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Ngày 2 tháng 10 năm 2015 

 

Tư liệu thông tin 
 Lễ bàn giao Trường tiểu học Nước Lăng thuộc Dự án “Cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc 
thiểu số tại 3 tỉnh miền Bắc và miền Trung” trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại tổ chức 
NGO của Nhật Bản năm tài khóa 2014. 

 
1. Ngày 1 tháng 10 (thứ năm),  tại trường tiểu học Nước Lăng, Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã 

diễn ra lớp bàn giao các lớp học mới và lắp đặt trang thiết bị vệ sinh được thực hiện bởi Dự án 
“Cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh miền Bắc và miền Trung (Năm 
thứ 2)” năm tài khóa 2014. 

2. Tổ chức Plan Japan là tổ chức NGO của Nhật Bản, hoạt dụng nguồn hỗ trợ ODA của chính phủ 
Nhật Bản (số tiền cung cấp cho dự án lần này là 482.348 USD) và phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, cùng với các ban ngành phụ trách của chính quyền địa phương để tiến hành cải thiện 
môi trường giáo dục (xây phòng học, lắp đặt các thiết bị vệ sinh- cung cấp nước sạch, cung cấp 
sách ..v.v.), đào tạo tập huấn cho giáo viên (tổ chức hội thảo xem xét biện pháp cải thiện chương 
trình học, trao đổi kinh nghiệm giảng dậy giữa các giáo viên…) thúc đẩy các hoạt động giáo dục 
tại địa phương. 

3. Trường tiểu học Nước Lăng, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 3 trường tiểu học được 
xây dựng lớp học mới và lắp đặt trang bị các thiết bị vệ sinh từ nguồn hỗ trợ của dự án này. Các 
học sinh học ở đây đa số là con em dân tộc tiểu số. Trước khi được hỗ trợ, trường chỉ có 3 lớp 
học. 5 khối học được thực hiện theo cơ chế thay phiên nhau vào ca sáng và ca chiều. Ngoài ra, 
học sinh lớp 5 của thôn Mang Mu bên cạnh phải qua sông để học tại trường chính, mỗi khi nước 
lên là các học sinh đó phải nghỉ học. 
Thông qua dự án do tổ chức Plan Japan hoạt dụng nguồn hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, 2 lớp 
học mới và thiết bị vệ sinh đã được trang bị, các buổi học của 5 khối học sinh cũng có thể thực 
hiện được cả ngày. Ngoài ra các học sinh lớp 5 của làng Mang Mu bên cạnh cũng không cần 
thiết phải qua sông đi học mà có thể học luôn tại trường tiểu học này, tạo cho các em học sinh 
một môi trường giáo dục đầy đủ và an toàn hơn. 

4. Tới tham dự lễ bàn giao có Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện 
Ba Tơ, Ông Phạm Văn Tem Chủ tịch Ủy  ban nhân dân xã Ba Xa, Bà Funakoshi Mina, Cán bộ 
quản lý dự án của tổ chức Plan Japan, Ông NAGAI Katsuro, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản... 
Phát biểu tại Buổi lễ, Công sứ NAGAI bày tỏ vui mừng vì Nhật Bản đã có những đóng góp 
nhằm nâng cao môi trường giáo dục cho trẻ em, là những người sẽ gánh vác tương lai của Việt 
Nam, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ liên quan đã hỗ trợ thực hiện dự án này.  

 

 

 

 



 

 


