
LỄ TRAO HUÂN CHƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHO  

GIÁO SƯ VÕ TÒNG XUÂN  

Từ 16:30 ～18:45, ngày 13/4/2022（Thứ Tư）, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ 

Bài phát biểu của Tổng Lãnh sự Nhật Bản WATANABE Nobuhiro 

 

● Kính thưa Ngài Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ Tịch UNBD TP Cần Thơ 

● Kính thưa Ngài Lê Việt Dũng, Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ,  

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP Cần Thơ 

● Kính thưa Ngài Nguyễn Tiến Dũng, Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ 

● Kính thưa Ngài Masuda Chikahiro, Trưởng VPĐD JICA tại Tp.HCM 

●Kính Thưa toàn thể quý vị 

 

1. Trước khi trao tặng Huân Chương cho GS Võ Tòng Xuân, tôi xin đại diện cho Chính 

phủ Nhật Bản có đôi lời phát biểu chúc mừng nhân sự kiện này. 

 

2. Như quý vị đã biết, vào mùa Xuân năm Reiwa thứ 3 (năm 2021), Chính phủ Nhật Bản 

đã quyết định Trao tặng Huân chương Mặt trời mọc Tia sáng vàng và Ruy băng cổ cho 

Giáo sư Võ Tòng Xuân. Đây là Huân chương được Chính phủ Nhật Bản trao tặng cho 

những người có nhiều thành tích và cống hiến cho sự phát triển đối với Nhật Bản hoặc 

cộng đồng trong linh vực quan hệ ngoại giao, hoặc trong các lĩnh vực học thuật v.v….  

GS Võ Tòng Xuân là người đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của mối quan hệ hợp 

tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, và điều này đã được Chính 

phủ Nhật Bản công nhận và quyết định trao tặng Huân chương. 

 

3. Thưa toàn thể quý vị, các tỉnh thành phía Nam là nơi đã phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng 

to lớn trong làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 của dịch Covid-19 trong năm vừa qua, tuy 

nhiên, hiện nay chúng ta đã chuyển sang giai đoạn sống chung với Covid (With Corona) , 

vì vậy, tôi thực sự rất vui mừng khi có thể tổ chức Lễ trao tặng Huân chương cho GS Võ 

Tòng Xuân với sự tham dự trực tiếp từ toàn thể quý vị trong ngày hôm nay. Đặc biệt, 

trong sự kiện ngày hôm nay, chúng ta vinh dự đón nhận sự tham dự của GS Võ Tòng 

Xuân, Gia đình và nhiều thế hệ những vị có quan hệ gắn bó trong sự nghiệp của Giáo sư 

cùng đến dự và chúc mừng cho Giáo sư. Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi đến GS Võ Tòng 

Xuân, Dr.Rice lời chúc mừng từ tận đáy lòng.  

 



4. Vào năm 1974, trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Giáo sư Võ Tòng Xuân đã 

đến du học sinh tại Trường Đại học Kyushu Nhật Bản. Ông đã nghiên cứu liên quan đến 

Kỹ thuật trồng lúa và đã hoàn thành Chương trình Tiến sĩ (Nông học) tại đây. Sau khi 

trở về nước, dựa trên những thành quả gặt hái được trong thời gian du học tại Nhật Bản, 

ông tiếp tục dốc sức mình trong các nghiên cứu để cải thiện sản lượng thu hoạch lúa và 

cải thiện giống lúa chịu được sâu rầy giúp Việt Nam đối mặt, vượt qua được tình trạng 

thiếu lương thực, cũng như vận động thực hiện các chế độ liên quan đến canh tác lúa 

theo mô hình hướng đến thị trường.  GS Võ Tòng Xuân đã góp phần đóng góp vào việc 

đưa Việt Nam từ một quốc gia từng phải nhập khẩu lúa gạo trở thành một quốc gia xuất 

khẩu lúa gạo nổi tiếng trên toàn Thế giới như hiện nay, cũng như ông đã có nhiều cống 

hiến to lớn cho việc phát triển ngành nông nghiệp của Việt Nam. Chính vì vậy, ông đã 

được bạn bè quốc tế đặt cho tên gọi thân mật là “Dr. Rice”, Tiến sĩ lúa gạo. Thành tích 

nghiên cứu của GS Võ Tòng Xuân không chỉ dừng lại tại Việt Nam mà còn lan rộng ra 

Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực Châu Á, Âu Mỹ v.v… vì vậy, danh hiệu “Dr. 

Rice” của GS Võ Tòng Xuân không chỉ là danh hiệu của Việt Nam mà còn là “Dr. Rice 

của thế giới”. 

 

5. Kể từ khi GS Võ Tòng Xuân đi du học tại Nhật Bản vào những năm 1970 cho đến nay 

đã nửa thế kỷ trôi qua, trong từng ấy năm, mối quan hệ giao lưu về học thuật với Trường 

Đại học Kyushu vẫn được duy trì, và có rất nhiều Nhà Nghiên cứu người Nhật Bản dưới 

sự dẫn dắt của GS Võ Tòng Xuân vẫn còn tiếp tục hoạt động cho đến tận bây giờ trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Có thể nói, những thế hệ học trò của Thầy Xuân chính là nền tảng 

đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực 

nông nghiệp, và từ ý nghĩa đó, tôi nghĩ rằng những cống hiến của Thầy Xuân sẽ được 

tiếp tục hiện hữu và duy trì cho đến những thế hệ sau. 

 

6. Bên cạnh đó, nói đến những cống hiến của GS Võ Tòng Xuân trong việc thực hiện những 

Dự án hợp tác ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, tiêu 

biểu như là Dự án nghiên cứu, giới thiệu về mô hình HTX nông nghiệp của Nhật Bản 

(JA) cho Việt Nam, hay trong khuôn khổ hợp tác ba bên lần đầu tiên của Nhật Bản tại 

Châu Phi được JICA khởi xướng, Giáo sư Võ Tòng Xuân với vai trò là một Chuyên gia 

về Lúa của Việt Nam đã cố vấn để hướng dẫn cách thực hiện dự án và có nhiều cống 

hiến. Thêm vào đó, để bảo vệ việc thu mua nông sản và nâng cao sinh kế cho người nông 

dân của Việt Nam, đến tận bây giờ GS Võ Tòng Xuân vẫn luôn tâm huyết cho việc xây 

dựng những chính sách liên quan đến nông nghiệp Việt Nam như là truyền đạt những 

kiến thức liên quan đến việc tổ chức thực hiện theo mô hình HTX nông nghiệp Nhật Bản 

(JA) tại Việt Nam.    

 

 

 



7. Thưa toàn thể quý vị, vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã tiếp Thủ 

tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với tư cách là vị Quốc Khách đầu tiên của Chính 

quyền Thủ Tướng Kishida. Điều này chính là minh họa rõ nét nhất cho cho mối quan hệ 

mật thiết và tình bạn thân thiết giữa đất nước và người dân hai nước Nhật Bản –Việt 

Nam. Mối quan hệ Nhật Việt đã trở thành mối quan đối tác chiến lược vô cùng quan 

trọng và mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, tôi tin chắc rằng, mối quan hệ này 

sẽ càng phát triển hơn nữa khi hai đất nước đang cùng nhau hướng đến sự kiện Kỷ niệm 

50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam vào năm sau 2023. 

Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giao lưu và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật 

Bản và Việt Nam được dày công xây dựng vun đắp bởi rất nhiều người từ GS Võ Tòng 

Xuân cho đến rất nhiều những quý vị khác nữa, tuy nhiên, trong số đó,  GS Võ Tòng 

Xuân là người tiên phong và đã có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật. Từ nền tảng của 

mối quan hệ giao lưu học thuật trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam 

mà GS Võ Tòng Xuân đã dày công xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua, tôi cho rằng, đây 

cũng sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển của mối quan hệ Nhật Việt cho những thế 

hệ tương lai. Nhân dịp này, một lần nữa cho phép tôi bày tỏ sự kính trọng của mình đối 

với những nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ và những kiến thức uyên thâm 

của GS Võ Tòng Xuân, đồng thời, xin gửi đến Giáo sư lời tri ân từ tận đáy lòng mình 

cho những hoạt động này.  

 

8. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc mừng trân trọng đến GS Võ Tòng Xuân, người được trao 

tặng Huân chương của Chính Phủ Nhật Bản trong Đợt trao tặng vào mùa Xuân năm 

Reiwa thứ 3 với tư cách nguyên Giảng viên trường Đại học Cần Thơ; xin chúc mừng 

Gia đình và bạn bè thân hữu là những người đã hỗ trợ giúp đỡ cho Giáo sư; Xin chúc 

cho sự phát triển hơn nữa của toàn thể quý vị có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Xin 

chân thành cảm ơn./. 


