
Danh sách các dự án 
 
1. Dự án mua sắm thiết bị khám chữa bệnh chuyên khoa mắt tại Trung tâm phòng 

chống bệnh xã hội Quảng Ninh 
2. Dự án xây dựng dự án thủy lợi Lờ A Lồng xã Lao Chải tỉnh Yên Bái 
3. Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cán Khê tỉnh Thanh Hóa 
4. Dự án xây dựng trường tiểu học Trần Lâm xã Thành Lợi tỉnh Nam Định 
5. Dự án mở rộng Trung tâm Phục hồi Chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Núi 

Thành tỉnh Quảng Nam 
6. Dự án xây dựng trường tiểu học Gia Lạc xã Cát Minh tỉnh Bình Định 
7. Dự án xây dựng trường tiểu học Trà Tân xã Trà Tân tỉnh Quảng Ngãi  



Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 
Dự án mua sắm thiết bị khám chữa bệnh chuyên khoa mắt  

tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Ninh 
 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án cung cấp cho Trung tâm phòng chống bệnh xã hội 

Quảng Ninh bốn loại máy móc phục vụ công tác chữa bệnh 
chuyên khoa mắt bao gồm máy laser nhãn khoa, máy siêu âm 
mắt, máy đo giác mạc và máy siêu âm nhãn khoa. 

（２）Nhờ có các thiết bị được cung cấp từ dự án này mà Trung tâm 
phòng chống bênh xã hội Quảng Ninh có thể phát hiện, chẩn 
đoán và chữa trị cho khoảng 10.000 ca bệnh liên quan tới 
võng mạc mỗi năm, từ đó phòng chống tật mù lòa ở các ca 
bệnh này.  

 
２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 
（１）Tỉnh Quảng Ninh (Dân số khoảng 1.200.000 người)  

Theo đơn vị tiếp nhận viện trợ là Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Ninh, 
trong 5 năm gần đây số ca phẫu thuật cho các bệnh như đục thủy tinh thể và bệnh võng 
mạc đã tang từ 800 ca lên 1.000 ca. Ngoài ra, trước mỗi ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, 
cần tiến hành chẩn đoán để xác định được độ và vị trí của thủy tinh thể, nhưng do các 
máy móc mà trung tâm hiện có không có đầy đủ các chức năng, vì vậy không thể tiến 
hành kiểm tra kĩ lưỡng dẫn tới tỉ lệ biến chứng sau mổ của bệnh nhân cao.  
 

 
         Phòng các bệnh nhân sau phẫu thuật 

 
３．Giá trị viện trợ  89.730 Đô-la Mỹ 
 
４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Ninh 
 

Tỉnh Quảng Ninh 



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

Dự án xây dựng dự án thủy lợi Lờ A Lồng xã Lao Chải tỉnh Yên Bái 
 

 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án sẽ xây dựng một đập bê tông và tuyến kênh dài 627,5m thay thế 

cho công trình thủy lợi cũ đã hư hỏng do trận lũ trong tháng 8 năm 2017 
tại khu vực bản Hủ Trù Linh và bản Trống Khua xã Lao Chải.  

（２）Sau khi dự án hoàn thành sẽ có khả năng cung cấp nước tưới cho 10 héc 
ta ruộng lúa và đảm bảo cho người dân yên tâm trồng trọt lúa nước (vụ 
hai). 

 
２． Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 

（１）Làng Lao Chải huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái (Dân số khoảng 5.800 người) 
（２）Khu vực làng Lao Chải đã chịu nhiều thiệt hại do cơn lũ ngày 2/8/2017, trong đó hệ 

thống thủy lợi của xã bao gồm đập nước và kênh đào của xã chịu thiệt hại nặng nề. Mặc 
dù vụ mùa tiếp theo rơi vào tháng 12 tuy nhiên vào thời điểm tháng 11 toàn bộ khu vực 
phía bắc của làng vẫn khô hạn, cho đến tháng 4 năm sau lượng nước mưa hàng tháng 
chỉ đạt khoảng 20mm khiến cho người dân không thể trồng được lúa. Nếu vẫn không 
có hệ thống thủy lợi thay thế thì cuộc sống của người dân tại đây sẽ trở nên vô cùng 
khó khăn.  

 
          Đường ống dẫn nước trần trên đất đá (phía bên phải) 

 
３．Giá trị viện trợ  88.450 Đô-la Mỹ 
 
４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Xí nghiệp thủy nông Mù Cang Chải 
 
 
  

Tỉnh Yên Bái 



Tỉnh Thanh Hóa 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 
Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cán Khê tỉnh Thanh Hóa 

 
 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt (bao gồm 2 bể đầu 

nguồn, 8 bể trữ nước và 3.5km đường ống nước). 
（２）Dự án hoàn thiện sẽ giúp cho 137 hộ dân với dân số 503 người tại thôn 

2 xã Cán Khê có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng: 
（１）Thôn 2 xã Cán Khê huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa (Dân số 503 

người)  
（２）Hiện tại người dân trong xã đang lấy nước uống từ một khe suối chảy ra từ ngọn đồi gần 

khu dân cư. Việc lấy nước từ khe suối như vậy thường do phụ nữ đảm nhiệm, vừa quá 
nặng nhọc so với những người phụ nữ này lại khiến cho họ không có thời gian tham gia 
sản xuất. Ngoài ra, nước uống được dự trữ cũng không đảm bảo vệ sinh và là nguyên 
nhân lớn nhất gây ra những bệnh lây nhiễm qua nguồn nước chẳng hạn như bệnh tiêu 
chảy.  

 
Một người phụ nữ đang giặt quần áo ở sông 

 
３．Giá trị viện trợ  82.368 Đô-la Mỹ 
 
４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Ủy ban nhân dân xã Cán Khê 
  



Tỉnh Nam Định 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 
Dự án xây dựng trường tiểu học Trần Lâm xã Thành Lợi tỉnh Nam Định 

 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án xây dựng một tòa nhà 2 tầng mới với 4 phòng học.  
（２）Với tòa nhà mới này trường tiểu học Trần Lâm sẽ đạt tiêu 

chuẩn do Sở giáo dục đưa ra về diện tích phòng học và học 
sinh của trường cũng sẽ có môi trường học tập khang trang 
hơn.  

２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 
Xã Thành Lợi huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định (Dân số khoảng 
1.600 người) 
Trong khi số lượng học sinh tăng lên khoảng 100 em (tương ứng với 4 lớp học) do sự 
gia tăng dân số chung của xã, với cơ sở vật chất hiện tại trường chỉ có thể xếp bàn và 
ghế cho các em cho tới tận sát bảng và các em cũng không có không gian để vận động.  
 

 

27 em học sinh trong một lớp học chỉ 30m2 

３．Giá trị viện trợ  80.184 Đô-la Mỹ 

４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Ủy ban nhân dân xã Thành Lợi



Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 
Dự án mở rộng Trung tâm Phục hồi Chức năng thuộc  

Trung tâm Y tế huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam 
 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án trang bị thêm một tòa nhà (một tầng bao gồm 5 phòng 

và nhà vệ sinh) cũng như 18 loại thiết bị phục hồi chức năng 
cho Trung tâm phục hồi chức năng huyện Núi Thành. 

（２）Sau khi hoàn thành dự án sẽ đảm bảo cho 160.000 người dân 
tại huyện Núi Thành và các khu vực lân cận có thể tiếp cận 
được dịch vụ phục hồi chức năng.  

 
２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 
（１）Huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam (dân số 160.000 người) và 

các khu vực lân cận. 
（２）Hiện tại việc tiến hành trị liệu phục hồi chức năng tại Trung tâm y tế huyện Núi Thành 

chỉ giới hạn trong việc châm cứu bằng phương pháp y học cổ truyền chứ không thực 
hiện được vật lý trị liệu như các trung tâm y tế cấp huyện khác tại Việt Nam. Chính vì 
thế, những người bệnh cần phục hồi chức năng buộc phải di chuyển 30km đến bệnh 
viện của tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, theo như điều tra của đơn vị tiếp nhận viện trợ, 
số bệnh nhân cần phục hồi chức năng trong phạm vi huyện phải gấp 4 đến 5 lần số 
lượng đã được báo cáo. 
 

 
Phòng điều trị y học cổ truyền tại Trung tâm y tế huyện Núi Thành 

 
３．Giá trị viện trợ  84.293 Đô-la Mỹ 
 
４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Hội hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH) 
 

Tỉnh Quảng Nam 



Tỉnh Bình Định 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 
Dự án xây dựng trường tiểu học Gia Lạc xã Cát Minh tỉnh Bình Định 

 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án xây dựng một tòa nhà mới cho trường tiểu học Gia 

Lạc (một tầng, 5 phòng học). 
（２）Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo số lượng phòng học và học 

sinh có thể học cả ngày.  
 
２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 
（１）Xã Cát Minh huyện Phú Cát tỉnh Bình Định (dân số 1.700 

người) 
（２）Hiện tại trường đang sử dụng một tòa nhà đã xây dựng từ 

khoảng 30 năm trước và liên tục phải sữa chửa, trùng tu, trên tường và trần nhà có 
nhiều vết nứt và bị rò nước, không đảm bảo tính an toàn hay vệ sinh. Ngoài ra, do 
thiếu phòng học, trường không thể tổ chức các lớp học cả ngày theo tiêu chuẩn của 
Bộ giáo dục và đào tạo mà phải cho học sinh học nửa ngày.  

 
Tòa nhà hiện tại của trường (xây năm 1989) 

 
３．Giá trị viện trợ  87.398 Đô-la Mỹ 
 
４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Ủy ban nhân dân xã Cát Minh 
 
 
 
  



Tỉnh Quảng Ngãi 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2017 
Dự án xây dựng trường tiểu học Trà Tân xã Trà Tân tỉnh Quảng Ngãi 

 
１．Thông tin dự án 
（１）Dự án xây dựng một tòa nhà (một tầng, 5 phòng học). 
（２）Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo đủ số lượng phòng học và 

học sinh có môi trường học tập tốt hơn. 
 
２．Khu vực tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 
（１）Xã Trà Tân huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi (dân số 2.500 

người) 
（２）Tòa nhà của trường đã có tuổi thọ trên 35 năm, trần nhà đã bị 

hỏng một phần, tường cũng bị nứt và ngấm nước mưa gây 
nấm mốc không đảm bảo được một môi trường học tập an toàn và vệ sinh. Ngoài ra, 
do thiếu phòng học nên học sinh chỉ có thể học buổi sáng hoặc buổi chiều.  
 

 
Tòa nhà hiện tại của trường (xây dựng năm 1982) 

 
３．Giá trị viện trợ  87.571 Đô-la Mỹ 
 
４．Đơn vị tiếp nhận viện trợ Ủy ban nhân dân xã Trà Tân 


