Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 29 (Tháng 4 năm 2018)
Năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Lời chào của Trưởng đại diện Văn phòng
JICA Việt Nam

TIÊU ĐIỂM
Hội thảo báo cáo
cuối kỳ Dự án hỗ
trợ tăng năng suất
(Trang 2)
Khai giảng Khóa
đào tạo về dịch vụ
hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa
(Trang 3)

Xin chào các bạn.
Tôi là KONAKA Tetsuo, bắt đầu nhận
nhiệm vụ Trưởng đại diện Văn phòng JICA
Việt Nam từ tháng 3/2018. Trước đây tôi
từng làm việc tại Văn phòng JICA ở Ấn Độ
và Trung Quốc. Tôi rất vui khi lần này được
tới làm việc tại Việt Nam –một đối tác quan
trọng của JICA ở khu vực Đông Nam Á.
Giáo sư FURUTA Moto, Hiệu trưởng
trường Đại học Việt Nhật thuộc Dự án Hợp
tác Kỹ thuật của JICA, tác giả cuốn sách
“Kiến thức cơ bản Việt Nam”, có viết như
sau: “Một số nhà nghiên cứu đã ví đặc tính
của người Việt Nam giống như ‘Nước’. Họ
nhanh chóng thích nghi với những thay đổi
của môi trường. Quan sát giao thông trên
đường phố của Việt Nam, bạn sẽ thấy các
phương tiện luôn cố gắng tìm lối đi cho
mình giữa những dòng ô tô, xe máy tấp nập
nhưng ngay cả trong thời điểm đó, dòng
chảy giao thông vẫn trôi đi theo cách riêng
của mình. Vì vậy, tôi thấy có lý khi ví giao
thông ở các đô thị lớn của Việt Nam giống
như dòng chảy của ‘Nước’ ”. Tuy nhiên, đối
với một người mới đến Việt Nam như tôi, sẽ
cần nhiều thời gian hơn nữa để cảm nhận

được dòng chảy giao thông như ‘Nước’ nơi
đây.
Cùng với việc nỗ lực đạt được tăng trưởng
kinh tế ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP
thực tế năm 2017 đạt 6,8%, giai đoạn từ
tháng 1 đến tháng 3/2018 đạt 7,38%, Việt
Nam vẫn đang phải đối mặt với không ít
những thách thức mới như: khoảng cách
giàu- nghèo ngày càng lớn, các vấn đề môi
trường, bẫy thu nhập trung bình, v.v…
Chung tay với Việt Nam giải quyết các
thách thức mới, Hỗ trợ Phát triển chính thức
(ODA) của Nhật Bản ưu tiên ba lĩnh vực
gồm: (1) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và
nâng cao năng lực cạnh tranh; (2) Tăng
cường khả năng ứng phó; và (3) Tăng
cường quản trị.
Tôi muốn tối ưu hóa hiệu quả của ba lĩnh
vực ưu tiên trọng điểm này bằng cách phối
hợp chặt chẽ các loại hình hợp tác là: Vốn
vay ODA, Viện trợ không hoàn lại và Hợp
tác Kỹ thuật (bao gồm Chương trình Phái cử
Tình nguyện viên).
Ngoài ra, cùng với những kinh nghiệm có
được trong thời gian công tác tại Vụ Tài
chính Đối tác Công-Tư thuộc Trụ sở chính
của JICA

Đào tạo phương
thức quản lý hiện
đại của Nhật Bản
trong sản xuất
nông nghiệp
(Trang 3)
Diễn tập ứng phó
về y tế trong thảm
họa các nước
ASEAN tại Đà
Nẵng
(Trang 4)
Hội thảo tổng kết
Dự án cải thiện
thu nhập của nông
dân miền núi
(Trang 5)
Tham quan dự án
du lịch cộng đồng
tại Quảng Nam
(Trang 6)
Mười Tình nguyện
viên mới sang
công tác tại Việt
Nam
(Trang 7)
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của JICA tại Nhật Bản trước khi sang Việt Nam, và
trên tinh thần phù hợp với chính sách cắt giảm nợ
công của Chính phủ Việt Nam hiện nay, tôi mong
muốn đẩy mạnh các chương trình như hỗ trợ đầu tư
tài chính nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa, v.v… thông qua huy động khu vực tư nhân,
trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

Do vậy, tôi dự định hợp tác chặt chẽ không chỉ
với các cơ quan trung ương của Chính phủ Việt
Nam mà còn với nhiều đối tác như các doanh
nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức phi
chính phủ và các tổ chức quốc tế…
Năm 2017, JICA đã đưa ra định hướng hoạt động
với tầm nhìn mới là “Kết nối thế giới bằng lòng tin"
(Leading the world with trust).

Trên cương vị là Trưởng đại diện Văn phòng JICA
Việt Nam, tôi sẽ tập trung vào việc tăng cường thu
thập, phân tích thông tin, cải thiện quy trình, giải
quyết các thủ tục cũng như tăng cường đàm phán
chặt chẽ giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo tiến
độ công việc phù hợp với những thay đổi kinh tế
chính trị tại Việt Nam.

Năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan
hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, tôi rất
mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục
phát huy những nỗ lực và thành quả đạt được của
những người đi trước trong công cuộc xây dựng mối
quan hệ "tin tưởng" giữa hai nước và để đóng góp
hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Ngoài ra, tôi mong muốn đến thăm thật nhiều nơi
trong số 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam để có thể
thảo luận, tìm kiếm cách thức hỗ trợ phù hợp với
điều kiện của từng địa phương.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam
Konaka Tetsuo

Hội thảo báo cáo cuối kỳ Dự án hỗ trợ tăng năng suất

Buổi hội thảo với sự tham dự của hơn 180 đại biểu

Trung tuần tháng 3 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra
Hội thảo báo cáo cuối kỳ của Dự án “Hỗ trợ đào tạo
chuyên gia năng suất nhằm cải thiện môi trường làm
việc và nâng cao mức độ thỏa mãn của người lao
động” trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát
triển của JICA (*).

suất cho doanh nghiệp, thông qua việc thực hiện các
hoạt động cải thiện môi trường làm việc.
Cụ thể, Dự án đã nâng cao nhận thức của các lãnh
đạo doanh nghiệp Việt Nam về tầm quan trọng của
sự thỏa mãn của người lao động, thông qua các bài
giảng trên lớp và các khóa thực tiễn trực tiếp tại các
doanh nghiệp tham gia Dự án, đồng thời Dự án cũng
hỗ trợ đào tạo các chuyên gia tư vấn nòng cốt với
năng lực cao, có thể phân tích và đưa ra được các
phương pháp cải thiện môi trường làm việc dựa trên
những tiêu chí giúp nâng cao mức độ hài lòng của
người lao động.

Tại Buổi hội thảo, 26 cán bộ là học viên khóa cuối
(9/2017~3/2018) đã báo cáo về những hoạt động và
kết quả tư vấn của mình tại bốn doanh nghiệp tham
gia Dự án. Các học viên đã trình bày về quá trình
phân tích và khảo sát độ hài lòng của người lao
động, từ đó đưa ra những phương pháp cải thiện và
kế hoạch hành động cho từng doanh nghiệp, và quá
trình giám sát việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra
của từng doanh nghiệp. Kết quả khảo sát về mức độ
hài lòng của người lao động cho thấy ba trong bốn
doanh nghiệp đã cải thiện một cách rõ rệt mức độ
hài lòng của người lao động.

Dự án do Trung tâm Năng suất Nhật Bản và Viện
Năng suất Việt Nam phối hợp thực hiện. Sau khi kết
thúc Dự án, Viện Năng suất Việt Nam được kỳ vọng
sẽ là cơ quan đầu mối phát huy một cách hiệu quả
mạng lưới các học viên đã tốt nghiệp từ Dự án, để
“họ có thể tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo
nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động nâng cao
chất lượng và năng suất tại Việt Nam. Và trong
tương lai, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp
nhận

Dự án này được thực hiện từ tháng 5/2016 đến
tháng 3/2018, với mục tiêu hướng tới cải thiện mức
độ hài lòng của người lao động và nâng cao năng
2

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 4/2018
đại học, chính quyền địa phương v.v… của Nhật Bản
có nguyện vọng triển khai các hoạt động hợp tác
quốc tế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa
phương tại các nước đang phát triển. Chương trình
này bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm
2012, tới nay đã thực hiện hơn 120 dự án trên toàn
Việt Nam.

nhận hỗ trợ và tư vấn với chất lượng cao từ chính
các chuyên gia Việt Nam” như Phó Trưởng đại diện
JICA Việt Nam, ông Kobayashi Ryutaro kỳ vọng.
(*) Chương trình Đối tác Phát triển của JICA là
những dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở, được thực
hiện bởi các tổ chức phi chính phủ (NGO), trường

Khai giảng Khóa đào tạo về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong khuôn khổ các khóa đào tạo, các chuyên gia
về SME và chủ một số SME Nhật Bản được mời
sang Việt Nam để thực hiện đào tạo tại chỗ, cùng đi
tham quan thực tế các cơ sở sản xuất, nhà máy của
các SME của Việt Nam, từ đó trang bị cho các học
viên kiến thức và kỹ năng về xây dựng chiến lược
kinh doanh và marketing, quản lý sản xuất và quản
lý tài chính. Bên cạnh đó, các chủ SME thành công
tại Việt Nam cũng được mời tham gia khóa đào tạo
để chia sẻ kinh nghiệm thực tế về cách quản lý SME.

Lễ khai giảng Khóa đào tạo dành cho cán bộ các
cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa (SME) của Việt Nam đã được tổ chức vào
ngày 26/3/2018 tại Hà Nội, và ngày 28/3/2018 tại
Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ hoạt động
“Khảo sát thu thập thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa và phát triển công nghiệp ở Việt Nam”
do JICA thực hiện.
Khóa đào tạo này do Tổ chức hỗ trợ Doanh nghiệp
Nhỏ và Vừa và Đổi mới Vùng của Nhật Bản (SMRJ)
thực hiện. Từ tháng 3 đến tháng 6/2018, bốn khóa
đào tạo ngắn ngày với tổng thời gian 20 ngày được
tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho 40 cán
bộ đến từ các cơ quan cung cấp dich vụ hỗ trợ SME
như Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp; Trung tâm Hỗ
trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa trực thuộc Ủy ban
Nhân dân Thành phố Hà Nội; Trung tâm Phát triển
Công nghiệp Hỗ trợ trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tp.
Hồ Chí Minh v.v...
Ông Hồ Sỹ Hùng -Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)- và ông
Yasazumi -Giám đốc điều hành SMRJ- đã tham dự
và phát biểu tại buổi lễ.

Ông Yasazumi – Giám đốc điều hành SMRJ- phát biểu tại
buổi lễ

Đào tạo phương thức quản lý hiện đại của Nhật Bản
trong sản xuất nông nghiệp

Ông Tanaka Susumu- Giám đốc Công ty Salad Bowl trình bày trong
buổi đào tạo

Ngày 16/3, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,
đã diễn ra buổi đào tạo chuyển giao phương thức
quản lý hiện đại trong sản xuất nông nghiệp lần thứ
3. Đây là hoạt động nằm trong Dự án Khảo sát đánh
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giá các doanh nghiệp tư nhân về chuyển giao, phổ
biến, nhân rộng ứng dụng công nghệ cao phục vụ
việc quản lý sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, do
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp
với Công ty Salad Bowl thực hiện.

JICA- đã bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động
Dự án thúc đẩy hợp tác giữa hai bên dựa trên nhu
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các ty Salad Bowl, đã giới thiệu các phương pháp
tiếp thị, tiêu thụ nông sản và cách thức quản lý sản
xuất, như làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao khi
giao dịch trực tiếp với các hệ thống siêu thị bán lẻ,
hay cách lập và quản lý kế hoạch sản xuất. Những
nội dung này được giới thiệu sinh động, dễ hiểu qua
các ví dụ cụ thể của Nhật Bản và đã thu hút được
nhiều câu hỏi, ý kiến trao đổi của người tham gia.

Cuối cùng, trong phần phát biểu tổng kết khóa
học, ông Lại Thế Hưng -Chi cục trưởng Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng- bày tỏ kỳ
vọng những kiến thức của khóa học sẽ được các học
viên phát huy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đồng thời, ông Hưng cũng mong muốn nông dân
tỉnh Lâm Đồng sẽ chủ động hơn nữa trong việc tiếp
cận và áp dụng kĩ thuật nhà kính sử dụng hệ thống
canh tác tích hợp công nghệ điều khiển vi khí hậu do
Dự án hỗ trợ chuyển giao.
Để có một ngành nông nghiệp lớn mạnh với nông
sản mang giá trị gia tăng cao và cơ chế cung cầu ổn
định, bên cạnh việc phổ biến các kĩ thuật canh tác,
tỉnh Lâm Đồng cũng rất cần những cá nhân xuất sắc
có kiến thức về kinh doanh và thị trường nông
nghiệp. Đây cũng là kết quả mà Dự án mong muốn
đạt được thông qua hoạt động tổ chức khóa đào tạo
này.

Từ phía học viên Việt Nam cũng có nhiều chia sẻ
về các vấn đề, như tình trạng doanh nghiệp bán lẻ
không mua đúng số lượng đã cam kết, không có cơ
chế bảo vệ nông dân khi giá nông sản xuống thấp…
Các câu hỏi của học viên tập trung nhiều vào các
chính sách, cơ chế hỗ trợ nông dân ở Nhật Bản, sản

Diễn tập ứng phó về y tế trong thảm họa các nước
ASEAN tại Đà Nẵng

Đội Việt Nam xác định lại nội dung buổi diễn tập

Từ ngày 26 đến ngày 30/3, tại Đà Nẵng, Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp với
Bộ Y tế Việt Nam, Sở Y tế Đà Nẵng, Bộ Y tế Công
cộng Thái Lan, Viện Quốc gia về Y học Khẩn cấp
của Thái Lan tổ chức diễn tập ứng phó về y tế trong
thảm họa các nước ASEAN lần thứ 2.

buổi diễn tập, chia sẻ các quy chuẩn quốc tế của Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) và kinh nghiệm của nhóm
Cứu trợ Khẩn cấp Quốc tế và Đội Cứu hộ Y tế Thảm
họa Nhật Bản (DMAT - Disaster Medical Assistance
Team), góp phần làm nên thành công của buổi diễn
tập.

Hoạt động diễn tập này được thực hiện trong
khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật mang tên “Dự án
tăng cường năng lực quản lý y học thảm họa khu
vực ASEAN" do JICA triển khai từ tháng 7/2016,
với sự tham gia của các đội y tế đến từ mười quốc
gia ASEAN và Nhật Bản, cùng tập huấn tại chỗ và
diễn tập ngoài trời.

ASEAN là khu vực thường xuyên xảy ra thảm họa.
Tuy nhiên, các loại thảm họa và năng lực ứng phó
của các đội y tế ở mỗi nước rất khác nhau. Vì vậy,
khi xảy ra thảm họa, việc điều phối giữa Chính phủ
nước gặp thảm họa và đội y tế được cử đến, cũng như
việc điều phối giữa các đội y tế với nhau gặp rất
nhiều khó khăn.

Đội y tế thuộc nhóm Cứu hộ khẩn cấp Quốc tế
Nhật Bản (JDR - Japan Disaster Relief) tham gia

Mục đích của buổi diễn tập nhằm sử dụng quy
chuẩn chung ASEAN, tiếp cận phương thức đăng ký
nhập
ca
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nhập cảnh của đội y tế, phương pháp báo cáo hoạt
động, xây dựng phương thức hợp tác, điều phối chặt
chẽ hơn nữa giữa các quốc gia ASEAN trong ứng
phó thảm họa.
Thông qua việc lập kế hoạch, thực hiện hoạt động
diễn tập lần này, khả năng ứng phó với thảm họa,
điều phối giữa các đơn vị y tế của nước chủ nhà Việt
Nam cũng được nâng cao.
Trong tương lai, các buổi diễn tập tương tự sẽ
được tổ chức tại các nước ASEAN khác, nhằm tăng
cường khả năng ứng phó, điều phối của các nước,
hiện thực hóa mục tiêu “Một ASEAN - Một lời đáp”
(One ASEAN - One Response) trong lĩnh vực y tế
khi ứng phó với thảm họa.

Đội JDR tiến hành hoạt động chẩn đoán và điều trị

Hội thảo tổng kết Dự án cải thiện thu nhập của nông
dân miền núi

Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn người nông dân cách làm phân trộn

Hội thảo tổng kết Dự án hợp tác kĩ thuật cấp cơ sở
về hỗ trợ cải thiện thu nhập của người nông dân
thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp khu vực
đồi núi đã diễn ra hôm 20/3, tại Trường Đại học Tây
Bắc.

canh tác có bảo vệ (nhà lưới, che phủ, tunnel) để
giảm lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực
vật, từ đó sản xuất được nông sản sạch, an toàn có
giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh chuyển giao kĩ thuật canh tác, Dự án còn
hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và bán nông sản
trong khuôn viên trường Đại học Tây Bắc và tại bản
Tây Hưng để giúp nông dân có thêm kênh tiêu thụ
sản phẩm ổn định.

Dự án được thực hiện bởi thành phố Kasama, tỉnh
Ibaraki (Nhật Bản) và tổ chức phi lợi nhuận Mạng
lưới quốc tế về kĩ thuật có sự tham gia của nông dân
(IFPaT), phối hợp với trường Đại học Tây Bắc,
trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2018.
Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình Đối tác
Phát triển của JICA.

Những hoạt động nói trên đã mang lại thay đổi to
lớn cả trong nhận thức về phương pháp sản xuất lẫn
thu nhập của người nông dân tham gia Dự án thể
hiện qua những con số. Cụ thể: sau khi tham gia Dự
án, thu nhập của nông dân từ sản xuất cà chua tăng
89%, dưa chuột 26%, khoai môn 33,7%, khoai lang
8,4%. Đời sống của nông dân miền núi nhờ đó được
cải thiện.

Tham gia buổi Hội thảo tổng kết, ngoài đại diện
các cơ quan của tỉnh Sơn La như Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, Sở Ngoại vụ, còn có đông đảo
nông dân hai bản Thẳm và Tây Hưng –địa bàn thực
hiện Dự án, cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên
trường Đại học Tây Bắc.

Với những kết quả đáng mừng như trên, các mô
hình sản xuất, hoạt động thực hiện trong khuôn khổ
Dự án được kì vọng sẽ tiếp tục được duy trì và phổ
biến đến nhiều hộ dân trong địa bàn và cả tới các địa
phương khác sau khi Dự án kết thúc.

Khi tham gia vào các hoạt động của Dự án, nông
dân đã được tiếp cận và tạo điều kiện áp dụng các kĩ
thuật canh tác hữu cơ, như sử dụng phân ủ hữu cơ
làm từ rơm rạ và vỏ cà phê, các kĩ thuật hiện đại như
5
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Tham quan dự án du lịch cộng đồng tại Quảng Nam

Khách du lịch thích thú trước bữa ăn được chuẩn bị bởi những người phụ nữ
dân tộc Cơ Tu

Tháng 3 vừa qua, Văn phòng JICA Việt Nam đã tổ
chức một chuyến tham quan giới thiệu với các nhà
báo về Dự án du lịch cộng đồng của người Cơ Tu do
JICA hỗ trợ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Đây là mô hình hợp tác đối tác phát triển, tức là hình
thức hợp tác trong đó các tổ chức phi chính phủ và
các trường đại học của Nhật Bản trực tiếp thực hiện
dự án bằng ngân sách của JICA.

bắt tay vào tìm cách khôi phục nghề dệt thổ cẩm
cườm của người Cơ Tu ở huyện Nam Giang (Quảng
Nam), ở xã Tà Bhing chỉ còn 4 phụ nữ biết làm thổ
cẩm. Đến nay, cả hợp tác xã dệt thổ cẩm truyền
thống đã có 40 thợ dệt, ăn nên làm ra ở thôn Zơ Ra.
Đào tạo 40 người thợ dệt không phải điều quá khó
khăn, nhưng để một công việc truyền thống từng mai
một nay sống lại ở một ngôi làng nghèo khó thì
không hề dễ dàng. Công việc kiếm tiền, trở thành
động lực khiến họ tự nguyện theo đuổi để cần mẫn
tạo ra những sản phẩm có giá trị. Những sản phẩm
thổ cẩm được dệt bởi bàn tay người phụ nữ Cơ Tu
trở thành những món quà có giá trị văn hóa đối với
khách du lịch nước ngoài.

Biến văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 2 giờ ô tô về
phía Tây Nam, xã Tabhing của huyện Nam Giang
nằm trọn trong dãy núi Trường Sơn giáp với biên
giới Lào. Đoàn phóng viên được người dân thôn Pà
Rồng đón tiếp nồng nhiệt từ cổng chào của thôn. Tại
đây các phóng viên được trải nghiệm một tour du
lịch giống như các khách du lịch khác.

Đoàn kết giữ gìn bản sắc
Người Cơ Tu ở xã Tà Bhing, huyện Nam Giang,
làm du lịch cộng đồng không giống bất cứ địa
phương nào. Tất cả người dân, tất cả các thôn buôn
trong xã đều tham gia vào hoạt động du lịch, song
không có bất cứ sự cạnh tranh nào, không có bất cứ
dấu hiệu nào cho thấy đây là một điểm du lịch. Hàng
ngày, người dân vẫn đi rẫy, đi rừng, vẫn làm các
công việc bình thường của mình. Nếu du khách lạc
bước tới đây, họ sẽ thấy nơi đây chỉ đơn thuần là
những buôn làng nhỏ bé, bình dị như bao buôn làng
khác, không hàng quán, không dịch vụ. Người dân
làng chỉ trở thành hướng dẫn viên, trở thành nghệ
nhân, thành người nấu ăn, thành vũ công khi được
Hợp tác xã báo trước một tuần để thu xếp công việc.

Mọi người rất thích thú được xem các chị em
người Cơ Tu trình diễn những công việc mô tả sinh
hoạt hàng ngày của người Cơ Tu như giã gạo, bổ
củi, đan dụng cụ đi rừng và đặt bẫy thú rừng. Thời
gian dường như ngừng trôi với nhịp điệu cuộc sống
êm đềm của người dân nơi đây.
Tiếp đó đoàn dừng chân ở thôn Pà La và thưởng
thức ẩm thực của người Cơ Tu dưới mái nhà gươl, là
nhà cộng đồng của người Cơ Tu. Bữa ăn trưa của
người Cơ Tu cũng vô cùng đặc sắc, các món ăn đều
mang đặc trưng hương vị núi rừng và nấu bằng sản
vật của núi rừng. Bữa ăn được các chị em trong
nhóm ẩm thực chuẩn bị cho khách và cũng là một
trong các hoạt động chủ đạo trong lịch trình tour du
lịch cộng đồng.

Chia sẻ với đoàn phóng viên, anh Briu Thương –
Giám đốc Hợp tác xã du lịch dựa vào cộng đồngcho biết: “Từ khi thành lập tour du lịch cộng đồng,
bà con có thu nhập thêm nhiều, có giao lưu thường
xuyên giữa các thôn và đặc biệt là mọi người sống
với nhau chan hòa, đoàn kết hơn trước rất nhiều”.

Khôi phục nghề dệt truyền thống
Đến thăm thôn Zơ Ra, cả đoàn được gặp các bà, chị
em phụ nữ là thành viên trong hợp tác xã dệt thổ
cẩm. Chị Otsuki -đại diện Tổ chức Cứu trợ/phát
triển quốc tế Nhật Bản- cho biết 10 năm trước, khi

Tour thăm quan kết thúc bằng điệu múa Tung
Tung
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Tung Zá Zá của các thanh niên người Cơ Tu ở thôn
Pà Xua, cả đoàn khách ái ngại khi thấy các bạn múa
dưới ánh nắng gắt buổi chiều nhưng nhìn khuôn mặt
ai cũng vui cười, thân thiện khiến tất thảy chúng tôi
cảm nhận được sự mến khách cũng như tình cảm ấm

áp của người Cơ Tu. Nhiều nhà báo, phóng viên chia
sẻ cảm nhận sau chuyến đi, họ tin người Cơ Tu tại
Tabhing sẽ luôn giữ gìn bản sắc văn hóa đi đôi với
phát triển kinh tế.

Mười Tình nguyện viên mới sang công tác tại Việt Nam
Ngày 26/3, thêm mười Tình nguyện viên (TNV)
của Nhật Bản do JICA phái cử đã đặt chân đến Việt
Nam để bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Trong số này có
sáu Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản
(JOCV) –TNV trong độ tuổi từ 20-39 tuổi– và 4
TNV cao cấp (SV) –TNV trong độ tuổi từ 40-69
tuổi.

phía Nam, như Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu…
Các TNV sẽ có 1 tuần tập huấn tại Văn phòng
JICA Việt Nam về các Chương trình, Dự án của
JICA, tình hình an ninh, y tế, điều kiện cơ sở vật
chất tại Việt Nam trước khi có các khóa học tiếng
Việt riêng tại Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và
Tp. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động của các TNV trong đợt này vô
cùng phong phú và đa dạng, bao gồm cả những lĩnh
vực mà JICA đã từng phái cử nhiều TNV như hoạt
động trị liệu, phát triển cộng đồng, giảng dạy tiếng
Nhật…và cả những lĩnh vực mà JICA mới phái cử
TNV như kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật máy tính, lao
động xã hội và nuôi trồng thủy sản.

Dự kiến, các TNV sẽ chính thức đến làm việc tại
các cơ quan tiếp nhận vào giữa tháng 4 (đối với các
SV) và đầu tháng 5 (đối với các JOCV).
Với những kinh nghiệm và kỹ năng của mình,
cùng những kiến thức thu nhận được sau khi học
tiếng Việt, hi vọng các TNV sẽ sớm hòa nhập với
cuộc sống tại Việt Nam để có thể chia sẻ các kiến
thức và kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp
Việt Nam và hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan tiếp nhận.

Nơi làm việc của các TNV cũng trải dài từ phía
Bắc, như Yên Bái, Hà Nội, đến các tỉnh miền Trung
như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, và đến các tỉnh

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)- Văn phòng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-3831-5005; Fax: 024-3831-5009;
Website: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/jicavietnam/
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