
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Thành phố Hà Nội 

* Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực đào 
tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tại 
Trường đại học Việt Nhật 
* Dự án xây dựng hoạt động nhà nước 
chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải 
thiện môi trường kinh doanh 
* Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến 
lược 
* Dự án thiết lập hệ thống phản hồi 
thông tin từ phòng thí nghiệm tới người 
người bệnh “bench-to-bedside system” 
vì một chương trình kháng vi rút (ARV) 
bền vững và ngăn ngừa nhiễm HIV mới 
tại Việt Nam 
* Dự án tăng cường năng lực về nâng 
cao tính công bằng và minh bạch của thị 
trường cổ phiếu Việt Nam 
* Dự án hoàn thiện chính sách và nâng 
cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh 
tranh của Việt Nam 
* Nâng cao năng lực thẩm định sở hữu 
trí tuệ cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
* Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế 
thông qua kinh nghiệm quốc tế 
* Tăng cường năng lực của cục QLKT 
nhằm đẩy mạnh việc áp dụng chuẩn 
mực báo cáo tài chính quốc tế 
 
 
 

 Tỉnh Thừa Thiên Huế 

* Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế 
 
* Dự án Quản lý hồ chứa nước trong tình huống khẩn cấp và Quản 
lý lũ lụt hiệu quả bằng Hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện 

 Thành phố Hải Phòng 

* Dự án xây dựng công trình Cảng Lạch Huyện (xây cảng) 
* Dự án xây dựng công trình Cảng Lạch Huyện (xây cầu và đường) 

 
* Dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương, Thành phố Hải Phòng 

Tỉnh Bình Dương 

* Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (GĐ 2) 

 Tỉnh Đồng Nai 

* Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nước tại tỉnh Đồng Nai 

* Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của Thành phố Biên Hòa, 
giai đoạn 1 

 Thành phố Cần Thơ 

* Tăng cường liên kết và ứng dụng khoa học thúc đẩy phát triển 
bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu  

* Dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ 
 

Thành phố Hồ Chí Minh 

* Dự án tăng cường năng lực quản lý cho Công ty Đường sắt đô thị nhằm triển 
khai vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

*  Dự án Hợp tác Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện 
 
* Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến 1: Bến 
Thành-Suối Tiên) 

* Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh GĐ 2 (IV) 
* Dự án Xây Dựng Bệnh Viện Chợ Rẫy Hữu Nghị Việt – Nhật 
 
* Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ 

đào không hở tại Thành phố Hồ Chí Minh 

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN CỦA JICA TẠI VIỆT NAM 

 Tỉnh Thái Bình 

*Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải điện  
 

Tháng 05 năm 2022 

Tỉnh Quảng Ninh 

* Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hạ Long 
* Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long 

Tỉnh Nghệ An 

* Dự án cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An 

trang tiếp theo → 

* Dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi 
tuyển công chức Việt Nam  
 

* Dự án xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải Yên Xá 
* Dự án xây dựng tuyến đường sắt 
đô thị Thành phố Hà Nội (tuyến 1: 
Ngọc Hồi – Yên Viên) 

* Dự án xây dựng tuyến đường sắt 
đô thị Thành phố Hà Nội (tuyến 2: 
Nam Thăng Long- Trần Hưng Đạo) 

* Biện pháp đối phó với biến đổi khí 
hậu và thảm họa thiên tai thông qua 
sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (II) 
* Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 
công nghệ cao Hòa Lạc  

 
 

* Dự án Tăng cường năng lực kiểm 
nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm 
kiểm chứng và Tư vấn chất lượng 
nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm 
bảo an toàn thực phẩm nông lâm 
thủy sản 
 

Tỉnh Bến Tre 

* Dự án quản lý nguồn nước tỉnh Bến Tre 



 

 28 Hợp tác kỹ thuật 

 25 Hợp tác vốn vay 

   5 Viện trợ không hoàn lại 

Tổng cộng: 58 dự án 

 Toàn quốc 

* Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng 
và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam  

* Hỗ trợ nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo an 
toàn thông tin và năng lực thực thi pháp luật về an 
toàn thông tin tại Việt Nam 

* Dự án tăng cường năng lực trong phát triển các 
công cụ quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư 
xây dựng 

* Dự án hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai đóng góp do 
quốc gia tự quyết định tại Việt Nam 

 
 
* Dự án khôi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ 
* Phát triển mạng lưới phân phối và truyền tải điện giai 
đoạn 2 

* Dự án Tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an 
toàn trên biển Việt Nam 

 
* Học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật 

Bản (JDS) 

 Một số tỉnh thành 

* Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (GĐ 2) 
* Dự án phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại Trung 
tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản (VJCC) 
* Dự án thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu 

quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường 

khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây 

dựng tái chế ở Việt Nam. 

* Dự án tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo 
sớm mưa lũ 

* Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ngành 
công nghiệp 

* Dự án tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị 
cho trường Cao đằng Đường sắt 

* Dự án “Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và 
sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc” 

* Dự án đổi mới khoa học và công nghệ cao su thiên nhiên 
vì chu trình cacbon toàn cầu 

* Dự án Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các 
tỉnh phía Bắc Việt Nam 

 
 
 
 
* Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam (Đà Nẵng- 

Quảng Ngãi) 
* Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam (Bến Lức- 

Long Thành) 
 
 
 

 Hợp tác Khu vực 

* Dự án tăng cường năng lực cho hệ thống phòng xét 
nghiệm an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở Việt Nam, Lào và 
Campuchia 
* Dự án phát triển mạng lưới đào tạo kỹ sư tại khu 
vực Đông Nam Á （AUN/SEED Net – GĐ 4） 


