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Chuyến công tác tới tỉnh điện Biên và tỉnh Sơn La của  

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam FUKADA 

 

1. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam FUKADA đã có chuyến công tác tới tỉnh Điện Biên và 

tỉnh Sơn La từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11. Trong thời gian đoàn làm việc ở tỉnh Sơn La, Bộ trưởng 

Cao Đức Phát, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng tham gia chương trình tại đây.  

 

2. Tại tỉnh Điện Biên, sau khi đi thăm trường Tiểu học Thanh Trường, ngôi trường được xây dựng bằng nguồn 

viện trợ của Chính phủ Nhật Bản trong khuôn khổ viện trợ quy mô nhỏ cấp cơ sở, Đại sứ Fukada đã có buổi 

làm việc trao đổi ý kiến với Ngài Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Mùa A 

Sơn đã cảm ơn sự hỗ trợ to lớn của Nhật Bản dành cho tỉnh từ trước tới nay trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo hộ 

rừng, chăm sóc sức khỏe, xây dựng cơ sở hạ tầng và bày tỏ sự hy vọng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ trong thời 

gian tới. Đại sứ Fukada cũng nêu rõ việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ rừng và chăm sóc sức khỏe 

nhưng cần thúc đẩy thảo luận hơn nữa giữa hai nước Nhật Việt để có thể nâng cao giá trị gia tăng của nông 

nghiệp tỉnh.  

 

3. Tại tỉnh Sơn La, đoàn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bí thư tỉnh Hoàng Văn Chất, Chủ tịch 

tỉnh Cầm Ngọc Minh. Tại buổi hội thảo, hai bên đã trao đổi ý kiến về hợp tác nông nghiệp Nhật Việt ở huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi được cho là địa phương lý tưởng để sản xuất rau cung cấp cho Hà Nội. Ngoài đề 

nghị Nhật Bản hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng v.v., phía tỉnh còn bày tỏ mong muốn thu hút sự đầu tư của doanh 

nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới. Đại sứ Fukada cho rằng việc liên kết hợp tác kinh tế với sự đầu tư của khối 

tư nhân để phát triển nông nghiệp ở huyện Mộc Châu là cách làm hiệu quả và hai bên cần xúc tiến thảo luận về 

phương hướng cụ thể trong thời gian tới. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi rất tích cực về những vấn đề liên quan 

tới việc thu hút doanh nghiệp Nhật Bản bao gồm cả doanh nghiệp đi cùng đoàn trong chuyến công tác này. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, Đại sứ Fukada đã đi thăm nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp 

tại đây.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Thăm trường Tiểu học Thanh Trường (tỉnh Điện Biên)   Thăm doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp (tỉnh Sơn La) 

 

 

 

 

 

 

 
   Trao đổi ý kiến ở tỉnh Điện Biên                   Hội thảo ở tỉnh Sơn La  
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