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 Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2014, Lễ bàn giao “Dự án xây dựng Cống Thủy lợi Giồng Gạch xã An Hiệp, huyện 

Ba Tri, tỉnh Bến Tre” (Thực hiện năm 2012) thuộc Chương trình Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản đã long 

trọng diễn ra tại Cống Thủy lợi Giồng Gạch (Địa điểm dự án) với sự hiện diện của ông YAKABE Yoshinori - Phó Tổng 

lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, ông 

Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri. 

 

Ấp Giồng Gạch thuộc xã An Hiệp huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre là khu vực thường xuyên phải chịu thiệt hại bởi điều 

kiện địa chất và hiện tượng xâm nhập của nước biển đưa mặn - phèn vào đất canh tác. Địa điểm dự án trước kia do không có 

cống thoát phèn mặn nên năng suất lúa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bằng nguồn vốn viện trợ 117.929 Đô La Mỹ, dự án 

đã trang bị công trình Cống Thủy lợi Giồng Gạch cho xã An Hiệp huyện Ba Tri. 

 

Tại buổi lễ, Phó Tổng lãnh sự YAKABE đã có lời phát biểu “Công trình sẽ là nguồn cung cấp nước ngọt cho đồng 

ruộng, đồng thời ngăn chặn xâm nhập mặn vào bên trong đê, từ đó ổn định và gia tăng năng suất lúa. Tôi rất hạnh phúc nếu 

dự án góp phần cải thiện thu nhập người dân canh tác trong đê thuộc xã An Hiệp.”. Để đáp lại, Chủ tịch Hồng cũng bày tỏ 

lòng biết ơn “Xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đã quan tâm viện trợ cho 

huyện Ba Tri xây dựng Cống Thuỷ lợi Giồng Gạch. Chúng tôi cam kết sau khi tiếp nhận công trình sẽ tổ chức quản lý và 

vận hành khai thác công trình hiệu quả, an toàn, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của 

người dân trong khu vực.”. 
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