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 Thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014 Lễ bàn giao “Dự án Trang bị Thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện 

Đam Rông tỉnh Lâm Đồng” (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 y tế huyện Đam Rông (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 Trần Đức Tâm - 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, ông K’ Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đam Rông. 

 Tại huyện Đam Rông nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, Trung tâm y tế huyện Đam Rông là cơ sở y 

tế cấp huyện duy nhất vùng, thực hiện công tác khám chữa bệnh cho khoảng 41,850 người dân trong huyện. 

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc khám chữa bệnh cho người dân vùng cao, nhưng do hạn chế ngân 

sách, cơ sở vật chất Trung tâm luôn trong tình trạng thiếu thốn, tất cả các ca cần đến phẫu thuật ngoại khoa đều 

phải chuyển lên tuyến trên tại viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cách Trung tâm đến 120km, tức khoảng 3 giờ chạy xe. 

Bằng nguồn vốn viện trợ 103,448 Đô la Mỹ, dự án đã trang bị cho Trung tâm 12 thiết bị y tế thuộc 12 chủng loại 

khác nhau, nhằm nâng cao khả năng phát hiện bệnh kịp thời, điều trị bệnh nhanh chóng hiệu quả hơn, giảm 30% 

số lượt chuyển viện. 

 Tại buổi lễ, Phó Tổng lãnh sự YAKABE đã có lời phát biểu “Chúng tôi rất vui mừng vì thông qua dự án này 

đã có thể đóng góp một phần vào sự nghiệp cải thiện môi trường y tế tại địa phương. Xin chúc cho thiết bị y tế 

được trang bị từ dự án này sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và huyện Đam Rông tỉnh 

Lâm Đồng, cũng như tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam”. Để đáp lại, Giám đốc Hùng cũng bày tỏ lòng biết 

ơn “Tôi xin thay mặt cho Trung tâm y tế huyện Đam Rông và nhân dân huyện Đam Rông xin được bày tỏ lòng 

biết ơn sâu sắc đến Chính Phủ Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét duyệt 

và chấp thuận viện trợ cho dự án, cùng các cơ quan liên quan đã cấp kinh phí đối ứng và tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để đơn vị được tiếp nhận và thực hiện dự án một cách thuận lợi. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt 

việc quản lý, bảo trì và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được viện trợ để nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.” 
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