Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 36 (Tháng 11 năm 2018)
Năm 2018 là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA
phát huy hiệu quả tích cực

TIÊU ĐIỂM
Hai dự án JICA tại
Việt Nam nhận “Giải
thưởng Chủ tịch
JICA”
(Trang 3)

Nhật Bản hỗ trợ Việt
Nam phát triển công
nghệ vũ trụ
(Trang 4)
JICA hỗ trợ cải thiện
quản lý nước thải
(Trang 4)

Sơ kết đào tạo chống
thất thoát nước sạch
(Trang 5)

Sứ giả thiện chí của JICA, diễn viên Lan Phương tới thăm hoạt động dự án “Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di
sản ở các làng nông, ngư nghiệp” thuộc Chương trình đối tác phát triển của JICA

“Mừng lắm, từ nay dân bản không cần đi
xa để làm ăn nữa mà vẫn có thu nhập ổn
định. Tất cả là nhờ dự án của JICA đấy!”,
Chị Lò Thị Hoa – chủ dịch vụ homestay tại
Bản Nưa, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ Anphấn khởi chia sẻ.
Chị Hoa cho biết, tháng 5/2018, chị đã
được đi tập huấn tại tỉnh Yamanashi, Nhật
Bản, về dịch vụ du lịch trải nghiệm nông
nghiệp, học cách làm sao để gây ấn tượng
với du khách bằng chính sự mộc mạc sẵn có
của bản làng. Chuyến tập huấn mà chị tham
gia là một hoạt động trong Dự án “Đa dạng
hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản ở các
làng nông, ngư nghiệp” thuộc khuôn khổ
Chương trình Đối tác Phát triển của JICA.
Cùng với chị Hoa, nhiều người dân khác
của bản Nưa, một trong những địa bàn thực
hiện Dự án nói trên, đã được các chuyên gia
về quy hoạch du lịch, phát triển sản phẩm
địa phương, kiến trúc, ẩm thực… đến từ
trường Đại học nữ Chiêu Hòa, Nhật Bản,
hướng dẫn về cách thức làm homestay tại
nhà sàn, lên thực đơn và trình bày các món

Hội thảo về tác động
của Cách mạng 4.0
đến các làng nghề
(Trang 6)

ăn, cùng nhiều dịch vụ đón tiếp khác để thu
hút du khách.

Tình nguyện viên
JICA họp thường niên

Không chỉ vậy, người dân bản còn thành
lập nhóm múa, vừa để giới thiệu văn hóa
của dân tộc Thái đến khách trong và ngoài
nước thông qua các điệu múa giã gạo, múa
sạp, cầu mùa vụ bội thu…, vừa để giữ gìn
truyền thống vùng miền.

15 Tình nguyện viên
mới của JICA bắt đầu
công tác tại Việt Nam

Du khách đến đây đều rất thích thú và ấn
tượng khi được gần gũi với thiên nhiên và
trải nghiệm cuộc sống của bản làng miền
núi vùng Bắc Trung Bộ, mảnh đất giàu
truyền thống văn hóa lịch sử.

(Trang 7)

Ngay gần đó, tại bản Pha, Dự án cũng đã
hỗ trợ người dân tận dụng cây cam để làm ra
các sản phẩm mới lạ như rượu men cam,
tinh dầu cam…, giúp gia tăng giá trị cho cây
trồng truyền thống của địa phương. Các hoạt
động này đã và đang thu được hiệu quả tích
cực, không chỉ được bà con tại địa bàn dự
án nhiệt tình hưởng ứng và đón nhận, mà
còn được các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An
đánh giá cao.

Voice of Vietnam –
Kinh nghiệm ứng
tuyển học bổng JDS

(Trang 6)

(Trang 7)

Hội thảo quy mô nhỏ
về công tác đánh giá
hậu dự án của JICA
Voice of Expert~ Đào
tạo nguồn nhân lực
kinh doanh theo phong
cách Nhật Bản
(Trang 8)

(Trang 9)

Văn hóa Việt Nam –
Áo dài
(Trang 10)
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Khác với các hình thức viện trợ phát triển chính thức
(ODA) truyền thống được ký kết giữa hai chính phủ
dựa trên yêu cầu chính thức của nước tiếp nhận viện
trợ, các dự án hợp tác kĩ thuật cấp cơ sở trong khuôn
khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA được
thực hiện dựa trên đề xuất của các tổ chức, cơ quan
Nhật Bản có mong muốn tham gia hoạt động hợp tác
quốc tế như: tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức xã
hội dân sự (CSO), chính quyền địa phương, các trường
đại học, doanh nghiệp tư nhân… Phía Nhật Bản chủ
động trong việc đề xuất và lên định hướng thực hiện dự
án.

Trong khuôn khổ Dự án, 6 em học sinh từ các
trường phổ thông trung học của Kitakyushu đã được
lựa chọn để tham gia Chương trình tập huấn nâng cao
hiểu biết của thanh thiếu niên về công tác xử lý nước
thải tại Việt Nam vào tháng 8/2018. Chương trình tập
huấn này không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết của
các em học sinh Nhật Bản về tình hình xử lý nước
thải ở Việt Nam, các hoạt động hỗ trợ do thành phố
mình thực hiện tại Tp.Hải Phòng, mà còn tạo cơ hội
cho các em được giao lưu với các bạn Việt Nam cùng
trang lứa, tiếp xúc và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Căn cứ vào nội dung dự án cũng như số năm kinh
nghiệm hoạt động trong và ngoài nước của tổ chức thực
hiện phía Nhật Bản, kinh phí được cấp cho một dự án sẽ
khác nhau, dao động trong khoảng từ 10 triệu yên tới
100 triệu yên, với thời gian thực hiện tối đa tới 5 năm.

Một điển hình khác là Dự án “Chương trình phát
triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất chế
tạo tại tỉnh Đồng Nai” do Trung tâm trao đổi nguồn
lực Thái Bình Dương (PREX), Nhật Bản, thực hiện từ
năm 2014 đến năm 2017. Trong quá trình thực hiện
thí điểm tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao
Đồng Nai và trường Đại học Lạc Hồng, Dự án đã xây
dựng chương trình đào tạo về 3S và an toàn lao động.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia Nhật
Bản, các giảng viên của hai trường đã chủ động có
những chỉnh sửa nội dung chương trình cho phù hợp
và thiết thực hơn với tình hình Việt Nam.

JICA luôn nỗ lực thúc đẩy người dân Nhật Bản tham
gia các hoạt động hợp tác quốc tế theo phương châm
“Đưa hợp tác quốc tế trở thành một phần văn hóa Nhật
Bản”. Với phương châm này, Chương trình Đối tác
Phát triển đã và đang đặt ra mục tiêu là khuyến khích và
tạo điều kiện để tăng cường sự hiểu biết và các cơ hội
tham gia trực tiếp vào các hoạt động hợp tác quốc tế
của người dân Nhật Bản.

Kết quả là cả hai trường đều đã đưa chương trình
này vào giảng dạy chính thức như một môn học bắt
buộc. Sau khi Dự án kết thúc, quan hệ hợp tác giữa
hai phía Việt – Nhật vẫn được duy trì. Đặc biệt, từ
năm 2018, các hoạt động và kết quả của Dự án tiếp
tục được phổ cập và triển khai trong thời gian 2 năm,
bằng nguồn kinh phí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng
Nai.

Không chỉ hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó
có Việt Nam, giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội,
những kinh nghiệm mà phía Nhật Bản thu được thông
qua việc thực hiện dự án được kỳ vọng sẽ góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương của Nhật Bản,
cũng như mang lại những hiệu quả tích cực đối với
chính người dân Nhật Bản. Các dự án có thể dùng tới
10% tổng kinh phí của dự án cho những hoạt động
hướng đến thúc đẩy giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa
người dân hai nước – đây cũng là một đặc trưng của
Chương trình Đối tác Phát triển.

Với bước tiến mới này, Dự án hướng đến đào tạo,
nâng cao năng lực cho nhiều giảng viên hơn nữa, từ
đó mở rộng phạm vi đối tượng đến cả các trường ở
địa phương khác.

Ví dụ, một trong những hoạt động của Dự án “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” là hỗ trợ nâng cao năng lực trong quản lý, vận hành
nhà máy xử lý nước thải đầu tiên của thành phố Hải
Phòng. Song, đối với Cục Cấp thoát nước thành phố
Kitakyushu - cơ quan thực hiện phía Nhật Bản, việc
thực hiện các hoạt động này cũng giúp đào tạo, nâng
cao năng lực cho các cán bộ trẻ của thành phố
Kitakyushu. Hơn nữa, thông qua việc tham gia tư vấn
và hỗ trợ cho Dự án, nhiều doanh nghiệp của thành phố
Kitakyushu đã tìm kiếm được các cơ hội đầu tư và phát
triển kinh doanh tại Việt Nam.

Tại thời điểm tháng 11/2018, có 25 dự án thuộc
Chương trình Đối tác Phát triển đang được thực hiện
ở Việt Nam. Trong số 90 quốc gia và khu vực triển
khai chương trình này của JICA, Việt Nam là nước có
số lượng dự án nhiều nhất.

Chính từ sự khác biệt này, mà các dự án của Chương
trình Đối tác Phát triển có đặc trưng là nội dung hoạt
động phong phú, đa dạng, linh hoạt, góp phần giải
quyết những vấn đề phát triển đáp ứng nhu cầu đặc thù
của từng địa phương.

Qua ví dụ điển hình này, có thể thấy rằng để dự án
có thể duy trì được tính bền vững thì các bên cần phải
phối hợp chặt chẽ xây dựng được một mô hình thiết
thực, có tính ứng dụng cao trên cơ sở phát huy kinh
nghiệm của chuyên gia Nhật Bản và chủ động nắm
bắt thực tế của phía Việt Nam (*).

Tại Việt Nam, kể từ khi bắt đầu triển khai Chương
trình này vào năm 2002 cho tới nay, JICA đã và đang
thực hiện 123 dự án trong nhiều lĩnh vực như: cải
thiện hệ thống cấp và thoát nước, tăng cường khả
năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng, phát triển
nông nghiệp nông thôn, chăm sóc y tế, quản lý môi
trường, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công
nghiệp phụ trợ v.v....

(*) Để có thể duy trì một cách hiệu quả tính bền vững của dự án hợp tác kĩ thuật cấp cơ sở, xin mời tham khảo Báo cáo Khuyến
nghị chính sách của JICA tại link dưới đây:
https://www.jica.go.jp/partner/ngo_support/japandesk/ku57pq00001xamy3-att/jd_vietnam_04_03.pdf
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~ Góc giới thiệu sản phẩm của bà con dân tộc Cơ Tu ~
Nhiều sản phẩm do người dân tộc Cơ Tu của huyện Nam Giang, tỉnh
Quảng Nam sản xuất đang được trưng bày tại Quầy lễ tân, Văn Phòng
JICA Việt Nam. Ngoài các sản phẩm dệt thổ cẩm kết cườm độc đáo theo
phương pháp thủ công truyền thống, còn có cả sản phẩm nông nghiệp hữu
cơ như gạo, đậu đỏ, tiêu rừng… được trồng và thu hoạch trên mảnh đất
Nam Giang.
Chỉ cách Đà Nẵng gần 2 tiếng đi ô tô, các bản làng của người Cơ Tu ở
Nam Giang đã và đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và
ngoài nước bằng vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc trưng và lòng
mến khách nồng hậu.
Sản phẩm đang được
Hiện nay, JICA đang phối hợp với Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Quốc
trưng bày tại Văn phòng
tế (FIDR) – một tổ chức phi chính phủ đến từ Nhật Bản – để hỗ trợ người
JICA Việt Nam
dân Cơ Tu phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống một cách bền vững
thông qua triển khai dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát
triển.

Tại Hà Nội, cửa hàng Craft Link (43-51 Văn Miếu) cũng bày bán những sản phẩm này.

Hai dự án JICA tại Việt Nam nhận
“Giải thưởng Chủ tịch JICA”
Giải thưởng Chủ tịch JICA năm 2018 đã được trao
tặng cho một cá nhân và bốn đơn vị thuộc Dự án sản
xuất vắc xin và Dự án sản xuất mực in tiền tại Việt
Nam.

và Dự án nâng cao năng lực sản xuất vắc xin phối
hợp sởi-rubella (2013-2018).
Bên cạnh Dự án này, JICA cũng quyết định trao
tặng Giải thưởng Chủ tịch JICA cho các đối tác của
Dự án “Tăng cường năng lực của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam trong sản xuất mực in tiền”, đó là
Nhà máy In Tiền Quốc gia Nhật Bản -đơn vị đã hỗ
trợ phía Việt Nam nâng cao năng lực trong công tác
nghiên cứu và phát triển, đồng thời sản xuất mực in
tiền, và Nhà máy in tiền quốc gia Việt Nam, thuộc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để công nhận và
vinh danh thành tựu lớn lao của các đối tác trong Dự
án.

Đây là giải thưởng hàng năm của Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA) trao cho các cá nhân và đơn
vị có cống hiến cho sự phát triển kinh tế, xã hội của
các nước đang phát triển thông qua hoạt động hợp tác
quốc tế. Năm 2018, 35 cá nhân và 14 tập thể vinh dự
nhận giải thưởng này.
Giải thưởng Chủ tịch JICA được trao cho Trung
tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế
(POLYVAC - Bộ Y tế); Công ty TNHH Kitasato
Daiichi Sankyo Vaccine* (Nhật Bản) – đơn vị chuyển
giao công nghệ; và ông Ishikawa Shuzo – Giám đốc
đại diện Công ty Sakura Global Solution, Kỹ sư, Điều
phối viên dự án - vì những đóng góp của ông trong
quá trình thiết kế, xây dựng nhà xưởng và là cầu nối
gắn kết trong quá trình chuyển giao công nghệ.

Dự án sản xuất mực in tiền nhằm hỗ trợ Việt Nam
tự sản xuất mực in, trong bối cảnh Việt Nam vốn
phải phụ thuộc vào mực nhập khẩu. Dự án đặt ra
mục tiêu “xây dựng Bản quy hoạch tổng thể định
hướng tự sản xuất mực in tiền, và sản xuất mực offset ở quy mô thử nghiệm”.
Với niềm đam mê, tâm huyết và công phu của cả
phía Việt Nam và Nhật Bản, chỉ trong vòng 3 năm,
dự án đã đạt được thành tựu to lớn khi xây dựng
được công nghệ pha chế mực in ở quy mô sản xuất
đại trà, vượt xa cả mục tiêu ban đầu của dự án.

Trong khuôn khổ dự án sản xuất vắc xin này, cùng
với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt
Nam đã hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin sởi, vắc
xin phối hợp sởi-rubella đạt tiêu chuẩn quốc tế và sản
xuất thành công vắc xin chất lượng cao, an toàn; từ đó
cung ứng ổn định cho nhu cầu thị trường.

Ngày 1/10/2018, lễ trao Giải thưởng Chủ tịch
JICA cho các cá nhân và đơn vị Nhật Bản đã được
tổ chức tại Tokyo. Lễ trao Giải thưởng cho các đơn
vị Việt Nam nói trên sẽ được tổ chức tại Hà Nội
trong tháng 12/2018.

Hợp tác trong sản xuất vắc xin giữa Việt Nam và
Nhật Bản bắt đầu từ năm 2002 với dự án viện trợ
không hoàn lại xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin
sởi, tiếp sau đó là 2 dự án hợp tác kỹ thuật: Dự án
nâng cao năng lực sản xuất vắc xin sởi (2006-2010)

*Từ tháng 11/2017 trở thành công ty con của Công ty
Daiichi Sankyo.
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Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ
Nam chụp được ảnh vệ tinh theo yêu cầu của người
sử dụng cuối cùng ở độ phân giải cao hơn nhiều lên
tới 1m so với độ phân giải trung bình hiện thời là
5m.

Dựa trên kế hoạch tổng thể về công nghệ vũ trụ
mang tên “Chiến lược Nghiên cứu và Ứng dụng Công
nghệ Vũ trụ đến năm 2020” mà theo đó, Việt Nam sẽ
sở hữu vệ tinh tự chế tạo vào năm 2020, Chính phủ
Việt Nam đã chính thức quyết định triển khai dự án
“Phòng chống Thiên tai và Biến đổi Khí hậu sử
dụng Vệ tinh Quan sát Trái đất ”. Dự án được tài
trợ bằng vốn vay Nhật Bản, với Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam làm cơ quan chủ quản và
Trung tâm Vũ trụ Quốc gia làm cơ quan thực hiện dự
án.

Dự án phù hợp với hoạt động hợp tác khoa học và
công nghệ, theo đó, ngành công nghệ vũ trụ là lĩnh
vực được ưu tiên và được nêu trong tuyên bố chung
của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (vào thời điểm
của bản tuyên bố) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Tấn Dũng (vào thời điểm của bản tuyên bố) vào
tháng 10/2006. Dựa trên cơ sở đó, JICA đã thực hiện
khảo sát sơ bộ và thỏa thuận cho vay vốn đã được ký
kết vào năm 2011 giữa chính phủ Việt Nam và
JICA.

Trong khuôn khổ Dự án, các vệ tinh quan sát cảm
biến radar với công nghệ đã được kiểm chứng sẽ được
chế tạo và phóng lên quỹ đạo. Công nghệ đã được
kiểm chứng này cũng sẽ được áp dụng cho các loại vệ
tinh khác phục vụ mục đích như thông tin liên lạc,
hàng hải và nghiên cứu khoa học trong tương lai.
Vệ tinh sẽ sử dụng các thành tựu thực tế của công
nghiệp vũ trụ Nhật Bản với công nghệ mới nhất về
cảm biến radar và tiết kiệm về mặt chi phí. Công nghệ
này thực sự phù hợp với các kế hoạch và viễn cảnh
mà Việt Nam đang hướng tới, đồng thời đóng góp vào
cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
Sau khi phóng vệ tinh lên quỹ đạo, thời gian Việt
Nam lấy được ảnh vệ tinh sẽ được rút ngắn đáng kể từ
16 giờ xuống còn 6 giờ. Ngoài ra, việc này cũng giúp
Việt Nam có được ảnh vệ tinh trên một vùng rộng lớn
hơn nhiều bao gồm cả trên biển một cách linh hoạt và
phù hợp hơn. Việc sở hữu những vệ tinh này giúp Việt

Bài viết về Dự án được đăng tải trên báo Lao Động ngày
28/10/2018

JICA hỗ trợ cải thiện quản lý nước thải

Tham quan hệ thống thiết bị nước thải của hộ gia đình

“Dự án tăng cường năng lực về quản lý nước thải”
của JICA.

Trung tuần tháng 10, tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối
hợp với trường Đại học kiến trúc Hà Nội tổ chức khóa
tập huấn lần thứ 4 về qui hoạch nước thải cho 35 cán
bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật của các tỉnh, thành
phố ở phía Nam. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ

Khóa đào tạo giới thiệu những kỹ thuật tiên tiến
của Nhật Bản về xử lý nước thải và tổ chức một buổi
tham quan công trình “Dự án Cải thiện môi trường
nước Nam Bình Dương (Giai đoạn 2)” sử dụng
nguồn
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JICA- đã bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động
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Xây dựng hệ thống nước thải riêng biệt đòi hỏi phải
kết nối đến tận nhà dân nên người dân phải gánh
chịu chi phí, ngoài ra cũng cần phải xây dựng hệ
thống cống, nên rất khó thực hiện. Tuy nhiên, Ban
quản lý Dự án (PMU) tỉnh Bình Dương đã dũng cảm
tiến hành công trình này.

* “Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương
(Giai đoạn 2)”
https://www.jica.go.jp/oda/project/VN11-P10/index.html
*1

Đường cống: là hệ thống thu gom nước thải chưa qua xử
lý và xả nước thải sau xử lý ra môi trường, chủ yếu được
xây dựng ngầm dưới mặt đất
*2
Đường cống hỗn hợp: là hệ thống đường ống thu gom và
xả nước thải lẫn nước mưa.
*3
Hệ thống cống riêng biệt: là phương pháp thu gom nước
mưa và nước thải riêng biệt. Nước thải sẽ được thu gom và
chuyển về nhà máy xử lý nước thải bằng hệ thống cống
riêng biệt.

Trong buổi tập huấn, PMU đã trình bày về việc xây
dựng hệ thống nước thải riêng biệt, bao gồm cả
những hoạt động tuyên truyền đến các hộ dân và
những khó khăn khi thực hiện nối ống đến từng nhà.
Đây đều là những nội dung rất quan trọng và có ý
nghĩa đối với các học viên.
Ông Tamaki Mori, chuyên gia của Dự án Hợp tác

Sơ kết đào tạo chống thất thoát nước sạch

Đi thực tế hiện trường trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực và đào tạo kĩ
thuật giảm thất thoát thất thu nước sạch tại Hà Nội

Ngày 19/10/2018, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA) và Công ty dịch vụ nước sạch TSS Tokyo
Water đã phối hợp với Công ty Nước sạch Hà Nội
(HAWACOM) tổ chức Lễ tổng kết hai lớp đào tạo sơ
cấp về kĩ thuật chống thất thoát, thất thu nước sạch.

đã tham gia các chương trình đào tạo do chuyên gia
của Dự án tổ chức tại Việt Nam, Malaysia và Nhật
Bản. Giờ đây, họ trở thành giảng viên, tự mình
chuẩn bị chương trình, tài liệu để truyền tải lại
những kiến thức, kĩ thuật đã học được cho các
thành viên khác của công ty. Dù tại buổi giảng lý
thuyết hay lúc đi thực tế ở hiện trường, các giảng
viên này đều rất nhiệt tình trao đổi, giải thích,
hướng dẫn cho các học viên.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án nâng cao
năng lực và đào tạo kĩ thuật giảm thất thoát thất thu
nước sạch tại Hà Nội, thuộc Chương trình Đối tác
Phát triển của JICA, được thực hiện từ tháng 2/2016
và dự kiến kết thúc vào tháng 2/2019.

Hiện HAWACOM đang cung cấp nước sạch cho
hơn 3 triệu hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
với nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng cao.
Thông qua việc đào tạo lớp cán bộ nòng cốt, Dự án
mong muốn các kĩ thuật giảm thất thoát thất thu
nước sạch của Nhật Bản sẽ được HAWACOM phổ
biến và phát huy một cách chủ động và bền vững,
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Có 36 học viên đã tham gia hai lớp đào tạo nói trên,
mỗi lớp diễn ra trong 4 ngày liên tục. Điểm đặc biệt
của hoạt động này là giảng viên của lớp học không
phải các chuyên gia Nhật Bản, mà chính là những cán
bộ nòng cốt của HAWACOM.
Trong gần 3 năm thực hiện Dự án, các cán bộ này
5
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Hội thảo về tác động của Cách mạng 4.0 đến các
làng nghề
không khí đầm ấm, với sự tham gia của Trung tâm
Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch Hà Nội, các
nghệ nhân Hà Nội cùng hơn 20 đại biểu đến từ tỉnh
Quảng Nam, gồm các nghệ nhân, đại diện Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, đại diện các
doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thủ công truyền
thống.

Ngày 18/10/2018, Sở Công Thương Hà Nội phối
hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Hội
thảo Quốc tế “Tác động của Cách mạng công nghiệp
4.0 đối với các làng nghề trong quá trình hội nhập
quốc tế”, trong khuôn khổ sự kiện Hội chợ Hanoi
Giftshow diễn ra từ ngày 17-21/10. Hội thảo đã thu
hút sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu,
chuyên gia trong và ngoài nước.

Đây là chương trình giao lưu lần thứ hai, còn lần
thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 8 năm nay, tại
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Kato Fumio –Giám đốc
dự án “Phát triển kênh bán hàng thông qua liên kết
giữa địa phương với sản phẩm và du lịch” trong
khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICAđã giải thích về tầm quan trọng của việc lưu trữ các
giá trị truyền thống Việt Nam, và sự cần thiết phải
thay đổi tư duy, thói quen cũ của các nghệ nhân khi
làm ra sản phẩm mà không nghĩ đến nhu cầu, thị hiếu
của người mua. Các ý kiến, đề xuất rất thiết thực và
phù hợp với tình hình phát triển nghề truyền thống tại
Việt Nam của ông nhận được sự quan tâm, chú ý lắng
nghe và đồng tình của các đại biểu tham dự.

Trước buổi giao lưu này, đoàn Quảng Nam cũng
đã đến thăm một số làng nghề truyền thống của Hà
Nội và đã ký kết một số đơn đặt hàng. Đây cũng là
một cách mở rộng kênh bán hàng cho các sản phẩm
truyền thống, như mục tiêu ban đầu mà Dự án đã đặt
ra.

Dự án Phát triển kênh bán hàng thông qua liên kết
giữa địa phương với sản phẩm và du lịch đã bắt đầu
thực hiện từ tháng 3/2016 và dự kiến kết thúc vào
tháng 3/2019. Ông Kato là người luôn nỗ lực trong
các hoạt động giúp nghệ nhân truyền thống nâng cao
thu nhập – cũng tham gia phát biểu tại Hội thảo.
Cùng ngày, cũng trong khuôn khổ Dự án JICA nói
trên đã diễn ra Buổi gặp mặt – giao lưu Nghệ nhân
làng nghề truyền thống Quảng Nam – Hà Nội trong

Ông Kato Fumio, Giám đốc dự án, phát biểu tại buổi giao
lưu nghệ nhân

Tình nguyện viên JICA họp thường niên
Ngày 2 và 3/10/2018, hơn 50 Tình nguyện viên
(TNV) JICA công tác tại Việt Nam đã có mặt tại Hà
Nội để tham gia cuộc họp tổng thể thường niên TNV
JICA và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ.

là dịp để các TNV khắp mọi miền Việt Nam được
giới thiệu đặc sản của từng địa phương, mang đến
sản phẩm thử nghiệm mà TNV đang tiến hành cùng
đối tác cũng như tham khảo ý kiến của những TNV
các ngành nghề khác.

Cuộc họp tổng thể thường niên TNV JICA được tổ
chức vào tháng 10 hàng năm và là cuộc họp được tổ
chức theo ý kiến biểu quyết của các TNV.
Tại cuộc họp này, các TNV đã trao đổi với nhau
những vấn đề mà bản thân hay gặp phải khi làm việc
với đối tác và cùng nhau thảo luận đưa ra những biện
pháp giải quyết vấn đề.

Cuộc họp cũng tổ chức báo cáo kết thúc nhiệm kỳ
của 13 TNV về nước vào ngày 3/10. Các TNV đã
tổng kết, nhìn nhận lại những hoạt động trong
nhiệm kỳ của mình, kết quả đã đạt được, những điều
đã học hỏi được, những thất bại mà mình đã gặp
phải cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình
cho các TNV lớp sau.

Đồng thời, tại đây, các TNV còn chia sẻ các vấn đề
khi đi du lịch ở nước ngoài như mất hộ chiếu, mất
điện thoại, hành lý, lạc đường và các biện pháp xử lý.
Không chỉ có vậy, cuộc họp tổng thể thường niên này

Thông qua các cuộc họp trên, không ít TNV đã
học hỏi được những kinh nghiệm, tham khảo những
ví dụ điển hình để áp dụng trong hoạt động TNV
cũng như trong cuộc sống tại Việt Nam.
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15 Tình nguyện viên mới của JICA bắt đầu công tác tại
Việt Nam
Sau khoảng 1 tuần tập huấn tại Văn phòng JICA
Việt Nam tại Hà Nội, 10 TNV JOCV sẽ học tiếng
Việt trong khoảng 5 tuần, 5 TNV SV sẽ học tiếng
Việt trong khoảng 10 ngày tại Hà Nội, Huế và Đà
Nẵng. Dự kiến, trong tháng 11, các TNV JOCV và
SV sẽ chính thức bắt đầu đến làm việc tại các cơ
quan tiếp nhận.

Ngày 16/10/2018, thêm 15 TNV mới đã đặt chân
đến Việt Nam để bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Trong số
này, có 10 TNV Hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV TNV có độ tuổi từ 20 ~ 39) và 5 TNV cao cấp (SV –
TNV có độ tuổi từ 40 ~ 69).
Lĩnh vực hoạt động của các TNV mới đợt này cũng
đa dạng phong phú, từ những lĩnh vực mà JICA đã
từng cử nhiều TNV như hoạt động trị liệu, du lịch,
marketing đến những lĩnh vực mà JICA mới cử như
bóng rổ, nấu ăn, năng lượng tái tạo, công nghệ tin
học. Nơi công tác của các TNV mới cũng trải dài từ
Bắc đến Nam, từ Hà Nội, Nghệ An rồi vào đến Thừa
Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ và xa nhất
là Sóc Trăng.

Với những kinh nghiệm và kỹ năng của mình, cùng
những kiến thức sau một thời gian học tiếng Việt khi
đến Việt Nam, các TNV mới được kỳ vọng sẽ nhanh
chóng hòa nhập với nhịp sống và văn hóa Việt Nam
để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm có được ở
Nhật Bản đến các đồng nghiệp và hỗ trợ hiệu quả
cho các cơ quan tiếp nhận tại Việt Nam.

Hội thảo quy mô nhỏ về công tác đánh giá hậu dự án
của JICA

Các đại biểu tham gia hoạt động thảo luận nhóm

Ngày 26/10/2018, Văn phòng JICA Việt Nam đã tổ
chức buổi hội thảo quy mô nhỏ về công tác đánh giá
hậu dự án của JICA với sự tham gia của đại diện của
một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,
Bộ Giao thông, UBND tỉnh Điện Biên v.v... Đây là
những đơn vị quản lý và thực hiện một số dự án vốn
vay và hợp tác kỹ thuật của JICA được dự kiến sẽ
đánh giá hậu dự án trong năm 2018 – 2019.

Với mục đích rút ra bài học kinh nghiệm và phản
hồi tới các dự án đang và sẽ thực hiện, đánh giá hậu
dự án là một hoạt động quan trọng trong chu trình
quản lý dự án của JICA.
Các dự án có số vốn từ 200 triệu yên Nhật của
JICA đều được đánh giá hậu dự án tại thời điểm
khoảng 3 năm sau khi dự án kết thúc. Năm tiêu chí
đánh giá của Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) và Tổ
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), bao
gồm “Tính phù hợp”, “Hiệu quả”, “Tác động”,
“Hiệu suất” và “Tính bền vững” được sử dụng trong
quá trình đánh giá hậu dự án.

Các đại biểu tham dự đã được nghe trình bày về
khung đánh giá của JICA và tham gia thảo luận nhóm
về những bài học kinh nghiệm có thể rút ra trong quá
trình đánh giá. Một số đại biểu cho rằng đây là cơ hội
tốt, không những để có thể phối hợp tốt với JICA
trong công tác đánh giá hậu dự án sắp tới, mà còn
giúp có những bước chuẩn bị ngay từ giai đoạn cuối
các dự án đang thực hiện, đồng thời đề nghị JICA tiếp
tục tổ chức những buổi hội thảo tương tự trong thời
gian tới.

Tại Việt Nam, tính đến năm 2017 đã có gần 90 dự
án được đánh giá hậu dự án. Kết quả đánh giá có thể
được công bố trên trang web của JICA tại địa chỉ:
http://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/index.html
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Voice of Expert
Đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh theo phong cách Nhật Bản

Thực hành kiến thức về Kamban và 5S trong nhà máy sau khóa
học Keieijuku

xuất các sản phẩm bằng nhôm, rồi liên tục cải tiến
kỹ thuật.

Một ngày thứ Bảy tháng 10/2018, khoảng gần 80 nhà
lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa đã gặp gỡ tại
một địa điểm ở ngoại thành Hà Nội để thảo luận các vấn
đề như tại sao việc áp dụng phương pháp sản xuất
Kamban có hiệu quả nhưng thực hiện phương châm
“5S” thì lại còn nhiều bất cập; hay mẫu mã sản phẩm dù
có tiến bộ nhưng vẫn cần nâng cao năng lực nghiên cứu
- phát triển sản phẩm; và cách thức cải thiện quan hệ với
các đại lý bán lẻ v.v.

Năm 1994, ông đăng ký thành lập doanh nghiệp
và kể từ khi cho cậu con trai hiện là Phó giám đốc
công ty tham gia chương trình Keieijuku (khóa 2)
thì công ty của ông lớn mạnh vượt bậc. Từ 10 nhân
viên và nhà xưởng chỉ có 130 m2, hiện nay công ty
có 70 người, 3.000m2 nhà xưởng, và đang xây tiếp
nhà máy thứ hai với diện tích 20.000m2. Công ty
ông không chỉ bán sản phẩm trong nước mà còn
chuẩn bị xuất khẩu sang Thái Lan.

Ở Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) và các cơ quan đào tạo thường xuyên tổ
chức các buổi hội thảo về phương thức kinh doanh
nhưng hiếm có hoạt động tham quan thực tế hiện trường
sản xuất và thảo luận thực tiễn. Lý do là vì một quan
điểm cố hữu cho rằng, nếu để doanh nghiệp đối thủ thấy
điểm mạnh và điểm yếu của mình thì có khả năng bị mất
đi cơ hội kinh doanh.

Trong chương trình đào tạo này, những triết lý kinh
doanh mà các doanh nghiệp Nhật Bản đúc kết sau Thế
chiến thứ hai được truyền đạt cho học viên như Doanh
nghiệp phải là tài sản chung của xã hội; trước khi sản
xuất ra sản phẩm thì phải đào tạo con người; luôn phấn
đấu hết sức với một tầm nhìn dài hạn v.v...

Những doanh nghiệp tên tuổi của Nhật Bản như
TOYOTA, HONDA, PANASONIC đều được hình
thành từ những doanh nghiệp gia đình rất nhỏ. Và
người Việt hoàn toàn có thể làm được điều tương
tự. Không phải chỉ có các doanh nghiệp lớn mà cả
các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể chia sẻ bí quyết
để giúp cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển.
Những quan niệm này đã được thấm nhuần trong
những doanh nghiệp tham gia chương trình
Keieijuku.Trong tiếng Việt, có từ “ném đá”, tức là
phản bác ý kiến của nhau một cách thiếu tính xây
dựng. Tuy nhiên, người ta lại cần “ném” vào nhau
những ý kiến phê bình nghiêm túc, đồng thời cũng
cởi mở đón nhận ý kiến trái chiều để cùng nhau
trưởng thành. Những doanh nghiệp tham gia
Keieijuku đã hình thành nên bản lĩnh vững vàng để
có thể vui lòng đón nhận “gạch đá” ném vào mình.

Lần đi thực tế này, nhóm doanh nhân tham quan một
doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình của một cựu chiến binh
ngoài 60 tuổi, người đã ba lần thoát chết và mất đi mắt
phải trong chiến tranh.

Sasaki Juichiro
Dự án phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại
Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật
Bản (VJCC)

Ông kể: “Cuối những năm 70, gia đình tôi nghèo vô
cùng, chỉ có một gian nhà nhỏ lợp tranh thường xuyên bị
dột, không đủ ăn, và tài sản chỉ có duy nhất một chiếc xe
đạp”. Lúc đó, vợ ông bảo: “Vì anh còn tính mạng, nên
hãy sống cả phần của những đồng đội đã hy sinh”.

※ Bắt đầu từ chương trình đào tạo về phong cách kinh doanh
theo kiểu Nhật Bản vào năm 2009 nhờ Dự án hợp tác kỹ thuật
tại Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản（
VJCC). Đây là chương trình có cường độ cao, trong đó mỗi
tháng dành ra 5 ngày, mỗi ngày 6 tiếng, từ 9h sáng đến 4h
chiều, gồm bài giảng và thực tế, thực hiện trong 10 tháng. Sĩ số
mỗi khóa là 30 người, hiện nay đang tổ chức 4 khóa ( 2 khóa tại
Hà Nội, 1 khóa tại Tp. HCM và 1 khóa tại Hải Phòng). Đến nay
chương trình đã đào tạo được 400 cán bộ quản lý doanh
nghiệp.

Để xóa bỏ quan niệm này, JICA đã xây dựng và giới
thiệu chương trình đào tạo phong cách kinh doanh kiểu
Nhật với tên gọi “Keieijuku” *.

Xuất phát từ lời động viên này, ông đã mua một cỗ
máy Trung Quốc và nhập nguyên liệu từ Nga để sản
8

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 11/2018

Voice of Vietnam
“Kinh nghiệm ứng tuyển học bổng JDS bậc Tiến sỹ”

Ảnh và bài: Đào Minh Khuê- Chương trình Tiến sỹ ngành Khoa học
Môi trường, Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

trường đưa ra cũng như năng lực nghiên cứu của
bản thân. Tiêu chí có thể rất khác nhau giữa các
Giáo sư nhưng ứng viên nên tham khảo mẫu đề xuất
nghiên cứu để đảm bảo thông tin được thể hiện đúng
và đủ. Các trường thường tổ chức phỏng vấn trực
tuyến, chủ yếu đưa ra các câu hỏi xoay quanh đề tài
nghiên cứu và định hướng để hoàn thành nghiên
cứu.

Từ năm 2017, Dự án Học bổng Phát triển Nguồn
Nhân lực (JDS) của Chính phủ Nhật Bản bắt đầu
tiếp nhận đơn đăng ký học bổng bậc học Tiến sỹ.
Đây là một cơ hội mới cho những ai có nhu cầu
nâng cao kiến thức trong lĩnh vực công tác của
mình.
Tôi đã gửi hồ sơ ứng tuyển và may mắn nhận
được học bổng này để theo học tại trường Đại học
Tsukuba. Tôi mong muốn chia sẻ một số kinh
nghiệm chính của bản thân để những bạn muốn tiếp
tục bậc học Tiến sỹ và yêu thích học bổng JDS(*) có
thể tham khảo.

Tôi nhận thấy ngoài trao cơ hội học tập trong môi
trường tiên tiến, thông tin được cập nhật thường
xuyên, Học bổng JDS có một số ưu thế so với các
học bổng khác, đó là: (1) Tạo cơ hội tiếp xúc và kết
nối với những cán bộ lãnh đạo trẻ của Chính phủ
Nhật Bản, các nghiên cứu viên và giảng viên có
trình độ cao cũng như kết nối với những doanh
nghiệp có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong
ngành; (2) Tạo cơ hội tìm hiểu văn hóa Nhật thông
qua các hoạt động trao đổi, giao lưu, quảng bá văn
hóa Nhật (tìm hiểu lịch sử Nhật Bản, đóng kịch Noh
- kịch truyền thống của Nhật Bản, xem trình diễn
các nhạc cụ dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian,
thử trang phục Yukata, Kimono…); (3) Quan tâm
đến đời sống học tập và sinh hoạt của học viên
thông qua hỗ trợ ban đầu giúp học viên nhanh chóng
hòa nhập môi trường mới, gặp mặt và trao đổi
thường xuyên về tình hình học tập và đời sống tại
Nhật Bản v.v...

Quá trình ứng tuyển sẽ trải qua ba vòng chính, bao
gồm vòng hồ sơ, vòng phỏng vấn trực tiếp và vòng
xin thư chấp nhận của trường đăng ký. Ngoài ra nếu
chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, Dự án JDS sẽ sắp xếp
lịch để ứng viên thi năng lực tiếng Anh
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, ứng viên cần nắm
chắc những tiêu chí quan trọng của học bổng để
chuẩn bị và làm nổi bật năng lực và tiềm năng phát
triển của bản thân có thể đáp ứng được những tiêu
chí mà học bổng đề ra. Nội dung chuẩn bị cần mạch
lạc và có sự gắn kết với nhau. Đề xuất nghiên cứu
và sự chấp nhận của Giáo sư tại trường đại học đã
đăng ký là hai điểm then chốt cần tập trung chuẩn bị
kỹ trước khi điền hồ sơ ứng tuyển.

Nhờ những điều đó mà tôi cảm nhận được nhiều
đức tính quý báu của người Nhật như tính kỷ luật,
trách nhiệm, chăm chỉ và chỉn chu. Đây là những
đức tính tôi thấy khâm phục nhất và luôn cố gắng
học tập ở người Nhật.

Đến vòng phỏng vấn, ứng viên nên luyện tập
trước và tự phản biện để đảm bảo phần phỏng vấn
diễn ra trôi chảy và mang tính thuyết phục. Yếu tố
tự tin là một điểm cộng.
Vòng đăng ký xin thư chấp nhận của trường
Tsukuba của tôi mất khoảng hai tháng, tính từ lúc
đăng ký cho đến khi biết kết quả. Điều quan trọng
trong vòng này là viết đề xuất nghiên cứu, đảm bảo
phù hợp với tiêu chí Giáo sư hướng dẫn và nhà

(*) Học bổng JDS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, hướng tới
đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giúp nâng cao
kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, có trình độ cao, nắm bắt
được kiến thức về xây dựng thể chế, chính sách xây dựng đất
nước và có mối quan hệ sâu rộng với các đối tác Nhật Bản.
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Văn hóa Việt Nam

Áo dài
Áo dài Việt Nam xưa nay được bạn bè quốc tế yêu thích vì
dáng vẻ dịu dàng, tha thướt và đầy nữ tính. Tà áo xẻ cao, tung
bay quyến rũ, nhưng vẫn e ấp kín đáo, khép nép phong cách
phụ nữ Á Đông và tôn lên vóc dáng người phụ nữ.
Áo dài không chỉ là tấm áo truyền thống được mặc trong
những dịp trọng đại, mà còn là sản phẩm của thời trang đất Việt
trên sàn catwalk quốc tế. Áo dài cũng là chứng nhân văn hóa –
lịch sử, mang dấu ấn từng thời kỳ và được cải biên, chuyển
biến, từ chiếc áo suông rộng thời xưa luôn được mặc với áo
cánh bên trong, đến chiếc áo dài “tân thời” của một Việt Nam
Chiếc áo dài, tự nó làm nên thần thái, vẻ đẹp
mở cửa hơn, cách tân qua từng thời điểm như Chúa Nguyễn
của người mặc
Phúc Khoát (1744), họa sỹ Le Mur Cát Tường (1930), họa sỹ
Lê Phổ (1934), đệ nhất phu
phu nhân
nhân Trần Lệ Xuân thời Việt Nam Cộng Hòa (1958) và dần dần trở thành chiếc
áo dài ngày nay.
Áo dài Việt Nam có thể nói là tấm áo được thiết kế hoàn hảo, đủ kín để che đi những khiếm khuyết cơ thể
của người phụ nữ Á Đông, nhưng đủ hở để tạo vẻ quyến rũ, đủ tinh tế, sang trọng nhưng cũng đủ đơn giản,
dễ mặc, dễ bảo quản.
Chiếc áo dài, tự nó làm nên thần thái, vẻ đẹp của người mặc chứ không đòi hỏi người mặc phải có một vóc
dáng đẹp. Cho dù áo dài đã được cách tân nhiều qua các thời kỳ, thì vẫn còn nguyên hồn cốt dân tộc và
người phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo.
Áo dài cũng là trang phục dễ đổi mới và linh hoạt nhất trong các trang phục truyền thống của 64 dân tộc
Việt Nam. Có thể vì lý do đó mà áo dài đã trở thành quốc phục của Việt Nam và là một tên riêng trong Từ
điển Oxford (ao dai /ˈaʊ ˌdʌɪ/).

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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