Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 35 (Tháng10 năm 2018)
Năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Giới thiệu “Chương trình do các doanh nghiệp
Nhật Bản đề xuất”

TIÊU ĐIỂM
Chủ tịch JICA thăm
Việt Nam
(Trang 2)

Đại học Việt Nhật mở
rộng hợp tác với doanh
nghiệp Nhật Bản
(Trang 3)

Quảng Ninh cấp giấy
chứng nhận và gắn
nhãn sinh thái cho tàu
du lịch
(Trang 4)

Chương trình góp phần hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển thông qua ứng dụng thử nghiệm công
nghệ, thiết bị tiên tiến của Nhật Bản

Trong hợp tác ODA, bên cạnh các dự án
hợp tác kĩ thuật, viện trợ không hoàn lại,
vốn vay truyền thống dựa trên đề xuất của
chính phủ các nước đối tác, từ năm 2012,
JICA bắt đầu triển khai hình thức dự án mới
dựa trên đề xuất của các doanh nghiệp Nhật
Bản “Japanese Enterprises Proposing Program” (JEPP).
Chương trình hướng tới hai mục đích
chính: Một là, ứng dụng thử nghiệm các
công nghệ, thiết bị tiên tiến của Nhật Bản
nhằm góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế
- xã hội của nước tiếp nhận; Hai là, tạo cơ
hội mở rộng đầu tư, kinh doanh tại nước
ngoài cho các doanh nghiệp Nhật Bản sở
hữu các công nghệ, thiết bị đó.

Nam tập trung vào 4 vấn đề cấp thiết đối với
Việt Nam: “Bảo vệ môi trường - Năng
lượng - Xử lý rác thải”; “Nông nghiệp”; “Y
tế” và “Xử lý nước”.
Các dự án JEPP cũng có sự liên kết với
các dự án thuộc chương trình khác của JICA
để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác.
Tuy còn mới mẻ, Chương trình đã và
đang góp phần tăng cường mối quan hệ hợp
tác song phương Việt Nam - Nhật Bản
thông qua sự liên kết giữa các cơ quan nhà
nước và khối tư nhân để đẩy mạnh phát triển
kinh tế bền vững.

(Trang 5)

Ký kết thỏa thuận Dự
án giám sát tiếng ồn
sân bay
(Trang 5)

JICA phối hợp tổ chức
Hội thảo về phát triển
nông nghiệp, nông
thôn
(Trang 6)

JICA ký Biên bản thảo
luận Dự án hỗ trợ thực
hiện Chính phủ điện
tử
(Trang 6)

Quan hệ Việt Nam và
Nhật Bản ngày càng
thực chất và hiệu quả
hơn
(Trang 7)

Ch

Hiện nay, Chương trình được thực hiện
dưới 5 mức hỗ trợ khác nhau tùy theo quy
mô và kế hoạch triển khai của doanh nghiệp,
từ thu thập thông tin cơ bản bước đầu đến
các hoạt động thí điểm thiết bị thực tế,
chuyển giao kĩ thuật…(*)
Tính đến tháng 10/2018, đã có 138 dự án
JEPP được lựa chọn thực hiện tại Việt Nam,
chiếm 15% trên tổng số 935 dự án cùng loại
hình trên toàn thế giới. Điều này thể hiện sự
quan tâm cao độ của các doanh nghiệp Nhật
Bản đối với cơ hội mở rộng kinh doanh tại
Việt Nam. 75% các dự án JEPP tại Việt

JICA hỗ trợ lập Kế
hoạch phòng, chống
thiên tai cấp tỉnh tại
Thừa Thiên Huế

Đoàn công tác JCCI
thăm nhà máy thủy
điện Đa Nhim
(Trang 9)

Voice of Volunteer~
Tình nguyện viên
Kuniharu YAMADA
(Trang 10)

Văn hóa Việt Nam –
Cốm vòng- món quà
Thu Hà Nội
(Trang 11)

75% các dự án JEPP tập trung vào 4 vấn đề cấp thiết
đối với Việt Nam

Voice of Vietnam –
Nguyễn Mạnh ĐồngChuyên viên Vụ thị
trường Châu Á-Châu
Phi, Bộ Công Thương
(Trang 12)
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* 5 mức hỗ trợ của Chương trình do các doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất:

Doanh nghiệp vừa và
nhỏ (SMEs)

Điều tra cơ bản

Khảo sát

Khảo sát xác minh

Thu thập thông tin về các vấn
đề kinh tế - xã hội của các
nước sở tại, môi trường đầu
tư, nhu cầu thị trường…

Điều tra tính ứng dụng công
nghệ/ thiết bị Nhật Bản, tạo
dựng quan hệ với các Cơ quan
hành chính công tại Việt Nam

Nhập khẩu thiết bị từ Nhật Bản
và tiến hành các hoạt động thí
điểm thực tế

8.500.000 Yên;
khoảng 1 năm

30.000.000 Yên;
khoảng 1 năm

100.000.000 Yên;
khoảng 1~3 năm

8.500.000 Yên;
khoảng 1 năm

50.000.000 Yên;
khoảng 1~3 năm

Hình thức Doanh nghiệp
khác

Chủ tịch JICA thăm Việt Nam

Chủ tịch JICA hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Từ ngày 12-14/9, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICA), Shinichi Kitaoka, đã có chuyến
thăm Việt Nam lần thứ hai kể từ khi ông chính thức
nhậm chức.

trân trọng đối với các dự án hợp tác của JICA trong
lĩnh vực phát triển hạ tầng trọng yếu của thành phố,
trong đó có Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành
phố Hồ Chí Minh. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan
trọng của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu
mà JICA đang tiến hành hỗ trợ Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam nhân dịp
kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Kitaoka đã hội đàm với
một số quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam,
tham gia thuyết trình về chính sách phát triển nguồn
nhân lực của Nhật Bản và đi thị sát hiện trường các
dự án ODA trọng điểm.

Ngày 14/9, Chủ tịch Kitaoka đã tham dự buổi hội
đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ Mai Tiến Dũng và chứng kiến Lễ kí kết Biên
bản Thảo luận (R/D) của Dự án Hợp tác Kỹ thuật
“Xây dựng hoạt động nhà nước chuyên nghiệp và
hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh”
giữa JICA và Văn phòng Chính phủ. Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bày tỏ mong
muốn mạnh mẽ về việc thúc đẩy quá trình triển khai
chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã thảo luận về chủ
trương sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản trong thời
gian tới và các giải pháp cho các vấn đề liên quan
đến các dự án ODA đang triển khai.

Tiếp đó, Chủ tịch Kitaoka đã gặp gỡ ông Phạm
Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Đảng, và thuyết trình tại buổi Hội thảo do Ban Tổ
chức Trung ương Đảng và Đại sứ quán Nhật Bản tại
Việt Nam đồng tổ chức với chủ đề “Chính sách phát
triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kì Minh Trị
Duy Tân, ý nghĩa và tác động đối với công cuộc
hiện đại hóa đất nước Nhật Bản”.

Ngày 13/9, Chủ tịch Kitaoka đã đi thăm Bệnh viện
Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tiên
phong về hợp tác trong lĩnh vực y tế với Nhật Bản
kể từ năm 1969 đến nay.
Trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Kitaoka hội
đàm với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự

Cũng trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ
tic
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tịch Kitaoka đã gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh
Tiến Dũng để trao đổi về các vấn đề liên quan đến
các dự án ODA Nhật Bản tại Việt Nam.

Việt Nam.
Với tư cách là đối tác quan trọng hàng đầu của
Việt Nam, trong thời gian tới, JICA tiếp tục nỗ lực
hợp tác và cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội
và công cuộc hiện đại hóa đất nước của Việt Nam.

Ngoài ra, Chủ tịch còn gặp mặt và nói chuyện thân
mật với các tình nguyện viên JICA đang công tác tại

Đại học Việt Nhật mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

Lễ trao đổi Bản ký kết hợp tác toàn diện giữa ANA Holdings Inc và
Trường Đại học Việt Nhật

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản
được tổ chức vào sáng ngày 10/10, tại Nhà khách
Hoàng gia Meiji Kinenkan (Nhật Bản), ông Furuta
Motoo -Hiệu trường Đại học Việt Nhật- và ông Koji
Shibata -Phó Chủ tịch cao cấp của Tập đoàn hàng
không Nhật Bản ANA Holdings Inc- đã trao đổi Bản
ký kết hợp tác toàn diện giữa hai bên. Sự kiện này
nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản từ
ngày 8 – 10/10/2018.

Nhật tại Hòa Lạc, và cấp cho trường cơ chế tài chính
đặc thù để trường sớm thực hiện được sứ mệnh của
mình.
Trước đó, hôm 10/9, Đại học Việt Nhật đã tổ chức
Lễ khai giảng năm học 2018–2019, tại Hội trường
Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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 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.

Trước đó, ngày 21/9/2018, Đại học Việt Nhật và
ANA Holdings Inc đã ký kết hợp tác toàn diện, mở ra
cơ hội thực tập cho sinh viên tại Tập đoàn ANA Holdings ở Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường các hoạt
động chia sẻ kiến thức trong các lĩnh vực liên quan
đến hoạt động hàng không, quản lý doanh nghiệp,
thực hiện hợp tác nghiên cứu, bao gồm các chương
trình thực tế trong lĩnh vực marketing…

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 và 92 học viên Khóa 3,
niên khóa 2018-2020.

ANA Holdings là tập đoàn hàng không lớn nhất
Nhật Bản và thuộc nhóm các tập đoàn hàng không uy
tín nhất trên thế giới. Để đạt được vị trí hiện nay,
ANA luôn hướng tới tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân
lực trình độ cao để đáp ứng với triết lý kinh doanh
“Kaizen” –cải tiến không ngừng- của mình.
Trong cuộc hội đàm cấp cao của hai chính phủ cũng
như trong các sự kiện bên lề khác, dự án trường Đại
học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, là một chủ
đề được quan tâm đặc biệt. Thủ tướng Chính phủ hai
nước đồng thuận cho rằng Đại học Việt Nhật là “ngọn
hải đăng” trong quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật
Bản. Chính phủ hai nước cam kết sẽ hỗ trợ hết sức để
có thể thúc đẩy việc xây dựng trường Đại học Việt
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Phát biểu tại Lễ khai giảng, Hiệu trưởng Furuta
Motoo chia sẻ đến các học viên Đại học Việt Nhật
nói chung và học viên Khóa 3 nói riêng: "Điều tôi
muốn nhấn mạnh ở đây có liên quan đến triết lý giáo
dục khai phóng. Đó là mỗi bạn, trong thời gian học
tập tại trường, hãy cố gắng trau dồi bản lĩnh, khả
năng sáng tạo và tư duy phản biện độc lập. Giáo dục
sau đại học không phải là gò học viên vào một
khuôn mẫu có sẵn, mà là chú trọng đến việc phát
triển cá tính đa dạng, phong phú của từng học viên.
Các bạn đừng cố gắng gò mình vào khuôn mẫu ‘kiểu
Đại

JICA- đã bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động
Dự án thúc đẩy hợp tác giữa hai bên dựa trên nhu
Bản
tin
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cầu của Quốc hội/Văn phòng Quốc hội
Việt
Nam,
việc chia sẻ kinh nghiệm của các học giả, cơ quan
Đại
họcNhật
ViệtBản
Nhật’,
mà nên
thức
quá trình học tại trường.
đối tác
sẽ đóng
góp ýcho
sự rằng
phát mỗi
triển bạn
của
chính
là Đại học
ViệtQuốc
NhậthộiđểViệt
từ đó
sáng tạo nên
Quốc hội/Văn
phòng
Nam.
Từ năm 2020, trường sẽ mở thêm hai chương trình
phong cách riêng của Nhà trường”.
cử
nhân trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật tiên
Đáp lại, ông Lê Bộ Lĩnh -Phó Tổng Thư ký Quốc
Từ năm 2019, Đại học Việt Nhật bắt đầu chương
tiến và khoa học bền vững
hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội- nhấn
trình đào tạo đại học. Chương trình cử nhân đầu tiên
mạnh rằng Lãnh đạo Văn phòng rất quan tâm đến
là Nhật Bản học, với tính liên ngành cao và theo triết
hoạt
động
án và
cam kết
phòng
Quốctrình
hội sẽ
lý
giáo
dụcDự
khai
phóng.
ĐâyVăn
sẽ là
chương
cử
nhân
các Nhật Bản học toàn diện nhất ở Việt Nam,
không chỉ đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
mà còn đào tạo cả các định hướng chuyên ngành về
kinh tế, luật và quản trị theo phong cách Nhật Bản.
Đặc biệt, sinh viên có cơ hội trao đổi, chuyển tiếp
tại các trường đại học đối tác Nhật Bản và cơ hội
thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản ngay trong

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận và gắn nhãn sinh thái
cho tàu du lịch

Lễ trao chứng nhận và gắn nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho tàu thủy du lịch

Ngày 13/9, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trao chứng nhận và
gắn nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho hai tàu du
lịch đầu tiên trên Vịnh Hạ Long.
Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai cấp chứng nhận và
nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh” cho các tàu thủy du
lịch đạt 29 tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và trách
nhiệm xã hội, trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật
“Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh” của JICA. Đây là hoạt động
nhằm khuyến khích các tàu du lịch tích cực bảo vệ
môi trường nước Vịnh Hạ Long, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng xanh của tỉnh.
Trong tương lai, các tàu du lịch được cấp chứng
nhận có thể được ưu tiên cấp phép mở rộng hoạt động
và phát triển thêm các dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ
Long.
Dự kiến từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ninh
sẽ cấp chứng nhận và nhãn sinh thái cho khoảng 20
tàu thủy du lịch.
Hiện nay trên vịnh Hạ Long có 533 tàu được cấp
phép hoạt động du lịch, trong đó có 202 tàu lưu trú.
Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ đưa ra lộ trình thực
4

hiện cấp chứng nhận và gắn nhãn sinh thái “Cánh
buồm xanh” cho tất cả các tàu du lịch, góp phần
bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.
Trong thời gian hơn 1 năm còn lại của dự án,
JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng
chính sách và cơ cấu tổ chức, nhằm thúc đẩy các
hoạt động tăng trưởng xanh tại Quảng Ninh.
Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới thực hiện
chuyển đổi phương thức phát triển từ “kinh tế
nâu” sang “kinh tế xanh”, là một trong những mục
tiêu nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 –
2030. Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động tăng
trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2030 và là một trong
những tỉnh tiên phong trong công tác thúc đẩy
tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Từ năm 2016, JICA hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh
triển khai Dự án Hợp tác kỹ thuật “Thúc đẩy Tăng
trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh”. Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ
xây dựng chính sách và cơ chế thể chế để cải
thiện, bảo vệ môi trường song song với định
hướng phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững
của Quảng Ninh.
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JICA hỗ trợ lập Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp
tỉnh tại Thừa Thiên Huế
của các bên liên quan.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2018, trong Chương trình
“Áp dụng thí điểm Hướng dẫn lập Kế hoạch Phòng,
chống thiên tai cấp tỉnh”, Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JICA) đã 3 lần tổ chức tập huấn tại tỉnh
Thừa Thiên Huế, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực lập
kế hoạch phòng chống thiên tai tại địa phương.

Từ kết quả thu được qua Hội thảo, JICA nhận
thấy rằng việc tiếp tục hỗ trợ công tác xây dựng
Kế hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương là
vô cùng cần thiết.
Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở vùng duyên hải
miền Trung, là tỉnh hàng năm phải hứng chịu
nhiều cơn bão gây thiệt hại nặng nề. Đặc biệt,
những thiệt hại do lũ lụt xảy ra thường xuyên ở
lưu vực sông Hương chảy qua thành phố Huế.

Tham dự đợt tập huấn lần này có các cán bộ Chi cục
Thủy lợi và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa
Thiên Huế, các cán bộ phụ trách cấp huyện của tỉnh.

Trong 5 năm từ 2011 đến 2016, Dự án Hợp tác
kỹ thuật "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai
tại Việt Nam” của JICA đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên
Huế lập “Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp”.

Trong buổi tập huấn, các bên đã cùng xem xét, nêu
lên các vấn đề trong dự thảo Kế hoạch phòng, chống
thiên tai do địa phương tự xây dựng và thảo luận về
tính phù hợp với thực tế địa phương của dự thảo
“Hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp
tỉnh” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN
& PTNT) xây dựng.

Ngoài ra, hiện nay, trong khuôn khổ Dự án viện
trợ không hoàn lại “Vận hành hồ chứa trong tình
huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ
thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”, JICA
đang tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên Huế cải thiện
công tác vận hành hồ chứa khi xảy ra lũ lụt trên
lưu vực sông Hương.

Vào ngày cuối cùng của đợt tập huấn, Hội thảo
“Góp ý, điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Hướng
dẫn lập Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh” đã
được tổ chức với sự tham gia của đại diện đến từ Bộ
NN & PTNT, Chi cục thủy lợi thành phố Đà Nẵng và
một số tỉnh lân cận.
Trong Hội thảo này, các đại biểu tiếp tục trao đổi,
làm rõ những vấn đề chung của các địa phương ở khu
vực duyên hải miền Trung, như thiếu thốn về ngân
sách và nhân lực cho công tác lập kế hoạch phòng
chống thiên tai ở cấp tỉnh, cấp huyện, hay sự cần thiết
phải thành lập các nhóm làm việc ở cấp xã, huyện,
tỉnh trong quá trình lập kế hoạch, cũng như cơ sở pháp
lý và chế độ ưu tiên nhằm khuyến khích sự tham gia

Các đại biểu chụp ảnh sau buổi Hội thảo

Ký kết Thỏa thuận Dự án giám sát tiếng ồn sân bay

Lễ ký kết thỏa thuận ngày 10/9/2018

Bản).

Ngày 10/9/2018, Lễ ký kết Thỏa thuận Dự án Hợp
tác kỹ thuật “Giám sát tiếng ồn tàu bay tại các cảng
hàng không của Việt Nam” đã được tiến hành giữa
Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không
Việt Nam và công ty RION (trụ sở tại Tokyo, Nhật

Đây là Dự án JICA thuộc khuôn khổ “Chương
trình dựa trên đề xuất của các doanh nghiệp Nhật
Bản”, dự kiến thực hiện từ cuối năm 2018 đến tháng
4/2020.
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Thông qua dự án, các thiết bị đo lường, giám sát
tiếng ồn tàu bay tiên tiến của công ty RION (bao
gồm máy giám sát tiếng ồn môi trường, máy xác
định hướng phát tiếng ồn, micro lộ thiên, phần mềm
giám sát dữ liệu…) sẽ được lắp đặt tại Cảng hàng
không quốc tế Nội Bài, hỗ trợ xác định mức tiếng ồn
của các hoạt động tàu bay, để từ đó có những kế
hoạch hạn chế và chính sách giám sát, quản lý tiếng

ồn hiệu quả.
Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động nâng cao năng
lực cho cán bộ của ngành hàng không trong lĩnh vực
giám sát tiếng ồn tàu bay như đào tạo tập huấn tại
Nhật Bản và Việt Nam, sổ tay hướng dẫn các
phương pháp đo lường cũng sẽ được xây dựng để
phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát.

JICA phối hợp tổ chức Hội thảo về phát triển nông
nghiệp, nông thôn

Ông Takebe Tsutomu, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp
Nhật Bản, chia sẻ kinh ngiệm quản lý nông nghiệp tại buổi hội thảo

các ban, bộ ngành liên quan của Việt Nam và đại
diện một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong 2 ngày (6-7/9/2018), tại Hà Nội, Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp với
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Nghiên
cứu Đông Á, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản
và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội
thảo về “Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn của Nhật Bản – Những bài học từ
thực tiễn”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi,
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của Nhật Bản trong
phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các
định hướng, chương trình hợp tác trong lĩnh vực
nông, lâm, ngư nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản,
thực trạng và những định hướng lớn về phát triển
nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Việt Nam, từ
đó rút ra bài học đối với Việt Nam, nghiên cứu,
tham khảo kinh nghiệm hữu ích của Nhật Bản để có
thể vận dụng trong hoạch định cơ chế, chính sách
cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại
Việt Nam trong thời gian tới.

Đến dự hội thảo có Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân
Sùng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội Việt Nam Đào Ngọc Dung, Nguyên Bộ trưởng
Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản – Cố vấn đặc
biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt – Chủ
tịch và Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Đông
Á Takebe Tsutomu, Thứ trưởng Bộ Môi trường
Nhật Bản Takebe Arata, Đại sứ Đặc mệnh toàn
quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, Phó
Chủ tịch JICA Tanaka Yasushi và gần 400 đại biểu
đến từ các ban, đơn vị của Hội Nông dân Việt Nam,

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam và
Nhật Bản có nhiều nét tương đồng. Sự thành công
của Nhật Bản trong phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn sẽ là những bài học thiết thực, kinh
nghiệm quý báu để Việt Nam nghiên cứu và áp dụng
vào điều kiện thực tế tại Việt Nam.

JICA ký Biên bản thảo luận Dự án hỗ trợ thực hiện
Chính phủ điện tử
Mới đây, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA) đã ký Biên bản Thảo luận (Record of Discussions - R/D) với Văn phòng Chính phủ Việt Nam

cho Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Xây dựng hoạt động
Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải
thiện môi trường kinh doanh”.
6

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 10/2018
Dự án nhằm chia sẻ với các cán bộ Văn phòng
Chính phủ và cơ quan liên quan kinh nghiệm quản
lý hành chính và những nỗ lực cải thiện môi trường
kinh doanh của Nhật Bản, trong đó chính phủ điện
tử đóng vai trò then chốt.

kinh doanh và thúc đẩy thực hiện mục tiêu chính
phủ điện tử mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

Dự án được thực hiện trong vòng 2 năm, từ tháng
9/2018 đến tháng 9/2020.
Hiện nay, Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia
về Chính phủ điện tử nhằm tăng cường cải thiện môi
trường kinh doanh thông qua nâng cao năng lực sản
xuất, đơn giản hóa thủ tục hành chính khu vực công,
áp dụng công nghệ thông tin trong khu vực công và
tư nhân. Dự án nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường

Lễ ký kết Biên bản thảo luận

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản ngày càng thực chất và
hiệu quả hơn

Toàn cảnh buổi Hội thảo

cậy, ổn định lâu dài, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên
thành Đối tác chiến lược hòa bình và phồn vinh ở
châu Á và hiện nay là Đối tác chiến lược sâu rộng vì
hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Ngày 21/9/2018, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại
Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển quan
hệ Việt – Nhật: Lịch sử và triển vọng”. Hội thảo
nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ
hai nước.

Về chính trị, quan hệ giữa hai nước đang ở giai
đoạn tốt nhất trong lịch sử, kể từ khi thiết lập quan
hệ ngoại giao, có sự tin cậy cao. Lãnh đạo cấp cao
hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và
tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám
đốc Học viện; ông Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh
toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; PGS.TS. Lê
Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện đã dự và đồng
chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đông đảo các
nhà quản lý, nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

Đặc biệt, năm 2017, lần đầu tiên có năm chuyến
thăm cấp cao diễn ra trong vòng một năm, trong đó
dấu mốc lịch sử là chuyến thăm Việt Nam của Nhà
vua và Hoàng hậu Nhật Bản; Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe hai lần đến Việt Nam; Chủ tịch Hạ viện
Nhật Bản thăm Việt Nam sau 15 năm.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
đánh giá, trong 45 năm qua, trải qua nhiều khó khăn
và thử thách, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật
Bản vẫn không ngừng phát triển, sau mỗi giai đoạn
đều mở ra những khuôn khổ hợp tác mới, hiệu quả
và thực chất hơn. Từ khuôn khổ quan hệ Đối tác tin

Năm 2017 cũng đánh dấu bước chuyển mới trong
quan hệ song phương khi hai nước ra Tuyên bố
chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến
lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong chuyến
thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc vào tháng 6/2017.
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Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác
kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là
nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị
trường của Việt Nam vào tháng 10/2011.

muốn hỗ trợ cho Việt Nam trong những nỗ lực cải
cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát
triển kinh tế.
Với hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu,
Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng mối quan hệ
Việt Nam - Nhật Bản 45 năm qua từ các góc độ khác
nhau, chỉ ra những thành công và hạn chế, những bài
học kinh nghiệm và yêu cầu đặt ra để điều chỉnh,
định hướng cho sự phát triển quan hệ hai nước trong
thời gian tới.

Đến nay, Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư nước
ngoài lớn thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ tư và
đối tác lớn thứ ba về du lịch của Việt Nam.
Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại giữa hai
nước đạt hơn 33 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất
khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 17 tỷ
USD. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2018, tổng
kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 8,7 tỷ
USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ.

Nhiều ý kiến thống nhất nhận định cho rằng: Kết
quả có được từ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
trong suốt hơn 45 năm cùng với sự tin cậy cao về
chính trị, chân thành và hiệu quả trong hợp tác,
tương đồng về văn hóa, gắn bó về lịch sử, luôn vì lợi
ích chung là nền tảng vững chắc để Việt Nam và
Nhật Bản tiếp tục nâng tầm và phát triển quan hệ hai
nước trong một tầm nhìn chiến lược mới thích ứng
với những thay đổi nhanh của bối cảnh thế giới, khu
vực và mỗi nước.

Tính đến cuối tháng 3/ 2018, Nhật Bản có gần
3.700 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với
tổng vốn đầu tư đăng ký gần 50 tỷ USD, đứng thứ 2
trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư
vào Việt Nam.
Nhật Bản cũng là quốc gia viện trợ phát triển
chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, chiếm
khoảng 30% tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc
tế đối với Việt Nam. ODA của Nhật Bản trên các
lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao năng
lực cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, ứng phó với biến đổi khí hậu và nhiều lĩnh vực
khác đã đóng góp quan trọng vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tuy nhiên, hai nước cần kế thừa nền tảng phát
triển tốt đẹp, không ngừng thúc đẩy hợp tác, đưa
quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và
phồn vinh ở châu Á” tiếp tục đi vào thực chất, định
hình mối quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới ở
Đông Á – Thái Bình Dương, trên cơ sở củng cố
vững chắc lòng tin chiến lược, hợp tác toàn diện và
cùng gánh vác trách nhiệm chung đối với những vấn
đề của khu vực và toàn cầu; Tiếp tục nâng cao hiệu
quả kết nối và hợp tác kinh tế thích ứng với xu
hướng tăng cường hội nhập khu vực và với diễn biến
nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư; Tiếp tục phát huy tốt và nâng cao hiệu quả
quan hệ hỗ trợ phát triển, nhất là hỗ trợ của Nhật
Bản cho Việt Nam trong những chương hợp tác
chiến lược mới; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực
văn hóa – xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với
công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh
giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ để tăng
cường hiểu biết, sẻ chia, tạo nền móng bền chặt cho
quan hệ sâu sắc, toàn diện giữa hai nước trong tương
lai.

Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh,
văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân
dân không ngừng được củng cố và mở rộng.
Cùng với đó, hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và
hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như
Liên hợp quốc, các hội nghị ASEAN+, APEC,
ASEM... Đặc biệt, hai nước đã hợp tác tích cực vào
thành công của Năm APEC Việt Nam 2017, Hội
nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng và thúc
đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Đồng quan điểm, Đại sứ Umeda Kunio cho rằng,
quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã và đang được mở
rộng trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở quan hệ đối
tác chiến lược sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực hợp
tác kinh tế, giáo dục đào tạo, phát triển cơ sở hạ
tầng.
Năm 2017, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của
Nhật Bản vào Việt Nam đạt 9,1 tỷ USD, cao nhất từ
trước tới nay; trong sáu tháng đầu năm 2018 đạt con
số kỷ lục 6,5 tỷ USD, đưa Nhật Bản trở thành nhà
đầu tư số 1 tại Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp
Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam vượt hơn 3.100
doanh nghiệp, tăng 40% trong vòng bốn năm qua.
Trong bối cảnh trật tự thế giới đang trong thời kỳ
có nhiều thay đổi to lớn, Đại sứ Nhật Bản cho rằng,
việc tăng cường liên kết giữa hai bên ngày càng trở
nên quan trọng. Từ quan điểm đó, Nhật Bản mong

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chụp ảnh cùng đoàn Hội thảo
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Đoàn công tác JCCI thăm nhà máy thủy điện Đa Nhim

Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Công trình đi vào sử dụng không chỉ góp phần to lớn
cải thiện cung ứng điện ở phía Nam mà còn đóng
góp đáng kể phục vụ tưới tiêu đất canh tác khu vực
Phan Rang lúc bấy giờ. Sau nhiều dự án cải tạo mở
rộng, nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, tới nay đã
được hơn 50 năm.

Trong 2 ngày 14 và 15/9/2018, đoàn công tác
thuộc Chi hội Tài chính Bảo hiểm của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đã tới
thăm và chào xã giao UBND tỉnh Lâm Đồng và tỉnh
Ninh Thuận, gặp gỡ các tình nguyện viên JICA đang
công tác tại thành phố Đà Lạt và thăm Nhà máy thủy
điện Đa Nhim, được xây dựng bằng nguồn vốn vay
ODA của Nhật Bản.

Trong chuyến tham quan, đoàn đã được xem
những bức ảnh đen trắng ghi lại các khoảnh khắc từ
khi chặt rừng mở lối hay những bức ảnh ghi lại công
tác xây dựng nhà máy dưới sự chỉ đạo của các kỹ sư
Nhật Bản lúc đó. Được chứng kiến nhà máy vẫn
hoạt động hiện hữu qua bao thăng trầm lịch sử, đoàn
tham quan đã thật sự ấn tượng với kỹ thuật xây dựng
của Nhật Bản và tự hào về công sức lớn lao của thế
hệ cha ông đi trước.

Nhà máy thủy điện Đa Nhim là công trình phức
hợp đầu tiên, bao gồm xây dựng đập và nhà máy
phát điện, được Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch từ
nửa cuối thập niên 1950 để thực hiện bồi thường
chiến tranh tại Việt Nam. Công trình được khởi công
xây dựng từ năm 1961 và hoàn thành năm 1964.
Công
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Voice of Volunteer
Tình nguyện viện Kuniharu YAMADA: “Tôi sẽ cố gắng chung tay với
VIRI đóng góp vào chương trình 「Mỗi xã một sản phẩm」”

Tình nguyện viên Kuniharu Yamada (ngoài cùng bên trái)

Tôi tên là Kuniharu YAMADA hiện đang sống tại
Hà Nội. Tôi là Tình nguyện viên do Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phái cử đến công tác
tại Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông
thôn Việt Nam (VIRI) *1 từ tháng 11/2017. Đây là
một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phát triển bền vững
các ngành nghề nông thôn. Chuyên môn của tôi là
marketing.

khổ hoạt động của “Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa
vào du lịch di sản tại các làng nông, ngư nghiệp”*2
thuộc Chương trình Đối tác Phát triển của JICA,
chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở.
Ngoài ra, cũng nằm trong hoạt động của dự án,
cùng với sự giúp đỡ của những người thợ làm bánh
kẹo thành phố Nihonmatsu tỉnh Fukushima, VIRI
hiện đang phát triển sản xuất bánh quy.

Sau khi tốt nghiệp đại học và cao học chuyên
ngành sinh học phân tử, tôi tham gia phát triển một
số dược phẩm giúp tăng cường chất lượng sống
QOL* cho người bệnh và phát triển các sản phẩm trị
liệu gien đầu tiên tại Nhật Bản. Trước khi đăng ký
tham gia Chương trình tình nguyện viên của JICA,
tôi đã học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) về
phát triển kinh doanh toàn cầu.

Để có thể triển khai các hoạt động trong thời gian
công tác, tôi cần nắm vững được lịch làm việc của
đối tác. Một dự án khó có thể diễn ra thuận lợi nếu
các bên hợp tác chỉ chia sẻ kế hoạch theo tuần hay
theo tháng. Để một dự án tiến triển chắc chắn từng
bước một thì phải lập được kế hoạch làm việc cụ thể
cho từng tuần hay 3 ngày sắp tới.
Ngoài ra, tôi luôn cố gắng chung tay cùng với
VIRI đóng góp vào chương trình “Mỗi xã một sản
phẩm” (OCOP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phối hợp với các tỉnh thực hiện.

Năm ngoái, VIRI đã tổ chức kỷ niệm 20 năm
thành lập. Trong thời gian qua, VIRI đã thực hiện
nhiều dự án tại 53 trong số 63 tỉnh thành trên cả
nước, hỗ trợ trên 200 nhóm sản xuất ở nông thôn và
phát triển 50 nhóm sản phẩm.

Phong trào mỗi làng một sản phẩm khởi nguồn từ
tỉnh Oita Nhật Bản và được khởi xướng tại Việt
Nam với tên gọi “Mỗi xã một sản phẩm”. Quyết
định số 490/QĐ-TTg*3 của Thủ tướng Chính phủ về
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai
đoạn 2018-2020 đã được ban hành vào ngày
7/5/2018. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự
kiến khoảng 45 nghìn tỷ đồng (tương đương 217,3 tỷ
yên).

Song song với việc duy trì triển khai các dự án
nhận tài trợ bên ngoài, vấn đề cấp bách của VIRI
trong thời gian tới là chuyển đổi cơ chế hoạt động
sang sử dụng nguồn vốn tự huy động. Tôi đảm nhận
vai trò hỗ trợ hoạt động marketing nằm trong kế
hoạch chuyển đổi cải cách cơ chế này.
Tôi về công tác tại VIRI với nhiệm vụ hỗ trợ đưa
các thành phẩm tinh dầu chế biến từ tinh dầu cam trở
thành thương phẩm có giá trị gia tăng cao.

Với phương châm “Hợp tác toàn cầu để đem lại
tác động tốt nhất cho vùng nông thôn ở mỗi quốc
gia”, VIRI hợp tác cùng đối tác chiến lược là Hiệp
hội xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam
(VIETCRAFT) và các đơn vị xúc tiến OCOP tham
một sản phẩm”.

Trước đó, VIRI đã hợp tác với các đối tác địa
phương để phát triển các đặc sản của tỉnh
Nghệ An như tinh dầu cam, bột sắn…trong khuôn
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Mặc dù sống tại Hà Nội nhưng vẫn có thể kết
nối giữa Ủy ban Xúc tiến Giao lưu Quốc tế Mỗi làng

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 10/2018
gia Liên minh quốc tế “Mỗi làng một sản phẩm”
(International One Village One Product - IOVOP)
nằm trong mạng lưới toàn cầu phong trào “Mỗi
làng một sản phẩm”.

2018 - 2020
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phuThu-tuong-Chinh-phu/Phe-duyet-Chuong-trinh-moi-xa-motsan-pham-giai-doan-20182020/335853.vgp
*4
Liên minh quốc tế Mỗi làng một sản phẩm (International
One Village One Product (IOVOP):
https://iovop.org/mdl/home/action/humanresource/type/board

Mặc dù sống tại Hà Nội nhưng vẫn có thể kết
nối giữa Ủy ban Xúc tiến Giao lưu Quốc tế Mỗi
làng một sản phẩm của Nhật Bản với các nước
thành viên của phong trào “Mỗi làng một sản
phẩm” tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ… là một trải
nghiệm vô cùng thú vị và bổ ích đối với tôi.

[Thông báo]
 Liên hoan dân ca Ví giặm trong “Chương trình
giao lưu Việt Nhật đánh thức 5 giác quan” (tên
dự kiến)
Thời gian: ngày 25/11/2018 (Chủ nhật), từ 12 giờ
Địa điểm: tầng 2, Tòa nhà Thăng Long No.1, số 1
Thăng Long, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Sơ lược tiểu sử
 Họ tên: Kuniharu YAMADA
 Chuyên môn: Marketing
 Nơi công tác: Viện nghiên cứu và Phát triển
ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI)

 Hội thảo và Triển lãm IOVOP (IOVOP Conference & Exhibition) trong chương trình LifeStyle Vietnam 2019.
Thời gian: từ ngày 18/4/2019 (thứ 5) đến ngày
21/4/2019 (Chủ nhật)
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài
Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP HCM.

Chú thích
*1
VIRI: http//viri.org.vn/
*2
Dự án Đa dạng hóa Sinh kế dựa vào Du lịch Di sản tại
các làng nông, ngư nghiệp:
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/vie_21.ht
ml
*3
Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn

※Lưu ý: Các chương trình trên có thể bị hủy hoặc thay
đổi mà không báo trước. Đề nghị quý vị theo dõi và cập
nhật thông tin.

Văn hóa Việt Nam

Cốm Vòng - món quà Thu Hà Nội
Mỗi năm đến độ Thu về, khi tiết trời bắt đầu mát lạnh hanh
hao thì cũng là lúc bắt đầu mùa cốm. Cốm là món quà Thu
mang đậm chất Hà Nội. Những cánh cốm xanh mướt dẻo thơm
là món quà vặt lạ miệng với người phương xa tới Hà Nội.
Cốm được làm từ lúa nếp vừa đủ độ non để hạt cốm làm ra có
độ dẻo và vẫn giữ được hương thơm của lúa nếp. Lúa nếp non
được rang vừa chín tới, sau đó cho vào cối giã bằng tay để vỏ
trấu bong ra, rồi được sàng để tách riêng vỏ trấu và hạt cơm gạo
bên trong.
Cốm Vòng là tên loại cốm được làm từ lúa trồng ở làng Vòng
Cốm Vòng- Món quà Thu Hà Nội
(thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội) và được người dân làng Vòng
Ảnh: Công Đạt/ Báo Ảnh Việt Nam
trực tiếp chế biến. Tại Hà Nội còn một số nơi khác làm cốm
nhưng Cốm Vòng ngon nổi tiếng, hạt dẻo thơm với màu xanh mượt mà.
nhưng
Cốm
nhưngVòng phải được gói trong lá sen để vừa lưu giữ được độ ẩm và hương cốm, vừa thấm mùi thơm
thoảng nhẹ của lá sen.
Ăn cốm cũng không ai dùng thìa mà phải dùng tay nhúm từng nhúm nhỏ, bỏ vào miệng nhai thật kỹ tới
khi cảm nhận được vị ngọt của lúa non nơi đầu lưỡi. Cốm có thể được ăn riêng hoặc ăn với chuối tiêu, ngoài
ra còn có thể chế biến được rất nhiều món ăn như chả cốm, chè cốm…
Nhắc đến mùa Thu Hà Nội là nhắc đến mùa cốm. Cốm cũng đi vào cả lời bài hát “Mùa thu Hà Nội” của
cố nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn
gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…”
Với những người con Hà Nội, cốm luôn gắn với những ký ức ngọt ngào và yên bình. Nếu bạn tới Hà Nội
và muốn mua một món quà đặc trưng của thành phố này để tặng bạn bè và người thân, đặc biệt là những
người Hà Nội gốc đang sống xa quê, cốm sẽ là lựa chọn đầy tinh túy và thân thương.
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Voice of Vietnam
“Những kỷ niệm tại Nhật Bản, những con người thân thiện tôi đã gặp
luôn là những ký ức khó phai mờ trong tâm trí của tôi”

Hoa anh đào ở Chidorigafuchi
Ảnh và bài: Nguyễn Mạnh Đồng- Chuyên viên, Vụ Thị trường Châu
Á-Châu Phi, Bộ Công Thương

Năm 2016, do nhu cầu cần nâng cao trình độ chuyên
môn, tôi quyết định tìm kiếm cơ hội du học Thạc sỹ ở
nước ngoài. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, tôi nhận thấy
học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản rất phù hợp với
nguyện vọng của mình. Chương trình đào tạo của JDS
giúp trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện
đại cho cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà
nước trong các lĩnh vực.

báo, internet hay những chuyến công tác ngắn hạn, thì
hai năm học Thạc sỹ tại Nhật Bản giúp tôi thực sự
được trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

Với mong muốn học hỏi được kiến thức, kinh nghiệm
và phong cách làm việc trong môi trường giáo dục
chuyên nghiệp của Nhật Bản, tôi đã đăng ký và được lựa
chọn trao học bổng JDS niên khóa 2016-2018.

Những trải nghiệm này là vô cùng quý báu cho công
việc của tôi, trước đây và cả sau này, khi tôi phải tiếp
xúc với rất nhiều cá nhân, tổ chức thuộc nhiều thành
phần đến từ nhiều địa phương của Nhật Bản.

Sau hai năm học tập tại Đại học Hitotsubashi, dưới sự
hướng dẫn tận tình của các giáo sư Nhật Bản, tôi đã tiến
hành nghiên cứu tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá tác
động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đối với
thương mại ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN)”. Kết
luận chính trong nghiên cứu của tôi là việc thực hiện các
FTA đã thúc đẩy trao đổi thương mại trong khu vực một
cách rõ rệt, với tác động của mỗi hiệp định là khác nhau,
tùy thuộc vào quy mô cam kết. Trên cơ sở đó, chính phủ
các nước ASEAN cần đưa ra các giải pháp phù hợp
nhằm tận dụng hiệu quả hơn nữa các hiệp định, trong
bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng
mạnh mẽ.
Từ năm 2012 đến nay, tôi đảm nhiệm vị trí Chuyên
viên của Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công
Thương), với nhiệm vụ theo dõi quan hệ thương mại
song phương Việt Nam – Nhật Bản.
Nếu trước đây tôi chỉ biết đến nước Nhật qua sách

Tôi tiếp xúc với người Nhật hàng ngày, được cảm
nhận nhịp sống hối hả và hiện đại của Thủ đô Tokyo,
hay đôi khi là không gian yên bình của những vùng
thôn quê qua những chuyến dã ngoại.

Hiểu rõ văn hóa, tác phong làm việc của người Nhật
sẽ nâng cao khả năng thành công khi hợp tác với họ.
Khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Nhật Bản
khiến tôi có cảm tình đặc biệt với đất nước này. Nhật
Bản là một đất nước phát triển tiên tiến trên thế giới,
nơi người dân có cuộc sống tiện lợi và văn minh, có
nhiều điều kiện phát triển bản thân.
Những kỷ niệm tại Nhật Bản, những con người thân
thiện tôi đã gặp luôn là những ký ức khó phai mờ trong
tâm trí của tôi.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới JDS và Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã luôn đóng vai trò là
những vị sứ giả hữu nghị kết nối chính phủ và người
dân hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ đối tác
chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia.
Tôi tin rằng hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam
và Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn trong
tương lai!

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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