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CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 

THANH THIẾU NIÊN ĐÔNG NAM Á THẾ KỶ 21 TẠI NHẬT BẢN 

I. Thông tin về chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21 tại 

Nhật Bản 

Chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21 -  năm 2016 với chủ đề: 

“Hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư” do chính phủ Nhật Bản tổ chức 

thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICE phối hợp với đại sứ quán của 11 nước 

tham dự gồm: Bru-nây, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, 

Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam. 

Đoàn công tác của Việt Nam tham dự Chương trình Jenesys 2016 gồm có 22 thành viên 

từ các đơn vị:  Tổng cục Thủy sản, các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản,  các 

Trường Đại học Thủy Sản, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

II. Những hiểu biết sau khi trải nghiệm thực tế tại Nhật Bản thông qua Chương 

trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21 

Trước khi đến Nhật Bản, tôi nghĩ rằng Nhật Bản là nước có khí hậu trong lành nhưng 

mùa đông rất lạnh và nhiều trận động đất. Nhưng dù sao, Nhật Bản vẫn là một đất nước 

rất phát triển. Và bây giờ, tôi đã được trải nghiệm thông qua chương trình Jenesys 2016. 

Tôi xin chia sẻ những hiểu biết mà tôi được trải nghiệm từ Nhật Bản với những nội dung 

như sau: 

 Nhật Bản là nước có công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản nói chung và 

nghề cá nói riêng 

 Lịch sử kinh tế của Nhật Bản là từ nước nghèo nguồn tài nguyên sau chiến tranh 

thế giới thứ 2 và bây giờ là nước phát triển hàng đầu 

 Người dân Nhật Bản thân thiện và có tính kỷ luật cao 

 Môi trường ở Nhật Bản luôn xanh, sạch 

 Văn hóa của Nhật Bản  

Sau đây là chi tiết của những nội dung được liệt kê trên: 
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2.1 Nhật bản là nước có công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản và nghề cá 

- Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đã phát minh và ứng dụng 

những dạng lưới khác nhau để nuôi cá lồng trên biển xa bờ. 

- Đất nước đầu tiên đã thành công trong việc di truyền cá ngừ vây xanh 

- Trường Đại học Kinki – Nhật Bản rất phát triển về di truyền học và lai tạo giống loài 

thủy sản. 

- Nhật Bản có thành tựu cao trong sản xuất giống cá biển lai 

- Nhật Bản có sự trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp cho nghiên cứu và đào tạo trong nuôi 

trồng thủy sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chụp tại: Viện nghiên cứu hải sản Wakayama – Nhật Bản, nơi nuôi thành công cá 

ngừ vây xanh và các loài có giá trị khác như cá trình, rong biển, bào ngư… 
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Ảnh chụp tại: Bảo tàng cá voi Taiji - bảo tàng cá voi lớn nhất trên thế giới với hơn 1000 

mẫu vật liên quan tới cá voi, đây cũng là nơi nuôi và đào tạo biểu diễn cá heo. 

2.2 Lịch sử kinh tế 

Giáo sư Hideo Kimura trao đổi về lịch sử kinh tế Nhật Bản 

- Nhật Bản có nguồn tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, bị phá hủy bởi các cuộc 

chiến tranh và nhiều thiên tai. Nhưng giờ đây nền kinh tế Nhật Bản phát triển 

mạnh. 

- Nhật Bản đã trải qua một sự gia tăng đáng kể trong việc phát triển kinh tế. Trong 

thời gian 20 năm 1950 - 1970, tổng sản phẩm quốc gia của Nhật Bản tăng 20 lần 

từ 10 tỷ đôla đến  200 tỷ đô la. Và giờ đây Nhật Bản là một trong những nước phát 

triển hàng đầu. 
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2.3 Người dân Nhật Bản  

- Tham trải nghiệm 1 ngày và 2 đêm sinh hoạt cùng gia đình ông Ura Aichiro tại Nhật 

Bản. 

- Chúng tôi đã trao đổi với nhau về văn hóa truyền thống, những hoạt động hàng ngày 

như: làm việc ở trang trại, nấu ăn, trò chuyện. Tôi cảm thấy rằng người Nhật Bản rất thân 

thiện, có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc, cẩn thận và có kỷ luật cao. 

 

 

Ảnh chụp tại: Nhà ông Ura Aichiro và bà Ura Miki ở Nhật Bản. 

2.4 Môi trường ở Nhật Bản 

- Không khí rất trong lành, không có rác trên các đường phố và không có mối đe dọa từ 

nước thải đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. 

- Đối với tôi, tôi nghĩ rằng với những nước công nghiệp phát triển thường phải đối mặt 

với nhiều vấn đề về môi trường, nhưng khi tôi đến Nhật Bản tôi luôn cảm thấy không khí 

trong lành và dễ thở. Rõ ràng, không có không khí ô nhiễm và tiếng ồn, không có rác trên 

đường phố, nước thải được xử lý. 
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2.5 Văn hóa  

- Các loại thức ăn ở Nhật Bản không chỉ rất tốt cho sức khỏe, thơm ngon mà còn 

được trình bày rất đẹp mắt. 

- Người Nhật Bản rất bận rộn nhưng luôn cố gắng để dùng bữa ăn sáng và tối cùng 

nhau ở gia đình  

- Người Nhật Bản luôn tuân thủ luật xếp hàng khi thanh toán hóa đơn. 

- Bố trí nhà ở hợp lý gọn gàng và sạch sẽ. 
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III. Kết quả từ chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21 tại 

Nhật Bản 

Chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Nam Á thế kỷ 21 -  năm 2016 đã thành 

công tốt đẹp. Tôi có cơ hội trải nghiệm thực tế cách tổ chức, sắp xếp và làm việc nghiêm 

túc của người dân Nhật Bản trong suốt quá trình ở nước sở tại  

Tôi cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến những thành quả về nuôi trồng thủy sản của Nhật 

Bản, tìm kiếm cơ hội hợp tác thủy sản giữa hai nước trong tương lai. 

 

 

Bài và ảnh: Trần Ngọc Hiểu, Trại Thực nghiệm Thủy sản nước lợ Nam Sông Hậu 

– Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu 

 


