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Năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

JICA mong muốn hợp tác với Chính phủ
Việt Nam ở mức cao hơn
TIÊU ĐIỂM
Cuộc họp Ban
điều phối chung
của Dự án Phát
triển ngành công
nghiệp nặng- công
nghiệp hóa chất
(Trang 2)

Ông Konaka Tetsuo- Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam- phát biểu trong
buổi họp báo

Ngày 10/5/2018, Văn phòng JICA Việt
Nam đã tổ chức Họp báo thường niên để
tổng kết hoạt động trong tài khóa 2017 (từ
1/4/2017 đến 31/3/2018) và chia sẻ định
hướng hoạt động trong tài khóa 2018
(1/4/2018 – 31/3/2019).
Tại buổi họp báo, ông Konaka Tetsuo Trưởng đại diện mới của JICA Việt Namcho biết ông rất vinh dự được nhận trọng
trách này đúng thời điểm kỷ niệm 45 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam
và Nhật Bản, và mong muốn tìm kiếm thêm
các cách thức hợp tác ODA mới trong
nhiệm kỳ công tác này.
Thành tích hợp tác trong tài khóa 2017

trong đó giá trị ròng (sau khi đã trừ các
khoản trả nợ và gốc của các dự án vốn vay
trước đây) là 53,9 tỷ yên.
Ngoài ra, một Hợp đồng tài chính mới với
giá trị 75 triệu USD và một Hiệp định viện
trợ không hoàn lại cho một dự án mới với
tổng trị giá 1,8 tỷ yên cũng đã được ký kết.
Về các Dự án Hợp tác Kỹ thuật, hiện có ba
dự án đã hoàn thành, 30 dự án đang triển
khai, trong đó có 8 dự án mới.
Trong số các dự án thuộc Chương trình đề
xuất từ các doanh nghiệp tư nhân của Nhật
Bản (JEPP), có 21 dự án đã hoàn thành, 34
dự án đang triển khai (trong đó có 12 dự án
mới).

Ông Konaka cho biết, JICA tiếp tục thực
hiện các chương trình hợp tác phát triển tập
trung vào ba trụ cột: “Thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh
quốc tế”; “Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn
thương”; và “Tăng cường quản trị nhà
nước”.

Về Dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở, có
một dự án đã hoàn thành và 29 dự án đang
triển khai (trong đó có 6 dự án mới).

Cụ thể, trong tài khóa 2017, ba Hiệp định
vay vốn ODA đã được ký kết giữa hai chính
phủ với tổng số vốn vay 61,8 tỷ yên. Tổng
giá trị vốn vay đã giải ngân là 105,4 tỷ yên,

Trong số các dự án nổi bật của JICA trong
tài khóa 2017 phải kể tới một số dự án cơ sở
hạ tầng lớn góp phần cải thiện môi trường
đầu tư và kinh tế xã hội đã được hoàn thành
Ngãi),

Hiện, JICA có 65 tình nguyện viên Nhật
Bản đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó
có 34 tình nguyện viên mới được phái cử.

JICA hỗ trợ thành
phố Hạ Long cải
thiện môi trường
nước
(Trang 3)
JICA hỗ trợ tỉnh
Quảng Ninh về
tăng trưởng xanh
(Trang 4)
Khóa đào tạo kế
hoạch quản lý
nước thải lần thứ
2 tại Huế
(Trang 4)
Khởi động Dự án
quản lý phế thải
xây dựng hiệu quả
(Trang 5)
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trong tài khóa như Dự án xây dựng Cảng quốc tế
Lạch Huyện, Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc –
Nam (đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi), Dự án Xây
dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và đường dây
truyền tải điện, Dự án thủy điện Thác Mơ mở rộng
v.v…

lực cho người lao động Việt Nam và cải thiện chất
lượng dịch vụ. Cụ thể, trong Dự án xây dựng cầu
Nhật Tân, những kỹ sư Việt Nam được doanh
nghiệp Nhật tuyển dụng và đào tạo đã nắm vững kỹ
thuật xây dựng, quản lý của Nhật Bản và chính
những kỹ sư này (khoảng 70 người) đã tiếp tục giám
sát thi công hiệu quả trong Dự án xây dựng cơ sở hạ
tầng Cảng Quốc tế Lạch Huyện.

Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao,
dự án Trường Đại học Việt – Nhật đã và đang tiếp
tục tuyển sinh các khóa thạc sĩ tiếp theo. Dự kiến
khóa thạc sĩ đầu tiên sẽ tốt nghiệp trong tháng
7/2018.

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 tại Sân bay
Quốc tế Nội Bài đã tạo việc làm cho khoảng 74.000
người, hoàn thành vượt tiến độ mà không xảy ra sự
cố đáng tiếc nào. Ngoài ra, thông qua hợp tác kỹ
thuật, các dịch vụ như nhận hành lý ký gửi, quầy
check-in, dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh… cũng
được cải thiện đáng kể. Theo khảo sát của một tổ
chức uy tín độc lập từ năm 2016, Sân bay Nội Bài
lần thứ 3 liên tiếp được bình chọn vào Top 100 sân
bay tốt nhất thế giới.

Một tin vui trong lĩnh vực y tế là vắc xin phối hợp
Sởi-Rubella đã được Trung tâm Nghiên cứu Sản
xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) sản
xuất thành công và đã được đưa vào sử dụng trên
quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 tháng tuổi trong
chương trình tiêm chủng mở rộng. Đã có trên 50.000
trẻ được tiêm vắc xin an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, Trưởng
đại diện JICA Việt Nam, ông Konaka Tetsuo cũng
chia sẻ một số tồn tại và thách thức như vấn đề
chậm thanh toán và chậm trễ trong việc giải quyết
các thủ tục hành chính trong các dự án ODA gây
ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Trong lĩnh vực môi trường, JICA đã và đang thực
hiện một loạt dự án xử lý chất thải rắn đô thị Việt
Nam, xử lý nước thải ở khu vực Chùa Cầu (thành
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) và Nam Bình Dương
(tỉnh Bình Dương).
Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực lớn
JICA đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam. Trước đây
nhiều dự án tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng hệ
thống thủy nông và chuyển giao kỹ thuật quản lý
tưới tiêu, cải tiến giống cây trồng, phòng chống bệnh
cho nông sản thì mấy năm gần đây JICA mở rộng hỗ
trợ xây dựng thương hiệu, hỗ trợ hướng tới thúc đẩy
đầu tư tư nhân để xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm.

Hình thức hợp tác mới
Trưởng đại diện Konaka khẳng định, là một trong
những đối tác phát triển lớn nhất của Việt Nam,
JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Chính phủ Việt
Nam ở mức độ cao hơn và mong muốn được thảo
luận về các vấn đề như lập các dự án ưu tiên cao,
thực hiện triển khai các dự án một cách hiệu quả,
thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh
vực.

Với trụ cột “Tăng cường quản trị Nhà nước”, Dự
án nâng cao năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt
Nam giai đoạn 2 và Hỗ trợ cải cách cơ cấu hành
chính và Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý tương lai
của Việt Nam cũng đang được triển khai.

JICA mong muốn mở thêm các hình thức hợp tác
mới để việc thực hiện các dự án ODA được hiệu quả
hơn, như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản
đầu tư ra nước ngoài và đầu tư tài chính nước ngoài.

Năm 2017, Việt Nam gánh chịu nhiều thiệt hại lớn
do thiên tai. Nhằm hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu
và phục hồi sau thiên tai cho người dân khu vực bị
ảnh hưởng, JICA đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp
như chăn màn, máy lọc nước cho người nhân ở khu
vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Mục tiêu của JICA là hỗ trợ Việt Nam trên cả hai
phương diện: hạ tầng phần cứng và phần mềm (như
tăng cường đào tạo nhân lực, bí quyết quản lý kinh
doanh…), đóng góp vào công cuộc phát triển và giải
quyết các vấn đề của Việt Nam.

Hiệu quả và tác động
Nội dung chi tiết bài phát biểu trong buổi họp báo được đăng
tải tại đường link:
https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/topics/index.html

Các dự án ODA của JICA được đánh giá là mang
lại nhiều hiệu quả và tác động trong nâng cao năng

Cuộc họp Ban điều phối chung của Dự án Phát triển
ngành công nghiệp nặng – công nghiệp hóa chất
Cuộc họp Ban điều phối chung (JCC) cuối cùng
của Dự án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công
nghiệp nặng – hóa chất tại Đại học Công nghiệp Tp.
Hồ Chí Minh” (Gọi tắt là dự án JICA –IUH), do
JICA tài trợ, đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Công

Thương hôm 19/4/2018, để tổng kết các hoạt động
Dự án và thảo luận kế hoạch nhằm đảm bảo tính
bền vững của Dự án.

2

Dự án JICA- IUH bắt đầu từ tháng 11/2013 với
mục tiêu xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân
Nhật Bản.
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giảng viên của các Trường đào tạo thuộc Bộ Công
Thương.”

lực kỹ sư thực hành có khả năng sáng tạo, đóng góp
cho sự phát triển ngành công nghiệp nặng–công
nghiệp hóa chất Việt Nam theo mô hình Kosen của
Nhật Bản.

Sau bốn năm rưỡi thực hiện, Dự án kết thúc vào
cuối tháng 4/2018 với sự kiện cho ra mắt ấn phẩm:
“Giới thiệu mô hình Kosen phiên bản Việt” trên
website Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí
Minh”
(http://kosen.iuh.edu.vn/mo-hinh-kosenphien-ban-viet/) (tiếng Việt).

Theo mô hình này, giáo viên và sinh viên sẽ áp
dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực,
thực hành và thí nghiệm chuyên sâu cũng như trang
bị các kỹ năng mềm như giáo dục an toàn, 5S, kỹ
năng thuyết trình v.v… Mô hình đã và đang được
nhân rộng tới các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công
Thương.

Sau khi Dự án kết thúc, Bộ Công Thương, Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo
nhân rộng mô hình nói trên tới các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực
công nghiệp tại Việt Nam.

Tại cuộc họp JCC, ông Nguyễn Văn Thảo –Phó
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Dự án cho
biết: “Trong suốt hơn 4 năm triển khai Dự án, Bộ
Công Thương đã chỉ đạo sát sao các bên liên quan
trong việc xác định nội dung, thiết chế bộ máy quản
lý dự án cũng như điều phối các hoạt động chuẩn bị
thực hiện dự án có hiệu quả. Điều này đã thể hiện
tinh thần làm chủ của phía Việt Nam trong việc tiếp
nhận các chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật từ phía
Chính phủ Nhật Bản.
Hiện Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Đề án
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ
sản xuất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ
Công Thương sẽ mở rộng đào tạo mô hình Kosen
đến các trường thuộc Bộ. Dự kiến năm 2018 -2019,
Bộ sẽ tổ chức đào tạo Kosen đến tất cả các cán bộ

Hình ảnh tại buổi họp JCC

JICA hỗ trợ thành phố Hạ Long cải thiện môi trường nước

Buổi báo cáo cuối kì Dự án tại UBND Tỉnh Quảng Ninh

Ngày 24/4 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh,
công ty Seiwa Denko (Hokkaido, Nhật Bản) đã phối
hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức
buổi báo cáo cuối kì Dự án Khảo sát Xác minh phổ
biến công nghệ cải thiện môi trường với hệ thống
nhà vệ sinh sinh học Bio Toilet “Bio-Lux” và hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt New Johka “BioLux water”.

đến tháng 5/2018 tại tỉnh Quảng Ninh.

Đây là Dự án do JICA tài trợ, thuộc khuôn khổ
Chương trình dựa trên đề xuất của các doanh nghiệp
Nhật Bản (JEPP), được thực hiện từ tháng 12/2015

Về hiệu quả xử lý chất thải của Bio-Toilet, số liệu
cho thấy các tàu du lịch có lắp hệ thống đã giảm
được khoảng 20% lượng nước thải, các giá thể mùn
cưa

Thông qua Dự án, 20 chiếc Bio-Toilet, trong đó có
3 chiếc trên các tàu du lịch Hạ Long, 3 chiếc tại bến
tàu, 3 chiếc tại trường tiểu học, và 11 chiếc tại các
hộ dân ở Vân Đồn; và 11 hệ thống xử lý nước thải
sinh hoạt New Johka dành cho các hộ dân tại Vân
Đồn đã được lắp đặt.
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JICA- đã bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động
Dự án thúc đẩy hợp tác giữa hai bên dựa trên nhu
Văn
cầu của Quốc hội/Văn phòng Quốc hộiBản
Việt tin
Nam,
và phòng JICA Việt Nam - Tháng 5/2018
việc chia sẻ kinh nghiệm của các học giả, cơ quan
cưa
dùng
để xử
thảigóp
saucho
đó sự
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bảo vệ môi trường, đồng thời đưa ra những ý kiến để
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thống
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đạt tiêu chuẩn Việt Nam, giúp tiết kiệm nước sinh
điều chỉnh thiết kế, giảm giá thành và những thay
mạnh rằng Lãnh đạo Văn phòng rất quan tâm đến
hoạt, góp phần bảo vệ môi trường.
đổi phù hợp với thói quen sử dụng của người dân và
hoạt động Dự án và cam kết Văn phòng Quốc hội sẽ
phương thức đầu tư sau này.
Thay mặt cho Ủy ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh,
các

JICA hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh về tăng trưởng xanh

Hội thảo phổ biến tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh

Kể từ năm 2014, sau khi Quảng Ninh được chọn
làm thí điểm hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh ở
Việt Nam trên cơ sở Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA) đã khởi xướng và tài trợ cho Dự án Hợp tác
Kỹ thuật về “Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực
vịnh Hạ Long”.

Ngày 18/4 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh và
JICA đã phối hợp tổ chức “Hội thảo phổ biến tăng
trưởng xanh” tại tỉnh Quảng Ninh -một hoạt động
trong khuôn khổ Dự án.

Dự án này nhằm giúp tỉnh Quảng Ninh trong quá
trình chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh, thông
qua năm hoạt động thí điểm. Dự án cũng được kỳ
vọng sẽ thiết lập một cơ chế thúc đẩy các biện pháp
giảm thiểu, có sự phối hợp giữa khu vực công và
khu vực tư nhân.

Tại hội thảo, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh
đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Shiga và JICA, đặc
biệt trong việc xây dựng Sách trắng, đã được tỉnh
Quảng Ninh phát hành, trong đó giới thiệu một loạt
hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh với sự phối
hợp của Nhóm chuyên gia JICA và tỉnh Shiga. Việc
phát hành Sách trắng là một cách tiếp cận đổi mới
trong nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện
Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Cách tiếp cận thực thi Dự án là áp dụng những bài
học kinh nghiệm từ Mô hình Hồ Biwa của tỉnh Shiga (Nhật Bản) vào phát triển xanh tại tỉnh Quảng
Ninh. Về căn bản, Mô hình hồ Biwa đòi hỏi sự tham
gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm chính
quyền địa phương, cộng đồng người dân và các
trường đại học, nhằm cải thiện và bảo vệ nguồn
nước hồ Biwa -vốn là nguồn nước quý giá ở khu vực
Kansai, đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái trong
vùng.

Ông Tetsuji Goto -Cố vấn cấp cao của JICA nhấn
mạnh rằng: “Sự lãnh đạo kiên quyết của UBND tỉnh
Quảng Ninh là điều rất cần thiết trong xây dựng
chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, sự
tham gia của tất cả các bên liên quan, từ chính
quyền địa phương đến cộng đồng người dân, từ khu
vực nhà nước đến khu vực tư nhân, là nhân tố quan
trọng đưa những chính sách tăng trưởng xanh của
tỉnh thành hành động cụ thể”.

nhập
Khóa đào tạo kế hoạch quản lý nước
thải lần thứ 2 tại Huế
ca
quản lý thuộc các tỉnh, huyện miền Trung trong Dự
án tham dự Khóa đào tạo với sự hỗ trợ của Đại học
Kiến trúc Hà Nội.

Từ ngày 9 tới 13/4/2018 tại Huế đã diễn ra Khóa
đào tạo lập kế hoạch quản lý nước thải lần thứ hai
trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA
“Tăng cường năng lực quản lý thoát nước tại Việt
Nam” (bắt đầu từ năm 2016).
Khoảng 30 cán bộ là cán bộ kỹ thuật và cán bộ cấp
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Trong Khóa đào tạo, cán bộ đối tác thuộc Phòng
Xử lý Nước thải, Vụ Cơ sở Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ
Xây dựng) và chuyên gia tư vấn đã có những bài
thuyết
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thuyết trình và giải đáp nhiều câu hỏi cũng như trao
đổi ý kiến với các học viên tham dự.

thiện môi trường.

Ngoài ra, Khóa đào tạo cũng có buổi giới thiệu về
kỹ thuật xử lý nước thải tiên tiến của Nhật Bản và
tham quan thực tế công trường Dự án viện trợ không
hoàn lại “Cải thiện môi trường nước tại khu vực
chùa Cầu, Hội An”.
Dự án “Tăng cường năng lực quản lý thoát nước
tại Việt Nam” tập trung hỗ trợ nâng cao tỷ lệ xử lý
nước thải tại Việt Nam từ mức 10% nước thải đô thị
được xử lý hiện nay. Bên cạnh đó, trước hiện trạng
đầu tư vào xây dựng các nhà máy xử lý nước thải thì
lớn nhưng hiệu quả trong cải thiện môi trường nước
lại chưa cao, Dự án muốn hướng tới nâng cao năng
lực lập kế hoạch phát triển tổng thể cũng như các
nghiên cứu khả thi cho việc xử lý nước thải, cải

Tham quan thực tế công trường dự án cải thiện môi
trường nước khu vực chùa Cầu, Hội An

Khởi động Dự án quản lý phế thải xây dựng hiệu quả

Hội thảo khởi động Dự án ngày 20/4

thải xây dựng (PTXD) thân thiện với môi trường;
Xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật để đánh
giá và quản lý chất lượng vật liệu tái chế từ PTXD;
Phát triển công nghệ mới nhằm kiểm soát ô nhiễm
môi trường và xây dựng hạ tầng từ các vật liệu tái
chế ở Việt Nam; Đề xuất mô hình kinh doanh để
thúc đẩy tái chế từ PTXD và tăng cường hiệu quả
thực tế cho quản lý và tái chế PTXD thân thiện với
môi trường.

Hội thảo khởi động Dự án Thiết lập hệ thống quản
lý phế thải xây dựng hiệu quả (SATREPS*) 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 đã được tổ chức tại Hà Nội
ngày 20/4.
Dự án nằm trong Chương trình hợp tác nghiên cứu
khoa học công nghệ phát triển bền vững Việt-Nhật,
với hai đối tác chính là trường Đại học Xây dựng Hà
Nội và trường Đại học Saitama (Nhật Bản), và sự
phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST).

Trong 5 năm tới, các cán bộ, chuyên gia của
trường Đại học Xây dựng sẽ cùng các chuyên gia
quốc tế nghiên cứu về một vấn đề rất quan trọng và
cấp thiết đối với Việt Nam, đó là quản lý PTXD và
tái chế các phế thải này để tạo ra các vật liệu mới
nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Dự án SATREPS do trường Đại học Xây dựng
Việt Nam và trường Đại học Saitama Nhật Bản đề
xuất và được thực hiện với sự phối hợp của các đối
tác quan trọng của hai nước như Bộ Xây dựng, Bộ
Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở
Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, trường Đại
học Bách khoa Hà Nội, Viện Nghiên cứu Môi
trường Nhật Bản và Trung tâm Nghiên cứu Saitama.

Dự án không chỉ có ý nghĩa đối với giới học thuật
mà còn rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý
Nhà nước từ trung ương đến địa phương ở Việt
Nam. Bên cạnh việc nghiên cứu và đề xuất các giải
pháp quản lý PTXD, các tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ
thuật, dự án còn thiết lập các phòng thí nghiệm hiện
đại để phục vụ tốt nhất cho lĩnh vực này.

Dự án SATREPS sẽ được tiến hành trong 5 năm,
từ tháng 2/2018 đến tháng 1/2023. Dự án bao gồm 4
hoạt động chính: Xây dựng hướng dẫn quản lý phế
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PGS.TS. Phạm Duy Hoà -Hiệu trưởng trường Đại
học Xây dựng- đánh giá: “Mục tiêu của dự án
SATRE
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hỗ trợ nhiệt tình trong dự án này. Dự án có sự tham
gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng,
vật liệu và môi trường nhằm mục tiêu quản lý và tái
chế PTXD, do đó, Nhật Bản tin rằng dự án sẽ gặt hái
được nhiều thành công và đem lại sự phát triển bền
vững cho Việt Nam.

SATREPS rất phù hợp với chiến lược phát triển của
trường Đại học Xây dựng - đầu tư trọng điểm vào hệ
thống trang thiết bị hiện đại nhằm phát huy vai trò là
đơn vị tiên phong về nghiên cứu và đào tạo trong
lĩnh vực xây dựng và công nghệ tại Việt Nam”.
Tại buổi hội thảo, GS. Ken Kawamoto, trường Đại
học Saitama Nhật Bản, Trưởng nhóm Dự án, đã gửi
lời cảm ơn chân thành nhất tới trường Đại học Xây
dựng và các đối tác phía Việt Nam vì sự giúp đỡ và

(*)SATREPS: Chương trình Hợp tác nghiên cứu
Khoa học và Công nghệ phát triển bền vững

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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