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Tư liệu thông tin 
Lễ trao tặng xe lăn trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại cho 

dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2013  
Dự án “Cung cấp xe lăn đã qua sử dụng cho trẻ em khuyết tật thông qua Chi hội 

chữ thập đỏ 3 tỉnh phía Bắc”  

1. Ngày 13  tháng 5 năm 2014 (thứ ba), tại Văn phòng Hội chữ thập đỏ Hải Dương 

đã diễn ra Lễ trao tặng xe lăn trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại 

cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2013, dự án “Cung cấp xe 

lăn đã qua sử dụng cho trẻ em khuyết tật thông qua Chi hội chữ thập đỏ 3 tỉnh phía 

Bắc”. 

2.  “Hội trao tặng xe lăn cho trẻ em nước ngoài” là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận 

(NPO) của Nhật Bản thực hiện việc thu thập những chiếc xe lăn đã không còn sử 

dụng ở Nhật Bản, sau đó vệ sinh, sửa chữa và đóng gói rồi gửi tặng cho trẻ em tật 

nguyền ở nước ngoài. Trước hiện trạng của Việt Nam nơi có nhiều trẻ em tật 

nguyền cần sử dụng xe lăn nhưng không có đủ số xe lăn cần thiết, “Hội trao tặng xe 

lăn cho trẻ em nước ngoài” đã sử dụng nguồn vốn tự có kết hợp với nguồn vốn từ 

chương trình viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản để dành tặng những chiếc xe 

lăn đã qua sử dụng cho Việt Nam. Với nguồn vốn chương trình viện trợ không 

hoàn lại cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2011, thông qua 

Hội chữ thập đỏ hai tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình, Hội đã trao tặng 150 chiếc xe 

lăn đã qua sử dụng cho trẻ em Việt Nam. 

3. Lần này, “Hội trao tặng xe lăn cho trẻ em nước ngoài” nhận được sự hỗ trợ từ 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản với 

tổng số tiền 2,078,046 Yên, thực hiện việc trao tặng 160 xe lăn cho Hội chữ tập đỏ 3 

tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam. Những chiếc xe lăn được trao tặng lần này 

được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể đối với việc mở rộng khả năng hoạt động của trẻ 

em khuyết tật. 

 

4. Ông Nguyễn Văn Quế- Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Lê Gia 

Tiến- Trưởng ban công tác xã hội , Giám đốc Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam 

thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam, ông Oda Kensuke- Ủy viên Ban chấp hành “Hội 

trao tặng xe lăn cho trẻ em nước ngoài” của Nhật Bản và ông Suzuki Kentaro- Bí thư 

thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đến dự Lễ trao tặng. Trong bài phát 

biểu tại buổi lễ, ông Suzuki Kentaro- Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản nhấn 

mạnh: “Mỗi chiếc xe này đều thấm đượm tình cảm yêu thương của người dân Nhật 

Bản dành cho trẻ em Việt Nam. Tôi cho rằng có thể nói chính những chiếc xe này là 

biểu tượng cho tình hữu nghị của hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Tôi mong rằng 

những chiếc xe này sẽ góp phần đáng kể đối với việc mở rộng khả năng hoạt động 

của trẻ em khuyết tật và mang đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các cháu.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh Lễ trao tặng xe lăn 

 

 

 

 

 

                                            

 


