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JICA công bố báo cáo Tổng kết 2018 và Định
hướng cho 2019
TIÊU ĐIỂM

Theo tổng kết của JICA, trong tài khóa
2018 (từ 1/4/2018 đến 31/3/2019), Việt Nam
và Nhật Bản không ký kết thêm hiệp định vay
vốn mới nên JICA chỉ tiếp tục thực hiện các
dự án vốn vay cũ với tổng giá trị giải ngân
khoảng 70,2 tỉ yên, tập trung chủ yếu vào các
công trình cơ sở hạ tầng cơ bản như giao
thông (46%) và điện lực (24%).
Ngoài ra, JICA đang triển khai 34 dự án
Hợp tác kỹ thuật; 4 dự án Viện trợ không hoàn
lại; 37 dự án thuộc Chương trình đề xuất từ
các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản; 20
dự án thuộc Chương trình đối tác phát triển;
và cử 55 Tình nguyện viên Nhật Bản sang làm
việc tại các cơ quan đối tác Việt Nam.
Cho đến nay, vẫn còn 5 dự án đã lên kế
hoạch nhưng chưa ký hiệp định vốn vay với
số vốn cam kết 114,069 tỉ yên, trong đó có
bốn dự án đã được cam kết từ năm 2017 (Dự
án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh trên
biển, Dự án cải thiện môi trường nước Hạ
Long, Dự án ứng phó biến đổi khí hậu và
thảm họa thiên tai thông qua sử dụng vệ tinh
quan sát trái đất (giai đoạn 2) và Dự án tăng
cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam), một
dự án được cam kết vào tháng 5/2018.
Ông Konaka Tetsuo, Trưởng Đại diện Văn
phòng JICA Việt Nam cho biết, tài khóa 2018
đã ghi nhận những bước tiến lớn trong xây
dựng các công trình hạ tầng, ví dụ như khánh
thành Cảng biển quốc tế Lạch Huyện, hoàn
thành Nhà máy xử lý nước thải cho khu vực
Chùa Cầu của Hội An.
Bên cạnh đó, những hỗ trợ của JICA hướng
tới phát triển bền vững, cải cách cơ chế cũng
được tiến hành bài bản, như Dự án đào tạo bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất
là cấp chiến lược; Dự án thúc đẩy tài chính
toàn diện đáp ứng giới thông qua Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, theo ông Konaka, do ảnh hưởng
của chính sách hạn chế và quản lý nợ công, và
do chậm trễ về thủ tục hành chính v.v… nên
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với xã hội
(Trang 3)

trong tài khóa vừa qua đã không có dự án
vốn vay ODA mới nào được cam kết, mặc
dù các dự án này đều là những dự án trọng
điểm mà phía Việt Nam đã đề xuất và phía
Nhật Bản đã chấp thuận hỗ trợ. Trong bối
cảnh này, ông cam kết sẽ tiếp tục trao đổi
với Chính phủ Việt Nam để có thể nhanh
chóng đi đến ký kết hiệp định vay vốn đối
với các dự án quan trọng này.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng việc phát
sinh vấn đề chậm chi trả với giá trị lớn tại
một số dự án JICA đang thực hiện, mà tiêu
biểu là Dự án xây dựng đường sắt đô thị ở
Tp. Hồ Chí Minh có thể sẽ gây những quan
ngại về môi trường đầu tư ở Việt Nam.
Định hướng của JICA là sẽ tiếp tục hợp tác
với các cơ quan trung ương và địa phương
của Việt Nam để giải quyết các vấn đề này.
Trong tài khóa 2019, JICA sẽ tập trung
giải quyết những vấn đề tồn tại nói trên,
đồng thời tiếp tục triển khai một cách vững
chắc các dự án vốn vay ODA mới, và sẽ
đặc biệt tập trung vào ba điểm:
Thứ nhất là tích cực sử dụng nguồn vốn
đầu tư ra nước ngoài của JICA và thực hiện
các cuộc khảo sát do doanh nghiệp tư nhân
đề xuất; thực hiện hợp tác kỹ thuật hỗ trợ
xây dựng chính phủ điện tử; thêm vào đó là
hợp tác với Viện Phát triển Nguồn Nhân
lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) để phát
triển ngành
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triển ngành công nghiệp phụ trợ.

Thứ ba, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực một cách
toàn diện, bao gồm việc tiếp tục thực hiện một cách
bền vững Dự án hỗ trợ xây dựng luật đang tiến hành;
đẩy mạnh hoạt động của Dự án đào tạo bồi dưỡng
cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược trong Đảng và các cơ
quan nhà nước v.v… đồng thời tiếp tục hỗ trợ những
công trình giao thông trọng điểm của Chính phủ Việt
Nam, như đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, cảng
biển, cầu v.v…

Thứ hai, trong bối cảnh các cơ quan trung ương và
địa phương của Việt Nam đang tiến hành xem xét xây
dựng kế hoạch trung và dài hạn cho giai đoạn sau năm
2020, JICA dự định sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan
nghiên cứu và phân tích chiến lược để thí điểm cách
tiếp cận theo đặc tính của từng tỉnh thông qua hỗ trợ về
mặt tri thức trong xây dựng kế hoạch phát triển cho
những tỉnh điển hình.

Khởi động Dự án Hợp tác kỹ thuật hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm HIV
tại Việt Nam

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận thống nhất việc thực hiện dự án

Dự án “Thiết lập hệ thống phản hồi thông tin từ phòng
thí nghiệm tới người bệnh ‘bench-to-bedside system’ vì
một chương trình kháng vi rút (ARV) bền vững và ngăn
ngừa nhiễm HIV mới tại Việt Nam” chính thức được
triển khai từ ngày 3/4/2019.

thông qua các nguồn tài trợ quốc tế.
Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập
trung bình, nguồn viện trợ từ các dự án quốc tế đã,
đang và tiếp tục bị cắt giảm. Việc điều trị sẽ do Bảo
hiểm Y tế chi trả và được tiến hành tại các trung tâm
y tế địa phương trong khi nhiều trung tâm y tế địa
phương chưa được tiếp xúc nhiều với điều trị HIV.
Mặt khác, bệnh nhân phải tự chi trả một phần kinh phí
điều trị.

Đây là Dự án Hợp tác kỹ thuật giữa các đơn vị Nhật
Bản là Trung tâm Lâm sàng AIDS (Nhật Bản) thuộc
Trung tâm Quốc gia về Y tế và sức khỏe Toàn cầu
(NCGM) và Trung tâm Nghiên cứu AIDS thuộc Đại
học Kumamoto, và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung
ương của Việt Nam.

Điều này có thể ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị của
người bệnh dẫn đến virus bùng phát và kháng thuốc,
nguy cơ lây lan virus HIV kháng thuốc trong cộng
đồng cao, thất bại mục tiêu 90-90-90 (90% số người
nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm
HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm
HIV được điều trị thuốc kháng vi rút (ARV); 90% số
người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới
ngưỡng ức chế) và khó có thể đẩy lùi được đại dịch
HIV/AIDS.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ ngăn chặn các ca nhiễm
mới và nguy cơ lây lan HIV tại Việt Nam, bằng cách
xây dựng hệ thống kết nối giữa bệnh viện trung ương
và bệnh viện tuyến tỉnh để theo dõi tình hình điều trị
HIV, từ đó phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm HIV
mới, chẩn đoán sớm thất bại điều trị và đột biến kháng
thuốc; Thiết lập hệ thống giám sát dự phòng trước phơi
nhiễm (PrEP) qua đó đóng góp cho công tác phòng,
chống HIV/AIDS của Việt Nam.

Về mặt dự phòng, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch
điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc
kháng HIV giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch sẽ được
triển khai tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Cho đến nay, kinh phí chi cho thuốc điều trị và một
số xét nghiệm phục vụ theo dõi điều trị cho bệnh nhân
HIV/AIDS ở Việt Nam đang được cung cấp miễn phí
thong
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Hỗ trợ người khiếm thị hòa nhập với xã hội
quan đoàn thể đã được tổ chức nhằm tìm kiếm những
công ty phù hợp dành cho các học viên đã có trình độ
nhất định sau khi tham dự các khóa học ICT thuộc
Dự án. Bên cạnh đó, Dự án còn tổ chức đào tạo các
cán bộ liên quan tại Nhật Bản để chia sẻ thông tin về
chế độ dành cho người khuyết tật tại Nhật.

Ngày 26/4/2019, tại Trung tâm Đào tạo và Phục hồi
chức năng dành cho người khiếm thị, Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA), Hội người mù Việt Nam
(VBA) và công ty Nippon Telesoft (Tokyo, Nhật Bản)
đã tổ chức buổi báo cáo cuối kỳ Dự án “Khảo sát xác
minh thành lập Trung tâm Giáo dục ICT nhằm nâng cao
năng lực cho người khiếm thị”, thuộc “Chương trình đề
xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản” do JICA tài trợ.

Tại báo cáo cuối kỳ, đại diện MOET và MOLISA
đã đánh giá tích cực về thành quả dự án trong việc
ứng dụng ICT, từ đó có sự tham khảo trong quá trình
thay đổi chế độ dành do người khuyết tật trong tương
lai. Đồng thời những ý kiến thiết thực để mở rộng các
khóa học ICT và thành lập các trung tâm ICT, cũng
như hỗ trợ việc làm cho cho người khuyết tật đã được
các bên đưa ra thảo luận.

Tham dự buổi báo cáo còn có đại diện Đại sứ quán
Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội (MOLISA), Bộ Giáo dục và đào tạo (MOET) và
một số cơ quan hữu quan.
VBA và Nippon Telesoft đã triển khai Dự án từ tháng
3/2017. Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho người
khiếm thị (bao gồm tính độc lập và khả năng hòa nhập
xã hội), VBA đã lắp đặt máy in và màn hình hiển thị
chữ nổi do công ty Nippon Telesoft sản xuất và phân
phối tại trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng dành
cho người khiếm thị (TRC), thành lập Trung tâm đào
tạo công nghệ thông tin - ICT tại Hà Nội (do VBA quản
lý) và chi nhánh đào tạo tại Huế (do Hội người mù tỉnh
Thừa Thiên- Huế quản lý); xây dựng giáo trình đào tạo
ICT; hướng dẫn tập huấn cho các giáo viên và đào tạo
thực tế cho khoảng 70 học viên khiếm thị.
Một số hoạt động giới thiệu, thảo luận để đưa ra
những phương hướng hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ

Học viên khiếm thị thực hành trên máy tính

Áp dụng công nghệ Nhật Bản nhằm giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai

Vận chuyển máy móc lên tàu tiếp cận bờ kè bằng đường sông

Đây là Dự án nằm trong “Chương trình đề xuất từ
các doanh nghiệp tư nhân” của Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA), nhằm chứng minh tính
hiệu quả của công nghệ trộn sâu kết hợp với phun
vữa áp lực trung bình (CMS) theo công nghệ MITS
do Công ty Murakami đề xuất.

Từ tháng 12/2018, tại quận Bình Chánh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Công ty Murakami (tỉnh Kagawa, Nhật
Bản) đã phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Đường
thủy (PMU-W) thuộc Bộ Giao thông Vận tải thực hiện
Dự án “Khảo sát xác minh công nghệ cải tạo nền đất
trong thi công kè bảo vệ bờ sông, kênh rạch tại khu vực
đồng bằng sông Cửu Long”.
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Dự án thi công thí điểm trên địa bàn có đường vào bờ
kè hẹp và đông dân cư, không thể thi công với máy khổ
lớn. Công nghệ đột phá đã được áp dụng, bằng cách vận
chuyển máy móc của Công ty Murakami lên tàu tiếp
cận bờ kè bằng đường sông.

sẽ sớm được cấp chứng nhận để có thể phát triển rộng
rãi công nghệ cải tạo nền đất của Nhật Bản trong thời
gian tới.
Tại Việt Nam hiện nay, thiệt hại do lũ lụt và sạt lở
bờ sông gây ra rất nghiêm trọng. Một trong những giải
pháp cần thiết là áp dụng công nghệ cải tạo nền đất để
xử lý sạt lở, thi công kè bảo vệ bờ sông, kênh rạch.
Máy móc thi công cải tạo nền đất tuy có thể mua được
ở trong nước, nhưng những loại máy khổ lớn 80-135
tấn lại không phù hợp trong thi công nền đất yếu tại
những khu vực chật hẹp đông dân cư. Bởi vậy, các
loại máy móc có kích thước và trọng lượng nhỏ
khoảng 20 tấn do Công ty Murakami đề xuất rất phù
hợp cho thi công tại những địa bàn khó khăn như vậy.

Các cán bộ tham gia dự án đều đánh giá đây là
phương pháp hiệu quả giúp rút ngắn thời gian thực hiện,
có thể tiến hành thi công ở những nơi nhỏ hẹp mà hầu
như không cần xây dựng các công trình tạm.
Hoạt động thí điểm có sự tham gia của Viện Khoa
học Công nghệ Giao thông Vận tải, là cơ quan kiểm
định công nghệ kỹ thuật, tổng hợp kết quả kiểm tra và
đăng ký chứng nhận công nghệ MITS. Trong tháng
5/2019, công nghệ MITS sẽ được thẩm định, và hy vọng

Nhật Bản thúc đẩy liên kết vùng với các địa phương Việt Nam
nêu rõ đặc trưng của các dự án JICA, bên cạnh hỗ
trợ tài chính vốn vay ODA, là hợp tác kỹ thuật trên
cơ sở chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản.

Trong hai ngày 25 và 26/4, tại thành phố Vinh, tỉnh
Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Ngoại
giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ
chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Bắc Trung
Bộ 2019” và “Gặp gỡ Nghệ An – Nhật Bản: Hợp tác phát
triển”.

Hội nghị đã bố trí nhiều gian hàng trưng bày sản
phẩm địa phương của các tỉnh và giới thiệu các khu
công nghiệp tỉnh Nghệ An, thu hút các doanh
nghiệp Nhật Bản và nhiều người tham dự đến tham
quan, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích
cực về các sản phẩm địa phương cũng như các khu
công nghiệp.

Tiếp theo sau Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long” được tổ chức tại thành phố
Cần Thơ vào năm ngoái, Hội nghị lần này diễn ra nhiều
phiên thảo luận về hợp tác phát triển, hợp tác liên kết vùng
và hợp tác kinh tế trong khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm tiếp
tục thúc đẩy liên kết vùng giữa Nhật Bản và các địa
phương tại Việt Nam.
Tham dự Hội nghị có Ngài Umeda Kunio, Đại sứ Đặc
mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện sáu tỉnh khu vực
Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Tại Hội nghị,
nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương cũng có các
buổi tọa đàm song song.
Ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng JICA
Việt Nam, có bài trình bày về hợp tác phát triển và giới
thiệu những nỗ lực của các tỉnh trong từng lĩnh vực. Ông

Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận

10 Tình nguyện viên mới sang công tác tại Việt Nam
TNV, như Hoạt động trị liệu, Vật lý trị liệu, Giảng
dạy tiếng Nhật, Chăn nuôi thú y, Phát triển du
lịch…

Ngày 9/4 vừa qua, 10 Tình nguyện viên (TNV) Nhật
Bản đã đặt chân đến Việt Nam, bắt đầu nhiệm kỳ công tác
của mình. Trong đó, có chín Tình nguyện viên Hợp tác
Hải ngoại Nhật Bản (JOCV) –tình nguyện viên có độ tuổi
từ 20~39– và một TNV cao cấp (SV) – TNV có độ tuổi từ
40~69 tuổi.

Nơi làm việc của các TNV trải dài từ phía Bắc
như Sơn La, Hà Nội, qua các tỉnh miền Trung như
Thừa Thiên-Huế, cho đến các tỉnh thành phía Nam
như Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Cần
Thơ…

Hoạt động của các TNV trong đợt này cũng chủ yếu
thuộc những lĩnh vực mà JICA đã từng phái cử nhiều
4

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 5/ 2019
Các TNV sẽ có 1 tuần tập huấn tại Văn phòng JICA về
các Chương trình, Dự án của JICA, tình hình an ninh, y
tế, điều kiện cơ sở vật chất tại Việt Nam trước khi có các
khóa học tiếng Việt riêng tại Hà Nội, Thừa Thiên-Huế và
Tp. Hồ Chí Minh. Dự kiến, các TNV sẽ chính thức đến
làm việc tại các cơ quan tiếp nhận vào cuối tháng Tư (đối
với các TNV SV) và giữa tháng Năm (đối với các TNV
JO

JOCV).
Với những kinh nghiệm và kỹ năng của mình,
cùng những kiến thức thu nhận được sau khi học
tiếng Việt, hy vọng các TNV sẽ sớm hòa nhập với
cuộc sống tại Việt Nam, chia sẻ các kiến thức và
kinh nghiệm của mình đến các đồng nghiệp Việt
Nam và hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan tiếp nhận.

JICA tiếp tục triển khai các hoạt động Hợp tác tăng cường
năng lực cho Đại học Cần Thơ
quản lý trong ba lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và
môi trường.
Dự án vốn vay ODA "Nâng cấp trường Đại học
Cần Thơ" dự kiến được triển khai trong vòng 7 năm
từ năm 2015 đến năm 2022, nhằm triển khai các hợp
phần phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các dự án
nghiên cứu, phát triển cơ sở vật chất, mua sắm thiết
bị nhằm hỗ trợ ba lĩnh vực kể trên.
Ngày 2/4/2019, Dự án đã tổ chức một hội thảo
quốc tế nhằm tổng kết mô hình hoạt động nghiên
cứu chung, qua đó thảo luận và trao đổi thông tin,
nhìn lại những thành tựu đạt được, ghi nhận những
nỗ lực và đóng góp của các bên liên quan.
Tham dự Hội thảo có đại diện của Văn phòng
JICA Việt Nam, 17 Giáo sư, Phó Giáo sư và sinh
viên đến từ các trường đại học Nhật Bản và các đại
diện đến từ Đại học Cần Thơ.
Trong khuôn khổ Dự án, hoạt động nghiên cứu
chung được chia làm 2 loại hình: Mô hình hoạt động
nghiên cứu chung (triển khai trong khuôn khổ Dự
án HTKT) và Thực hiện các chương trình nghiên
cứu chung (triển khai trong khuôn khổ Dự án vốn
vay ODA).

Dự án “Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ”

Thông qua hợp phần phát triển nguồn nhân lực và tăng
cường năng lực nghiên cứu trong ba lĩnh vực nông nghiệp,
thủy sản và môi trường tại Đại học Cần Thơ, Dự án JICA
Đại học Cần Thơ (CTU) -tên gọi chung của Dự án hợp tác
kỹ thuật và Dự án vốn vay ODA do JICA thực hiện- nhằm
mục tiêu phát triển ngành nuôi trồng nông thủy sản và
phát triển nguồn nhân lực tại Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), đồng thời hỗ trợ ĐBSCL tăng cường khả năng
ứng phó với các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Trong “Mô hình hoạt động nghiên cứu chung”,
bốn đề tài bao gồm Nông nghiệp 1, Nông nghiệp 2,
Thủy sản – Nuôi trồng, và Môi trường được triển
khai trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 8/2016 và kết
thúc vào tháng 3/2019.

Với mục tiêu hỗ trợ tăng cường hiệu quả cho Dự án
“Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ” được thực hiện bằng
nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, Dự án Hợp tác Kỹ
thuật “Tăng cường năng lực cho trường Đại học Cần Thơ
trở thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ” được triển khai thực hiện
trong 5 năm kể từ tháng 3/2016. Dự án nhằm hỗ trợ tăng
cường hệ thống nghiên cứu, hệ thống giáo dục, hệ thống
tr

Hội thảo nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp
ý kiến của các bên liên quan, tổng kết những thành
quả đã đạt được trong hoạt động nghiên cứu chung,
đồng thời tạo cơ hội giúp các bên tăng cường hiểu
biết về tầm quan trọng của việc ứng phó với với biến
đổi khí hậu ĐBSCL, gợi mở hướng nghiên cứu tổng
hợp trong tương lai, có cái nhìn cụ thể hơn về liên
kết hợp tác ngành học, hiểu rõ những thế mạnh của
hoạt động nghiên cứu chung.

Trong “Thực hiện các chương trình nghiên cứu
chung”, Dự án đã và đang triển khai 35 chương trình
nghiên cứu khoa học tập trung vào 3 lĩnh vực nông
nghiệp, thủy sản và môi trường dựa trên kiểu mẫu
trong "Mô hình hoạt động nghiên cứu chung".
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đây còn là nơi thu hút du khách trong và ngoài nước
nhờ phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong những năm
gần đây, ĐBSCL đang phải đối phó với các vấn đề
môi trường, ô nhiễm sông Mekong, ứng phó với
biến đổi khí hậu và nước biển dâng; nỗ lực đảm bảo
phát triển sản xuất nông nghiệp – thủy sản bền
vững.

Đại học Cần Thơ, và làm sâu sắc hơn ý nghĩa của hoạt
động nghiên cứu chung.
Cho đến nay, Dự án đã tổ chức nhiều hội thảo, họp đánh
giá theo từng lĩnh vực, tuy nhiên, thông qua Hội thảo lần
này, các bên liên quan đã có thể chia sẻ những thành tựu,
kết quả - kinh nghiệm nghiên cứu trên cả ba lĩnh vực, từ
đó định hướng hoạt động nghiên cứu chung cho Dự án
vốn vay ODA đang được triển khai. Hơn thế nữa, góp
phần giới thiệu hợp tác liên kết ngành học cụ thể của
trường với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Viện trợ của Nhật Bản đối với Đại học Cần Thơ được
thực hiện dưới nhiều hình thức, phương diện và góc độ
khác nhau như: thành lập Ban điều phối nghiên cứu chung
được hỗ trợ bởi chín trường đại học Nhật Bản, tiếp nhận
du học sinh, tư vấn chương trình giáo dục, mô hình giảng
dạy…
Trường Đại học Cần Thơ nằm ở khu vực ĐBSCL, nơi
cung cấp trên 50% sản lượng gạo và thủy sản nuôi trồng
của cả nước. Bên cạnh thế mạnh phát triển ngành cơ khí
nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản,
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Ông Tetsuo KONANA – Trưởng đại diện Văn phòng JICA
Việt Nam phát biểu Khai mạc Hội thảo quốc tế tổng kết mô
hình hoạt động
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