
 

 

 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam  

10/02/2014 

 

Tư liệu thông tin 

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản  

năm tài khóa 2013 

“Dự án Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2)” 

 

 

1.    Ngày 10 tháng 2 (thứ Hai), tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã ký kết với Tổ 

chức World Vision Japan hợp đồng viện trợ không hoàn lại của “Dự án Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ 

sơ sinh tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2)” do NGO thực hiện trong năm tài khóa 2013 của Nhật Bản.     

 

(1) Số tiền ký kết viện trợ:  455. 612 USD 

(2) Đơn vị thực hiện:  Tổ chức World Vision Japan  

 

2. Nội dung dự án:  

(1)   Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên – một tỉnh phía Tây Bắc của Việt Nam- thường xuyên trong 

tình trạng thiếu vốn đầu tư trầm trọng, do vậy nhiều cơ sở y tế hiện có của tỉnh không đáp ứng tiêu chuẩn 

của Chính phủ Việt Nam, cơ sơ vật chất và trang thiết bị của các cơ sở y tế này lạc hậu hơn rất nhiều so 

với ở các thành phố. Ngoài ra, mặc dù được cung cấp dịch vụ y tế miễn phí nhưng những người dân địa 

phương phần lớn là người dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông nghiệp truyền thống, lại bị rào cản 

ngôn ngữ, văn hóa cũng như khó tiếp cận tới các cơ sở y tế, nên tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế ở đây rất thấp 

như tỷ lệ sinh con tại nhà cao, tỷ lệ thăm khám như khám sức khỏe trước sinh thấp.      

 

  Trong tình trạng như vậy, sử dụng hợp tác viện trợ không hoàn lại do NGO thực hiện của Nhật Bản 

năm tài khóa 2012, tổ chức World Vision Japan đã hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam và Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên.v.v. đã thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện cơ sở y tế và tăng cường việc tiếp cận dịch vụ chăm 

sóc Bà mẹ - Trẻ sơ sinh của nhân dân trong huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo là các huyện có tỷ lệ 

hộ nghèo cũng như nhu cầu về dịch vụ y tế cao của tỉnh Điện Biên.  

 

(2)   Tổ chức World Vision Japan dựa trên thành quả hoạt động của năm tài khóa trước, tiếp tục triển khai 

các hoạt động này thông qua hình thức hợp tác viện trợ không hoàn lại do NGO thực hiện của Nhật Bản 

trong năm tài khóa 2013, sẽ tiến hành cải thiện các cơ sở y tế (nâng cấp các cơ sở y tế hiện có, cung cấp 

máy móc), nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh của nhân viên y tế cấp huyện, xã, 

làng bản, phổ cập kiến thức liên quan đến chăm sóc bà mẹ - trẻ sơ sinh cho các bà mẹ và những người 

bảo hộ.v.v. 

 

(3)   Tổ chức World Vision Japan là tổ chức NGO của Nhật Bản đang triển khai hoạt động trong lĩnh vực 

viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.v.v. tại nhiều nơi trên thế giới, và cho đến nay tại Việt Nam, 

tổ chức này đang thực hiện dự án trên nhiều lĩnh vực như lĩnh vực giáo dục, dự án hỗ trợ người khuyết 

tật.v.v. 

 

(4)   Ngoài ra, dự án này tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực y tế bảo vệ sức khỏe dành cho đối tượng 

là phụ nữ, đây là sự hỗ trợ dành cho dự án liên quan đến nữ giới (dự án gender) mà hiện nay Chính phủ 

Nhật Bản đang tích cực thực hiện.   

 

3.   Tại buổi lễ, Ngài Fukada Hiroshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Bà Maho Miura, 

Giám sát dự án của Tổ chức World Vision Japan đã ký kết hợp đồng viện trợ. 

 



 

 

4.   Dự án này là dự án các vấn đề trọng điểm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thuộc viện trợ không hoàn lại cho 

dự án do NGO thực hiện của Nhật Bản (Dự án đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Châu Á). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tham khảo) Quang cảnh thực hiện “Dự án cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên” năm tài khóa 

2012.  

(Nhân viên y tế làng đã tham gia khóa đào tạo của Dự án này đang hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh cho các bà 

mẹ trẻ tại bản làng của người dân tộc Mông) 


