
TƯ LIỆU THÔNG TIN 

15/1/2014 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

 

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 

 

1. Ngày 15/1/2014, tại Đại sứ quán Nhật Bản đã diễn ra Lễ ký hợp đồng viện trợ 

không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho 7 dự án (danh sách kèm theo). 

 

2. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã ký với 

đại diện các đơn vị nhận viện trợ: 

(1) Ông Phạm Văn Dung, Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

“Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa” 

(2) Ông Lê Bá Tiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Dân 

 “Dự án mở rộng trường tiểu học Tân Dân B” 

(3) Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoan Bái 

“Dự án mở rộng trường tiểu học xã Đoan Bái” 

(4) Ông Lê Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Bộ 

“Dự án mở rộng trạm y tế xã Bình Bộ” 

(5) Ông Đỗ Tiến Lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Phúc 

“Dự án xây dựng trường trung học cơ sở Thái Phúc” 

(6) Ông Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Tiến 

“Dự án xây dựng trường tiểu học Tam Tiến” 

(7) Ông Lại Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập 

“Dự án xây dựng trường tiểu học Tân Lập” 

 

3. Tổng số tiền viện trợ cho 7 dự án trên là 817.617 USD. Trong đó, Dự án cung 

cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa được thực hiện với sự hỗ trợ 

của bác sĩ Tadashi Hattori, người đã phẫu thuật miễn phí cho hơn 10.000 bệnh 

nhân đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt tại Việt Nam trong nhiều năm qua. 

 

4. Tại Lễ ký, Đại sứ Fukada phát biểu: 

- Những dự án đã ký ngày hôm nay sẽ mang lại những thay đổi lớn lao trong 

lĩnh vực giáo dục và y tế - nền tảng cuộc sống của chúng ta. 

- Tôi mong rằng những dự án viện trợ này vẫn phát huy hiệu quả trong vòng 

10, 20, 30 năm tới và sẽ là cầu nối tới một Việt Nam giàu mạnh. Nhân dịp 

này, tôi xin chúc cho tình hữu nghị giữa chúng ta cũng như quan hệ hữu 

nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc và bền chặt./. 



-  

 

Đại sứ Hiroshi Fukada và Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa Phạm Văn Dung trao đổi Hợp đồng viện trợ 

 

 

Đại sứ Fukada phát biểu 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH DỰ ÁN 

 

I. Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

 

1. Khái quát dự án: 

- Cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa để Bệnh viện có 

thể thực hiện những ca phẫu thuật khó. 

- Sau khi dự án hoàn thành, chất lượng khám chữa 

bệnh của Bệnh viện sẽ được nâng cao. 

- Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ của bác sĩ 

Tadashi Hattori, người đã phẫu thuật miễn phí cho 

hơn 10.000 bệnh nhân đục thủy tinh thể và các bệnh 

về mắt tại Việt Nam trong nhiều năm qua. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa mỗi năm có hàng 

trăm ca bệnh nặng cần phẫu thuật, nhưng do thiếu 

thiết bị y tế chuyên dụng nên Bệnh viện khó có thể đáp ứng được nhu cầu của phần 

lớn bệnh nhân. 

   

Phòng khám, phòng lưu bệnh nhân 

 

3. Số tiền viện trợ: 108.600 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

 



II. Dự án mở rộng trường tiểu học Tân Dân B 

 

1. Khái quát dự án: 

- Xây dựng khu nhà mới 2 tầng 8 phòng học cho trường tiểu học Tân Dân B có 490 

học sinh. 

- Sau khi dự án hoàn thành, học sinh sẽ được học cả 

ngày trong một môi trường an toàn hơn. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Dân số 14.000 người, tỷ lệ hộ nghèo 12%. 

- Trường tiểu học Tân Dân B hiện có 3 khu nhà, 

trong đó 1 khu nhà không thể sử dụng được do đã 

xuống cấp nghiêm trọng. Nhà trường phải bố trí cho 

học sinh học 2 ca tại 2 khu nhà còn lại. 

            

Khu nhà đã xuống cấp 

 

3. Số tiền viện trợ: 119.672 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Tân Dân 

 

 

 

 

 



III. Dự án mở rộng trường tiểu học xã Đoan Bái 

 

1. Khái quát dự án: 

- Xây dựng khu nhà mới 2 tầng 8 phòng học cho 

trường tiểu học xã Đoan Bái có 640 học sinh. 

- Sau khi dự án hoàn thành, học sinh sẽ được học cả 

ngày trong một môi trường an toàn hơn. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Dân số 15.000 người, tỷ lệ hộ nghèo 24%. 

- Do thiếu phòng học, trường tiểu học xã Đoan Bái 

phải bố trí cho học sinh học 2 ca tại khu nhà đã 

xuống cấp (tường nứt vỡ, vôi vữa bong tróc...). 

             

Khu nhà đã xuống cấp 

 

3. Số tiền viên trợ: 118.117 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Đoan Bái 

 

 

 

 

 

 



IV. Dự án mở rộng trạm y tế xã Bình Bộ 

 

 

1. Khái quát dự án: 

- Xây dựng khu nhà mới 2 tầng 14 phòng và cung cấp các thiết bị y tế cần thiết cho 

trạm y tế xã Bình Bộ. 

- Sau khi dự án hoàn thành, người dân trong vùng sẽ 

được hưởng các dịch vụ y tế thiết yếu. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dân số 

4000 người, tỷ lệ hộ nghèo 25%. 

- Trạm y tế xã Bình Bộ không đủ tiêu chuẩn của một 

trạm y tế: cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo vệ 

sinh, thiếu thốn trang thiết bị... 

             

Phòng khám, phòng làm việc đã xuống cấp 

 

3. Số tiền viện trợ: 120.437 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Bình Bộ 

 

 

 



V. Dự án xây dựng trường trung học cơ sở Thái Phúc 

 

1. Khái quát dự án: 

- Xây dựng khu nhà mới 2 tầng 8 phòng học cho trường THCS Thái Phúc có 380 học 

sinh. 

- Sau khi dự án hoàn thành, học sinh sẽ được học cả 

ngày trong một môi trường an toàn hơn. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dân 

số 7000 người, tỷ lệ hộ nghèo 19%. 

- Trường THCS Thái Phúc hiện có 2 khu nhà, trong đó 

1 khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng (tường nứt, mái 

dột...). Nhà trường phải bố trí cho học sinh học 2 ca tại 

khu nhà còn lại và học nhờ tại hội trường các thôn cách 

trường 500m. 

             

Khu nhà đã xuống cấp 

 

3. Số tiền viện trợ: 115.178 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Thái Phúc 

 

 

 

 

 



VI. Dự án xây dựng trường tiểu học Tam Tiến 

 

1. Khái quát dự án: 

- Xây dựng khu nhà mới 2 tầng 8 phòng học và trang bị bàn, ghế, bảng cho trường 

tiểu học Tam Tiến có 450 học sinh. 

- Sau khi dự án hoàn thành, học sinh sẽ được học cả 

ngày trong một môi trường an toàn hơn. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Dân số 7000 người, tỷ lệ hộ nghèo 27%. 

- Trường tiểu học Tam Tiến hiện có 4 khu nhà nhỏ, 

trong đó 2 khu nhà không thể sử dụng được do đã 

xuống cấp và chịu thiệt hại sau bão. Trường phải bố 

trí cho học sinh học 2 ca tại 2 khu nhà còn lại. 

            

Khu nhà đã xuống cấp 

 

3. Số tiền viện trợ: 117.925 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Tam Tiến 

 

 

 

 

 



VII. Dự án xây dựng trường tiểu học Tân Lập 

 

1. Khái quát dự án: 

- Xây dựng khu nhà mới 2 tầng 8 phòng học và 

trang bị bàn, ghế, bảng cho trường tiểu học Tân Lập 

có 420 học sinh. 

- Sau khi dự án hoàn thành, học sinh sẽ được học cả 

ngày trong một môi trường an toàn hơn. 

2. Địa điểm và hiện trạng: 

- Xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Dân số 8000 người, tỷ lệ hộ nghèo 22%. 

- Trường tiểu học Tân Lập hiện phải bố trí cho học 

sinh học 2 ca tại 3 khu nhà nhỏ đã xuống cấp. 

            

Khu nhà đã xuống cấp 

 

3. Số tiền viện trợ: 117.688 USD 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Tân Lập 

 


