
Lễ ký kết “Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững” 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản 

 

Ngày 03 tháng  02 năm 2015 

 

Ngày 26 tháng 1 năm 2015, Lễ ký kết “Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền 

vững” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cho các dự án của tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đã diễn ra tại Tổng Lãnh 

sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Khái quát dự án: 

1. Tên dự án: “Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững”  (Năm thứ 3 liên tiếp) 

2. Số tiền viện trợ: 125.054 Đô la Mỹ 

3. Tổ chức nhận viện trợ: Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table 

4. Địa điểm dự án: 7 xã thuộc huyện Bình Tây, tỉnh Bến Tre  (Bổ sung thêm 2 xã mới) 

5. Nội dung dự án: Dự án sẽ phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bến Tre đào tạo kĩ thuật nông nghiệp bền 

vững, mở ngân hàng giống vịt/gà/bò/lợn, xây bể chứa nước đơn giản cho các hộ nghèo huyện Bình Tây, tỉnh Bến Tre nhằm giúp 

các hộ trang bị khả năng thực hiện nông nghiệp bền vững, cải thiện bữa ăn hàng ngày, đồng thời có thêm thu nhập cuộc sống. 

 

Mục tiêu dự án kỳ vọng là hỗ trợ các hộ nghèo cải thiện bữa ăn thông qua việc trang bị tri thức về kĩ thuật nông nghiệp 

bền vững, đồng thời tạo môi trường thoát nghèo bằng cách thành lập ngân hàng cho vay giống vịt/gà/bò/lợn do các chủ tịch xã 

làm ban quản lý. 

 

Giám đốc Tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table là bà INO Mayu sau khi trình bày dự án với Tổng lãnh sự - Tổng Lãnh 

sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chính Minh _ ông NAKAJIMA Satoshi, đã nói như sau về tâm nguyện khi thực hiện dự án 

“Trong dự án lần này, người dân sẽ tích lũy vốn từ từ thông qua phương pháp sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp. Tôi mong, với 

cách thức tích tiểu thành đại này, những hộ nông dân nghèo sẽ dần tự tin hơn trong việc tìm ra phương thức sản xuất tối ưu nhất, 

qua đó góp phần cải thiện kinh tế gia đình vững chắc hơn. Thêm vào đó, thông qua việc trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng với 

sự hưởng ứng, hỗ trợ từ người dân và chính quyền, tôi hy vọng phương thức sản xuất này vẫn sẽ được tiếp tục phát huy và được 

phổ biến rộng rãi đến cả những vùng không nằm trong diện hỗ trợ của dự án ngay cả khi dự án đã kết thúc”. Đáp lại, Tổng lãnh sự 

NAKAJIMA Satoshi khích lệ “Đây quả thật là một dự án tuyệt vời mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân tỉnh Bến Tre, giúp 

người dân có bước đầu vững chắc hơn trong tương lai. Việc dự án đang gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp quả là một điều 

đáng mừng. Cô đã gặp nhiều vất vả trong quá trình thực hiện dự án này, mong cô hãy luôn cố gắng và tiếp tục phát huy những 

thành tựu mà dự án đã gặt hái được”. 
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