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 Thứ Ba, ngày 13 tháng 01 năm 2015, lễ bàn giao “Dự án xây dựng 06 phòng học mới cho Trường Tiểu học Trần Văn 

Ơn, xã Đắk Drô, tỉnh Đắk Nông” (Thực hiện năm 2012) thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính 

phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Địa điểm dự án) với sự hiện diện của ông 

NAKAJIMA Satoshi - Tổng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM, ông Nguyễn Xuân Danh - Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô, bà Hoàng Thị Hoa - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô và bà 

Lê Thị Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.  

 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn là 01 trong 02 Trường Tiểu học của xã Krông Nô, nơi trẻ em 3 thôn - buôn gồm buôn 

OL, buôn Đăk Trung và thôn Easanô đang theo học. Do trước đây trường chỉ có 01 khối 06 phòng học xây dựng năm 2000, 

không đủ cho khoảng 300 em toàn trường - tổng cộng 11 lớp, nên nhà trường buộc phải tổ chức học 02 buổi 01 ngày. Tuy 

nhiên, 70% học sinh trong trường là dân tộc thiểu số - tiêu biểu là dân tộc M’Nông, không sử dụng tiếng phổ thông - là tiếng 

Việt trong giao tiếp hằng ngày, vì vậy chế độ học 02 buổi 01 ngày khiến các em khó tiếp thu được việc học, kể cả việc học 

Môn Tiếng Việt. Để giải quyết các khó khăn này, dự án đã tài trợ 96.882 Đô la Mỹ để Trường Tiểu học Trần Văn Ơn xây 

dựng thêm 01 khối 02 tầng 06 phòng học mới, với đầy đủ bàn ghế học sinh - giáo viên, bảng đen, kệ sách.  

 Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi đã có lời phát biểu “Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ giải quyết được vấn 

đề thiếu phòng học để các em học sinh được học nguyên ngày, đồng thời mang đến cho các em một môi trường học tập 

khang trang giúp các em có thể yên tâm học tập, góp phần nâng cao trình độ dân trí địa phương.”. Để đáp lại, Trưởng phòng 

Danh cũng bày tỏ lòng biết ơn “Thay mặt cho cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Krông Nô - Đắk Nông 

nói chung và Trường Tiểu học Trần Văn Ơn nói riêng, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Nhân dân 

Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM và các cá nhân của Tổng Lãnh sự quán đã nhiệt 

tình hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi có được dự án và hoàn thành dự án này. Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện tốt việc bảo trì 

quản lý công trình và các thiết bị nói trên để phát huy hiệu quả lâu dài của dự án.”. 
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