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Tư liệu thông tin 

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản  

năm tài khóa 2013 

Dự án “Nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng 

ven biển tại tỉnh Quảng Nam” và Dự án “Cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc 

thiểu số tại 3 tỉnh miền Bắc và miền Trung ”. 

 

 

1. Ngày 11 tháng 12 (thứ Tư), tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết hợp 

đồng viện trợ không hoàn lại cho 2 dự án do NGO thực hiện của Chính phủ Nhật Bản trong năm 

tài khóa 2013. 

 

2. Khái quát dự án:  

1) Dự án nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và cộng đồng ven 

biển tại tỉnh Quảng Nam 
     (1). Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường học và 

cộng đồng ven biển tại tỉnh Quảng Nam 

     (2). Số tiền ký kết viện trợ:  219.927 USD 

     (3). Đơn vị thực hiện:  Tổ chức SEEDS Asia (NPO) 

     (4). Nội dung dự án:  

 

a.     Hàng năm Việt Nam gánh chịu thiệt hại do thiên tai đặc trưng của vùng ven biển gây 

ra. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ em trong số người tử vong do thiên tai ở mức cao, giáo dục giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai trở thành vấn đề cấp bách. Vì vậy, trong các giải pháp giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai tại Việt Nam và chiến lược quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu đã đưa ra nội 

dung nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tuy nhiên hiện đang gặp khó 

khăn do thiếu giáo viên có kiến thức và giáo trình liên quan đến giáo dục giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai.  

 

    Xét đến tình trạng này, cho đến nay tổ chức SEEDS Asia thông qua dự án hợp tác kỹ 

thuật cấp cơ sở của JICA, tại thành phố Đà Nẵng đã tiến hành giáo dục tập huấn giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai cho giáo viên và học sinh, và với sự hợp tác của các cơ quan liên quan của 

địa phương, đã đạt được những thành quả vững chắc như xây dựng mạng lưới giáo dục 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phát triển giáo trình, bồi dưỡng giáo viên.v.v. 

 

b.     Lần này, tổ chức SEEDS Asia sử dụng khung hợp tác viện trợ không hoàn lại do NGO 

thực hiện của Chính phủ Nhật Bản, đã phát triển hơn nữa những hoạt động trên. Tại 

huyện Điện Bàn, thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, thành phố 

Tam Kỳ và huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam, tổ chức SEEDS Asia hợp tác với Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh/thành phố này 

triển khai các hoạt động hướng tới thực hiện tốt cơ chế hành chính nâng cao năng lực 

giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong cộng 



đồng, thực hiện giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học trong đó trọng tâm là 

trường học kiểu mẫu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thực hiện giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

trong cộng đồng trong đó trọng tâm là địa phương kiểu mẫu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.  

 

2) Dự án cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh miền Bắc và miền 

Trung  

    (1). Tên dự án: Dự án cải thiện giáo dục tiểu học cho người dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh miền 

Bắc và miền Trung  

    (2). Số tiền ký kết viện trợ: 516.924 USD 

    (3). Đơn vị thực hiện: Tổ chức Plan Japan 

    (4). Nội dung dự án:  

 

a.     Môi trường giáo dục dành cho trẻ em người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Hà Giang, tỉnh 

Quảng Bình và tỉnh Quảng Ngãi - các tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao - chưa được 

tốt, chất lượng giáo dục còn thấp. Nhiều trẻ em dù đã hoàn thành bậc tiểu học nhưng trình 

độ tri thức còn thấp, hầu hết không tiếp tục học lên bậc trung học mà theo nghề nông 

nghiệp –một nghề có năng suất thấp. Môi trường giáo dục này cần được cải thiện về tình 

trạng thiếu lớp học và giáo trình học, chậm giáo dục tiếng phổ thông là tiếng Việt, đồng 

thời cần sử dụng chương trình giảng dậy được thống nhất trên toàn quốc (được biên soạn 

cho đối tượng là trẻ sử dụng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ), tiến hành giờ học mà giáo viên là 

chủ thể.v.v. 

 

     Xét đến tình trạng như vậy, trong giai đoạn 1 của dự án sử dụng khung hợp tác viện trợ 

không hoàn lại do NGO thực hiện của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2012, tổ chức 

Plan Japan đã xây dựng phòng học, lắp đặt thiết bị vệ sinh và cấp nước sạch, cung cấp 

giáo trình học, tập huấn cho giáo viên (hội thảo xem xét biện pháp cải thiện chương trình 

học, trao đổi kinh nghiệm giảng dậy giữa các giáo viên.v.v.) và đã đạt được những thành 

quả vững chắc tại các tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao là tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng 

Bình và tỉnh Quảng Ngãi.  

 

b.    Tiếp theo giai đoạn 1, trong giai đoạn 2, tại các tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Bình và tỉnh 

Quảng Ngãi, tổ chức Plan Japan hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các ban 

ngành phụ trách của chính quyền địa phương.v.v. sẽ tiến hành cải thiện môi trường giáo 

dục (xây phòng học, lắp đặt thiết bị vệ sinh – cung cấp nước sạch, cung cấp giáo trình 

học.v.v.), đào tạo tập huấn cho giáo viên (tạo môi trường giáo dục thân thiện với trẻ, tổ 

chức hội thảo xem xét biện pháp cải thiện chương trình học, trao đổi kinh nghiệm giảng 

dậy giữa các giáo viên.v.v) và xúc tiến hoạt động giáo dục tại địa phương (giúp đỡ trẻ có 

tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Việt).  

 

3. Tại buổi lễ, Ngài Hideo Suzuki, Công sứ đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã ký kết hợp 

đồng viện trợ dành cho “Dự án nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trường 

học và cộng đồng ven biển tại tỉnh Quảng Nam” với Bà Matsumoto Eriko, cán bộ dự án của Tổ 

chức SEEDS Asia, và ký kết hợp đồng viện trợ dành cho “Dự án cải thiện giáo  dục tiểu học cho 

người dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh miền Bắc và miền Trung” với Bà Funakoshi Mina, Quản lý dự 

án của Tổ chức Plan Japan.  

 



4. Cũng tại buổi lễ, Công sứ Suzuki đã phát biểu: “Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ dự án liên quan 

đến các vấn đề của Việt Nam trong thời gian tới. Thông qua các dự án này, tôi mong rằng tình 

hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn”.  

 

5. Cả hai dự án này đều là những dự án về các vấn đề trọng điểm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế 

thuộc vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án do NGO thực hiện của Nhật Bản (Dự án đầu tư cho 

công tác xóa đói giảm nghèo ở Châu Á).  

 

 


