Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 33 (Tháng 8 năm 2018)
Năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

JICA hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Theo báo cáo “Vietnam Climate Action
Report 2016”1 của Cơ quan Viện trợ Ireland
(Irish Aid), Việt Nam đứng thứ 90 trong số
189 quốc gia được đánh giá về tính nhạy
cảm đối với biến đổi khí hậu (BĐKH) và
đứng thứ 89 về khả năng kém thích ứng với
biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu không
còn là dự báo mà các tác động của nó thực
sự đang diễn ra, ngày một rõ nét và nghiêm
trọng hơn.
Từ năm 2009, nhận thấy sự cần thiết phải
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình
xây dựng hệ thống khung chính sách về ứng
phó với BĐKH, Chính phủ Nhật Bản đã xây
dựng và triển khai “Chương trình hỗ trợ ứng
phó với BĐKH” (Support Program to Respond Climate Change - SPRCC) cùng với
các đối tác phát triển khác như Cơ quan Hợp
tác Phát triển Pháp (AfD), Cơ quan Hợp tác
Phát triển Australia (AusAID), Cơ quan Hợp
tác Phát triển Canada (CIDA) và Ngân hàng
Thế giới (WB).
Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ
Chính phủ Việt Nam thực thi các chính
sách liên quan đến BĐKH thông qua hình
thức hỗ trợ tài chính và đối thoại chính
sách. Thông qua việc giảm thiểu các thiên
tai và hiểm họa khác do BĐKH gây ra,
Chương trình cũng góp phần vào quá trình
phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.
Tính đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tổng cộng 85
tỷ yên (khoảng 800 triệu USD)
Song song với hoạt động thúc đẩy đối
thoại chính sách về BĐKH bằng việc hỗ
trợ ngân sách Nhà nước của chương trình
SPRCC, từ năm 2015, thông qua Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính
phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam
“Dự án nâng cao năng lực về kiểm kê khí
nhà kính quốc gia” từ năm 2010 đến năm
2014.

Nhờ hỗ trợ này, Việt Nam đã hoàn thành
kiểm kê khí nhà kính vào năm 2010 và là
nước đang phát triển duy nhất nộp Báo
cáo 2 năm cập nhật một lần vào năm 2014,
theo đúng hạn định của Ủy ban Liên Hợp
quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC).
Bên cạnh hai dự án kể trên, hiện nay,
JICA đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và
Môi trường Việt Nam triển khai dự án “Hỗ
trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với
điều kiện quốc gia” (SPI-NAMA) với mục
tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ
Việt Nam trong việc lập kế hoạch và thực
hiện các hoạt động giảm thiểu nhằm đạt
được các mục tiêu quốc gia đề ra trong Cam
kết Quốc gia Tự quyết định (NDC)2 đưa ra
vào tháng 9/2015 với mục tiêu cụ thể sẽ
giảm 8% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà
kính vào năm 2030 bằng nguồn tài chính
trong nước và 25% nếu có sự hỗ trợ của
quốc tế.
Đến nay, dự án SPI-NAMA đã đạt được
một số kết quả đáng kể bao gồm hỗ trợ Bộ
Tài nguyên và Môi trường trong quá trình
xây dựng Nghị định quy định lộ trình và
phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính, dự kiến sẽ được ban hành cuối năm
nay. Đây là văn bản pháp lý vô cùng quan
trọng, tạo nền tảng pháp lý để các bộ ban
ngành, địa phương và hướng tới sẽ là các
đơn vị tư nhân, phải có trách nhiệm thực
hiện các giải pháp về giảm thiểu khí nhà
kính góp phần đạt được mục tiêu chung của
quốc gia. Ngoài ra, dự án đã phối hợp với
các bộ, ban, ngành liên quan đánh giá giải
pháp giảm thiểu khí nhà kính trong báo cáo
NDC, từ đó đề xuất các công nghệ phát thải
thấp hoặc không phát thải có thể áp dụng tại
Việt Nam.
Đối với hoạt động hỗ trợ Thành phố Hồ
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Chí Minh, Dự án đã phối hợp với các sở ban ngành
thông qua Văn phòng Ủy ban về BĐKH của Thành
phố thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2013 và
triển khai một số hoạt động giám sát, báo cáo các dự
án thí điểm về cắt giảm khí nhà kính trong lĩnh vực
năng lượng, giao thông, chất thải. Thông qua các
hoạt động này, các sở, ban, ngành của Thành phố đã
được nâng cao năng lực về lập kế hoạch cũng như
quản lý các hoạt động cắt giảm khí nhà kính.

trọng, gây ảnh hưởng tới tất cả các nền kinh tế trên
thế giới, các quốc gia, không phân biệt các nước
phát triển hay đang phát triển, đã chính thức hợp lực
thực hiện các chính sách ứng phó với biến đổi khí
hậu bằng việc ký kết Thỏa thuận Paris về BĐKH
năm 2016. Văn bản này được coi là bản thỏa thuận
về khí hậu có tính lịch sử nhằm đạt được mục tiêu
hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2oC vào
năm 2030.

Trong thời gian tới, thông qua JICA Việt Nam,
Chính phủ Nhật Bản cam kết tiếp tục đồng hành
cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình ứng phó
với BĐKH. Đặc biệt, thừa kế những kết quả của các
dự án xây dựng chính sách ứng phó với BĐKH,
trong thời gian tới JICA sẽ tập trung vào những hỗ
trợ thiết thực như triển khai một cách hiệu quả các
dự án cụ thể, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu giảm
thiểu đặt ra cho từng lĩnh vực và ngành.

Mặc dù là nước đang phát triển và còn gặp nhiều
khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, Việt
Nam đã tích cực tham gia đóng góp vào nỗ lực toàn
cầu trong việc ứng phó với BĐKH. Đặc biệt, ngay
sau khi phê chuẩn Thỏa thuận Paris vào tháng
11/2016, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế
hoạch hành động thực hiện thỏa thuận này từ nay
đến năm 2020 và sau năm 2020, khi những cam kết
giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính của các quốc
gia sẽ trở thành bắt buộc.

Trong bối cảnh BĐKH ngày càng trở nên nghiêm
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https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/30whatwedo/climatechange/Vietnam-Country-Climate-Action-Reports2016.pdf
2
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Viet%20Nam%20First/VIETNAM%27S%20INDC.pdf

Lễ tốt nghiệp của học viên khóa I
trường Đại học Việt Nhật

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho học viên khóa I trường Đại học Việt Nhật

Ngày 21/7/2018, trường ĐH Việt Nhật - Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đã long trọng tổ chức
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho 56 học viên
khóa I. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước đi
thành công đầu tiên của mô hình đào tạo Thạc sĩ
theo chuẩn chất lượng Nhật Bản do Đại học Việt
Nhật và các trường đại học hàng đầu Nhật Bản đồng
vận hành.

Nam, có ông Tô Huy Rứa -nguyên Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nhật, Hiệu
trưởng danh dự, và ông Nguyễn Kim Sơn -Giám đốc
ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tham dự buổi lễ, về phía Nhật Bản có ông Tsutomu Takebe -Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu
nghị Nhật Việt, ông Kunio Umeda -Đại sứ đặc mệnh
toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, và ông Katsuichi
Uchida -Phó Chủ tịch Hội đồng trường. Về phía Việt

Trong số 56 học viên tốt nghiệp, 12 học viên đã
quyết định học tiếp bậc Tiến sĩ, trong đó 7 học viên
đã nhận được học bổng của Chính phủ Nhật Bản, 3
học viên khác đã nhận được học bổng của các đại
học nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản (2 học viên) và
hhđã

Tham dự buổi lễ còn có các đại biểu từ các đơn vị
trong ĐHQGHN, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA), các đại học đối tác và doanh nghiệp tài
trợ học bổng cho học viên.
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Vùng lãnh thổ Đài Loan (1 học viên); 4 học viên đã
quyết định làm việc cho các tập đoàn Nhật Bản tại
Tokyo và nhiều học viên đã quyết định phát triển sự
nghiệp trong môi trường toàn cầu hoặc tại các tập
đoàn hàng đầu Việt Nam.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng trường Đại học Việt
Nhật Furuta Motoo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính
phủ Việt Nam và Nhật Bản, các nhà hoạt động
chính trị xã hội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt
Nam, JICA Việt Nam, các đối tác đại học Nhật Bản
và các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho học viên
của trường.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Hiệu
trưởng trường Đại học Việt Nhật, GS. Furuta Motoo,
đã chúc mừng các tân Thạc sĩ - những người đã
được trải nghiệm khóa học của một môi trường giáo
dục đại học tiến tiến, hiện đại, có tính quốc tế cao,
với sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, giảng
viên, chuyên gia uy tín của Việt Nam và Nhật Bản.

Ngày 9/9/2016, trường Đại học Việt Nhật đã khai
giảng 6 chương trình Thạc sĩ đầu tiên. Thành công
của khóa Thạc sĩ đầu tiên là minh chứng rõ nét về
hiệu quả hợp tác đào tạo chất lượng cao giữa trường
Đại học Việt Nhật và các đại học hàng đầu Nhật
Bản.

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật
Việt Tsutomu Takebe cũng có bài phát biểu chúc
mừng thành công bước đầu của trường Đại học Việt
Nhật và các tân Thạc sĩ.

(Source: http://vju.vnu.edu.vn/vn/news/all/graduationceremony-for-the-first-cohort-of-56-master-students)

Hội thảo “Giáo dục Khai phóng”

Các chuyên gia giáo dục tham dự hội thảo

Ngày 21/7/2018, tại Hội trường Ngụy Như Kon
tum, Đại học Dược Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo
“Giáo dục khai phóng: Giải pháp đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao phù hợp Cách mạng công
nghiệp 4.0”.

người ước đoán rằng trí thông minh nhân tạo sẽ
tiêu diệt một nửa công việc hiện tại. Chúng ta phải
đào tạo nguồn nhân tài không bị trí thông minh
nhân tạo tiêu diệt, ngược lại, làm chủ được trí
thông minh nhân tạo. Thế thì cần phải có một nền
giáo dục đào tạo nguồn nhân lực có tầm nhìn rộng,
khả năng sáng tạo phong phú, nền tảng kiến thức
liên ngành và khả năng thích ứng với thay đổi. Đó
chính là giáo dục khai phóng”.

Đây là một hoạt động khoa học do trường Đại học
Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, và trường Đại
học Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức, nhân kỷ
niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật
Bản.

Theo kinh nghiệm Nhật Bản, GS. Furuta Motoo
nhấn mạnh, đại học coi trọng giáo dục khai phóng
và đại học coi trọng đào tạo chuyên môn hẹp song
song tồn tại là chuyện bình thường. Sử dụng khái
niệm giáo dục khai phóng thì vẫn còn nhiều ý kiến
khác nhau ở Việt Nam, nhưng tựu chung là có sự
nhất trí cao về sự cần thiết phải có những con người
có tầm nhìn rộng, khả năng sáng tạo phong phú, nền
tảng kiến thức liên ngành và khả năng thích ứng với
thay đổi.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ
Nhật Bản, Ba Lan, Tây Ban Nha… cùng các nhà
quản lý giáo dục, lãnh đạo và giảng viên của các
trường đại học, các trường phổ thông trên khắp cả
nước.
Đại học Việt Nhật và Đại học Nguyễn Tất Thành
nằm trong số ít trường đại học ở Việt Nam theo đuổi
áp dụng triết lý giáo dục khai phóng vào đào tạo thế
hệ trẻ có khả năng thích ứng, phát triển sự nghiệp
trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.
Hiệu trưởng ĐH Việt Nhật, GS. Furuta Motoo, đã
chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong thế giới thay đổi
nhanh, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Có
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Ông cho đây chính là giáo dục khai phóng và tin
rằng trong tương lai không xa, giáo dục khai phóng
sẽ chiếm vị trí nhất định trong nền giáo dục đại học
Việt Nam.người dân sử dụng các phương tiện giao
thông công cộng, mà chủ yếu là xe buýt.

JICA- đã bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động
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Nam và đây sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất về nhân lực
công nghiệp 4.0 (GS. David Camacho - ĐH Autoncácthị trường tương lai trong bối cảnh Cách mạng
cho
omous University of Madrid - Tây Ban Nha); Kinh
công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách mạnh mẽ.
nghiệm của Nhật Bản về giáo dục khai phóng và áp
dụng tại Việt Nam (GS. Furuta Motoo, Hiệu trưởng
Cách mạng công nghiệp 4.0 hình thành từ các
Đại học Việt - Nhật, nguyên Phó Giám đốc Đại học
cường quốc công nghệ và đang lan tỏa, tác động đến
Tokyo - Nhật Bản); Hướng đề xuất cho việc áp dụng
các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Cuộc
giáo dục khai phóng cho nền giáo dục đại học tại
cách mạng này đòi hỏi phải có một nền giáo dục đào
Việt Nam (GS. Nguyễn Lộc, Phó Hiệu trưởng Đại
tạo nguồn nhân lực có tầm nhìn rộng, khả năng sáng
học Nguyễn Tất Thành); Giáo dục khai phóng tại
tạo phong phú, nền tảng kiến thức liên ngành và khả
trường Đại học Việt Nhật (TS. Nguyễn Hoàng
năng thích ứng với thay đổi.
Oanh, Phó Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật).
Tại hội thảo, các chuyên gia giáo dục đã đưa ra
Link: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N22625/Giaonhận định xu hướng, kinh nghiệm thực tiễn và gợi ý
duc-khai-phong:-Giai-phap-dao-tao-nguon-nhan-luctriển khai giáo dục khai phóng: Xu hướng và vấn đề
cho-hien-tai-va-tuong-lai.htm

Lễ tiễn học viên học bổng JDS 2018
của mạng lưới nhân lực chất lượng cao thông qua Dự án
JDS.

Ngày 27/7/2018, Lễ tiễn 59 học viên Việt Nam lên
đường sang Nhật Bản theo học các khóa đào tạo Thạc sĩ
năm 2018, trong khuôn khổ Dự án học bổng Phát triển
Nguồn Nhân lực (JDS) của Nhật Bản, đã được tổ chức
tại Hà Nội.

nhập

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Hưng -Cục
trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới sự hỗ trợ liên tục, thiết
thực và hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản thông qua việc
tài trợ cho dự án.

ca

Thông qua bài giới thiệu phương trình cuộc đời của tác
giả Inamori Kazuo, Ngài UMEDA Kunio -Đại sứ Nhật
Bản tại Việt Nam- đã khích lệ các học viên nỗ lực học
tập và hoàn thiện bản thân trong thời gian lưu học tại
Nhật Bản để có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong
xây dựng và phát triển đất nước.

Lễ tiễn 59 học viên Việt Nam lên đường sang Nhật Bản theo học các
khóa đào tạo Thạc sĩ năm 2018 trong khuôn khổ JDS

JDS là dự án viện trợ không hoàn lại trong khuôn
khổ Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Chính
phủ Nhật Bản, cung cấp học bổng toàn phần cho đối
tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ và tiềm năng
của các nước đối tác. Được bắt đầu tại Việt Nam từ
năm 2000, tới nay dự án đã cung cấp cho Việt Nam
573 suất học bổng. Theo Khung Chương trình giai
đoạn 2018-2021, JDS cung cấp học bổng Thạc sĩ hai
năm thuộc 19 chuyên ngành tại 16 trường Đại học
Nhật Bản. Các lĩnh vực đào tạo được lựa chọn phù hợp
với các ưu tiên phát triển trong Kế hoạch Phát triển
Kinh tế xã hội của Việt Nam như Phát triển Kinh tế và
Tăng năng lực cạnh tranh quốc tế; Hỗ trợ đối tượng dễ
bị tổn thương; Tăng cường Quản trị nhà nước. Từ năm
2018, đáp ứng nhu cầu tăng cao về nguồn nhân lực
chất lượng cao của Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã
quyết định bổ sung cấp học tiến sĩ và tăng gấp đôi số
lượng học bổng thạc sĩ dành cho Việt Nam lên tối đa
60 học bổng /năm.

Thay mặt các cựu học viên JDS, ông Trần Duy Đông Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư- đánh giá cao tính phù hợp và ứng dụng cao của
học bổng JDS đối với điều kiện Việt Nam và đồng thời
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình học
tập và sinh sống tại Nhật cũng như sau khi trở lại Việt
Nam tiếp tục công tác.
Đại diện các học viên chuẩn bị lên đường cũng có bài
phát biểu thể hiện niềm vui, sự háo hức và tự hào cũng
như lòng biết ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và
nhân dân Nhật Bản và thể hiện quyết tâm nỗ lực phấn
đấu học tập và rèn luyện để đáp ứng được kỳ vọng của
hai chính phủ.
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng nhưng
không kém phần ấm cúng và đầy tinh thần chia sẻ, cho
thấy sự hình thành và phát triển thực chất và mạnh mẽ
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Khởi công trung tâm logistics trọng điểm của tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu

Lễ khởi công Dự án Trung tâm Logistics Phú Mỹ 3

Tiếp đó, công ty đã quyết định kết hợp với KCN
chuyên sâu Phú Mỹ 3, chỉ cách cảng Cái Mép 2,5
km, để xây dựng trung tâm logistics triển khai các
loại hình dịch vụ hậu cần tại đây.

Ngày 19/7/2018, tại KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3
(thị xã Phú Mỹ) đã diễn ra Lễ khởi công Dự án
Trung tâm Logistics Phú Mỹ 3. Dự án được phát
triển bởi Công ty Việt - Nhật Shirogane Logistics
(VJS) -liên doanh giữa Công ty CP Thanh Bình Phú
Mỹ (49%) và Công ty TNHH Shirogane Transport
(Nhật Bản - 51%).

Dự án Trung tâm logistics Phú Mỹ 3 có diện tích
đất sử dụng 2,25ha, tổng mức đầu tư 5,4 triệu USD,
bao gồm các hạng mục: Hệ thống kho tổng hợp, kho
đông lạnh và kho mát, hệ thống camera giám sát
24/7, hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn, bãi chứa container...

Vào tháng 7/2015, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA) đã chọn Công ty TNHH Shirogane
Transport với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực logistics, để thực hiện Dự án theo đề án do
chính công ty đề xuất “Khảo sát khả thi phát triển
dịch vụ logistics nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
cảng Cái Mép”.

Đặc biệt, dự án có tám điểm tiếp nhận container, đáp ứng đa dạng các nhu cầu làm hàng của doanh
nghiệp. Ngoài ra bên trong kho còn lắp đặt hệ thống
kệ chất hàng cũng như các khu vực sàn phẳng để
chứa hàng hoá.

Thông qua Dự án, nhận thấy khả năng có thể triển
khai các hoạt động để giúp nâng cao hiệu suất sử
dụng cảng Cái Mép, vào tháng 11/2016, công ty đã
thành lập công ty TNHH Shirogane Logistics Việt
Nam, có trụ sở chính tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đây là dự án logistics đầu tiên với công nghệ, kinh
nghiệm vận hành và quản lý của Nhật Bản tại tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án dự kiến đi vào hoạt động
từ tháng 6/2019.

Trung tâm Thính học Việt Nam- Nhật Bản hỗ trợ máy trợ
thính cho gần 1.300 bệnh nhân
tình trạng, mức độ nghe kém của người bệnh đã và
đang trở thành một vấn đề cấp thiết, song chưa có
giải pháp triệt để.

Sáng ngày 25/7/2018, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà
Nội) đã diễn ra Chương trình tổng kết hoạt động của
Trung tâm Thính học Việt Nam – Nhật Bản. Đây
cũng là hoạt động tổng kết “Dự án hợp tác với khối
tư nhân để phổ biến máy kiểm tra và chẩn đoán
thính lực cho người nghe kém”, thực hiện theo đề
xuất của Công ty cổ phần Rion (Nhật Bản) nhằm
giới thiệu, phổ biến máy kiểm tra và chẩn đoán
thính lực sử dụng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ giải
quyết vấn đề sức khỏe cho người Việt Nam. Dự án
này được thực hiện từ tháng 4/2016.

Trong khuôn khổ Dự án, Trung tâm Thính học
Việt Nam – Nhật Bản đã được thành lập trong Bệnh
viện Bạch Mai, thực hiện chức năng chẩn đoán bệnh
nghe kém trên cơ sở sử dụng các thiết bị đo, kiểm
tra thính lực do công ty Rion hỗ trợ, đồng thời điều
chỉnh, cung cấp máy trợ thính cho người nghe kém.
Mục tiêu của Trung tâm Thính học nói riêng và
Dự án nói chung là giúp phát hiện và điều trị nghe
kém sớm, giúp người bệnh giảm bớt khó khăn trong
đời sống sinh hoạt.

Ước tính có khoảng 1 triệu người gặp vấn đề nghe
kém ở Việt Nam. Việc kiểm tra, chẩn đoán đúng
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Bên cạnh đó, trong quá trình thành lập và vận
hành Trung tâm Thính học, các hoạt động đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao năng lực của bác sĩ, y tá cũng
được thực hiện với sự hợp tác, hỗ trợ của trường Đại
học Y tỉnh Nara (Nhật Bản).

hỗ trợ máy trợ thính cho 1.268 người.
Sau khi Dự án kết thúc, công ty Rion có kế hoạch
chủ động mở rộng mô hình đến các bệnh viện khác
của Việt Nam, trên cơ sở phát huy kinh nghiệm,
thành quả Dự án cũng như mối quan hệ hợp tác với
Bệnh viện Bạch Mai.

Trong 2 năm kể từ khi thành lập, Trung tâm Thính
học đã khám, kiểm tra thính lực cho 24.200 người,

JICA tiếp tục hỗ trợ ngành trồng hoa của tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo
hiện đại hóa sản xuất và nhân giống hoa

Ngày 23/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối
hợp với Công ty TNHH Sàn giao dịch hoa Himeji tổ
chức Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo hiện đại hóa
sản xuất và nhân giống hoa. Buổi lễ có sự tham gia
của đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố
Đà Lạt.

Đồng, giúp cải thiện thu nhập cho người trồng hoa
tại địa phương.
Sau lễ khánh thành, tại phòng nhân giống và nhà
lưới, hai khóa đào tạo đã lập tức được khởi động.
Đó là Khóa học phòng chống virus gây bệnh cho
hoa dành cho hai cán bộ kĩ thuật nông nghiệp và
Khóa kĩ thuật sản xuất cơ bản dành cho 30 nông dân
trồng hoa của địa phương. Trong khoảng thời gian
hai năm còn lại của Dự án, Trung tâm dự kiến tiếp
nhận và đào tạo hơn 200 học viên.

Trung tâm đào tạo hiện đại hóa sản xuất và nhân
giống hoa nằm trong khuôn khổ “Dự án phổ cập thực chứng công nghệ phát triển vùng sản xuất hoa
công nghệ cao, thông qua hiện đại hóa gieo trồng và
sản xuất” do JICA tài trợ.

Ngoài Dự án nói trên, JICA còn có nhiều hoạt
động hợp tác khác với tỉnh Lâm Đồng như các dự án
phổ cập - thực chứng công nghệ canh tác trồng trọt
hiện đại, dựa trên đề xuất của nhiều doanh nghiệp
Nhật Bản khác, đồng thời cũng phái cử tình nguyên
viên hỗ trợ Trung tâm khuyến nông về cách thức
kinh doanh, lưu thông nông sản.

Thông qua Trung tâm này, các công nghệ sản xuất
và nhân giống hoa hiện đại của Nhật Bản sẽ được
đưa vào thực hiện ở tỉnh Lâm Đồng, giúp hạt hoa
không bị nhiễm bệnh, phòng ngừa giảm chất lượng
hoa, từ đó nâng cao giá trị gia tăng của hoa Lâm

Đoàn công tác Việt Nam tìm hiểu về hệ thống
bảo hiểm y tế tại Nhật Bản
hội Việt Nam, Bộ Tài chính và Văn phòng chính
phủ.

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng và tăng cường
quản lý phương thức chi trả và Gói Dịch vụ y tế cơ
bản do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tại Việt Nam”,
Đoàn công tác Việt Nam đã tới thăm và làm việc với
các đơn vị liên quan tại Nhật Bản từ ngày 913/7/2018.

Đoàn đã tới làm việc tại Viện Nghiên cứu Chính
sách Quốc gia (Tokyo), các cơ sở y tế của thành phố
Saku (tỉnh Nagano) để tìm hiểu về lịch sử hình thành
và phát triển của hệ thống y tế, bao phủ chăm sóc
sức khỏe toàn dân, phúc lợi và chăm sóc người cao
tuổi tại Nhật Bản.

Đoàn công tác gồm lãnh đạo và các cán bộ chuyên
trách của Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế; Bảo hiểm Xã
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Tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản,
Đoàn đã được nghe giới thiệu về hệ thống bảo hiểm
y tế Nhật Bản, vai trò và chức năng của Hội đồng
Bảo hiểm Y tế Trung ương -đơn vị đóng vai trò
chính trong việc hoạch định chính sách bảo hiểm y
tế.
Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã chia sẻ
kinh nghiệm, trao đổi sôi nổi về những khác biệt
giữa hệ thống hai nước và những nội dung có thể áp
dụng tại Việt Nam.

Thảo luận tại Hội đồng bảo hiểm Y tế Trung ương

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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