
Khái quát nội dung của 9 dự án tại lễ ký kết viện trợ trong Chương trình viện trợ không 

hoàn lại cấp cơ sở năm 2021 (cuối kỳ) 

 

1. Dự án cung cấp xe cứu hỏa đã qua sử dụng cho 7 tỉnh tại Việt Nam 

2. Dự án xây dựng trung tâm học tập và nơi lánh nạn thiên tai xã Hồng Hạ, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Dự án nâng cấp khu nhà tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại tỉnh Hà Giang.  

4. Dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học xã Nghi Lâm, tỉnh Nghệ An 

5. Dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học Junko, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam  

6. Dự án xây dựng phòng học cho trường tiểu học Tân Bình, xã Tân Bình, tỉnh Quảng Ninh 

7. Dự án xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho bản Tam, xã Chiềng Ngàm, tỉnh Sơn La 

8. Dự án xây dựng lớp học cho trường mầm non Thanh Lâm, xã Thanh Lâm, tỉnh Nghệ An 

9. Dự án xây dựng phòng học cho trường tiểu học Bình Tường, tỉnh Bình Định 

 

  



Dự án cung cấp xe cứu hỏa đã qua sử dụng cho 7 tỉnh tại Việt Nam 

 

1. Khái quát dự án 

Dự án sẽ trang bị 10 xe cứu hỏa đã qua sử dụng của Nhật Bản cho 7 

tỉnh thành rất thiếu xe, nhằm củng cố thêm các biện pháp phòng cháy 

chữa cháy ở địa phương.  

2. Đối tượng và hiện trạng dự án 

① Dự án được thực hiện tại tỉnh Cà Mau, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Long 

An, Quảng Nam, Sóc Trăng, và Tây Ninh. 

② Ở Việt Nam, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kể từ khi 

thực hiện "Đổi mới (chính sách đổi mới)", quá trình đô thị hóa ở 

các khu vực đông dân cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và 

quá trình công nghiệp hóa ở các tỉnh lân cận đang diễn ra, kèm theo 

đó những vụ cháy nổ tại các khu đông dân cư ngày một gia tăng. 

Năm 2017, cả nước có 3.824 vụ / năm, tổng thiệt hại lên tới khoảng 

2,12 nghìn tỷ đồng, so với năm 2005, số vụ tăng khoảng 18% và 

mức thiệt hại tăng gấp bốn lần. Mặt khác, Cục Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, cơ quan phụ trách về công tác chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trong cả nước, đang phải đối mặt với các vấn đề lớn như: sự thiếu kỹ năng của nhân 

viên phòng cháy chữa cháy, thiếu máy móc và các máy móc cũ đã bị lạc hậu, thời gian xử lý 

đám cháy từ nơi phát sinh còn lâu, năng lực và tốc độ xử lý còn chậm. 

Do vậy, cần có biện pháp tức thời để giải quyết các vấn đề trên.  

Đặc biệt, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đang sở hữu 3.473 phương tiện cứu nạn chữa cháy, 

trong đó bao gồm các phương tiện do các nước cung cấp, nhưng đa số nhiều phương tiện này 

đều đã cũ và lạc hậu, cần thiết phải nâng cấp và củng cố thêm các phương tiện chữa cháy.  

 

 

                      Xe cứu hỏa kiểu cũ đang được sử dụng hiện nay 

 

③ Số tiền viện trợ:   189.121 đô la mỹ (20.803.310 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện:  Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạncứu hộ, Bộ Công An 

 

  



Dự án xây dựng trung tâm học tập và nơi lánh nạn thiên tai xã Hồng Hạ, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

1. Khái quát dự án 

Bằng việc xây dựng một trung tâm đào tạo mới (2 tòa nhà, 120 

m2) về canh tác nông lâm kết hợp với phòng chống thiên tai và sơ 

tán an toàn và trang bị thiết bị (máy tính, ti vi...) tại xã Hồng Hạ, 

tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần vào sự phát triển của kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp và việc tạo ra các phương pháp sản xuất bền vững. 

Ngoài ra, Cơ sở đào tạo này còn có chức năng là nơi trú ẩn, lánh nạn 

cho cư dân địa phương trong trường hợp có thiên tai. 

 

2. Đối tượng và hiện trạng của dự án 

① Dự án được thực hiện tại xã Hồng Hạ, tỉnh Thừa Thiên Huế 

② Dân tộc tiểu số vùng núi của Việt Nam do điều kiện địa lý, văn 

hóa, nên đời sống kinh tế bị lạc hậu, nghèo nàn. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, nơi thường 

xuyên xảy ra thiên tai, không có đủ năng lực để thực hiện các chính sách một cách hiệu quả để 

nâng cao đời sống và bảo vệ tính mạng tài sản khi gặp thiên tai cho các dân tộc tiểu số đặc biệt 

dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Pa...đây là khu vực chậm phát triển và không có đủ năng lực để đối 

phó với thiên tai. Hơn nữa, kể từ tháng 10/2020, những trận mưa lớn liên tiếp xảy ra, khiến ít 

nhất 150 người thiệt mạng. 

 

 

Địa điểm dự định xây dựng trung tâm đào tạo sản xuất nông nghiệp kiêm nhà lánh nạn tại thôn 

Cân Tôm. 

 

③ Số tiền viện trợ:   89.659 đô la Mỹ (9.862.490 yên Nhật) 

④ Đơn vị thực hiện dự án:  Ủy ban nhân dân xã Hồng Hạ 

 

 



    

 

Dự án nâng cấp khu nhà tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại tỉnh Hà 

Giang 

 

1. Khái quát dự án 

Dự án sẽ cải tạo lại 7 phòng của cơ sở lưu trú, nơi cung cấp các 

dịch vụ toàn diện như bảo hộ, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái hòa nhập 

xã hội cho những nạn nhân trở về từ Trung Quốc, tại tỉnh Hà Giang 

nằm phía Tây Bắc Việt Nam. Dự án sẽ cải tạo, nền đất, hàng rào 

(160m), nhà vệ sinh ( 1 phòng 1 bồn cầu, 1 chậu rửa tay, tổng là 7 

cái mỗi loại), nhằm cải thiện môi trường vệ sinh của những nạn 

nhân này, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân.   

2.  Đối tượng và hiện trạng dự án 

① Dự án được thực hiện tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

② Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được sự phát triển 

về kinh tế, nhưng do chênh lệch kinh tế trong nước ngày càng lớn, 

sự dịch chuyển lao động trong và ngoài nước đã diễn ra, và cùng 

với đó là tội phạm có tổ chức, bao gồm cả mua bán người ngày 

càng gia tăng. Nạn nhân thường bị các đối tượng trung gian, bạn bè lừa gạt trong quá trình đi lao 

động ở nước ngoài và kết hôn với người nước ngoài, hơn nữa đặc biệt là hơn 80% nạn nhân được 

đưa sang Trung Quốc. Tỉnh Hà Giang là một trong những điểm nóng về nạn buôn bán người ở 

miền Bắc, nơi có nhiều nạn nhân từ Trung Quốc trở về được bảo vệ, từ năm 2012 đến nay đã có 

493 nạn nhân trở về. Ngoài việc cung cấp nơi ở, trung tâm còn cung cấp dịch vụ xác minh danh 

tính, lý lịch. và chăm sóc y tế tâm thần, thể chất và hỗ trợ tái hòa nhập xã hội (giới thiệu việc 

làm cho những người có nhu cầu). Hiện nay, có lo ngại rằng tình hình kinh tế ảm đạm do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid 19, sẽ khiến vụ việc buôn bán người này gia tăng. Tại tỉnh Hà Giang 

công tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân trở về đã trở thành những vấn đề quan 

trọng. 

 

Hiện trạng nhà cư trú cho các nạn nhân buôn bán người trở về hiện nay 

③ Số tiền viện trợ:  76.460 đô la Mỹ (8.410.600 yên Nhật) 

④ Đơn vị thực hiện: Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Giang 

 

  



Dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học xã Nghi Lâm, tỉnh Nghệ An 

 

1. Khái quát dự án 

Dự án sẽ xây dựng lại dẫy nhà dột nát trong khuôn viên của trường 

tiểu học Nghi Lâm tại xã Nghi Lâm, tỉnh Nghệ An (từ dẫy nhà cũ 1 

tầng, 3 phòng học, 126 m2 thành dẫy nhà mới 1 tầng 4 phòng học 

250m2), giải quyết tình hình thiếu phòng học, đảm bảo môi trường 

giao dục tốt hơn an toàn hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục phổ cập.  

2. Đối tượng và hiện trạng dự án 

① Dự án được thực hiện tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An 

② Dẫy nhà học của trường tiểu học Nghi Lâm được xây dựng cách 

đây 25 năm, nên đã bị xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa, do số học sinh 

ngày càng tăng nên không đủ lớp học. Một số khối không thể học cả 

ngày. Hơn nữa, diện tích của lớp học cũ không đảm bảo tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và đào tạo (60m2). Đặc biệt, tại dẫy nhà cũ dự định được xây mới lần này có diện 

tích rất nhỏ chưa đến 40m2, tường và trần nhà, sàn nhà đều bị hư hỏng nặng. Trong quá khứ, có 

lần một phần của mái nhà đã bị rơi xuống, trong tình trạng rất nguy hiểm. Khi trời gió to, trường 

bắt buộc phải cho học sinh nghỉ học vì lý do an toàn. Môi trường giáo dục tồi tàn là một trong 

những nguyên nhân khiến học sinh bỏ học và ko chịu đến trường ở miền núi, do vậy việc cải 

thiện môi trường giáo dục tại xã Nghi lâm là một nhiệm vụ cấp bách. 

 

 

                   Những vết nứt trên xà nhà của phòng học rất rõ.  

 

③ Số tiền viện trợ:   86.401 đô la Mỹ (9.504.110 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện dự án:  Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An 

 

 

 

 

  



Dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học Junko, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

 

1. Khái quát dự án 

Dự án sẽ phá toilet cũ không còn sủ dụng đến hiện nay trong khuôn 

viên của trường tiểu học Junko, xã Điện Phước, thay vào đó sẽ xây 

dựng dẫy nhà học 2 tầng mới (gồm 2 phòng học, một phòng họp, 2 

toilet ( mỗi toilet 1 bồn cầu và 1 bệ xí dùng cho nam), 2 chỗ rửa tay. 

Thông qua việc thực hiện dự án nhằm cải thiển môi trường giáo dục và 

nâng cao chất lượng đào tạo tiểu học của trường, đồng thời tạo một 

môi trường dễ làm việc hơn, thuận tiện cho các giáo viên tại trường.  

2. Đối tượng và hiện trạng dự án 

① Dự án thực hiện tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

② Trường tiểu học Junko có 592 học sinh và 34 giáo viên. Nữ du học 

sinh người Nhật Bản nghiên cứu về phát triển kinh tế Đông Nam Á tại Việt Nam năm 1993, sau 

khi về nước đã bất ngờ gặp tai nạn. Khi còn sống nữ du học sinh này luôn mong mỏi sẽ làm gì 

đó để giúp các em học sinh nghèo khó của Việt Nam, do đó bố mẹ của nữ du học sinh này mong 

muốn ý nguyện của cô sẽ mãi tồn tại ở Việt Nam nên họ đã dùng số tiền tiết kiệm và tiền phúng 

điếu của cô để xây dựng ra ngôi trường này năm 1995. Từ khi xây dựng đến nay đã trải qua 25 

năm, đơn vị nhận viện trợ mong muốn sẽ sử dụng tiền viện trợ vào việc xây dựng thêm những 

phòng học còn thiếu và duy trì trường học hiện này theo đúng nguyện vọng của nữ du học sinh 

trên.  

 

                          Hiện trạng trường học hiện nay 

 

③ Số tiền viện trợ:   87.351 đô la mỹ (9.608.610 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện dự án:  Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn 

 

 

 

  



Dự án xây dựng phòng học cho trường tiểu học Tân Bình, xã Tân Bình, tỉnh Quảng Ninh 

1. Khái quát dự án 

 

Dự án sẽ xây dựng 1 tòa nhà mới có chức năng giáo dục đặc biệt trong 

khuôn viên của trường tiểu học Tân Bình (tòa nhà 2 tầng, có phòng thư 

viện, phòng nghệ thuật, phòng học ngoại ngữ, phòng đa chức năng), 

đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục đào tạo, nhằm cải thiện môi trường 

giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. 

 

2. Đối tượng và hiện trạng dự án 

① Dự án được thực hiện tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng 

Ninh 

② Trường tiểu học Tân Bình có 3 điểm trường với tổng số học sinh là 

495. Tại điểm trường chính- địa điểm thực hiện dự án, số học sinh là 253 em và trong những 

năm gần đây đã tăng thêm 82 học sinh, các môn IT và tiếng Anh trở thành môn bắt buộc thì 

trường phải đối mặt với vấn đề môi trường giáo dục không được trang bị đầy đủ. Theo thông tư 

của Bộ Giáo dục, mỗi trường phải có ít nhất 1 phòng dành cho âm nhạc, nghệ thuật, 1 phòng 

dành cho ngôn ngữ, 1 phòng đa chức năng, tổng cộng 3 phòng, mỗi phòng phải rộng hơn 50m2. 

Tuy nhiên, trường tiểu học Tân Bình không đáp ứng được điều kiện này, các môn như nghệ thuật, 

âm nhạc, ngoại ngữ được học chung tại phòng học thông thường và học tại phòng họp. Do đó, 

gây ảnh hưởng tới các giờ học khác, không đảm bảo đủ không gian cho giáo viên và học sinh. 

Hơn nữa, 1 phòng họp của giáo viên phải dùng làm phòng học cho lớp 5B, phòng học vốn có 

của lớp 5B dành làm phòng đa chức năng. Mặt khác, tại tầng 1 của dẫy nhà 2 tầng có phòng thư 

viện, tuy nhiên không đủ cả về thiết bị và không gian, nên cần thiết phải đặt ở dẫy nhà mới xây 

lần này. 

 

Hiện trạng phòng học hiện nay 

 

③ Số tiền viện trợ:   86.606 đô la Mỹ (9.526.660 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà 

 

 

 



                             

Dự án xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho bản Tam, xã Chiềng Ngàm, tỉnh Sơn La 

 

1. Khái quát dự án 

Dự án sẽ xây dựng hệ thống nước sinh hoạt mới (bao gồm đập chứa 

nước (của 2 đầu mối), sửa bể sơ lắng và bể điều hòa, 2 bể lọc,đường 

ống dẫn chính dài 6,743m, trụ đỡ ống, cáp treo qua suối...) tại bản Tam, 

giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt, cải 

thiện môi trường sống khu vực.  

 

2. Đối tượng và hiện trạng dự án 

① Dự án được thực hiện tại bản Tam, xã Chiềng Ngàm, tỉnh Sơn La 

② Bản Tam có dân số khá đông, tuy nhiên nguồn nước lại cách xa, nên 

người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước 

sinh hoạt. Hiện này, người dân nơi đây phải di lấy nước tại những 

nguồn nước cách xa khoảng 500m đến 1km với những vận dụng rất 

thô sơ. Không chỉ mùa khô, ngay cả mùa mưa, lượng nước vẫn không đủ dùng. Do tính chất địa 

hình của bản, người dân không thể đào giếng. Hơn nữa, nguồn nước đang được dùng hiện nay 

không đáp ứng điều kiện vệ sinh, nguồn nước bẩn trong bản là nguyên nhân gây ra một số bệnh 

tại đây. 

 

 

 

                            Nước trong ao cũng bị cạn 

 

 

③ Số tiền viện trợ:   83.652 đô la Mỹ (9.201.720 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện dự án:  Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ngàm 

 

 

 

 

  



Dự án xây dựng lớp học cho trường mầm non Thanh Lâm, xã Thanh Lâm, tỉnh Nghệ An 

1. Khái quát dự án 

Dự án xây dựng một dẫy nhà mới trong khuôn viên ở điểm trường 

chính ngoài dẫy nhà học cũ đang bị xuống cấp (dẫy nhà được xây 

chung với Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm). Dẫy nhà mới là dẫy 

nhà 1 tầng gồm 2 phòng học, 2 phòng nghỉ, 2 kho, 2 khu vệ sinh 

(gồm 12 bồn cầu) tổng 351.12m2. Dự án mong đợi sẽ mang lai môi 

trường giáo dục tốt hơn nữa về mặt đảm bảo an toàn cho học sinh 

và nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập. 

2. Đối tượng và hiện trạng của dự án 

① Dự án được thực hiện tại Xã Thanh lâm, tỉnh Nghệ An 

② Tại Trường mần non xã Thanh Lâm hiện nay có điểm trường 

chính và hai điểm trường phụ. Đặc biệt, dẫy nhà tại điểm trường 

chính đã được xây dựng hơn 20 năm, nên bị xuống cấp trầm trọng. 

Dẫy nhà có nhiều vết nứt dài, phần gỗ bị mối mọt nghiêm trọng. 

Mái nhà bị dột vào hôm trời mưa. Trong quá khứ đã có lần 1 phần mái nhà bị rơi xuống, rất nguy 

hiểm. Khi bão đến không đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, vào mùa nắng do trần nhà thấp 

và bằng mái tôn nên nhiệt độ trong phòng học dễ bị tăng cao, đã có những trường hợp học sinh 

bị sốc nhiệt. Môi trường giáo dục không đảm bảo là một trong những nguyên nhân gây bỏ học 

và trốn học ở vùng núi, do vậy việc cải thiện môi trường giáo dục tại trường mầm non Thanh 

Lâm là một nhiệm vụ cấp bách. 

 

 

Hiện trạng phòng học đã được xây dựng 30 năm trước 

 

③ Số tiền viện trợ:   90.662 đô la Mỹ (9.972.820 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện dự án:  Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm 

  

 

  



Dự án xây dựng lớp học trường tiểu học Bình Tường, xã Bình Tường, tỉnh Bình Định 

 

1. Khái quát dự án 

Với việc xây dựng 1 dẫy nhà học (1 tầng, 5 phòng học, 312 m2) mới 

trong khuôn viên điểm trường Hòa Sơn của trường tiểu học xã Bình 

Tường, góp phần giải quyết tình trạng thiếu lớp học, đồng thời cải thiện 

môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục 

phổ cập. 

 

2．Đối tượng dự án và hiện trạng 

① Dự án được thực hiện tại xã Bình Tường, tỉnh Bình Định 

② Điểm trường chính trường tiểu học xã Bình Tường và điểm trường 

phụ Hòa Sơn có tất cả 675 học sinh, 25 giáo viên. Điểm trường Hòa Sơn 

có 153 học sinh theo học, có 7 lớp học và 1 phòng giáo viên. 3 dẫy nhà 

của điểm trường đều được xây dựng từ năm 1978, đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua 42 

năm, sàn nhà, tường, cửa sổ, cửa ra vào của các dẫy nhà học này đều bị hư hỏng. Trong đó có 1 

dẫy nhà học mái nhà bị cong vênh, xà nhà bị mục nát, mái nhà bị dột khi mưa gió gây trở ngại 

trong giờ học. Hơn nữa, điểm trường Hòa Sơn thiếu lớp học nên học sinh lớp 5 phải đi đến điểm 

trường chính để học với khoảng cách 1.2km. Việc đi lại đường dài ở miền núi không hề dễ dàng 

đối với trẻ em và được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học / không đi 

học, nhất là đối với trẻ em dân tộc thiểu số.  

 

 

Hiện trạng bây giờ, mái nhà rất dễ sập 

 

③ Số tiền viện trợ:   85.552 đô la Mỹ (9.410.720 yên Nhật) 

④ Cơ quan thực hiện dự án:  Ủy ban nhân dân xã Bình Tường 

 

 

                            

 


