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    Sáng ngày 31/7/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đã tiếp, làm việc với đoàn Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) do bà 

Setsuko Ikeda, Chủ tịch JIFA, kiêm Chủ tịch Tài đoàn pháp nhân công ích Tổ chức Quản lý Nguồn nhân lực quốc tế (IPM) làm Trưởng đoàn. 

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đánh giá cao hoạt động của JIFA tại Việt Nam, trong đó JIFA đang triển khai tài trợ một số dự án hệ thống lọc nước sạch 

cho các Trường mẫu giáo, trao học bổng, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, đồng thời đã tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh thông tin với Đoàn về sự kiện "Những ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam" nhằm chào mừng 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Nhật Bản; sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 17-19/8/2018 và có rất nhiều hoạt động khác nhau liên quan giao lưu hữu nghị giữa hai bên, trong đó có "Tọa đàm kinh nghiệm 

giáo dục Nhật Bản". Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời JIFA, IPM tham dự sự kiện "Những ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam" và mong 

muốn JIFA sẽ hỗ trợ tỉnh trong việc cử chuyên gia và phối hợp chuẩn bị nội dung cho buổi Tọa đàm. 

    Bà Setsuko Ikeda, Chủ tịch JIFA thông tin thêm về tình hình hoạt động của JIFA tại Việt Nam thời gian qua, sơ lược về Tài đoàn pháp nhân công ích Tổ chức Quản 

lý Nguồn nhân lực quốc tế (IPM) và một số hỗ trợ của JIFA, IPM tại Việt Nam. JIFA có ý định đặt một Trung tâm giáo dục Nhật Bản tại Việt Nam, mong muốn cử 

thêm nhiều thực tập sinh Việt Nam sang Nhật, tài trợ phi lợi nhuận cho các Trường Mẫu giáo, trẻ em nghèo Việt Nam. Đối với tỉnh Quảng Nam, Đoàn đã đi khảo sát 

tại Hiệp Đức và mong muốn có cơ hội làm việc với các Sở, ngành của tỉnh để trao đổi, thống nhất các nội dung, kế hoạch tài trợ xây dựng hệ thống lọc nước sạch tại 

các Trường trên địa bàn tỉnh, trước mắt là các Trường mẫu giáo của huyện Hiệp Đức và các huyện miền núi Quảng Nam. Về sự kiện "Những ngày Văn hóa Nhật Bản 

tại Quảng Nam", Bà Setsuko Ikeda khẳng định sẽ sắp xếp thời gian tham dự sự kiện và thống nhất hỗ trợ chuyên gia, nội dung trao đổi tại "Tọa đàm kinh nghiệm giáo 

dục Nhật Bản'.  

     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của JIFA, IPM đối với việc tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, mong 

muốn JIFA, IPM quan tâm, tích cực hỗ trợ để Quảng Nam có điều kiện cử được nhiều thực tập sinh sang Nhật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội làm việc, phối hợp với IPM để đưa thực tập sinh Quảng Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch hoan nghênh ý định của JIFA liên quan đến việc 

tài trợ hệ thống máy lọc nước cho các Trường mẫu giáo trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ xe đạp/học bổng cho học sinh nghèo; giao Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

liên hệ, làm việc với JIFA để có kế hoạch triển khai tại tỉnh trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tin tưởng hai bên sẽ hợp tác tốt trong thời 

gian tới./.       
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