
 

 

Tư liệu thông tin 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

  Ngày 26 tháng 01 năm 2016 

 

Lễ khánh thành Dự án viện trợ không hoàn lại về xây nhà vệ sinh,

 cải thiện điều kiện vệ sinh tại tỉnh Ninh Bình 

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Ngài Nakajima Yushito, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã tham dự Lễ khánh thành 

Dự án xây nhà vệ sinh, cải thiện điều kiện vệ sinh tỉnh Ninh Bình, diễn ra tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình. Dự án được viện trợ bởi nguồn vốn không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản vào năm 2014. 

Hai trường THCS Lê Lợi và Tiểu học Nguyễn Trãi tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có khu vực vệ sinh 

đã được xây dựng và sử dụng hơn 25 năm, không có mái che, tường nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, cần nhanh chóng cải thiện môi 

trường vệ sinh trong khuôn viên trường. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết này, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cấp vốn viện trợ không 

hoàn lại cấp cơ sở và kết hợp với 9 doanh nghiệp Nhật Bản 
(*)

 tài trợ thiết bị để thực hiện dự án này. 

Dự án này nhận được khoản viện trợ 75,267 USD và đã hoàn thành xây dựng khu vệ sinh chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Nhật Bản. 

Nếu trước đây, khu vệ sinh cũ không có mái che, gây khó khăn trong sử dụng, đặc biệt khi thời tiết xấu như trời mưa, thì hiện nay các 

em học sinh đã có thể sử dụng một khu vệ sinh thoải mái và sạch đẹp. 

Tại buổi Lễ khánh thành, Tham tán Nakajima phát biểu: “Thông qua dự án cải thiện điều kiện vệ sinh của địa phương lần này, chúng 

tôi cũng mong muốn tiếp tục nối dài tình hữu nghị, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt – Nhật. Chúng tôi hi vọng địa phương có 

thể duy tu, bảo dưỡng thật tốt để công trình này có ích lâu dài trong tương lai.” 

Bên cạnh đó, đại diện cho 9 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án, ông Yamakawa Kaoru, Tổng Giám đốc Công ty Thép Kyoei 

Việt Nam, kêu gọi các em học sinh “hãy sử dụng nhà vệ sinh mới thật hiệu quả và tập thói quen rửa sạch tay sau khi sử dụng”. 

Đáp lại sự gửi gắm này, ông Hà Ngọc Triệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến Chính phủ 

Nhật Bản và các nhà tài trợ, đồng thời cam kết “chúng tôi sẽ sử dụng hiệu quả cũng như duy tu bảo dưỡng tốt khu vệ sinh mới này”. 

(*) Danh sách 9 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia dự án: Công ty Maeda Việt Nam, Công ty Nikken International Asia, Công ty 

Organo Việt Nam, Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Biken Việt Nam, Công ty Bơm Ebara Việt Nam, Công ty Fuji Electric Việt 

Nam, Công ty Lixil Việt Nam, Công ty Thép Kyoei Việt Nam 
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