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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 

 

THÔNG BÁO 

Kính gửi:  

Cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

Các bậc phụ huynh học sinh; 

Các em học sinh, cựu học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức. 

 Trong thời gian đi công tác tại Mỹ, bà Hoàng Thị Bích Hải – Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Chủ tịch hội đồng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức không may bị 

đột quỵ và qua đời vào hồi 12h42’ (theo giờ Việt Nam) ngày 30/05/2022  (tức ngày 01/05 

năm Nhâm Dần).  

Ngày 31/5/2022, Hội đồng quản trị nhà trường đã họp khẩn và quyết định bà Đỗ Hải 

Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị nhà trường - con gái bà Hoàng Thị Bích Hải giữ chức 

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Đỗ Hải Anh sẽ tiếp quản và điều hành mọi công việc 

tiếp theo của Nhà trường. 

Tóm tắt lý lịch của bà Đỗ Hải Anh 

Họ và tên: ĐỖ HẢI ANH  

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1986. 

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn 

Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam 

Nơi ở hiện tại: New York, Hoa Kỳ 

Trình độ học vấn: 

- Bằng Cử nhân Quản lý doanh nghiệp từ ĐH Warwick (Vương Quốc Anh). 

- Bằng Thạc sĩ Quản lý Tài chính từ ĐH Thương mại Paris (Cộng hòa Pháp). 

- Bằng Thạc sĩ Phát triển bất động sản từ ĐH Columbia tại New York (Hoa Kỳ). 

Năng lực kinh nghiệm: 

- Chuyên gia phân tích tài chính tại Ngân hàng HSBC, thành phố London (Vương 

Quốc Anh). 
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- Chuyên gia Quản lý nhân sự tại Công ty tư vấn Emst & Young (Singapore) 

- Chuyên gia Đầu tư tại Công ty bất động sản Welltower, thành phố New York (Hoa 

Kỳ). 

Ngoại ngữ, ngôn ngữ: 

- Tiếng Việt: Bản ngữ. 

- Tiếng Séc (Tiệp khắc): Thành thạo như bản ngữ. 

- Tiếng Anh: Thành thạo như bản ngữ. 

- Tiếng Pháp: Thành thạo. 

Vậy Nhà trường xin thông báo để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; các bậc phụ 

huynh và các em học sinh được biết. 

Trân trọng thông báo! 

                                                                    Mỹ Hào, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

 


