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ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC TRAO  

GIẢI THƯỞNG DANH DỰ CHỦ TỊCH JICA LẦN THỨ 15 

 

Cần Thơ, ngày 10/12/2019 - Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt 

Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Danh dự của Chủ tịch JICA lần thứ 15 cho Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) tại thành phố Cần Thơ ngày 10/12/2019. 

Mỗi năm, JICA đều trao Giải thưởng Danh dự của Chủ tịch JICA cho các cá nhân và tập thể 

nhằm tôn vinh những đóng góp của họ cho sự nghiệp đào tạo nhân lực và phát triển xã hội tại 
các nước đang phát triển, thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Năm 2019, 58 cá nhân và tổ 

chức trên thế giới đã được trao tặng danh hiệu này. ĐHCT là một trong ba tổ chức tại Việt Nam 

được trao Giải thưởng Danh dự năm nay.  

Tại Lễ trao Giải thưởng Danh dự , Trưởng đại diện JICA Việt Nam– ông Konaka Tetsuo phát 

biểu: “Năm nay, Đại học Cần Thơ và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác. Nhân dịp này, 

tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân đã tận tâm và tận lực cho các dự 

án hợp tác với JICA từ trước đến nay.” 

Đáp lại, Hiệu trưởng ĐHCT – ông Hà Thanh Toàn cũng khẳng định: “ĐHCT trong thời gian 

tới sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực”. 

Kể từ khi thành lập năm 1966, ĐHCT đã nỗ lực hết mình trong công tác nghiên cứu giáo dục 

nông nghiệp và đào tạo nhân lực, cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực Đồng 

Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là khu vực quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, 
trường đã đào tạo và nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến mực nước biển dâng cao, ngập mặn, 

các bệnh do côn trùng, năng suất bị giảm, ô nhiễm nguồn nước, môi trường tự nhiên xuống cấp 

v.v…, gây ra bởi biến đổi khí hậu, đóng góp nhiều cho sự phát triển bền vững sản xuất nông 

thủy sản của khu vực này và những giải pháp ứng phó đối với vấn đề môi trường.  

Từ năm 1969, JICA kết hợp các chương trình viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật để hỗ 

trợ công tác đào tạo nhân lực cao cấp trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường. 

Hiện nay, các dự án đang được triển khai có dự án Vốn vay và dự án Hợp tác kỹ thuật “Tăng 

cường năng lực cho ĐHCT”, nhiều đề tài nghiên cứu chung với các trường đại học Nhật Bản 

liên kết nhằm ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và giúp phát triển ngành nông nghiệp thủy 

sản. 

Trong tương lai, trường ĐHCT cũng được kỳ vọng giữ vai trò là một đơn vị trung tâm thông 

tin liên lạc và liên kết công ty, chính phủ, trường học, ứng dụng những thành quả nghiên cứu 

liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua liên kết với các tỉnh ĐBSCL. 



ĐHCT cũng đã từng được đề cập đến trong bài luận văn học thuật của Thượng Hoàng Nhật Bản 

Akihito (lúc đó là Hoàng Thái tử Akihito) về phát hiện các loài cá bống mới được thu thập tại 
ĐBSCL. Bài luận văn này cũng đã trở thành biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật 

Bản và Việt Nam. 

Theo World Bank Disaster Prevention Global Facility, Việt Nam là một trong năm nước bị ảnh 

hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu. Đối với khu vực ĐBSCL – khu vực chịu ảnh hưởng nặng 

nề của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam năm 2017 đã ban hành Nghị quyết 120 liên quan 

đến phát triển bền vững dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại khu vực ĐBSCL, nhằm tăng 

cường các hỗ trợ cho khu vực./.  

 

*Các dự án, tổ chức, cá nhân được trao Giải thưởng Danh dự của Chủ tịch JICA 

https://www.jica.go.jp/english/news/press/2019/c8h0vm0000f70ba3-

att/jusyosya_2019_en.pdf 

*Dự án Hợp tác Kỹ thuật tăng cường năng lực ĐHCT 

https://www.jica.go.jp/project/vietnam/039/ 

* World Bank Disaster Prevention Global Facility（GFDRR） 

https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/region/VN.pdf 

Đây là một quỹ tín thác do Ngân hàng Thế giới quản lý dựa trên đóng góp của những nhà hảo tâm, để 
xúc tiến theo Khung hành động Hyogo (HFA), tại các nước có thu nhập thấp và trung bình với nguy cơ 

gánh chịu thảm họa cao, với mục đích hỗ trợ chiến lược phát triển lấy trọng tâm là phòng chống thiên 

tai cho các nước đó. Nhật Bản đóng góp cho GFDRR 6 triệu USD trong 3 năm, Nội Các chính phủ, Bộ 
ngoại giao và Bộ tài chính Nhật Bản tham dự nhóm hiệp nghị với tư cách là thành viên.  
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