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LỄ KHÁNH THÀNH KHU NHÀ 2 TẦNG 6 PHÒNG HỌC 

ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TỨC TRANH 

 

Ngày 14/5/2015, tại điểm trường tiểu học xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên đã diễn ra Lễ khánh thành khu nhà 2 tầng 6 phòng học thuộc Dự án viện trợ không hoàn 

lại cấp cơ sở năm tài khóa 2014. Ông Kenji Inoue, Bí thư Ban Kinh tế, đại diện Đại sứ quán Nhật 

Bản tới dự buổi lễ. 

Dự án xuất phát từ nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh 165 học sinh lớp 1 và lớp 2 

học tại khu nhà cũ đã xuống cấp (xây năm 1963, điểm trường này chỉ có 1 khu nhà). Lớp 3 phải 

học tại trường chính cách đó 8 km và đều phải học 2 ca. 

Dự án với số tiền viện trợ 99.354 USD đã xây dựng khu nhà mới 2 tầng 6 phòng học để 

toàn bộ 240 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của được học cả ngày tại điểm trường. 

Tại buổi lễ, ông Inoue phát biểu: “Tôi tin tưởng rằng khu nhà mới sẽ cải thiện điều kiện 

học tập của học sinh, và mong muốn công trình sẽ được sử dụng lâu dài để không chỉ phục vụ 

nhu cầu hiện tại mà còn dành cho những học sinh tương lai của trường”. 

Thay mặt đơn vị nhận viện trợ, bà Dương Thị Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tức 

Tranh bày tỏ cảm ơn và cho biết “UBND xã cam kết chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và sử dụng 

hiệu quả công trình”./. 
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