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 Thứ Tư, ngày 14 tháng 01 năm 2015, lễ bàn giao “Dự án xây dựng 08 phòng học cho Trường tiểu học Lê Hồng 

Phong, huyện Krông Bông, 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 TP. HCM, ông Nguyễn Lân - Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện Krông Bông, ông Đỗ Xuân Triều - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Krông Mar, bà 

Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong.  

 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thuộc thị trấn Krông Mar huyện Krông Bông có 01 điểm trường chính và 02 

phân hiệu, trong đó điểm trường chính là cơ quan giáo dục quan trọng nơi đa số trẻ em trong khu vực đang theo học. Tại 

điểm trường chính, do thiếu phòng học, nhà trường chỉ có thể tổ chức học 02 buổi 01 ngày, ngoài ra, các phòng học được 

xây trên 30 năm, nên sàn nhà bị nứt, vôi tường bong tróc, dột nước, phòng học xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến sự 

an toàn của thầy và trò nhất là trong mùa mưa bão. Để giải quyết các khó khăn này, dự án đã tài trợ 120.460 Đô la Mỹ 

cho Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xây dựng khối 02 tầng 08 phòng học. 

 Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự NAKAJIMA Satoshi đã có lời phát biểu “Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ tạo điều kiện cho 

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, Phó Chủ tịch Lân cũng bày tỏ 

lòng biết ơn “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đã quan tâm hỗ trợ về kinh phí. Chúc cho 

ngôi trường sẽ là nơi sản sinh ra những niềm tự hào mới cho chúng ta, góp phần chắp cánh cho nền giáo dục huyện nhà 

ngày càng phát triển”. 
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