
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VIỆN TRỢ  

“CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI NĂM 2014” 

 

Ngày 09 tháng 12 năm 2014 

  

Thứ Ba ngày 09 tháng 12, buổi Lễ ký kết hợp đồng viện trợ cho 07 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 Xây dựng Trường Tiểu học Họa My xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông 

a) Số tiền viện trợ : 100.135 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ : Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức 

c) Nội dung dự án : 

Trang bị cho Trường Tiểu học Họa My - là Trường Tiểu học duy nhất tại xã Quảng Tâm - khối 05 

phòng học để học sinh địa phương an tâm học tập trong một môi trường phù hợp hơn. 

 

2. Dự án Xây dựng 04 cầu huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ 

a) Số tiền viện trợ : 61.736 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ : Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ 

c) Nội dung dự án : 

Tái xây dựng 03 cây cầu đã xuống cấp của huyện Thới Lai và 01 cây cầu đã xuống cấp của huyện Cờ 

Đỏ nhằm đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu qua lại hàng ngày của người dân trong khu vực.  

 

3. Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 2, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 

a) Số tiền viện trợ : 102.840 Đô la Mỹ  

b) Tổ chức nhận viện trợ : Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang 

c) Nội dung dự án : 

Xây dựng cho Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 01 khối 06 phòng học để học sinh địa phương 

có điều kiện học nguyên ngày. 

 

4. Dự án Xây dựng 08 cầu huyện Phong Điền và huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ 

a) Số tiền viện trợ : 73.919 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ : Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ 

c) Nội dung dự án : 

Xây dựng 06 cây cầu huyện Phong Điền và 02 cây cầu huyện Thới Lai nhằm đảm bảo an toàn phục 

vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân trong khu vực. 

 



5. Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang 

a) Số tiền viện trợ : 102.937 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ : Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú  

c) Nội dung dự án : 

Trang bị cho Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú 06 loại thiết bị y tế cần thiết cho việc tổ chức khám 

chữa bệnh tại chỗ đối với phần lớn các ca trước nay phải chuyển viện do thiếu thiết bị. 

 

6. Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa An Minh, tỉnh Kiên Giang 

a) Số tiền viện trợ : 103.050 Đô la Mỹ  

b) Tổ chức nhận viện trợ : Bệnh viện Đa khoa An Minh  

c) Nội dung dự án : 

Trang bị cho Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa An Minh 11 loại thiết bị y tế và 04 loại giường cần thiết 

cho việc tổ chức khám chữa bệnh tại chỗ đối với phần lớn các ca trước nay phải chuyển viện do thiếu 

thiết bị. 

 

7. Dự án Trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

a) Số tiền viện trợ : 101.900 Đô la Mỹ 

b) Tổ chức nhận viện trợ : Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng  

c) Nội dung dự án : 

Trang bị cho Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng 06 loại thiết bị y tế cần thiết cho việc tổ chức khám 

chữa bệnh tại chỗ đối với phần lớn các ca trước nay phải chuyển viện do thiếu thiết bị. 

 

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ 

Chí Minh đã lần lượt ký hợp đồng viện trợ cùng đại diện 07 dự án. 

 

Cuối buổi lễ, Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi phát biểu “Quan hệ hợp tác Nhật Việt đang phát 

triển tốt đẹp. Năm ngoái nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, thủ 

tướng hai nước đã có hoạt động viếng thăm song phương, và trong năm 2014, các hoạt động giao lưu 

cấp cao tiếp tục diễn ra điển hình là chuyến thăm tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

với tư cách Quốc khách vào tháng 3 năm nay. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ODA 

Nhật Bản như khai thông một phần Đường cao tốc Bắc Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, khởi công 

Đường sắt đô thị tuyến số 01 cũng đang tiến triển. Thông qua các dự án quy mô lớn và Chương trình 

viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ phục vụ toàn diện lợi ích nhân dân Việt Nam, Nhật Bản đang 

tích cực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam với mong muốn tình hữu nghị song phương ngày 

càng thắm thiết.”. 

  



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với ông Nguyễn Ngọc Long 

Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức 

 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với ông Lê Văn Hồng - Chủ tịch 

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với bà Lê Thị Kim Bảy 

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với ông Trần Văn Sang 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với ông Nguyễn Phi Hùng 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Minh 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với ông Lương Văn Trừ 

Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ 



  

 

 

Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi (phải)  

ký hợp đồng viện trợ với ông Nguyễn Thanh Sang 

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng 

Chụp hình lưu niệm với 07 cơ quan 


