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 Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013, Lễ bàn giao trang thiết bị “Dự án trang bị thiết bị mổ Phaco cho Trung tâm 

chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận” (Thực hiện năm 2012) thuộc Chương trình Viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của 

chính phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Trung tâm chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận (Đơn vị xin viện trợ) với sự hiện 

diện của ông HIDA Harumitsu – Tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản TP.HCM, ông Võ Đại – Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Thuận, bà Phan Thị Lai – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, ông Phạm Văn Hải – Giám đốc Trung tâm 

chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận, bác sĩ HATTORI Tadashi – Giám đốc Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á (APBA). 

 Trung tâm chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận là cơ sở khám chữa mắt duy nhất tại tỉnh có thể thực hiện phẫu thuật 

Đục thủy tinh thể, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân tỉnh Ninh Thuận trong việc phòng chống, chữa trị các 

bệnh về mắt. Dự án viện trợ số tiền 106,141 Đô la Mỹ cho Trung tâm để mua sắm 7 loại thiết bị y tế cần thiết nhất phục vụ 

cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ khoa mắt, đặc biệt là tạo môi trường phẫu thuật thích hợp cho các bệnh nhân Đục thủy 

tinh thể tại tỉnh.  

 Tại buổi lễ, ông HIDA đã có lời phát biểu “Tôi rất vui mừng có thể góp phần cải thiện y tế địa phương. Nhân dịp 

Năm hữu nghị Nhật - Việt kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, tôi xin bày tỏ mong muốn các 

thiết bị y tế được trang bị thông qua dự án này sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và tỉnh Ninh Thuận, 

cũng như tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam”. Để đáp lại, Giám đốc Hải cũng bày tỏ lòng biết ơn “Thay mặt cho 

Trung tâm chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận, cho phép tôi gởi lời cảm ơn tới Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM đã 

chấp thuận dự án trang thiết bị mổ Phaco cho Trung tâm chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận. Cảm ơn UBND Tỉnh Ninh 

Thuận, Sở Y tế Ninh Thuận đã tạo điều kiện cho Đơn vị tiếp nhận dự án. Đó cũng là lời cam kết sẽ sử dụng, bảo trì bảo 

dưỡng trang thiết bị đã được viện trợ có hiệu quả và sử dụng lâu dài.” 
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