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TỔ CHỨC PHÚC LỢI 
XÃ HỘI YASURAGI
TỔ CHỨC PHÚC LỢI 
XÃ HỘI YASURAGI
Tổ chức phúc lợi xã hội Yasuragi đã thực hiện “Dự án hỗ trợ dự phòng 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số” 
trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA.

Từ năm 2017, Việt Nam đã chính thức bước vào quá trình già hóa dân số 
với tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên là 7% và dự kiến sẽ tăng tới 14% tổng dân 
số vào năm 2034. Việt Nam được dự báo là quá trình già hóa dân số sẽ 
tăng rất nhanh vượt qua cả Nhật Bản trong tương lai.  
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CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

An sinh xã hội cho người cao tuổi tại Việt Nam có 
nhiều tiến bộ, song vẫn còn yếu và hạn chế, cần 
thiết phải xây dựng một hệ thống chăm sóc sức 
khỏe một cách toàn diện  cho phép người dân có 
thể chủ động trong công tác dự phòng chăm sóc 
sức khỏe cho người cao tuổi tại địa bàn. Dự án được 
thực hiện với mục đích hỗ trợ chương trình chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi và hướng tới xây dựng 
một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện tại địa 
bàn dự án.
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Tại Việt Nam, có nhiều cộng đồng người cao tuổi thường tụ tập 
cùng nhau tập văn nghệ, tập thái cực quyền, hay chia sẻ các kiến 
thức chăm sóc sức khỏe.

Hướng tới những cộng đồng người cao tuổi này, Dự án đã phối 
hợp chặt chẽ với các trưởng nhóm triển khai các hoạt động nhằm 
thúc đẩy sự tham gia của các thành viên khác. 

Ngoài ra, để tránh tạo tâm lý thụ động mang tính một chiều, dự 
án đã tích cực tạo động lực cũng như cơ hội để người tham gia 
chủ động cùng suy nghĩ về việc: khỏe mạnh để làm gì? Ví dụ: để 
có thể duy trì được việc đi mua sắm một mình, v.v) 

THỰC HIỆN BÀI TẬP THỂ DỤC TRÁNH
NGÃ TẠI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CAO TUỔI

7Chăm Sóc Sức Khỏe

Dự án đã xây dựng DVD và  Sổ tay hướng dẫn về các bài tập thể 
dục tránh ngã để hỗ trợ các hoạt động tự chủ của người dân. 

Đặc biệt, trong DVD hướng dẫn bài tập thể dục, dự án đã sử dụng 
bài hát/bản nhạc của Việt Nam giúp người cao tuổi dễ dàng trong 
khi tập. Ngoài ra, dự án còn tích cực giới thiệu các hoạt động của 
dự án trên các mạng xã hội như Youtube, cũng như trên các ứng 
dụng của điện thoại thông minh, tạo lập một môi trường thuận 
lợi để người dân có thể sử dụng được tại bất cứ nơi nào có kết nối 
mạng.

Nhờ luôn đề cao tính tự chủ của người dân, nên các hoạt động thể 
dục thể thao vẫn duy trì được một cách định kỳ thông qua sử dụng 
hiệu quả  DVD và YouTube, v.v, dù trong thời kỳ Đại dịch COVID-19.

XÂY DỰNG CÁC TÀI LIỆU GIẢI THÍCH VỀ CÁC 
BIỆN PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE DỰ PHÒNG ĐỂ 
NGƯỜI CAO TUỔI CÓ THỂ CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN
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CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KASAMA, TỈNH 
IBARAKI VÀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI KỸ THUẬT CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA NÔNG DÂN QUỐC TẾ (IFPAT)

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Chính quyền Thành phố Kasama, tỉnh 
Ibaraki và Tổ chức Mạng lưới Kỹ thuật có 
sự tham gia của nông dân quốc tế (IFPaT) 
đã thực hiện “Dự án hỗ trợ cải thiện thu 
nhập của người nông dân thông qua tái 
thiết nông nghiệp tổng hợp ở vùng đồi 
núi” trong khuôn khổ Chương trình Đối 
tác Phát triển của JICA.

Với hơn 80% dân số làm nông nghiệp, 
Tỉnh Sơn La là một trong những tỉnh 
nghèo, kinh tế chậm phát triển của Việt 
Nam, vì vậy việc phát triển nông lâm 
nghiệp hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế 
cao là vô cùng quan trọng đối với sự phát 
triển bền vững của khu vực trong tương 
lai.

Dự án tiến hành chuyển giao kỹ thuật sản 
xuất, nâng cao năng lực của cộng đồng 
địa phương để sản xuất các sản phẩm 
nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, thiết 
lập hệ thống phân phối sản phẩm đáp 
ứng nhu cầu của thị trường để từ đó nâng 
cao thu nhập của người dân địa phương.

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KASAMA, TỈNH 
IBARAKI VÀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI KỸ THUẬT CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA NÔNG DÂN QUỐC TẾ (IFPAT)
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CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KASAMA, TỈNH 
IBARAKI VÀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI KỸ THUẬT CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA NÔNG DÂN QUỐC TẾ (IFPAT)

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KASAMA, TỈNH 
IBARAKI VÀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI KỸ THUẬT CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA NÔNG DÂN QUỐC TẾ (IFPAT)
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GIỚI THIỆU CÁC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
TIÊN TIẾN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN
SẴN CÓ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Địa bàn của dự án là các làng xã thuộc khu vực miền núi điển hình, nơi mà 
cuộc sống của người dân địa phương gần như phụ thuộc vào việc trồng trọt 
các loại trái cây, khoai, cà phê,v.v. Với mục tiêu nâng cao năng suất các sản 
phẩm nông nghiệp đặc thù của khu vực miền núi, dự án đã triển khai tập 
huấn các kỹ thuật trồng trọt cho người dân, đồng thời giới thiệu những công 
nghệ sử dụng tài nguyên  sẵn có tại địa phương để bảo đảm tính bền vững 
của các hoạt động.

Một trong những ví dụ điển hình về hoạt động dự án là hướng dẫn người dân 
địa phương cách sản xuất phân hữu cơ bằng cách tận dụng vỏ cà phê có sẵn.

Qua quá trình tập huấn, dự án đã hỗ trợ nâng cao hiểu biết của người dân về 
các phương pháp trồng trọt hiệu quả cũng như tầm quan trọng của việc gia 
tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp.
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BÁN RAU CỦ SẠCH VỚI THƯƠNG HIỆU CỦA 
CHÍNH NGƯỜI TRỒNG
Các làng xã tại khu vực mục tiêu có nhu cầu cải thiện tình trạng 
thiếu nước sử dụng cho quá trình trồng trọt, gia tăng giá trị 
nông sản, cũng như để đảm bảo nguồn cung cho các cửa hàng. 
Để giải quyết vấn đề này, dự án đã tiến hành hỗ trợ cho người 
nông dân trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ khâu trồng trọt, đến 
chế biến tăng giá trị nông sản và cuối cùng là bán hàng.

Cụ thể, dự án hỗ trợ người dân xây dựng các cửa hàng bán trực 
tiếp nông sản với thương hiệu chính là chân dung của người 
sản xuất được in trên bao bì sản phẩm, từ đó đáp ứng nhu cầu 
tiêu thụ rau và các sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Kết quả của dự án rất khả quan. Thu nhập từ việc bán khoai 
lang, khoai môn, dưa chuột và cà chua của người dân đã tăng 
từ 10 đến 40%.
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CHÍNH QUYỀN TỈNH SHIGA, CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANSO, VÀ  
CÔNG TY HIYOSHI

CHÍNH QUYỀN TỈNH SHIGA, CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANSO, VÀ  
CÔNG TY HIYOSHI
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CHÍNH QUYỀN TỈNH SHIGA, CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANSO, VÀ  
CÔNG TY HIYOSHI

CHÍNH QUYỀN TỈNH SHIGA, CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANSO, VÀ  
CÔNG TY HIYOSHI Chính quyền tỉnh Shiga, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KANSO 

và Công Ty Hiyoshi phối hợp với trường Đại học tỉnh Osaka đã 
thực hiện “Dự án hợp tác và hỗ trợ áp dụng Mô hình hồ Biwa để 
tăng cường quản lý vùng biển quần đảo. Cát Bà và vùng xung 
quanh” trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của 
JICA. Dự án được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ xây dựng hệ 
thống hợp tác tron hoạt động nhằm cải thiện môi trường nước 
tại hòn đảo du lịch Cát Bà.

Đảo Cát Bà là hòn đảo lớn nhất trong Vịnh Hạ Long với hai 
ngành kinh doanh chủ yếu là thủy sản và du lịch nhằm khai 
thác nét đẹp thiên nhiên của đảo. Các ngành này trong những 
năm gần đây phát triển mạnh mẽ, do vậy môi trường nước ven 
bờ vì thế mà bắt đầu xấu đi. Chính quyền địa phương mong 
muốn phát triển kinh tế khu vực, nhưng cũng đã nhận thức 
được môi trường thiên nhiên giàu có của đảo Cát Bà đang 
ngày càng trở nên nghiêm trọng. Do vậy, chính quyền đã đặt 
mục tiêu “Tăng trưởng Xanh” hài hòa giữa bảo vệ môi trường 
và phát triển kinh tế. 

Dựa trên những kinh nghiệm và kỹ thuật mà tỉnh Shiga có được 
trong quá trình bảo vệ chất lượng nước hồ Biwa trước tác động 
của tăng trưởng kinh tế cao, Dự án đã triển khai và áp dụng 
“mô hình Hồ Biwa” tại địa phương cho phép phát triển kinh tế 
đi đôi với sử dụng hiệu quả và bảo vệ môi trường nước. Đồng 
thời, Dự án cũng hỗ trợ hình thành một hệ thống hợp tác giữa 
chính quyền địa phương, người dân đảo và các công ty tư nhân, 
mà có cùng chung nhận thức về tăng trưởng xanh, xây dựng cơ 
chế hợp tác giữa các bên liên quan, xúc tiến các hoạt động tự 
chủ cải thiện chất lượng nước khu vực xung quanh đảo Cát Bà. 

MÔI TRƯỜNG VÀ RÁC THẢI
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HỖ TRỢ NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Dự án đã tiến hành các hoạt động nhằm xây dựng ý thức về bảo vệ môi 
trường, đặc biệt là bảo vệ chất lượng nước của các doanh nghiệp. Cụ 
thể, dự án đã sử dụng túi thử có thể dễ dàng nhận biết tình trạng ô 
nhiễm của nước để xác nhận tình trạng ô nhiễm của môi trường nước 
và nước thải ở xung quanh ta.

Dự án đã chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng điều 
phối của lãnh đạo Hiệp hội  doanh nghiệp, mà có ý thức cao đối với mối 
nguy cơ về môi trường,  hình thành thể chế thực hiện và tăng cường liên 
kết để thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công ty thành viên.
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HỖ TRỢ NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI LINH HOẠT CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHO 
PHÙ HỢP VỚI TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN

Dự án đã thực hiện chu trình PDCA (Plan:Lập kế hoạch – 
Do: Thực hiện – Check: Kiểm tra – Action: Điều chỉnh) để 
điều chỉnh sửa đổi kế hoạch cũng như phương pháp tiếp 
cận một cách linh hoạt nhằm chuyển giao vai trò của đối 
tác cho các tổ chức thích hợp căn cứ vào tình hình tại địa 
bàn.

Dự án đã được triển khai chủ yếu bởi sự hợp tác giúp đỡ của 
“Hội bảo vệ môi trường tươi đẹp Đảo Cát Bà – Green Cat 
Ba”, được hình thành với sự liên kết hoạt động giữa chính 
quyền địa phương, các công ty và người dân đảo. Cụ thể là 
Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương, và đại diện của dân đảo.

Nhờ có sự cam kết của Ủy Ban Nhân Dân huyện Cát Hải và 
nhóm Green Cát Bà, mà các hoạt động của Dự án vẫn tiếp 
tục được thực hiện và mở rộng cho dù Dự án đã kết thúc.
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ĐẠI HỌC 
NỮ SINH 
CHIÊU HÒA

Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản 
làng nông ngư nghiệp vùng sâu vùng xa” được Đại học Nữ 
sinh Chiêu Hòa triển khai trong khuôn khổ Chương trình 
Đối tác Phát triển của JICA. Các khu vực miền núi nông thôn 
của Việt nam có tiềm năng lớn về văn hóa và làng nghề thủ 
công truyền thống, nhưng đang gặp phải nhiều khó khăn 
như: vẫn còn một số khu vực chưa phát triển, mức sống 
sinh hoạt còn thấp so với khu vực thành thị, v.v. 

Dự án hướng đến đa dạng hóa các phương thức sinh kế 
của địa phương nhằm nâng cao thu thập cho người dân địa 
phương, bằng cách phát huy và sử dụng các nguồn lực sẵn 
có của địa phương về văn hóa, thiên nhiên và con người. Dự 
án đã hỗ trợ hình thành và phát triển các chương trình du 
lịch, và tăng cường giao lưu của người dân thông qua hoạt 
động du lịch tại các bản làng nông ngư nghiệp, vùng sâu 
vùng xa và dân tộc thiểu số.
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ĐẠI HỌC 
NỮ SINH 
CHIÊU HÒA
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Dự án đã tiến hành điều tra khảo sát về tình hình sinh hoạt của các hộ 
dân và các mối quan hệ của người dân trong thôn bản. Trên cơ sở đó, 
hình thành các nhóm phù hợp với từng hoạt động du lịch. Khi xác định 
các hoạt động du lịch, dự án luôn đề cao việc phải tôn trọng và bảo tồn 
bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương đó. Ví dụ: dự án đã tổ 
chức hoạt động trải nghiệm làn điệu dân ca truyền thống “Ví dặm” và 
trình diễn trong các sự kiện tại địa phương. Hơn nữa, dự án còn tích 
cực truyền thông quảng bá về các hoạt động của dự án thông qua việc 
mời hơn 60 công ty du lịch và các cơ quan báo chí. 

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG THÀNH 
SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
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Dự án đã giúp thành lập Tổ sản xuất cam đặc sản, và hỗ trợ phát 
triển nông sản chính của địa phương – quả cam, thành các sản 
phẩm đặc sản như: rượu cam, dầu cam, xà phòng cam, mứt 
cam, v.v. cũng như phát triển tua du lịch trải nghiệm hái cam tại 
vườn. Nhóm các hộ nông dân này đã được chuyển đổi thành Hợp 
tác xã và hiện vẫn đang hoạt động một cách bền vững.

Trong quá trình thành lập Tổ/Nhóm, dự án đã chú ý lựa chọn các 
thành viên phù hợp với mục đích của từng tổ/nhóm, cũng như 
hình thái tổ chức dựa trên kết quả bàn bạc thảo luận với người 
dân địa phương.  Và đặc biệt, dự án luôn phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chính quyền địa phương để lựa chọn loại hình tổ 
chức phù hợp.

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ MANG TÍNH TỰ CHỦ



ĐẠI HỌC 
OKAYAMA
ĐẠI HỌC 
OKAYAMA
Trường Đại học Okayama đã triển khai “Dự án hỗ trợ kỹ 
thuật y tế cho điều trị các bệnh tim mạch tại Việt Nam” 
trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA.

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hàng năm có khoảng 
trên 10,000 trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng chỉ 
40% trong số đó nhận được những phẫu thuật cần thiết. Hiện 
vẫn còn nhiều trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sim phức tạp 
chờ được phẫu thuật, đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật cao chuyên 
sâu, nhưng do ít có cơ hội, dẫn đến tử vong.

Do vậy, Bộ Y tế Việt Nam cũng như các bệnh viện nòng cốt về 
phẫu thuật tim mạch đã chính thức đề nghị thực hiện dự án 
hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. 
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TẬP HUẤN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC OKAYAMA

Dự án đã triển khai tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh 
viện Đại học Okayama trong vòng từ 1~3 tháng cho các trưởng nhóm, mà 
được lựa chọn từ các y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của ba bệnh viện 
tham gia dự án. Nội dung tập huấn không chỉ tập trung vào việc chuyển giao 
kỹ thuật và kiến thức, mà còn đào tạo, hướng dẫn cách thức làm việc của các 
ê kíp phẫu thuật. 

Sau khi kết thúc chương trình tập huấn, trở về nước, các trưởng nhóm đã tổ 
chức các buổi tập huấn đào tạo tại chỗ tại các bệnh viện đang công tác.

Hơn nữa, các chuyên gia Nhật Bản cũng định kỳ đến thăm và làm việc với 3 
bệnh viện đầu mối xem xét tình hình khám và điều trị tại bệnh viện, thảo luận 
với các y bác sĩ về các vấn đề cần cải thiện trong môi trường làm việc, cũng 
như giám sát việc thiết lập mục tiêu trong tương lai.

Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến việc thực 
hiện dự án như:  hạn chế việc khám và điều trị thông 
thường, không thực hiện được các hoạt động tập huấn 
và chỉ đạo kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản.

Tuy nhiên, dự án đã tổ chức các buổi hội thảo và tập 
huấn trực tuyến xác định rõ cơ chế  tại bệnh viện và 
tiến hành chỉ đạo trực tuyến đối với các ca bệnh phức 
tạp, giúp giải quyết các vấn đề mà bệnh viện đang 
gặp phải. 

Các buổi họp trực tuyến được tổ chức không chỉ cho 
một mà cho cả ba bệnh viện cùng tham gia, giúp việc 
chia sẻ thông tin được tiến hành một cách hiệu quả . 

HỌP TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH
ĐẠI DỊCH COVID-19
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Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản (BAJ) đã thực hiện “Dự án phát triển kinh 
doanh dựa trên chăn nuôi trồng trọt cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại 
Thành phố Huế” trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA.

Để cải thiện quy trình chăn nuôi lợn thân thiện với môi trường – hoạt động 
mang lại nguồn thu nhập chính tại khu vực nông thôn của cố đô Huế - thành 
phố du lịch, dự án đã thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 
cho cán bộ của Phòng Kinh tế Huế và người dân địa phương, thành lập và 
điều hành nhóm nông dân tham gia chương trình hỗ trợ chăn nuôi của Nhà 
nước, giúp cải thiện sinh kế từ chăn nuôi và trồng trọt cho những hộ nông 
dân nhỏ. Kết hợp với chương trình “Nạc hóa đàn lợn giống” của tỉnh Thừa 
Thiên Huế, dự án đã hỗ trợ phổ biến và lắp đặt hầm biogas (*), phát triển 
sản xuất, kinh doanh cũng như mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông 
sản và chăn nuôi của khu vực.
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TỔ CHỨC
CẦU CHÂU Á

NHẬT BẢN (BAJ) 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔ CHỨC
CẦU CHÂU Á

NHẬT BẢN (BAJ) 
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LẮP ĐẶT HẦM BIOGAS 
Trước dự án này, BAJ đã phối hợp với Tp. Huế thực hiện một số 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng, do vậy tổ chức đã xác định và nắm 
bắt được nhu cầu về lắp đặt hầm biogas của Tp. Huế. Việc lắp 
đặt hầm biogas đã góp phần cải thiện môi trường đồng thời 
giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu khi sử dụng khí đốt, sản xuất 
phân bón hữu cơ, giảm hiệu ứng nhà kính, giúp tăng thêm thu 
nhập của người dân nhờ rút ngắn thời gian lao động, tăng số 
lượng sản phẩm chăn nuôi.

Dự án cũng đã thành lập các nhóm gồm các hộ dân đã lắp đặt 
hầm biogas và tiến hành các buổi họp định kỳ nhằm trao đổi 
kinh nghiệm về cách sử dụng hiệu quả hầm biogas và các loại 
phân bón dạng lỏng được tạo ra trong quá trình phân hủy, từ 
đó đúc kết kinh nghiệm quản lý và sử dụng hầm hiệu quả hơn.
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XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CỬA HÀNG
BÁN NÔNG SẢN TRỰC TIẾP

Dự án đã mở một cửa hàng tiêu thụ trực tiếp các nông sản 
sạch và an toàn tại Tp. Huế. Vào thời điểm đó, Việt Nam đã 
ban hành các qui chế về hạn chế và cấm sử dụng thuốc trừ 
sâu trên toàn quốc, giúp nâng cao nhận thức của người 
dân về an toàn thực. Với sự tin cậy về hỗ trợ của tổ chức 
Nhật Bản, dự án đã trở thành một mô hình tiên phong về 
kinh doanh rau an toàn.

Nhóm nông dân, mà hình thành từ các hộ nông dân tham 
gia vận hành cửa hàng, thường xuyên tổ chức các cuộc họp 
định kỳ để trao đổi và nâng cao kiến thức với mong muốn 
cung cấp nông sản sạch với chất lượng cao cho khách hàng.

Ngoài ra, dự án còn cung cấp kiến thức về quá trình sản xuất 
và kinh doanh nông sản chất lượng cao một cách bài bản tại 
trang trại mẫu, tạo niềm tin và mang lại lợi ích to lớn cho 
các hộ nông dân tham gia.
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Thành phố Seki, tỉnh Gifu và Đại học Chubu Gakuin đã thực hiện “Dự án 
chương trình đào tạo điều dưỡng nòng cốt chăm sóc người cao tuổi  tại 
Thành phố Đà Nẵng” trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của 
JICA.

Tại Việt Nam, già hóa dân số tăng nhanh làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội 
mới như: gia tăng số lượng người cao tuổi cần chăm sóc, chưa chú trọng 

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ SEKI, TỈNH GIFU
VÀ ĐẠI HỌC CHUBU GAKUIN
CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ SEKI, TỈNH GIFU
VÀ ĐẠI HỌC CHUBU GAKUIN
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CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

công tác điều dưỡng như một dịch vụ xã hội cần thiết, chưa trang bị được hệ 
thống chăm sóc cho người cao tuổi bị rối loạn về tâm lý, v.v. Những vấn đề 
này khiến cho đa số người cao tuổi, cần được chăm sóc, phải chịu nằm liệt 
giường tại nhà hay tại bệnh viện. 

Dự án đã chuyển giao những khái niệm và kỹ năng điều dưỡng chăm sóc 
người cao tuổi của Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng điều dưỡng. 

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ SEKI, TỈNH GIFU
VÀ ĐẠI HỌC CHUBU GAKUIN
CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ SEKI, TỈNH GIFU
VÀ ĐẠI HỌC CHUBU GAKUIN
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Sau khóa tập huấn tại Nhật Bản, các học viên – đội ngũ điều dưỡng trưởng 
này sẽ chỉ đạo hướng dẫn chăm sóc cho người cao tuổi và tiến hành đào tạo 
lại kiến thức và kinh nghiệm cho những cán bộ y tế khác của Tp. Đà Nẵng. 

Khi kết thúc, Dự án đã đào tạo được 24 cán bộ nòng cốt về điều dưỡng chăm 
sóc người cao tuổi (điều dưỡng trưởng). Để tăng cường sự tham gia dự án 
của đối tác, Dự án tích cực trao đổi/chia sẻ thông tin với cơ quan đối tác, 
cũng như đã mời các cán bộ lãnh đạo sang Nhật Bản thăm quan và làm việc 
tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trước khi thực hiện Dự án, giúp nâng 
cao hiểu biết về Nhật Bản.

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NÒNG CỐT TRONG
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI
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Với sự quan tâm và hỗ trợ của Cơ quan hành chính Tp. Seki, tỉnh 
Gifu, Dự án đã tổ chức các khóa tập huấn tại Nhật Bản, chuyến 
thăm tới các cơ sở y tế/bệnh viện của Tp. Seki, và học hỏi cách 
tư vấn của các điều dưỡng khi đi thăm khám tại gia đình người 
bệnh (phương pháp điều trị sau khi ra viện, v.v) cho đối tượng 
là các cán bộ nòng cốt trong hoạt động điều dưỡng chăm sóc 
người cao tuổi. 

Ngoài ra, người tham gia tập huấn còn được thăm quan các 
phòng bệnh để nâng cao hiểu biết về việc cần thiết phải đảm 
bảo quyền riêng tư cho bệnh nhân  như: dùng rèm che ngăn 
cách, cũng như hiểu thêm về tầm quan trọng và vai trò của các 
chuyên viên dinh dưỡng, hiện đang không có tại các bệnh viện 
ở Việt Nam.

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN THÀNH 
PHỐ SEKI, TỈNH GIFU
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CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
YOKOHAMA, TỈNH KANAGAWA VÀ 
VIỆN CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG 
TOÀN CẦU, NHẬT BẢN

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
YOKOHAMA, TỈNH KANAGAWA VÀ 
VIỆN CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG 
TOÀN CẦU, NHẬT BẢN
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Thông qua việc tổ chức Diễn đàn này, 
Dự án đã xác nhận được những vẫn 
đề mà Tp. Đà nẵng đang gặp phải như 
cần phải thúc đẩy triển khai việc phân 
loại tại nguồn và tái chế trên địa bàn 
thành phố, và tiến hành chuyển giao  
những kinh nghiệm và kỹ thuật của Tp. 
Yokohama cho phía Đà Nẵng.

Chính quyền Thành phố Yokohama, 
tỉnh Kanagawa và Viện Chiến lược Môi 
trường Toàn cầu, Nhật Bản đã thực 
hiện “Dự án quản lý chất thải rắn nhằm 
thúc đẩy phân loại và tái chế rác thải 
tại thành phố Đà Nẵng” trong khuôn 
khổ Chương trình Đối tác Phát triển 
của JICA.

Sau khi ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp 
tác kỹ thuật hướng tới phát triển bền 
vững vào năm 2013, Tp. Đà Nẵng và Tp. 
Yokohama đã tổ chức Diễn đàn Phát 
triển đô thị thành phố Đà Nẵng vào 
năm 2014, hoạch định Quy hoạch tổng 
thể về quản lý chất thải rắn vào năm 
2016, định kỳ bàn bạc thảo luận đưa 
ra phương hướng cải thiện môi trường, 
bao gồm cả việc xử lý rác thải.

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
YOKOHAMA, TỈNH KANAGAWA VÀ 
VIỆN CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG 
TOÀN CẦU, NHẬT BẢN

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
YOKOHAMA, TỈNH KANAGAWA VÀ 
VIỆN CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG 
TOÀN CẦU, NHẬT BẢN
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TĂNG CƯỜNG TÍNH TỰ CHỦ CỦA
ĐỐI TÁC TRONG VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án đã chọn 2 quận Hải Châu và Thanh Khê làm địa bàn dự án và cơ quan 
đối tác là Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Bảo vệ Môi trường của Tp. 
Đà Nẵng.

Dự án đã hỗ trợ xây dựng Bản kế hoạch hành động thúc đẩy sáng kiến 3R 
(Reduce: Tiết giảm –Reuse: Tái sử dụng – Recycle:Tái chế) tại địa bàn dự án 
và tiến hành triển khai các hoạt động thí điểm theo như đề xuất của Bản kế 
hoạch hành động. Cơ quan đối tác và các tổ chức liên quan đã rất tích cực 
tham gia ngay từ giai đoạn điều tra khảo sát, thu thập thông tin cần thiết.

Sau khi dự án kết thúc, cơ quan đối tác đã chủ động triển khai thành quả 
của các hoạt động  thí điểm ra toàn Tp. Đà Nẵng. Có thể thấy rằng Dự án đã 
thành công trong hoạt động nâng cao năng lực cho người tham gia dự án.
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TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 3R PHÂN LOẠI RÁC 
THẢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG  
Ở các cấp hành chính của Tp. Đà Nẵng,  đều có các tổ chức 
quần chúng như: Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên,v.v hoạt động rất 
tích cực. 

Với sự hỗ trợ của các tổ chức quần chúng này, Dự án đã hình 
thành các Nhóm cộng đồng với vai trò là “người đi đầu trong 
sáng kiến 3R”, cũng như lựa chọn ra các thành viên tích cực vào 
Ban hành động để thực hiện các khóa tập huấn, tạo lập được cơ 
chế triển khai bền vững.

Các nhóm cộng đồng tại khu vực đã chủ động triển khai các 
hoạt động như: hướng dẫn về phân loại và tái chế rác thải rắn 
định kỳ,  tuyên truyền tại các buổi họp tổ dân phố, tổ chức các 
buổi giáo dục về môi trường tại trường học cũng như tổ chức 
các sự kiện về phân loại rác thải và sáng kiến 3R, tạo lập được 
cơ chế phân loại và tái chế rác thải theo sáng kiến 3R tại các 
khu phố.
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TỔ CHỨC CỨU TRỢ/ 
PHÁT TRIỂN
QUỐC TẾ (FIDR)
Tổ chức Cứu trợ/ Phát triển Quốc tế (FIDR) đã thực hiện “Dự 
án hỗ trợ phát triển tiềm lực nông thôn dựa vào sự chủ động 
của cộng đồng bà con dân tộc thiểu số huyện Nam Giang, tỉnh 
Quảng Nam” trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển 
của JICA.

Các dân tộc thiểu số miền núi của Việt Nam còn gặp nhiều khó 
khăn trong phát triển kinh tế do  các điều kiện địa lý và văn 
hóa. Đặc biệt ở khu vực miền Trung Việt Nam, vẫn còn nhiều 
hạn chế và thiếu những chính sách hiệu quả để cải thiện cuộc 
sống cho các dân tộc thiểu số, bao gồm cả dân tộc Cơ Tu, dễ 
gây tổn hại đến nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú cũng 
như văn hóa truyền thống của địa phương. 

Từ năm 2001, tổ chức FIDR đã thực hiện các dự án phát triển 
cộng đồng hướng tới người dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Giang, 
trong đó đáng chú ý là dự án phát triển du lịch dựa vào sự chủ 
động của cộng đồng bà con dân tộc thiểu số vào năm 2012.

Dự án hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và tăng 
cường năng lực tổ chức để cư dân địa phương có thể tham gia 
một cách tích cực và nhân rộng được thành quả của du lịch 
cộng đồng ra toàn bộ địa bàn và cũng như các khu vực lân cận.

TỔ CHỨC CỨU TRỢ/ 
PHÁT TRIỂN
QUỐC TẾ (FIDR)
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PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



38 Phát Triển Nông Thôn

Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng cần thiết phải có được sự 
tham gia tích cực của người dân ngay từ bước lập kế hoạch ban 
đầu. Vì vậy, dự án đã triển khai hoạt động “săn tìm kho báu” để 
nắm bắt nhu cầu của người dân.

Đầu tiên, người dân cùng nhau thảo luận và đề ra những hoạt 
động mà họ quan tâm và coi trọng. Dựa vào những kết quả đó, các 
chuyên gia Nhật Bản đã cùng với người dân xem xét những tiềm 
năng thương mại hóa và thị trường phù hợp. 

Các nhóm Sáng Kiến Cộng Đồng, mà được thành lập trong quá 
trình thảo luận, đã được Dự án hỗ trợ để phát triển sản phẩm và 
bán hàng.

SĂN TÌM KHO BÁU CỦA ĐỊA PHƯƠNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP CÓ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

Trong quá trình thực hiện, dự án đã phối hợp với Ủy Ban Nhân 
Dân huyện Nam Giang cũng như với các cơ quan liên quan để 
phát triển các mặt hàng nông sản, dệt may và các chương trình 
tham quan du lịch. Ngoài ra, dự án còn phối hợp với chương 
trình “Mỗi làng một sản phẩm” của Chính phủ Việt Nam để 
cung cấp các sản phẩm địa phương tại các đại lý du lịch, cửa 
hàng lưu niệm và cửa hàng thủ công tại Tp. Đà Nẵng.

Mặc dù thu nhập từ du lịch đã giảm đi đáng kể trong bối cảnh 
Đại dịch COVID-19, nhưng với sự hỗ trợ của Dự án, người dân 
vẫn có thể kiếm thêm thu nhập từ việc bán các sản phẩm nông 
nghiệp thông qua mạng lưới Nhóm Sáng kiến Cộng đồng và 
hợp tác xã hiện có.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO CÁC MẶT HÀNG 
ĐỊA PHƯƠNG NHẰM CẢI THIỆN THU NHẬP CỦA 
NGƯỜI DÂN

SĂN TÌM KHO BÁU CỦA ĐỊA PHƯƠNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP CÓ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN
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ĐẠI HỌC
AICHI GAKUIN
ĐẠI HỌC
AICHI GAKUIN
Đại học Aichi Gakuin đã thực hiện “Dự án triển khai 
tập huấn về phục hồi chức năng tâm lý cho trẻ khuyết 
tật tại Thành phố Đà Nẵng” trong khuôn khổ Chương 
trình Đối tác Phát triển của JICA.

Tại các trường giáo dục đặc biệt cho trẻ em khuyết 
tật về thể chất và tinh thần của Tp. Đà Nẵng không 
có phương pháp giảng dạy thích hợp cho trẻ khuyết 
tật thể chất nhẹ, trẻ tự kỷ, và trẻ mắc các bệnh liên 
quan. Cả giáo viên và người giám hộ hiện đang rất vả 
trong việc chăm sóc và hướng dẫn trẻ em khuyết tật.

Trước tình hình đó, dự án đã được triển khai nhằm 
xây dựng hệ thống phục hồi chức năng tâm lý (Dosha-
hou) và thực hành liên tục các hoạt động phục hồi 
chức năng tâm lý cho trẻ khuyết tật và phụ huynh 
của trẻ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng- Đại 
học Đà Nẵng.

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
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TẬP HUẤN VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM LÝ

Dự án đã tiến hành tập huấn về phục hồi chức năng tâm lý trong 
1 tuần tại Nhật Bản. Trong thời gian tập huấn, người tham gia 
quan sát việc thực hiện thực tế các hoạt động phục hồi chức 
năng tâm lý cho trẻ  tại Đại học Aichi Gakuin. 

Hơn nữa, trong quá trình tập huấn bởi các chuyên gia Nhật Bản tại Việt 
Nam, người tham gia đã được thực hiện trị liệu thực tế trên trẻ, và có những 
trẻ đã có những thay đổi đáng kể từ giai đoạn sớm, và có nhiều trẻ cũng đã 
tự chủ được  hành vi của mình. Những kết quả này đã được phía cơ quan đối 
tác công nhận và đánh giá cao. Và Nhóm nghiên cứu thực hành Dohsa-hou 
đã được thành lập với sự tham gia của gần 80 thành viên, là những người 
đã tham gia khóa tập huấn tại Nhật Bản, của Trường Đại học Sư phạm Đà 
Nẵng- Đại học Đà Nẵng, Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng, v.v 
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TẬP HUẤN VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM LÝ

Dự án đã hỗ trợ phát triển Cuốn sổ tay hướng dẫn về phục hồi chức 
năng tâm lý dành cho các học viên tham khảo khi thực hành phục hồi 
chức năng tâm lý cho trẻ khuyết tật hay sử dụng để hướng dẫn cho 
giáo viên hay phụ huynh. Để biên soạn cuốn sổ tay này, phía cơ quan 
đối tác đã tích cực tham gia vào việc soạn thảo cũng như hỗ trợ dịch 
thuật các tài liệu tiếng Nhật.

Hầu hết các từ sử dụng trong sổ tay là thuật ngữ chuyên môn, tuy 
nhiên sự hỗ trợ tích cực từ phía các chuyên gia địa phương đã góp 
phần làm nên sự thành công và hiệu quả của Cuốn sổ tay hướng dẫn.

DỰ ÁN ĐÃ HỖ TRỢ BIÊN SOẠN 
SỔ TAY HƯỚNG DẪN 
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CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KOBE, 
TỈNH HYOGO VÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC 
VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ KOBE

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KOBE, 
TỈNH HYOGO VÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC 
VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ KOBE
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CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KOBE, 
TỈNH HYOGO VÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC 
VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ KOBE

Thành phố Kobe cùng với Trung tâm Hợp tác và 
Truyền thông Quốc tế Kobe đã thực hiện “Dự án 
phát triển nguồn nhân lực sản xuất tại Tỉnh Hà 
Nam” trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát 
triển JICA. 

Hà Nam có ưu thế về vị trí địa lý gần Sân bay Quốc 
tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội và trung tâm giao vận 
hàng hóa là Cảng Hải Phòng. Hơn nữa, Hà Nam đã 
và đang nỗ lực xây dựng khu công nghiệp mới, thiết 
lập Bộ phận Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản 
của tỉnh Hà Nam, tăng cường các cơ sở cho đầu tư 
như xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục, 
v.v với mong muốn thu hút các doanh nghiệp Nhật 
Bản tới đầu tư. Tỉnh có nhiều cơ hội để phát triển 
công nghiệp với lực lượng lao động trẻ dồi dào tuy 
nhiên chưa thể cung cấp đủ nguồn nhân lực cho các 
công ty Nhật Bản tại địa phương. Nguyên nhân của 
vấn đề này là do thiếu chương trình giáo dục toàn 
diện. 

Trong khuôn khổ Dự án, Đại học Công nghệ Tp.Kobe 
đã hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề Hà Nam hoàn 
thiện chương trình giảng dạy về an toàn và 5S (Sàng 
lọc- Sắp xếp- Sạch sẽ- Săn sóc- Sẵng sàng), đồng 
thời nâng cao năng lực cho các giáo viên trong việc 
truyền thụ kiến thức cơ bản trong sản xuất.   

PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
CÔNG NGHIỆP

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ KOBE, 
TỈNH HYOGO VÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC 
VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ KOBE
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TĂNG CƯỜNG HIỂU BIẾT VỀ QUY TRÌNH 5S 
THÔNG QUA CÁC BÀI GIẢNG VÀ THỰC HÀNH 

Dự án đã chọn cách tiếp cận trong triển khai tập huấn về quy trình 5S: kiến 
thức và thực hành để các sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam có 
thể  tuân thủ 5S như  thói quen của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, 
chứ không chỉ dừng lại ở việc học thuộc kiến thức.

Về kiến thức, Dự án đã đưa khái niệm về 5S vào nội dung chương trình giảng 
dạy của tất cả các khoa liên quan và tạo lập cơ chế đểcác giáo viên có thể 
giảng dạy qui trình 5S một cách hiệu quả. 

Về mặt thực hành, Dự án đã đặt mục tiêu tổ chức Trường thành thực tiễn 
sinh động về 5S-An toàn để giáo viên cùng với sinh viên thường xuyên hướng 
tới việc cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc. Cụ thể, giáo viên và sinh viên 
cùng tìm ra trong trường  những nơi trong nhà hay bên ngoài chưa được sắp 
xếp gọn gàng, hợp lý, từ đó suy nghĩ phương án cải tiến rồi thực hiện, tạo 
thói quen cho một chuỗi các hành động. Đồng thời, chúng tôi thông báo tới 
toàn trường kết quả của các hoạt động này, tạo điều kiện để giáo viên và học 
viên thấy được thực tế hiệu quả cải tiến này. 

Những hoạt động này không chỉ góp phần giáo dục học sinh mà còn tác 
động đến giáo viên, giúp họ hiểu hơn về quy trình 5S và áp dụng lý thuyết 
vào thực tiễn.

Cách làm này không chỉ là phương pháp giáo dục hiệu quả đối với sinh viên 
mà còn có ích cho các giáo viên trong việc tạo tâm thế và có trách nhiệm 
hiểu rõ hơn các nội dung về 5S.

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY

Ban đầu, đối với giáo trình về 5S -An toàn với những thông tin chung do 
HNVC thu thập thông tin và xây dựng, chuyên gia của Dự án đã tư vấn 
nên xây dựng giáo trình riêng của HNVC có sử dụng sinh động những 
hình ảnh chụp và các ví dụ thực tế  trong trường HNVC. Trong quá trình 
xây dựng giáo trình,  các giáo viên HNVC cũng đã phản ánh cả những 
ý kiến đóng góp của các chuyên gia Nhật Bản,  và của các nhà quản lý 
và kỹ thuật viên của các doanh nghiệp Nhật Bản, mà đã tham dự “lớp 
học thực hành” tại Trường. 

Về các kiến thức cơ bản về Monozukuri (kỹ thuật sản xuất kiểu Nhật) , 
các giáo viên HNVC tham khảo các kiến thức thu được từ các bài giảng 
và bài thực hành trong quá trình tập huấn tại Nhật Bản để viết giáo 
trình. Hơn thế, chuyên gia dự án đề nghị  không áp dụng máy móc các 
kiến thức tiếp nhận được trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, mà 
phải tái cấu trúc lại giáo trình ban đầu sao cho phù hợp với điều kiện 
ở Việt Nam. Trong các buổi thực hành ở Nhật Bản, các giáo viên HNVC 
được tư vấn cố gắng chuẩn bị nhiều những kết quả tập huấn để có thể 
mang về nước; và khi về nước thì cho học sinh xem qua ảnh và qua 
thực tế thực hiện của giáo viên để việc giảng dậy đạt kết quả. 

Kết quả là giáo trình 5S-An toàn đã hoàn thành và được sử dụng trong 
các giờ giảng của tất cả các khoa và tất cả các năm học của HNVC.

.
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CHÍNH QUYỀN TỈNH OSAKA VÀ 
TRUNG TÂM TRAO ĐỔI  NGUỒN
NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG (PREX)

CHÍNH QUYỀN TỈNH OSAKA VÀ 
TRUNG TÂM TRAO ĐỔI  NGUỒN
NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG (PREX)
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CHÍNH QUYỀN TỈNH OSAKA VÀ 
TRUNG TÂM TRAO ĐỔI  NGUỒN
NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG (PREX)

PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP

Chính quyền tỉnh Osaka và Trung tâm trao đổi nguồn 
nhân lực Thái Bình Dương (PREX) đã thực hiện “Dự 
án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp 
sản xuất tại tỉnh Đồng Nai” trong khuôn khổ Chương 
trình Đối tác Phát triển JICA.

Nhu cầu lao động của Việt Nam trong ngành sản 
xuất công nghiệp ngày càng gia tăng do tăng trưởng 
kinh tế cao, do vậy nhu cầu về đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực có kỹ thuật chuyên môn lành nghề 
làm việc trong các nhà máy ngày một lớn.

Tuy nhiên, các trường đào tạo nghề đang gặp nhiều 
vấn đề khó khăn như: thiếu tài liệu giảng dạy chất 
lượng tốt, thiếu đội ngũ giảng viên có khả năng dạy 
thực tiễn, thiếu các trang thiết bị học tập và thực 
hành, thiếu nhận thức đầy đủ về nhu cầu thực tế của 
thị trường lao động, đặc biệt là đào tạo không đáp 
ứng với yêu cẩu của các doanh nghiệp sản xuất của 
Nhật Bản.

Dự án đã hướng tới phát triển và xây dựng chương 
trình đào tạo với nội dung phù hợp và cập nhật liên 
tục đáp ứng với nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật 
Bản tại trường học nghề thí điểm của tỉnh Đồng Nai. 

CHÍNH QUYỀN TỈNH OSAKA VÀ 
TRUNG TÂM TRAO ĐỔI  NGUỒN
NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG (PREX)
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Các giáo viên nòng cốt của dự án đã rất tích cực nâng cao năng lực 
giảng dạy của bản thân, cũng như ứng dụng những kỹ thuật/công nghệ 
Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài việc, nhiệt tình  chia sẻ những kiến thức 
có được trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, các giảng viên này còn 
tích cực khuyến khích sự tham gia của các giảng viên và sinh viên của 
các trường khác tham gia vào các hoạt động như: trang bị phòng thực 
tập về an toàn lao động, thiết lập đội an toàn lao động trong trường, 
giảng bài về nguyên tắc vàng 3S của người Nhật: Seiri (sang lọc) – 
Seiton (sắp xếp) – Seiso (sạch sẽ) cho giảng viên và sinh viên, cũng 
như thực hành 3S tại trường,v.v. Cả giáo viên và học sinh đều cho thấy 
các thay đổi tích cực trong cách làm việc sau khóa đào tạo.

Nhờ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Nhật Bản trong quá trình cải 
tiến chương trình đào tạo, mà các giảng viên Việt Nam đã chủ động 
đưa ra các đề xuất để có thể cải thiện phương pháp giảng dạy, tài liệu 
và giáo cụ giảng dạy.

CẢI THIỆN PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA
GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC THÍ ĐIỂM
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XÂY DỰNG QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG THÍ ĐIỂM 
VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐANG 
HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Dự án thành lập Ban cải tiến chương trình đào tạo với các thành viên 
bao gồm: doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại địa phương, 
các trường trung cấp, cao đẳng kỹ thuật và Ban  Quản lý các khu 
công nghiệp Đồng Nai (DIZA). Mục đích là hỗ trợ tăng cường hợp 
tác giữa trường thí điểm với doanh nghiệp Nhật Bản, mà có tiếp 
nhận sinh viên thực tập, bảo đảm nguồn cung cấp nguồn nhân lực 
ổn định, cũng như tạo lập được mạng lưới kết nối với các doanh 
nghiệp Nhật Bản, mà có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp 

Các hoạt động cụ thể của Ban này là: thăm các trường thí điểm, 
tham dự giờ giảng và giờ thực hành về an toàn lao động và nguyên 
tắc vàng 3S, đặc biệt là tổ chức các buổi chia sẻ thông tin giữa nhà 
trường và các doanh nghiệp Nhật Bản về nhu cầu về nhu cầu tuyển 
dụng của doanh nghiệp. Đó là một cơ hội tốt để tăng cường liên kết 
giữa nhà trường và doanh nghiệp.
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Chính quyền tỉnh Fukushima và Đại học Y  Fukushima đã hợp tác với Đại 
học Jyuntendo và Đại học Kagoshima  thực hiện “Dự án xây dựng dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trung tâm dựa trên y học chứng cứ 
tại miền Nam Việt Nam: Sáng kiến hợp tác giữa Trường Đại học và Hội Y 
học” trong khuôn khổ Chương trình đối tác phát triển của JICA. Ngành y tế 
của Việt Nam đã cải thiện được đáng kể những chỉ số sức khỏe cơ bản như 
số tử vong và số bệnh tật, tuy nhiên gần đây các chính sách y tế đã chuyển 
từ việc cải thiện những chỉ số định lượng này sang cải thiện chất lượng 
chăm sóc y tế nhằm đạt chuẩn quốc tế, cũng như việc lấy bệnh nhân làm 
trung tâm để đưa ra chẩn đoán và chữa trị. 

CHÍNH QUYỀN TỈNH FUKUSHIMA
VÀ ĐẠI HỌC Y FUKUSHIMA 
CHÍNH QUYỀN TỈNH FUKUSHIMA
VÀ ĐẠI HỌC Y FUKUSHIMA 
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CHÍNH QUYỀN TỈNH FUKUSHIMA
VÀ ĐẠI HỌC Y FUKUSHIMA 

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Từ năm 2004, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Y  Fukushima đã 
triển khai các khóa đào tạo tăng cường về dịch tễ học, phương pháp phân 
tích dữ liệu lâm sàng cho các y bác sĩ. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Việt Nam 
và hỗ trợ kỹ thuật của Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh, Dự án đã mở rộng đào tạo 
từ các giảng viên đại học đến các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh việc 
của Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận ở miền Nam. 

Với hơn 10 năm nay hoạt động liên tục, Dự án đã phát triển chăm sóc y tế lấy 
người bệnh làm trung tâm bằng cách đưa những nội dung huấn luyện đáp 
ứng với vấn đề mới, với cách nhìn tổng quát bao gồm cả tâm sinh lý bệnh 
nhân và môi trường xã hội, để từ đó có thể chuyển giao được những kỹ thuật 
thực hiện dịch vụ y tế toàn diện, cũng như tăng cường đào tạo các y bác sĩ 
nòng cốt. Nhờ vậy, Dự án đã hỗ trợ các cơ quan đối tác Việt Nam tăng cường 
năng lực địa phương chủ động trong đào tạo nguồn nhân lực. 

CHÍNH QUYỀN TỈNH FUKUSHIMA
VÀ ĐẠI HỌC Y FUKUSHIMA 
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CỦNG CỐ NĂNG LỰC ĐỊA PHƯƠNG
TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC BỀN VỮNG

Hội Y học Việt Nam đã công nhận nội dung chương trình giảng 
dạy mà dự án đã xây dựng thành chương trình đào tạo bắt buộc 
đối với các y bác sĩ. Điều này cho thấy thành quả của Dự án đã 
được công nhận và đánh giá cao về tính hiệu quả.

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới việc triển khai tập huấn 
trực tiếp của các chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
Dự án vẫn tiến hành tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến cho hơn 
200 người tham dự, với chuyên đề về phân tích dữ liệu lâm sàng 
thu thập được từ các bệnh viện.
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CHỨNG NHẬN TỪ HỘI Y HỌC VIỆT NAM CHO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỌN ĐỜI

Dự án đã triển khai tập huấn tại Việt Nam và Nhật Bản về phương 
pháp phân tích và thu thập dữ liệu y khoa tại các bệnh viện, đặc biệt 
chú trọng các chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu địa phương và 
mức độ hiểu biết của người tham gia. 

Trong hơn 10 năm hỗ trợ, Dự án  đã góp phần nâng cao năng lực nhiều 
thế hệ của cán bộ cơ quan đối tác. Sau khi hoàn thành chương trình 
đào tạo, họ đã trở thành những người truyền lửa, tiếp tục chia sẻ kiến 
thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ tiếp theo. Cho dù có những 
hạn chế trong phái cử chuyên gia Nhật Bản, nhưng dự án  đã chú 
trọng phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan đối tác trở thành lực 
lượng nòng cốt. Và một trong những thành quả đáng chú ý của Dự án 
là các y bác sĩ của các cơ quan đối tác đã phối hợp với chuyên gia Nhật 
Bản viết các bài báo khoa học.

PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
KHI CÔNG BỐ BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH
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