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 Thứ Năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014, Lễ bàn giao “Dự án xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã 

Krông-nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk” (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 Lê Văn Tám (Đơn vị xin viện trợ) với sự 

hiện diện của ông YAKABE Yoshinori - Phó Tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản TP.HCM, ông Cao Xuân 

Xảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Lăk, ông Bùi Quang Liên - Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lăk, ông Y 

Măng Rơ Lưk - Bí thư Đảng bộ xã Krông-nô, ông Y Thị Niê - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám. 

 Trường Tiểu học Lê Văn Tám là một cơ sở giáo dục vô cùng quan trọng đối với trẻ em trong 6 buôn xã 

Krông-nô nhưng do thiếu phòng học, trường đã phải mượn 3 nhà cộng đồng của buôn làm cơ sở phụ, để tổ 

chức lớp học một buổi cho các em học sinh. Tuy nhiên, vì đây vốn không phải trường học, nên những cơ sở vật 

chất cần thiết cho một trường học hoàn chỉnh như phòng giáo viên, nhà vệ sinh, sân trường, đều chưa được 

trang bị. Dự án thông qua số tiền viện trợ 103.448 Đô la Mỹ đã trang bị cho Trường cơ sở vật chất gồm 1 dãy 

nhà 5 phòng học, 1 phòng hiệu trưởng, 1 dãy nhà 2 phòng ở cho giáo viên, nhà vệ sinh, cổng trường, giếng 

nước, bể chứa nước, sân trường. 

 Tại buổi lễ, Phó Tổng lãnh sự YAKABE đã có lời phát biểu “Tôi rất vui mừng có thể mang lại môi trường 

học tập an toàn, thoải mái hơn cho toàn bộ 127 giáo viên và học sinh tại trường. Xin chúc cho ngôi trường được 

trang bị từ dự án này sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam”. Để đáp lại, Phó 

Chủ tịch Xảo cũng bày tỏ lòng biết ơn “Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu có hiệu quả của Chính phủ 

Nhật Bản. Đề nghị Phòng GD&ĐT, UBND xã Krông Nô, Trường Tiểu học Lê Văn Tám có kế hoạch bảo quản, 

bảo dưỡng, quản lý, sử dụng dự án được tài trợ đúng quy định và hiệu quả” 
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