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là tổng công suất các nhà máy điện 
được xây dựng và mở rộng 

(khoảng 10% tổng sản lượng điện)

Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong Sáng kiến “Khu vực Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP) và nỗ lực đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong 
khu vực. Việt Nam có dân số đứng thứ ba trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 
và là quốc gia có nhiều cơ sở sản xuất trọng điểm, thị trường xuất khẩu và nguồn cung 
nguyên vật liệu quan trọng. Hợp tác của JICA nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác 
chiến lược Việt Nam - Nhật Bản thông qua cải thiện môi trường đầu tư, thương mại và kinh 
doanh của Việt Nam, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thông 
qua chuyển giao kỹ thuật giữa con người với con người và phát triển nguồn nhân lực.

(sản xuất 3 triệu liều / năm)  

lượng vaccine sởi-rubella cho 
Chương trình tiêm chủng mở rộng

đường bộ

nhân lực được đào tạo

Các dự án hợp tác trị giá hơn

tỷ đồng
(tương đương 3.000 tỷ yên) 
là trị giá các dự án hợp tác

3 lĩnh vực hợp tác:
Thúc đẩy tăng trưởng 

và tăng cường năng lực 
cạnh tranh

được xây dựng và cải tạo
(khoảng 70% đường quốc lộ)

ietnam 
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Hỗ trợ các đối tượng
dễ bị tổn thương

Tăng cường quản trị 
nhà nước
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Đặt nền móng cho phát triển
Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng 

bộ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ASEAN. 
JICA đã hỗ trợ xây dựng, mở rộng và nâng cấp mạng lưới giao thông quốc gia cũng như các dự 
án điện quan trọng tại Việt Nam như: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Quốc lộ 5, Nhà máy 
Thủy điện Đa Nhim… đồng thời tăng cường thể chế kinh tế thị trường, năng lực vận hành hệ 
thống thuế... Trong thời gian tới, các dự án hợp tác của JICA trong phát triển cơ sở hạ tầng như 
Dự án cao tốc Bắc - Nam giúp tăng cường kết nối ASEAN và chuỗi cung ứng, Tuyến đường sắt 
đô thị Tp. HCM giúp giảm ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông, Mạng lưới truyền tải điện 
giúp ổn định nguồn cung, hay Dự án đẩy mạnh áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế 
(IFRS)… sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng.

Hợp tác nâng cao năng lực của các cơ quan 
tài chính (thuế, chính sách tiền tệ, Chuẩn 
mực Báo cáo Tài chính Quốc tế - IFRS)… 
nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Hợp tác xây dựng, mở rộng các nhà máy 
điện có hiệu suất cao, thúc đẩy sử dụng năng 
lượng hiệu quả nhằm tạo nguồn cung năng 
lượng ổn định, thân thiện với môi trường.

Hợp tác phát triển mạng lưới giao thông đô 
thị và cơ sở hạ tầng cốt lõi, góp phần cải 
thiện kết nối ASEAN, đồng thời hợp tác tăng 
cường năng lực quản lý, vận hành và bảo trì 
các cơ sở hạ tầng đó.

Thúc đẩy nguồn cung năng lượng 
ổn định và sử dụng năng lượng 
hiệu quả

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
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Nâng cao sức cạnh tranh
Để đất nước phát triển và tăng trưởng bền vững trong tương lai, Việt Nam cần có nguồn 

nhân lực có thể đáp ứng nhu cầu của các ngành cốt lõi, đổi mới công nghệ và thích ứng với 
biến động của môi trường xã hội. Cho đến nay, hợp tác của JICA với các cơ sở giáo dục như 
Đại học Việt Nhật (VJU), Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), Đại 
học Cần Thơ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Tp. HCM hay các bệnh viện như 
Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đào tạo hơn 100.000 
người. JICA sẽ tiếp tục các hợp tác nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt 
Nam thông qua đào tạo nguồn nhân lực vốn là nền tảng của các ngành công nghiệp tiên tiến.

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực có 
trình độ kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu 
của thị trường lao động.

Phát triển nguồn nhân lực

Hợp tác xây dựng chuỗi giá trị 
thực phẩm, nâng cao năng suất, 
chuyển đổi cơ cấu công nghiệp 
nhằm gia tăng giá trị cho nông 
sản Việt Nam thông qua đổi mới 
công nghệ.

Giá trị gia tăng cao trong 
nông nghiệp
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Không để ai bị bỏ lại phía sau
Việt Nam là quốc gia có nguy cơ hứng chịu thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu toàn 

cầu. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh kéo theo các vấn đề môi trường, chênh lệch phát 
triển giữa các vùng miền và thiếu mạng lưới an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Cho đến 
nay, JICA đã và đang triển khai các hợp tác nhằm hỗ trợ nâng cấp các bệnh viện tuyến trung 
ương như Bạch Mai, Huế, Chợ Rẫy…, các trung tâm nghiên cứu nòng cốt, hỗ trợ đối phó với thiên 
tai lũ lụt, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, xây dựng, cải tạo hệ thống nước thải, phát triển nguồn 
nhân lực (100.000 người), đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội toàn diện và 
hội nhập, thông qua các dự án góp phần đảm bảo an toàn cho con người, như các biện pháp cải 
thiện tình trạng ô nhiễm môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, tài chính toàn diện, tăng cường 
hệ thống y tế toàn diện và thiết lập hệ thống hỗ trợ cho người cao tuổi và người khuyết tật...

Hợp tác tăng cường hệ thống y tế, tăng cường 
năng lực phòng chống bệnh truyền nhiễm, 
chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng 
v.v...

Hỗ trợ soạn thảo các quy định, triển khai các 
biện pháp bảo vệ môi trường như xây dựng, 
cải tạo hệ thống thoát nước…

Y tế - An sinh xã hội Quản lý môi trường đô thị

Hỗ trợ nâng cao năng lực phòng chống thiên 
tai cho nhiều địa phương, chủ yếu ở miền 
Trung, góp phần giúp người dân địa phương 
nâng cao nhận thức và thích ứng với biến đổi 
khí hậu.

Phòng chống thiên tai, biến đổi 
khí hậu
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Ổn định và phát triển
Chức năng hành pháp đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và toàn 

cầu hóa, chức năng lập pháp gồm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy 
phát triển và đối phó với các vấn đề kinh tế-xã hội ngày càng nhiều và phức tạp, và chức năng 
tư pháp quản lý việc thực thi pháp luật ổn định và thống nhất là nền tảng của đất nước. 

Cho đến nay, JICA đã hỗ trợ cải cách hệ thống lập pháp và tư pháp thông qua tăng cường 
tính nhất quán và thực hiện một cách thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật bằng cách 
cải tiến và hoàn thiện phương pháp soạn thảo văn bản pháp luật, bồi dưỡng đào tạo cán bộ 
pháp chế và tư pháp. Để bộ máy chính trị và hành chính hoạt động hiệu quả, JICA tăng cường 
năng lực xây dựng chính sách và hành chính thông qua đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
khu vực công. JICA cũng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mới như xây dựng chính phủ điện 
tử và đối phó với các vấn đề như an ninh mạng, an ninh hàng hải. 

Hỗ trợ tăng cường tính hiệu quả của hệ thống 
hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội thông qua phát triển năng lực cán bộ 
lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường năng lực hành chính

Hỗ trợ đảm bảo thực thi pháp luật ổn định, 
thống nhất và an toàn thông tin mạng thông 
qua tăng cường năng lực cán bộ thực thi pháp 
luật và cán bộ quản lý an toàn thông tin.

Tăng cường năng lực lập pháp và 
tư pháp
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