
Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 

Dự án nâng cấp Làng trẻ em Birla Hà Nội 

 

１．Thông tin dự án 

（１）Xây dựng một dãy nhà học nghề 2 tầng (gồm 2 phòng học nghề, 

2 phòng kho, 2 phòng thể chất và nhà vệ sinh) rộng hơn 400 

mét vuông và hàng rào dài hơn 100 mét cho Làng trẻ em Birla, 

một cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Nội. 

（２）Cải thiện môi trường học tập, nhất là học nghề, cho các em trên 

13 tuổi nói riêng và tăng cường sức khỏe cũng như khuyến 

khích tất cả các em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội hòa nhập với xã 

hội. 

 

２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 

（１）Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

（２）Hiện nay, Làng trẻ em Birla đang nhận nuôi 110 em trong độ 

tuổi từ 2 đến 18. Làng khuyến khích các em học tập các kỹ năng 

nghề để có thể tự lập trong tương lai và tổ chức các lớp nghề điện, nấu ăn, thủ công mỹ 

nghệ cho các em từ đổ tuổi 13 trở lên. Trong khi đó, lớp học nghề đang được sử dụng 

hiện nay đã được xây dựng từ năm 1987 với mục đích ban đầu là nơi ở cho công nhân xây 

dựng Làng. Mái nhà và tường bê tông đều đã dột nát, gây nguy hiểm cho các cháu sử 

dụng. Mặt khác, do thời tiết và thiếu không gian chuyên biệt, các hoạt động ngoại khóa 

như câu lạc bộ thanh thiếu niên, vận động thể chất hoặc mỹ thuật thường xuyên bị cản 

trở. 

 

            Bên ngoài lớp học nghề hiện đang sử dụng               

 

３．Giá trị viện trợ   83,186 Đô-la Mỹ 

 

４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ  Làng trẻ em Birla Hà Nội 

 

ハノイ市 


