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TIÊU ĐIỂM
Hợp tác phát triển
nông nghiệp Việt
Nam – Nhật Bản
(trang 2)
JICA hỗ trợ hoạt
động của mạng
lưới Người tự kỷ
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1.

Giới thiệu chung

Sổ Theo dõi Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
(Sổ Theo dõi SKBMTE) là công cụ tự theo
dõi và tài liệu tham khảo hữu ích với phụ nữ
mang thai, bà mẹ, trẻ em và thành viên gia
đình. Tại Việt Nam, Bến Tre là địa phương
đầu tiên trong cả nước thí điểm áp dụng Sổ
Theo dõi SKBMTE từ năm 1998 với sự hỗ trợ
của “Hội trợ giúp trẻ em Việt Nam tại Nhật
Bản”. Từ tháng 2/2011 tới tháng 12/2014,
JICA đã cùng phối hợp với Bộ Y tế triển khai
Sổ Theo dõi SKBMTE tại bốn tỉnh Điện Biên,
Hòa Bình, Thanh Hóa và An Giang.
Năm 1942, trong Thế chiến thứ hai, Sổ tay
Bà mẹ được giới thiệu lần đầu tiên tại Nhật
Bản. Năm 1948, Sổ được đổi tên thành Sổ
Theo dõi SKBMTE và bổ sung thêm nội
dung sức khỏe trẻ em. Từ đó đến nay, Sổ
Theo dõi SKBMTE đã trở thành công cụ hữu
ích trong chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ,
trẻ sơ sinh và trẻ em tại Nhật Bản. Năm 1966,
việc sử dụng Sổ Theo dõi SKBMTE được quy
định trong Luật Bảo vệ Sức khỏe bà mẹ và trẻ
em Nhật bản. Việc sử dụng Sổ Theo dõi
SKBMTE trên toàn quốc và bảo hiểm y tế
toàn dân đã tạo sức mạnh tổng hợp góp phần
giảm mạnh tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi từ
60,1 (năm 1950 ) xuống còn 2,6 (năm 2007)
trên 1.000 trẻ đẻ sống. Hiện nay, tỷ lệ tử vong
trẻ em dưới 1 tuổi tại Việt Nam là 14,7 trên
1.000 trẻ đẻ sống. Do đó, việc giới thiệu Sổ

Theo dõi SKBMTE được kỳ vọng góp phần
giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, nhất là tại các khu
vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; và nâng cao
sức khỏe của trẻ.
Sổ Theo dõi SKBMTE đang được sử dụng
tại nhiều quốc gia như Indonesia, Lào, Philippines, Thái lan, Kenya, Ma rốc, Palestine vv...
Cho tới nay, đã có 9 hội thảo quốc tế về Sổ
Theo dõi SKBMTE được tổ chức (2 năm một
lần), thu hút sự quan tâm của các nước đang
phát triển.

10 Tình nguyện viên
mới bắt đầu nhiệm
kỳ công tác tại Việt
Nam (trang 3)

Giao lưu văn hóa
Nhật Bản được tổ
chức tại Bắc Giang
(trang 4)

2.

Hiệu quả của Sổ Theo dõi SKBMTE

Qua gần 4 năm triển khai Sổ Theo dõi
SKBMTE tại bốn tỉnh mục tiêu, nhiều thay
đổi tích cực đã được ghi nhận. Ví dụ, kiến
thức của bà mẹ về các dấu hiệu nguy hiểm
trong thai kỳ đã tăng rõ rệt, tăng từ 26 lên 73
điểm, tỷ lệ phụ nữ mang thai đi khám thai ít
nhất 3 lần trong thai kỳ tăng từ 90 % lên
92%... Sổ Theo dõi SKBMTE tích hợp cả
Biểu đồ theo dõi tăng trưởng và lịch tiêm
chủng cho trẻ, do đó, giúp bà mẹ lưu giữ và
quản lý tốt hơn các thông tin về tiêm chủng và
phát triển của con. Phụ nữ mang thai, bà mẹ
có con nhỏ, người chồng và các thành viên
khác trong gia đình có thể tìm hiểu kiến thức
tại nhà. Thông qua những trao đổi hàng ngày
trong gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe
cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ em cũng
được cải thiện.
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3.

Triển khai nhân rộng trên toàn quốc

Ghi nhận những thành công của dự án JICA thí điểm
tại bốn tỉnh nói trên, Bộ Y Tế đã có công văn số
381/BYT-BM-TE ngày 21/1/2016 gửi UBND các tỉnh,
thành phố và các Sở Y Tế của 63 tỉnh thành trên toàn
quốc, khuyến khích các địa phương chủ động xây dựng kế
hoạch triển khai Sổ. Từ tháng 10/2015, Hà Tĩnh cũng đã
bắt đầu triển khai Sổ bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Liên
minh châu Âu (EU).
Trong năm 2016, Bộ Y Tế dự định sẽ nhân rộng Sổ ra
một số tỉnh thành khác như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Cần Thơ,… JICA cam kết sẽ tiếp tục song hành tích
cực hỗ trợ triển khai thông qua hoạt động lồng ghép với
các dự án/chương trình khác.

Hợp tác phát triển nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản
JICA và JETRO đã tiến hành hợp tác với các doanh
nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam.
Để có thể tiếp tục xúc tiến hơn nữa đầu tư của các doanh
nghiệp Nhật Bản, sử dụng các vật tư nông nghiệp và các kỹ
thuật trong nông nghiệp, trong tháng 4/2016, hội thảo “Phát
triển nông nghiệp Việt Nam và triển vọng kinh doanh” đã
được tổ chức tại thành phố Nagoya và Osaka, Nhật Bản.
Hội thảo dành cho các doanh nghiệp hoặc các cơ quan, tổ
chức địa phương có quan tâm tới phát triển nông nghiệp tại
Việt Nam và cơ hội kinh doanh. Sau đây là một số chia sẻ
của các đại diện tại hội thảo.
Chuyên gia Quốc tế Niina, Nhóm Hợp tác Đầu tư nước
ngoài, Vụ Quốc tế, Văn phòng Bộ trưởng, Bộ Nông Lâm
Thủy sản Nhật Bản:
- Tháng 6/2014, sau khi Đối thoại Hợp tác Nông nghiệp
Nhật-Việt được tổ chức, khối công tư đã phối hợp chặt chẽ,
cùng thúc đẩy các hoạt động trong Chiến lược chuỗi giá trị
thực phẩm toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm
thế giới mở rộng với tốc độ chóng mặt’’, mô hình liên kết
giữa nhà sản xuất, nhà khoa học và nhà nước để vận dụng
“thế mạnh” của Nhật Bản rất quan trọng, trong đó, phương
thức hợp tác kinh tế như ODA cũng cần được sử dụng có
chiến lược.

“

Ông Chishima, Phó trưởng đại diện, Văn phòng Tổ chức
Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Hà Nội:
- Chi phí nhân công rẻ, quy mô và tăng trưởng của thị
trường, cũng như tình hình chính trị và xã hội ổn định của
Việt Nam là cơ hội cho các công ty Nhật Bản. Tuy nhiên,
vẫn còn nhiều rủi ro như hệ thống văn bản pháp luật chưa
đầy đủ, vận dụng pháp luật không rõ ràng, thủ tục hành
chính rườm rà, cơ chế thuế và thủ tục thuế phức tạp. Trong
số các doanh nghiệp đang nghiên cứu mở rộng kinh doanh
sang Việt Nam, có trên 60% doanh nghiệp có tiềm năng đầu
tư vào lĩnh vực nông lâm thủy sản.
Ông Kakioka, Phó trưởng đại diện, Văn phòng JICA
Việt Nam:
- Nông nghiệp Việt Nam vẫn tồn tại một số vấn đề như:
diện tích đất nông nghiệp trên hộ gia đình nhỏ nên thời điểm

thu hoạch khác nhau, cơ sở hạ tầng còn thiếu, tồn dư thuốc
bảo vệ thực vật, phối trộn nông sản trong quá trình lưu
thông, vận chuyển bằng xe tải không có mái che và buôn bán
trực tiếp tại các chợ địa phương. Tuy nhiên, cũng có rất
nhiều điểm lợi như khí hậu phù hợp với nông nghiệp, sản
phẩm nông nghiệp đa dạng, nhu cầu tiềm năng, lực lượng lao
động trẻ, chi phí nhân công thấp và tỷ lệ biết chữ cao, chính
trị xã hội ổn định, dễ dàng lưu thông trong khu vực ASEAN
và cơ sở hạ tầng tương đối phát triển. Nếu như có kế hoạch
kinh doanh lâu dài, tiềm năng thúc đẩy nông nghiệp chắc
chắn sẽ rất cao.
Ông Oshiba, Công ty Cổ phần Dream Incubator:
- Trong tình hình cảnh báo về mức độ an toàn của rau
Trung Quốc cao và mở rộng đất trồng hoa gặp hạn chế tại
Malaysia và Colombia – hai địa điểm sản xuất lớn nhất, thì
Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm sản xuất rau
và hoa cho thị trường Châu Á. Tuy nhiên, hiện nay nông dân
và doanh nghiệp muốn đầu tư cho hệ thống sản xuất lại gặp
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng. Việc thúc đẩy
mô hình hợp đồng ba bên là nông dân, ngân hàng và nhà
cung cấp thiết bị rất quan trọng. Hỗ trợ của doanh nghiệp
Nhật Bản trong vấn đề kỹ thuật, kinh nghiệm, thiết bị và dịch
vụ cũng như tài chính là cần thiết.
Ông Kurume, nguyên Giám đốc cao cấp, Phòng Kinh
doanh Công cộng, Công ty Fujitsu (Hiện là Giám đốc, đại
diện Chủ tịch HĐQT Công ty Consam):
- Với pháp luật và quy định hiện hành, cho tới khi có thể
bắt đầu các hoạt động nông nghiệp, cần 40 ngày để phê duyệt
dự án đầu tư, thành lập công ty và cần 120 ngày nữa để thu
hồi đất. Dự án thí điểm lần này, nhờ có sự hỗ trợ toàn diện từ
tỉnh Hà Nam, chúng tôi đã hoàn thành các công việc nêu trên
chỉ trong vòng 2 tuần. Để xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm
an toàn, an tâm, cần phải liên kết không đứt đoạn quá trình
chế biến nông sản, lưu thông, buôn bán và tiêu thụ theo tiêu
chuẩn, chứng nhận và quy cách Thực hành Nông nghiệp Tốt
(GAP) và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP.
Cống hiến của Công nghệ thông tin (ICT) trong lĩnh vực
nông nghiệp chính là việc cung cấp hệ thống bảo đảm truy
xuất nguồn gốc.
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JICA hỗ trợ hoạt động của mạng lưới Người tự kỷ
Ngày 1 & 2/4/2016, sự kiện cộng đồng về nhận thức
chứng tự kỷ lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp tại
Việt Nam, qua đó ngày 2/4 hàng năm chính thức được
chọn là ngày “Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ” (Vietnam Autism Awareness Day - VAAD).
Sự kiện được tổ chức bởi Mạng lưới Người tự kỷ
Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và
Trung tâm Phát triển Khuyết tật Châu Á – Thái Bình
Dương (APCD) cùng phối hợp với Ban thư ký
ASEAN, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
và một số đối tác khác. Sự kiện là cơ hội để cộng đồng
biết đến hoàn cảnh của những người mắc chứng tự kỷ
cũng như những tiềm năng của họ.

Những người mắc chứng tự kỷ ít được quan tâm
hơn so với những trường hợp khuyết tật khác. Vì lý do
đó, hoạt động gắn kết người bệnh và các thành viên
trong gia đình tham gia vào những hoạt động của
JICA cũng như các hoạt động xã hội luôn là một trong
những ưu tiên hàng đầu của JICA.
Trong suốt 10 năm hợp tác kỹ thuật, APCD và JICA
đã cùng nhau thúc đẩy việc trao quyền và tham gia vào
xã hội của những người khuyết tật ở khu vực Châu Á
– Thái Bình Dương.
JICA cũng là đối tác thúc đẩy việc thực hiện Công
ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật,
và sự kiện lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với
hoạt động trên vì đã góp phần “Nâng cao nhận thức”
cũng như “Thúc đẩy sự tham gia vào đời sống văn
hóa, thể thao, giải trí” của những người khuyết tật.
Sự kiện này được xem là mới đối với cộng đồng và
sẽ là một bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng nhận
thức và hiểu biết về những người mắc chứng tự kỷ ở
Việt Nam./.

Ngày hội thể thao Trẻ tự kỷ

10 Tình nguyện viên mới bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
Ngày 23/3, chín Tình nguyện viên (TNV) dài hạn
và một TNV ngắn hạn đã tới Việt Nam, chính thức
bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
Trong chín TNV dài hạn thì có bốn TNV Hợp tác
Hải ngoại Nhật Bản (JOCV) và năm TNV cao cấp
(SV). Trước khi đến công tác tại các cơ quan tiếp
nhận, các TNV dài hạn đã có thời gian học tiếng Việt
tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và T.p Hồ Chí Minh
(khoảng 10 ngày đối với SV và 5 tuần đối với JOCV).
Trong thời gian học tiếng Việt, các TNV cũng đến
gặp gỡ cơ quan đối tác, tìm hiểu về địa phương nơi
mình sẽ sinh sống. Hiện các TNV đã hoàn tất khóa
học và đã chính thức triển khai các hoạt động của
mình tại nơi tiếp nhận. TNV ngắn hạn, sau 2 ngày tập
huấn tại Văn phòng JICA Việt Nam, cũng đã chính
thức bắt đầu hoạt động tại thành phố Hội An.
Các TNV được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập
với nhịp sống và văn hóa Việt Nam, sử dụng những
kiến thức và kinh nghiệm có được ở Nhật Bản để hỗ
trợ tốt cho các đồng nghiệp ở nơi tiếp nhận.
Danh sách các tình nguyện viên mới:

1. SV về Hóa học- Hóa học ứng dụng, làm việc
tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản Vùng 4,
TP Hồ Chí Minh.
2. SV về Quản trị kinh doanh, làm việc tại
Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất
Lượng 3, TP Hồ Chí Minh.
3. SV về Quản trị kinh doanh, làm việc tại
Trung tâm đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường
công nghệ, TP Hà Nội.
4. SV về Giảng dạy tiếng Nhật, làm việc tại
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng.
5. SV về Quản lý chất lượng, làm việc tại Trung
tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, thành
phố Hà Nội
6. JOCV về Marketing, làm việc tại Vườn quốc
gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.
7. JOCV về Marketing, làm việc tại Bảo tàng
phụ nữ Việt Nam, TP Hà Nội
8. JOCV về Marketing, làm việc tại Sở VH-TTDL tỉnh Thừa Thiên-Huế.
9. JOCV về Vật lý trị liệu, làm việc tại Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
10. SV ngắn hạn về Kiến trúc, làm việc 10 tháng
tại Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Hội An, tỉnh
Quảng Nam.
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Giao lưu văn hóa Nhật Bản được tổ chức tại Bắc Giang
Chương trình Giao lưu văn hóa Nhật Bản đã được
tổ chức hôm 9/4 tại tỉnh Bắc Giang.
Sau các bài phát biểu chào mừng của đại diện Ban
tổ chức, ông Naya Setsuo -Tình nguyện viên cao cấp
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)- và
ông Nguyễn Văn Linh -Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Giang, các tiết mục hợp xướng, biểu diễn
đàn Koto và võ Karate của Nhật Bản đã được trình
diễn bên cạnh những tiết mục văn hóa dân gian đặc
sắc của Việt Nam.
Bên cạnh phần giới thiệu quê hương của các doanh
nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Bắc Giang, còn
có những hoạt động giới thiệu nghệ thuật, văn hóa
của Nhật Bản như trà đạo, thư pháp, cắm hoa, karate,
gấp giấy origami và những món ăn đặc trưng của
Nhật Bản.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, vẫn có
hơn 2.000 người dân Bắc Giang đến tham dự các
chương trình. Chương trình giao lưu lần này được
thực hiện thông qua sự phối hợp của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Giang, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,
(JICA), Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt
Nam JBAV, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản
tại Việt Nam (JETRO) cùng sự giúp đỡ của các tổ
chức và cá nhân đến từ Nhật Bản và các tình nguyện
viên JICA đang hoạt động tại khắp các vùng miền ở
Việt Nam.
Hiện có gần 20 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu
tư vào Bắc Giang, số lượng người Nhật tại đây cũng
nhiều lên. Cùng với đó, số lượng người Việt Nam học
tiếng Nhật và làm việc tại các doanh nghiệp Nhật
cũng tăng lên đáng kể.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - Văn phòng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 04-3831-5005; Fax: 04-3831-5009;
Website: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html

