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Phát hành ngay  

KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VỐN VAY 

DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

SỬ DỤNG VỆ TINH QUAN SÁT TRÁI ĐẤT 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022 - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với 

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA (Loan Agreement: L/A) trị giá 

18.871 triệu yên cho Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vê tinh quan sát 

trái đất  (Giai đoạn II)” vào ngày 23/5 tại Hà Nội. 

Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho hoạt động phát triển và sử dụng vệ tinh quan sát 

trái đất tại Hòa Lạc, Hà Nội, đẩy mạnh việc sử dụng dữ liệu thu được từ vệ tinh, đồng thời hỗ 

trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ vận hành và bảo trì các thiết bị. Thông qua những hỗ 

trợ này, dự án sẽ góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam với việc tăng cường các biện 

pháp đối phó với thiên tai và lập các kế hoạch khác nhau trên cơ sở dự báo mức độ gia tăng của 

các thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Dự án cũng góp phần thực hiện Mục tiêu số 

13 (Hành động cấp thiết để chống lại biến đổi khí hậu và tác động của nó) trong Mục tiêu phát 

triển bền vững (SDGs). 

Khoản vay ODA cho Giai đoạn I trị giá 7.227 triệu yên đã được phê duyệt vào tháng 11/2011, 

và Hiệp định Vốn vay lần này là cho khoản vay ODA Giai đoạn II. 

Điều khoản đặc biệt dành cho Đối tác kinh tế (STEP) được áp dụng cho khoản vay ODA cho dự 

án này. Dự án sẽ áp dụng công nghệ vệ tinh ra đa khẩu độ tổng hợp của Nhật Bản có giá thành 

thấp, hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và có thể giao ảnh vệ tinh trong thời gian 

ngắn. Công nghệ này sẽ góp phần vào việc phát triển hệ thống vận hành và vệ tinh được trang bị 
trong dự án cùng với hoạt động phóng vệ tinh quan sát trái đất.  

 Chú thích: 

 STEP là từ viết tắt của “Special Terms for Economic Partnership - Điều khoản đặc biệt dành cho Đối 
tác kinh tế”. Điều khoản này áp dụng cho các dự án cần tận dụng một cách đáng kể công nghệ và bí 

quyết kỹ thuật của Nhật Bản dựa trên yêu cầu của của các nước đang phát triển về việc sử dụng và 

chuyển giao các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Điều kiện cơ bản của khoản vay STEP là nhà thầu 

chính sẽ là công ty Nhật Bản, hoặc chi nhánh của công ty Nhật Bản tại nước ngoài, hoặc liên doanh 

giữa công ty Nhật Bản và công ty Việt Nam (Công ty Nhật Bản đứng đầu liên doanh), theo đó, công ty 

Việt Nam có thể tham gia với tư cách là thành viên của liên doanh Nhật Bản - Việt Nam hoặc là nhà 

thầu phụ. Trong một số điều kiện nhất định, liên doanh giữa công ty Nhật Bản và công ty có vốn chủ sở 

hữu Nhật Bản (công ty Nhật Bản đứng đầu liên doanh) có thể là nhà thầu chính.  
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Thông tin cơ bản dự án 

1. Trị giá khoản vay và điều kiện 

 
Số tiền 

(triệu yên) 

Lãi suất (%/năm) 
Thời gian 

vay (năm) 

Thời gian ân 

hạn (năm) 

Điều kiện 

đấu thầu Hạng mục  

chính 

Dịch vụ tư 

vấn 

Dự án " Phòng 

chống thiên tai và 

biến đổi khí hậu sử
dụng vê tinh quan 

sát trái đất” (Giai 

đoạn II)” 

18.871 0,1 0,01 40 10 

Công ty 

Nhật Bản là 

nhà thầu 

chính 

 

2. Cơ quan thực hiện 
   Trung tâm Vũ trụ Việt Nam 
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại：+84 -24- 37917675; FAX：+84 -24- 37627205 

 

3. Tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới (Dự kiến) 

(1) Thời gian dự kiến hoàn thành : tháng 12/2023 (hoàn thành thử nghiệm đưa vệ tinh số 1 

vào quỹ đạo) 

(2) Phát hành thư mời thầu dịch vụ tư vấn (bao gồm thiết kế chi tiết): đã tuyển 

(3) Thông báo đấu thầu cạnh tranh quốc tế cho gói thầu mua sắm đầu tiên thuộc hạng mục 

xây lắp: đã ký hợp đồng 

 

4. Thông tin liên hệ: 
Xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để biết thông tin về thời gian đấu thầu Dự án: 

Văn phòng JICA Việt Nam  

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: +84-24- 38315005; FAX：+84-24- 38315009 

____________________________________ 

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  
Văn phòng JICA Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125); Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 


