
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VIỆN TRỢ  

“CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NĂM 2014” 

 

Ngày 26 tháng 2 năm 2014 

  

Thứ Ba ngày 26 tháng 2, buổi Lễ kí kết hợp đồng viện trợ cho 05 dự án thuộc Chương trình viện 

trợ không hoàn lại năm 2014 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 Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận 

a) Số tiền viện trợ: 108.898 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận  

c) Nội dung dự án: 

Trang bị cho Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận - cơ sở thực hiện công tác chẩn đoán 

và điều trị kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại, các thiết bị y tế cần thiết như Máy 

kích thích thần kinh cơ, nhằm giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám chữa bệnh. 

 

2. Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa  

a) Số tiền viện trợ: 109.110 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa  

c) Nội dung dự án: 

Giải quyết vấn đề thiếu trang thiết bị cho Khoa Nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông 

qua việc trang bị cho bệnh viện 3 loại thiết bị y tế bao gồm Máy thở, Monitoring theo dõi bệnh 

nhi, Máy bơm tiêm điện. Nhờ đó, các bệnh nhi tại đây sẽ được chẩn bệnh chính xác và điều trị 

thích hợp hơn. 

 

3. Dự án Trang bị thiết bị và xây dựng phòng Y tế tại Nhà Nuôi dưỡng người già  

thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ 

a) Số tiền viện trợ: 81.160 Đô la Mỹ  

b) Tổ chức nhận viện trợ: Nhà Nuôi dưỡng người già thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ 

c) Nội dung dự án: 

Xây khối 6 phòng y tế và cung cấp dụng cụ y tế cho Nhà Nuôi dưỡng người già thuộc Hội Chữ 

thập đỏ thành phố Cần Thơ, nhằm giúp Nhà nuôi dưỡng tự chủ trong việc khám chữa bệnh tại 

chính cơ sở, đảm bảo hơn điều kiện sức khỏe cho các cụ già, cô nhi. 

 

 

 



4. Dự án xây dựng Cầu Cái Đôi và Cầu Rạch Lầu huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

a) Số tiền viện trợ: 102.432 Đô la Mỹ  

b) Tổ chức nhận viện trợ: Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

c) Nội dung dự án: 

Xây dựng lại hai cây cầu đã xuống cấp, là cầu Cái Đôi xã Long Khánh và cầu Rạch Lầu xã 

Trường Long Hòa, đồng thời xây thêm đường đan, để việc đi học, vận chuyển hàng hóa nông 

sản hàng ngày của bà con nơi đây được an toàn và thuận lợi hơn. 

 

5. Dự án xây dựng Đường Đan nông thôn ấp An Phú và Cầu kênh Na Tưng ấp An Nghiệp huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

a) Số tiền viện trợ: 89.256 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ: Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

c) Nội dung dự án: 

Xây đường đan ấp An Phú và cầu kênh Na Tưng ấp An Nghiệp nhằm giúp người dân nơi đây đi 

lại dễ dàng hơn, từ đó cải thiện tình hình y tế, giáo dục, giao thương tại địa phương. 

 

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 5 dự án. 

 

Cuối buổi lễ, Tổng lãnh sự HIDA Harumitsu phát biểu “Chúng ta vừa trải qua một năm hữu nghị 

Nhật Việt nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Rất nhiều hoạt 

động giao lưu văn hóa đã diễn ra giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam, khiến cho mối quan hệ giữa 

hai nước trở nên mật thiết hơn bao giờ hết. 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 Anh - Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền 

tỉnh Ninh Thuận 

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

Ông Thọ - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bà Bảy - Giám đốc Nhà Nuôi dưỡng người già 

thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ 

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

Ông Rê - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

thành phố Cần Thơ  

 

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

Ông Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Chụp hình lưu niệm 

 


