Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 34 (Tháng 9 năm 2018)
Năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Học bổng JDS của Nhật Bản cho phát triển
nguồn nhân lực Việt Nam

TIÊU ĐIỂM
JICA tổ chức Hội
thảo phổ biến kỹ
thuật và phương
thức quản lý hiện
đại trong sản xuất
nông nghiệp
(Trang 2)
Hội thảo về công
nghệ xử lý nước thải
Nhật Bản
(Trang 3)

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

Là nhà cung cấp vốn Hỗ trợ Phát triển
Chính thức (ODA) song phương lớn nhất
cho Việt Nam, nhiều năm qua, Chính phủ
Nhật Bản luôn dành một tỷ trọng ODA đáng
kể cho việc phát triển nguồn nhân lực của
Việt Nam, thông qua hàng loạt dự án nhằm
tăng cường năng lực và chuyển giao công
nghệ cho Việt Nam, bên cạnh việc cung cấp
ODA để triển khai các dự án/hoạt động
trong rất nhiều lĩnh vực như giao thông vận
tải, năng lượng, y tế, nông nghiệp, môi
trường, quản trị Nhà nước…
Trong hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực,
không thể không nhắc tới Dự án Học bổng
Phát triển Nguồn Nhân lực của Chính phủ
Nhật Bản (JDS).
JDS là một hoạt động hợp tác thuộc loại
hình viện trợ ODA không hoàn lại của Nhật
Bản dành cho 15 nước Châu Á. Dự án cung
cấp học bổng toàn phần, bao gồm học phí,
vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí và các
khoản trợ cấp khác cho công dân các nước
tiếp nhận, theo học các chương trình đào tạo
Thạc sĩ và Tiến sĩ bằng tiếng Anh, tại các
trường đại học Nhật Bản.

Tại Việt Nam, với sự hợp tác tích cực từ
Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ quản
dự án) và các cơ quan liên quan (cơ quan cử
cán bộ tham gia), JDS đã được Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) liên tục
triển khai từ năm 2000 và cho đến nay, đã
cung cấp tổng cộng 573 học bổng Thạc sĩ và
3 học bổng Tiến sĩ, cho các cán bộ, công
chức viên chức Việt Nam -những người
được kỳ vọng sẽ đóng góp cho công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Các học viên Việt Nam sau khi kết thúc
chương trình đào tạo trở về Việt Nam đã và
đang công tác trong nhiều cơ quan, tổ chức
khác nhau. Nhiều người trong số đó đang
trực tiếp tham gia các hoạt động liên quan
tới hợp tác với Nhật Bản và là những đối tác
tích cực trong các dự án của JICA.
Họ đã xây dựng một mạng lưới cựu học
viên JDS hoạt động tích cực tại Việt Nam.
Ngoài ra, do JDS được triển khai cho 15
nước ưu tiên tiếp nhận ODA Nhật Bản, các
học viên JDS còn xây dựng các mạng lưới
nhân lực cho từng lĩnh vực chuyên môn cụ
thể, kết nối Nhật Bản và 15 nước tiếp nhận.
Đ
Ch

Học sinh Nhật Bản
trải nghiệm hoạt
động hợp tác ViệtNhật trong xử lý
nước thải
(Trang 3)
Phát hành Sách
trắng về tăng trưởng
xanh khu vực Vịnh
Hạ Long
(Trang 4)
JICA tiếp tục hỗ trợ
Tp. Hồ Chí Minh
thực hiện kế hoạch
hành động ứng phó
với biến đổi khí hậu
(Trang 4)
Hỗ trợ của Nhật
Bản trong kiểm soát
nhiễm khuẩn và an
toàn người bệnh
(Trang 5)
Trưởng Đại diện
JICA Việt Nam
tham dự “Những
ngày Nhật Bản tại
Quảng Nam”
(Trang 6)
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nên tất cả” và “Cán bộ là gốc của công việc” là
những quan niệm đúng đắn về phát triển toàn diện.

Đây chính là một đóng góp không nhỏ cho việc củng
cố và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc
biệt trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập và hợp tác
quốc tế.

Vì vậy, trong các chính sách của mình, Nhà nước
Việt Nam luôn xác định con người là nền tảng, là
yếu tố quyết định nhất trong phát triển bền vững
kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất
nước và sự hưng thịnh của mỗi đơn vị, tổ chức.

Trong 17 năm từ khi Việt Nam tham gia Dự án
JDS, các học viên Việt Nam luôn nhận được đánh
giá tích cực từ các trường đại học Nhật Bản về cả
trình độ học thuật lẫn thái độ học tập. Về phía mình,
cơ quan chủ quản dự án cũng như các cơ quan cử
cán bộ đều đánh giá cao dự án JDS và những ảnh
hưởng tích cực của dự án đối với việc phát triển
nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung và cơ quan
cử nói riêng.

Điều này được thể hiện qua việc thông qua các Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội (của cả nước cũng
như của mỗi địa phương, đơn vị, tổ chức trong từng
giai đoạn), Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực, Kế
hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực, Chương
trình đổi mới giáo dục đại học...

Các nghiên cứu về quản trị nhân lực hiện đại cho
thấy, nếu chỉ coi nhân lực là một yếu tố của sản xuất
và coi phát triển nhân lực là phương tiện để phát
triển kinh tế thì chưa đầy đủ. Cần phải coi phát triển
toàn diện như là mục tiêu cao nhất, đóng một vai trò
quyết định trong việc phát triển. “Con người làm

Để thực hiện các chính sách về phát triển nguồn
nhân lực, bao gồm nhân lực trong khu vực công,
Việt Nam đã tích cực vận động và xúc tiến đầu tư để
thu hút các nguồn lực từ nước ngoài, trong đó có
vốn ODA.

Theo Khung Chương trình JDS giai đoạn 2018-2021, Chính phủ Nhật Bản đã tăng gấp đôi số lượng học bổng Thạc
sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của Chính phủ Việt Nam. Các lĩnh vực đào tạo trong giai đoạn này bao gồm: Kinh
tế, Giao thông/Phát triển Đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp, Môi trường, Hệ thống Luật pháp và Hành chính công.
Đây là những lĩnh vực được cân nhắc lựa chọn phù hợp với trọng tâm trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của
Việt Nam, cũng như các ưu tiên trong chính sách ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam. Mỗi năm, bên cạnh ba học
viên theo học các chương trình đào tạo Tiến sỹ, tối đa 60 ứng viên xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và cung cấp học
bổng để tham gia các khóa học Thạc sĩ tại các trường đại học Nhật Bản.
Website chính thức của Chương trình: http://jds-scholarship.org

JICA tổ chức Hội thảo phổ biến kỹ thuật và phương
thức quản lý hiện đại trong sản xuất nông nghiệp

Giám đốc Công ty CP Salad Bowl giới thiệu về hệ thống
canh tác trong nhà kính có kiểm soát khí hậu

Ngày 30/8/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã
phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và
Công ty CP Salad Bowl (tỉnh Yamanashi, Nhật Bản)
tổ chức Hội thảo phổ biến kỹ thuật trong khuôn khổ
Dự án Khảo sát đánh giá các doanh nghiệp tư nhân
về chuyển giao phương thức quản lý hiện đại trong
sản xuất nông nghiệp.

và các kiến thức, kĩ thuật, phương pháp kinh doanh
nông nghiệp có khả năng áp dụng thực tế cao.
Đến nay, Dự án đã tiến hành trồng thí điểm dâu
tây và cà chua bi trong nhà kính có kiểm soát khí
hậu, thu thập các dữ liệu cần thiết để cho ra sản
phẩm có giá trị gia tăng lớn, thử nghiệm phương
pháp quản lý, duy trì khí hậu phù hợp trong nhà
kính.

Dự án này được triển khai thực hiện từ năm 2016,
với mục đích giới thiệu để áp dụng tại Việt Nam hệ
thống canh tác trong nhà kính có kiểm soát khí hậu
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Đồng thời, trong thời gian thực hiện Dự án, ba
khóa đào tạo về kinh doanh nông nghiệp đã được tổ
chu
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chức với sự tham gia của khoảng 60 nông dân địa
phương.

Tuy Dự án sắp kết thúc, Ủy ban nhân dân tỉnh
Lâm Đồng đã và đang thể hiện quyết tâm phổ biến
những công nghệ, kĩ thuật của Dự án để áp dụng
trên toàn tỉnh. Cùng với đó, Công ty CP Salad Bowl
cũng có dự định triển khai mở rộng kinh doanh tại
Việt Nam, góp phần chung tay đưa kỹ thuật hiện đại
vào ngành nông nghiệp.

Hội thảo lần này chính là dịp để các bên tổng kết
thành quả, kinh nghiệm từ những hoạt động nói trên,
trên cơ sở đó báo cáo, chia sẻ với các cấp lãnh đạo,
cán bộ ngành nông nghiệp cũng như những nông
dân của tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo về công nghệ xử lý nước thải Nhật Bản

Đại biểu đến từ thành phố Yokohama, JICA và Sở Xây
dựng Hà Nội chụp ảnh kỉ niệm sau buổi hội thảo

Ngày 23/8/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về
Công nghệ xử lý nước thải do Cục Sáng tạo Môi
trường thành phố Yokohama (Nhật Bản) và Sở Xây
dựng Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp này đã giới thiệu
những kỹ thuật, công nghệ mới nhất của Nhật Bản
trong lĩnh vực nước thải đến các cơ quan, ban ngành
liên quan của thành phố Hà Nội.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án hợp
tác kĩ thuật cấp cơ sở về “Nâng cao năng lực quản lý
các công trình thoát nước tại Hà Nội”, thuộc Chương
trình Đối tác Phát triển của JICA, được thực hiện từ
tháng 12/2017 và dự kiến kết thúc vào tháng 3/2021.

Hiện nay, ở Hà Nội có bảy nhà máy xử lý nước
thải với tổng công suất 270.000m3/ ngày, mới chỉ
đáp ứng được 20% nhu cầu của thành phố.
Dự án hợp tác kĩ thuật cấp cơ sở này, trên cơ sở
phát huy kết quả đạt được từ giai đoạn trước (thực
hiện từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2016), hướng đến
mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ ngành nước
của Hà Nội, trong việc vận hành các nhà máy xử lý
nước thải, lập kế hoạch xử lý bùn, thu thập thông tin
giúp phòng chống úng ngập… để thông qua đó giúp
cải thiện môi trường sống cho người dân Thủ đô.

Hội thảo có sự góp mặt của năm doanh nghiệp thuộc
Hiệp hội doanh nghiệp ngành nước Yokohama –đơn
vị liên kết với Cục Sáng tạo Môi trường thành phố
Yokohama trong quá trình thực hiện Dự án, với nhiều
kinh nghiệm trong lĩnh vực về nước thải như tư vấn,
cung cấp máy móc, hỗ trợ kĩ thuật, xây dựng dữ liệu
phòng chống úng ngập.

Học sinh Nhật Bản trải nghiệm hoạt động hợp tác ViệtNhật trong xử lý nước thải
các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước thải
do thành phố Kitakyushu triển khai tại các nước
đang phát triển, các em được đến thăm địa bàn thực
hiện Dự án và nghe các cán bộ Cục Thoát nước
thành phố Kitakyushu và Công ty TNHH MTV
Thoát nước Hải Phòng giải thích về các công tác xử
lý nước thải, chống úng ngập, xử lý bùn thải v.v…

Từ ngày 7-9/8/2018, sáu em học sinh cấp 3 ở thành
phố Kitakyushu (tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) đã đến
thăm thành phố Hải Phòng theo chương trình “Đào tạo
kiến thức về nước sạch và nước thải cho thế hệ trẻ”.
Đây là chương trình trong khuôn khổ Dự án Hợp tác
kĩ thuật cấp cơ sở về “Nâng cao năng lực quản lý vận
hành nhà máy xử lý nước thải thành phố Hải Phòng và
năng lực ứng phó với ngập lụt”, thuộc Chương trình
Đối tác Phát triển của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA).
Với mục đích giúp các em học sinh hiểu thêm về
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Ngoài ra, các em còn được đến thăm công trình
nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm -nhà máy xử lý
nước thải đầu tiên của Hải Phòng, đầu tư bằng
nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và
voon jj

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,
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việc chia sẻ kinh nghiệm của các học giả, cơ quan
những kiến thức và trải nghiệm có được qua chuyến
vốn
đối Nhật
ứng từ
ngân
phố.sựNâng
đối tác
Bản
sẽ sách
đóngthành
góp cho
phát cao
triểnnăng
của
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Quốc
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trong những hoạt động chính của Dự án.
Đáp lại, ông Lê Bộ Lĩnh -Phó Tổng Thư ký Quốc
SauPhó
những
làm Văn
việc với
nội Quốc
dung mang
tính
hội,
Chủbuổi
nhiệm
phòng
hội- nhấn
chất kỹ thuật nghiệp vụ phức tạp, cuối chương trình,
mạnh rằng Lãnh đạo Văn phòng rất quan tâm đến
các em được thăm và giao lưu với hơn 100 bạn học
hoạt động Dự án và cam kết Văn phòng Quốc hội sẽ
sinh cùng cấp đang học tiếng Nhật tại trường PTTH
Trần
cácPhú. Đáp lại các tiết mục văn nghệ do các bạn
Việt Nam thể hiện, các em học sinh của thành phố
Kitakyushu đã mặc kimono và nhảy điệu truyền
thống trong các lễ hội mùa Hè tại Nhật Bản. Không
khí buổi giao lưu ấm áp, tươi vui, với nụ cười hồn
nhiên của các em học sinh từ cả hai nước.
Các em học sinh chụp ảnh kỉ niêm tại Văn phòng JICA
Việt Nam

Khi quay về Nhật Bản, các em sẽ báo cáo về

Phát hành Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực
Vịnh Hạ Long
Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, tháng
8/2018, tỉnh Quảng Ninh đã phát hành “Sách trắng
về tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long năm thứ
nhất (2017)”.

trợ Quảng Ninh trong khuôn khổ Dự án.
Sách trắng miêu tả thực trạng và thách thức môi
trường tại khu vực Vịnh Hạ Long, đồng thời giới
thiệu các chính sách cũng như mục tiêu tăng trưởng
xanh, tiến độ hoạt động của Dự án, tình hình thực
hiện tăng trưởng xanh tại Tỉnh Quảng Ninh.

Việc phát hành sách nằm trong khuôn khổ “Dự án
Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh", do Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, nhằm hỗ trợ xây dựng cơ
chế pháp lý và cơ cấu tổ chức để thúc đẩy tăng
trưởng xanh thông qua năm nhóm hoạt động thí
điểm và một trong năm nhóm này là “Nâng cao nhận
thức và Phát hành Sách trắng về tăng trưởng xanh tại
khu vực Vịnh Hạ Long”.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục triển khai
các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các địa
phương tại Quảng Ninh, cho người dân, sinh viên về
việc sử dụng Sách trắng và đồng thời tiếp tục biên
soạn Sách trắng năm thứ 2.nhập
ca

Tại Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh là một trong
những địa phương đi đầu trong thúc đẩy tăng trưởng
xanh và đây là Sách trắng đầu tiên tại Việt Nam giới
thiệu về tăng trưởng xanh.
Sách trắng do nhóm công tác gồm các cán bộ của
các sở, ban, ngành địa phương thu thập dữ liệu, biên
soạn… dựa trên mô hình, phương pháp và kinh
nghiệm xây dựng “Sách trắng về Môi trường” của
tỉnh Shiga (Nhật Bản) -một địa phương tham gia hỗ

Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long

JICA tiếp tục hỗ trợ Tp. Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) theo
quy trình Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định (MRV)
(SPI-NAMA)”1 do JICA tài trợ.

Ngày 28/8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài
nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), Sở Tài nguyên và
Môi trường (Sở TNMT) Thành phố Hồ Chí Minh
(TP.HCM), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JICA) tổ chức thành công Hội thảo báo cáo
giữa kỳ để rà soát lại tiến độ cho hợp phần tại
Tp.HCM trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch
và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà
4

Từ đầu năm 2018, JICA tiếp tục hợp tác với
Tp.HCM -là một trong những thành phố trên thế
giới đang chịu những tác động nghiêm trọng của
biến đổi khí hậu (BĐKH), nhằm hỗ trợ chính quyền
biến

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 9/2018
thành phố cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với
BĐKH (CCAP) cho giai đoạn sau năm 2021, tập
trung vào thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ngoài ra, Dự án tiếp tục đẩy mạnh năng lực của
thành phố trong công tác kiểm kê khí nhà kính và
xem xét khả năng áp dụng công nghệ các-bon thấp
trong phân ngành vận tải.

giúp Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và thực
hiện chính sách về BĐKH, cho biết Tp.HCM sẽ
đánh giá Kế hoạch hành động về BĐKH giai đoạn
vừa qua và sẽ xây dựng kế hoạch cho giai đoạn mới
(2021-2025) với những mục tiêu giảm thiểu khí nhà
kính cụ thể cho từng ngành.
1

SPI-NAMA: Project to Support the Planning and Implementation of Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)
in a Measurement, Reporting and Verification (MRV) Manner
(February 2015 to January 2020)

Trong thời gian qua, Dự án đã thu thập và phân
tích dữ liệu thực tế để xác định xu hướng tiêu thụ
năng lượng của các tòa nhà tại Tp.HCM.
Từ kinh nghiệm thực tế của chính quyền thành
phố Tokyo, Dự án hy vọng sẽ giúp chính quyền
Tp.HCM xây dựng được các công cụ chính sách
hiệu quả, như các chính sách ưu đãi khuyến khích
các chủ sở hữu tòa nhà thực hiện các giải pháp tiết
kiệm năng lượng, từ đó giảm thiểu lượng khí thải
nhà kính. Đồng thời, các chuyên gia Nhật Bản tiếp
tục thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho
các sở, ban, ngành của thành phố về kiểm kê khí thải
gây hiệu ứng nhà kính năm 2016.
Ông Mai Tuấn Anh, Trưởng Phòng Khí tượng
thủy văn và BĐKH của Sở TNMT -đơn vị đầu mối

Hội thảo báo cáo giữa kỳ để rà soát lại tiến độ cho hợp
phần tại Tp.HCM

Hỗ trợ của Nhật Bản trong kiểm soát nhiễm khuẩn và an
toàn người bệnh

Hội thảo kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh

Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng
cao Năng lực Quản lý Bệnh viện” do Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Hội thảo kiểm
soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh đã được
phối hợp tổ chức cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành
phố Hồ Chí Minh, hôm 16/8/2018.

Nguyễn Trường Sơn -Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy
và ông Kawaue -Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại
Tp.HCM, bảy chuyên gia đến từ Nhật Bản và các
bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thảo luận, trao đổi tích
cực về kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người
bệnh.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường
năng lực các cơ sở đào tạo thuộc bệnh viện Chợ
Rẫy, với sự tham gia của 150 bác sĩ và y tá cấp quản
lý đang công tác tại các bệnh viện cấp tỉnh từ 25 tỉnh
thành khu vực phía Nam (bao gồm cả Tp.HCM và
Cần Thơ).

Dự án Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện tại
Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai từ tháng 12/2016 và
dự kiến được thực hiện trong vòng 5 năm.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của PGS.TS.BS
5

Hiện có bốn chuyên gia JICA dài hạn đang công
tác tại đây. Dự án nhằm chuyển giao kỹ thuật trong
lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn cho bệnh
nhân nội trú, đồng thời nâng cao năng lực các cơ sở
đào

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 9/2018
đào tạo tại các bệnh viện tuyến dưới trong khu vực
Nam Bộ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ đang công tác
tại bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay và Bệnh viện Chợ

Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật, dự kiến sẽ được xây dựng
từ nguồn vốn vay ODA

Trưởng Đại diện JICA Việt Nam tham dự
“Những ngày Nhật Bản tại Quảng Nam”

Ông Konaka (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các đại biểu sau buổi
tọa đàm

Ngày 19/8/2018, ông Konaka Tetsuo -Trưởng đại
diện Văn phòng Việt Nam của Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA)- đã tham gia Tọa đàm
giao lưu hữu nghị Quảng Nam – Nhật Bản, tại Làng
lụa Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam),
trong khuôn khổ sự kiện “Những ngày Nhật Bản tại
Quảng Nam”, chào mừng 45 năm thiếp lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Tham gia Tọa đàm, ngoài JICA, từ phía Nhật
Bản còn có nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức có quan
hệ hợp tác, giao lưu với tỉnh Quảng Nam.
Trong phần đầu Tọa đàm, ông Konaka đã có phần
giới thiệu về các dự án hợp tác do JICA thực hiện tại
tỉnh Quảng Nam(*). Mở đầu bài phát biểu, ông Konaka nói về hoạt động “chuyển giao kĩ thuật bảo tồn,
khôi phục phố cổ Hội An” do trường Đại học nữ
Chiêu Hòa (Tokyo, Nhật Bản) thực hiện từ năm
1992, qua đó nhấn mạnh, sự hợp tác của các cơ
quan, tổ chức của Nhật Bản tại Quảng Nam không
mang tính nhất thời, mà là mối quan hệ lâu dài, bền
vững.
Tiếp đó, ông Kato Fumi đến từ thành phố
Minamiboso (tỉnh Chiba, Nhật Bản) và bà Otsuki
Nobuki, Đại diện Văn phòng Việt Nam của Tổ chức
Cứu trợ Quốc tế (FIDR) cũng lần lượt giới thiệu,
báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức

mình tại tỉnh Quảng Nam, thông qua hai dự án hợp
tác kĩ thuật cấp cơ sở thuộc Chương trình Đối tác
Phát triển của JICA (**).
Phát biểu bế mạc Tọa đàm, ông Hoàng Châu Sinh
–Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
Quảng Nam- bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được
sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Nhật Bản, để tăng cường
hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
(*) Các Dự án này bao gồm:
1- Dự án Cải thiện môi trường nước khu vực Chùa Cầu, TP.
Hội An (Dự án viện trợ không hoàn lại)
2. Dự án đa dạng hóa sinh kế thông qua du lịch di sản tại các
bản làng nông ngư nghiệp vùng sâu vùng xa (Dự án hợp tác
kĩ thuật cấp cơ sở)
3. Dự án hỗ trợ phát triển kênh bán hàng thông qua liên kết
giữa địa phương với sản phẩm và du lịch (Dự án hợp tác kĩ
thuật cấp cơ sở)
4. Dự án hỗ trợ phát triển tiềm lực nông thôn dựa vào sự chủ
động của cộng đồng bà con dân tộc thiểu số tại Huyện Nam
Giang (Dự án hợp tác kĩ thuật cấp cơ sở)
5. Dự án hỗ trợ xây dựng “Thành phố Hội An - Thành phố
sinh thái” (Dự án hợp tác kĩ thuật cấp cơ sở)
6. Phái cử 01 tình nguyện viên Nhật Bản đến Trung tâm
Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An từ năm 2003
(**) Dự án 3, 4 kể trên.

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
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