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Tư liệu thông tin 

Viện trợ văn hóa không hoàn lại dành cho Việt Nam 

Lễ ký kết Công hàm trao đổi “Dự án nâng cấp chương trình truyền hình cho Đài 

truyền hình Việt Nam” 

 

1. Ngày 11 này, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Công hàm trao đổi “Dự 

án nâng cấp chương trình truyền hình cho Đài truyền hình Việt Nam” trong 

khuôn khổ Viện trợ văn hóa không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản với 

kim ngạch viện trợ là 49 triệu 400 nghìn Yên giữa Ngài FUKADA Hiroshi, 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Ngài Trần Bình 

Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. 

 

2. Đài truyền hình Việt Nam là Đài truyền hình Quốc gia có quy mô lớn nhất 

Việt Nam, phát sóng 24/24h trên cả nước, trung bình một ngày Đài phát 

sóng trên 100 giờ các chương trình truyền hình. Tuy nhiên do năng lực sản 

xuất chương trình truyền hình còn bị hạn chế nên các chương trình giáo dục 

và phim tài liệu vẫn phụ thuộc nhiều vào các chương trình của nước ngoài. 

 

3. Dự án viện trợ lần này sẽ hỗ trợ cho Đài truyền hình Việt Nam nguồn kinh 

phí để mua các chương trình truyền hình có chất lượng cao về giáo dục và 

phim tài liệu của Nhật Bản. Với dự án lần này, người dân Việt Nam sẽ được 

chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức của Nhật Bản, hỗ trợ công tác 

giáo dục con người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đồng thời tăng cường sự hiểu 

biết về Nhật Bản và nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp với Nhật Bản. 

 

4. Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ FUKADA nêu rõ: “Tôi rất mong Đài truyền hình 

Việt Nam sẽ sử dụng có hiệu quả nhất các chương trình có chất lượng cao 

của Nhật Bản nâng cao chất lượng cuộc sống và hiểu biết cho người dân 

Việt Nam” 


