
Thông cáo báo chí 
 

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam  

Lễ Ký kết Hợp đồng cung cấp viện trợ trong khuôn khổ Hợp tác viện trợ không 

hoàn lại quy mô nhỏ cấp cơ sở bởi Chính phủ Nhật Bản 

 

1. Lễ Ký kết hợp đồng viện trợ cho Dự án Rà phá bom mìn nhân đạo nhằm phát triển 

cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình được diễn ra vào ngày 27/11/2015 tại Đại sứ quán 

Nhật Bản ở Việt Nam. Xin xem tài liệu đính kèm để biết thêm chi tiết.  

 

2. Trong buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Hiroshi Fukada và Giám đốc 

quốc gia của Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam (MAG), bà Portia Stratton đã ký Hợp 

đồng viện trợ có giá trị 636,362 USD.  

 

3. Đại sứ Fukada đã nhấn mạnh rằng thông qua việc thực hiện dự án, sẽ mang lại 

điều kiện sinh sống “an toàn, thuận tiện và hạnh phúc hơn” ở những địa phương bị ô 

nhiễm bom mìn chưa nổ. Đại diện đơn vị nhận viện trợ, bà Stratton đã cảm ơn Chính 

phủ Nhật Bản về sự đóng góp cho hoạt động ra phá bom mìn tại Việt Nam.  

 

4. Buổi ký kết còn có sự hiện diện của Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Giám đốc Trung 

tâm hoạt động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng với các quan chức, đoàn ngoại giao 

và các vị khách mời khác.  

 

Thiếu tướng Minh cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và bày tỏ hi vọng vào 

những hoạt động rà phá bom mìn của MAG.  

       

 

 

Dự án Rà phá bom mìn nhân đạo nhằm phát triển cộng đồng tại tỉnh Quảng 

Bình 

 



 

Khái quát  

a. Mục tiêu của Dự án là tháo gỡ bom mìn và các vật liệu chưa phát nổ (UXO) tại tỉnh 

Quảng Bình nhằm phát triển kinh tế - xã hội cũng như giảm thiểu các hiểm họa cho 

cuộc sống của người dân địa phương.  

b. Sau khi thực hiện dự án trong thời gian 12 tháng, ít nhất 4,400 vật liệu chưa phát 

nổ sẽ được tháo gỡ và một khu vực rộng lớn sẽ được tận dụng triệt để cho mục đích 

phát triển như tái định cư, làm nông nghiệp hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản.  

 

Địa điểm thực hiện dự án 

Tỉnh Quảng Bình 

 

Hiện trạng 

Tại Quảng Bình, một lượng lớn các vật liệu chưa phát nổ vẫn bị chôn vùi tại nhiều địa 

điểm. Đặc biệt, những vụ nổ bom chum khiến cho nhiều người thiệt mang, trong đó 

có cả trẻ em và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

         

Số tiền viện trợ 

636,362 USD 

 

Đơn vị thực hiện dự án  

Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam 


