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 Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2013, Lễ bàn giao “Dự án xây dựng điểm trường Ấp 4 Trường Tiểu học Thới Bình 

C, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau” (Thực hiện năm 2011) thuộc Chương trình Viện trợ không hoàn lại quy 

mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Trường Tiểu học Thới Bình C (Đơn vị xin viện trợ) với sự hiện 

diện của ông YAKABE Yoshinori – Phó tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, ông Lê Minh Khởi - Bí thư 

Huyện ủy Thới Bình, ông Nguyễn Công Minh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn 

Tráng Kiện – Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, ông Huỳnh Văn Đức – Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thới Bình, 

ông Châu Văn Tính – Hiệu trưởng Điểm trường Ấp 4 Trường Tiểu học Thới Bình C. 

 Điểm trường Ấp 4 Trường Tiểu học Thới Bình C là một trong những cơ sở giáo dục vô cùng quan trọng trong Ấp, 

nơi các em ở độ tuổi Tiểu học và một bộ phận các em ở độ tuổi Trung học Cơ sở học tập. Dự án viện trợ số tiền 100,102 Đô 

la Mỹ để Trường trang bị phòng học, toilet, cổng tường rào, sân trường, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đen, 

nhằm tạo môi trường giáo dục an toàn, sạch đẹp cho gần 370 em học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở tại trường. 

 Tại buổi lễ, ông YAKABE đã có lời phát biểu “Tôi rất vui mừng khi các em học sinh Điểm trường Ấp 4 Trường 

Tiểu học Thới Bình C có một môi trường giáo dục an toàn, sạch đẹp hơn. 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 phòng học và vật tư được trang bị 

thông qua dự án này sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam”. Để đáp lại, Hiệu trưởng Tính 

cũng bày tỏ lòng biết ơn “Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và các cháu học sinh của trường chân thành cám ơn Tổng lãnh 

sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp lãnh đạo và gia đình Bác Nguyễn Thị Ảnh đã hiến đất của đình đang 

canh tác xây trường cho con em địa phương có nơi học tập, vui chơi. Chúng tôi hứa tiếp nhận, quản lý và khai thác sử dụng 

đạt hiệu quả tốt nhất.” 

 

Trường học mới được tài trợ 

 

Nghi thức cắt băng khánh thành tại buổi lễ 

 

Bảng tượng vốn viện trợ Nhật Bản 

 

Lớp học trong trường dự án 

 


