
LỄ KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VIỆN TRỢ  

“CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NĂM 2013” 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2013 

  

Thứ Ba ngày 17 tháng 12, buổi Lễ kí kết hợp đồng viện trợ cho 08 dự án thuộc Chương trình viện trợ 

không hoàn lại năm 2013 của Chính phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Thông tin dự án: 

1. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Đức Tín 1 huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

a) Số tiền viện trợ: 115,412 Đô la Mỹ  

b) Tổ chức nhận viện trợ: Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh 

c) Nội dung dự án:  

Dự án tài trợ Trường Tiểu học Đức Tín 1 xây khu phòng học mới được trang bị đầy đủ vật dụng học 

tập như bàn ghế học sinh, nhằm giải quyết tình trạng học sinh chỉ được học một buổi, và đem lại cho 

các em môi trường học tập an toàn, thích hợp hơn. 

 

2. Dự án xây dựng Trường Mầm non - Tiểu học xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

a) Số tiền viện trợ: 121,259 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Ban Quản lý dự án huyện Tuy Phong  

c) Nội dung dự án:  

Dự án tài trợ Trường Mầm non - Tiểu học thôn Cây Cám xã Hòa Minh xây 03 lớp Tiểu học và 2 lớp 

Mầm non được trang bị đầy đủ vật dụng học tập như bàn ghế học sinh, nhằm đem lại cho các em môi 

trường học tập an toàn, thích hợp hơn. 

 

3. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Bảo Thuận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

a) Số tiền viện trợ: 104,051 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng  

c) Nội dung dự án:  

Trường Tiểu học Bảo Thuận hiện chỉ có thể tổ chức cho học sinh học 1 buổi do cơ sở vật chất xuống 

cấp và thiếu phòng học. Dự án tài trợ trường xây thêm 06 lớp học được trang bị đầy đủ vật dụng học 

tập như bàn ghế học sinh, nhằm đem lại cho các em học sinh môi trường học tập an toàn, thích hợp 

hơn. 

 

4. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Hòa B huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

a) Số tiền viện trợ: 113,535 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn 



c) Nội dung dự án:  

Dự án tài trợ Trường Tiểu học Tân Hòa B xây khu nhà 02 tầng 10 phòng học nhằm tạo điều kiện cho 

nhà trường tổ chức học 2 buổi/ngày và đem lại cho các em học sinh môi trường học tập an toàn, thích 

hợp hơn. 

 

5. Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

a) Số tiền viện trợ: 121,910 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp 

c) Nội dung dự án:  

Dự án tài trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp mua sắm 17 loại thiết bị y tế, tiêu biểu như máy 

phân tích huyết học tự động, nhằm giúp bệnh viện thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh cho 

khoảng 200,000 người dân trong huyện. 

 

6. Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

a) Số tiền viện trợ: 120,759 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng 

c) Nội dung dự án:  

Dự án tài trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng mua sắm 17 loại thiết bị y tế, tiêu biểu như máy phá 

rung tạo nhịp tim, máy tạo oxy di động, nhằm tạo điều kiện cho bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh 

tại chỗ đối với các ca mà trước giờ phải chuyển viện do cơ sở vật chất xuống cấp hoặc do thiếu máy 

móc thiết bị. 

 

7. Dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

1) Số tiền viện trợ: 110,382 Đô la Mỹ 

2) Tổ chức nhận viện trợ: Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp 

3) Nội dung dự án:  

Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp thực hiện chức năng khám chữa bệnh cho toàn dân trong huyện và 

một số bệnh nhân đến từ biên giới Campuchia. Dự án tài trợ bệnh viện mua sắm 09 loại thiết bị y tế, 

chủ yếu là thiết bị khoa phụ sản, nhằm giúp bệnh viện nâng cao năng lực chăm sóc sản phụ trước và 

sau sinh, năng lực phòng ngừa biến chứng. 

 

8. Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước cho ấp 4, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

a) Số tiền viện trợ: 45,903 Đô la Mỹ  

b) Tổ chức nhận viện trợ: Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Vĩnh Hưng 

c) Nội dung dự án:  

Xã Vĩnh Bình có khoảng 1,200 dân đang phải sử dụng nước sông - suối, nước mưa, nước giếng trong 

sinh hoạt. Dự án tài trợ Hệ thống cấp nước với chức năng xử lý nước sạch, nhằm đem đến cho người 

dân nguồn nước sạch với mức giá hợp lý, bảo vệ sức khỏe người dân. 



Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự HIDA Harumitsu Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã 

lần lượt kí hợp đồng viện trợ cùng đại diện 8 dự án. 

 

Cuối buổi lễ, Tổng lãnh sự HIDA Harumitsu phát biểu “trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nhật Bản - Việt 

Nam đang ngày càng gắn bó nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Việt, tôi xin kính chúc 

cho tình hữu nghị hai nước có thêm những bước phát triển mới, chúc cho quá trình giao lưu, hợp tác với người 

dân địa phương ở cấp cơ sở thông qua Chương trình viện trợ này sẽ ngày càng thắm thiết và cùng mang lại 

những thành quả to lớn, bền vững trong tương lai.” 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Húy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  

huyện Đức Linh 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Chiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án  

huyện Tuy Phong 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Ngọc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

tỉnh Lâm Đồng 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Finnis, Giám đốc Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chụp hình lưu niệm 

 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa  

huyện Phụng Hiệp 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Trạng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

 huyện Tân Hồng 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

 huyện Bù Đốp 

Ông Tổng Lãnh sự (phải) ký hợp đồng viện trợ với 

ông Châu, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng 

huyện Vĩnh Hưng 


