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 Thứ Tư, ngày 14 tháng 01 năm 2015, lễ bàn giao “Dự án xây dựng công trình nước sinh hoạt buôn Kuaih, xã Eakênh, 

huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk” (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 công trình nước sinh hoạt buôn Kuaih (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 Sỹ Kỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân huyện Krông Păk, ông Nguyễn Văn Hà - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Krông Păk, ông Phan Đính -  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ea Kênh.  

 Tình hình sử dụng nước sạch tại tỉnh Đăk Lăk những năm gần đây đang được cải thiện rõ rệt, tuy vậy, vẫn còn những 

nơi có phân nửa dân cư chưa được sử dụng nước sạch, điển hình là xã Eakênh thuộc dự án này. Nguồn nước giếng, nước 

sông - suối, nước mưa mà phân nửa dân cư buôn Kuaih xã Eakênh sử dụng trong sinh hoạt bị ô nhiễm bởi các hóa chất như 

phân bón, thuốc trừ sâu, gây ra bệnh kiết lỵ, tiêu chảy, đau mắt cho người sử dụng, vì vậy dân cư tại đây khao khát một 

nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn. Dự án đã tài trợ 90.495 Đô la Mỹ cho buôn Kuaih xã Eakênh huyện Krông Păk xây dựng 

hệ thống cấp nước bao gồm một số hạng mục như đài nước, tuyến ống cấp nước chính, cổng hàng rào và hố thấm v.v. 

 Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi đã có lời phát biểu “Chúng tôi hy vọng hệ thống cấp nước này sẽ là 

nguồn cung cấp nước sạch cho người dân trong buôn, giúp người dân địa phương cải thiện tình trạng an toàn vệ sinh trong 

sinh hoạt.”. Để đáp lại, Chủ tịch Kỷ cũng bày tỏ lòng biết ơn “Tôi thay mặt cho nhân dân huyện Krông Pắk, xin gửi lời cảm 

ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Nhân dân Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM. 

Vì đây là công trình hết sức có ý nghĩa và thiết thực phục vụ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc buôn Kuaih, xã Ea Kênh, 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk. Chúng tôi cam kết sẽ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để công trình phát huy hiệu quả sử 

dụng lâu dài.”. 
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