được đến trường, các địa điểm này do giáo xứ điều hành. 

 

Trên đây là một số thông tin xin chuyển đến quý vị, rất mong được sự giúp đỡ quý giá từ các 

tấm lòng hảo tâm. 

Cầu chúc quý vị luôn bình an. 

 

 

 

 

                                                                       Kon Tum, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

                                                                               Giám đốc Caritas Kon Tum 
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