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Lời chào đầu xuân

TIÊU ĐIỂM

"It takes all the running you can do, to
keep in the same place (Để giữ nguyên vị trí
hiện tại và không bị tụt hậu bạn đã phải nỗ
lực hết sức mình rồi!) (trích dẫn trong “Alice ở xứ sở trong gương”) .

Giám sát và quản
lý tiếng ồn tại các
sân bay
(Trang 2)

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ
niệm 45 năm Việt Nam và Nhật Bản chính
thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong đó,
sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc là chuyến
thăm Việt Nam vào tháng 9/2018 của Chủ
tịch JICA – Giáo sư Shinichi KITAOKA.
Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch
KITAOKA đã có bài thuyết trình về “Chính
sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản
thời kỳ cải cách Minh Trị Duy Tân, ý nghĩa
và tác động đối với sự phát triển của Nhật
Bản”. Bài thuyết trình đã thu hút hơn 2.000
cán bộ đến từ các cơ quan Chính phủ Việt
Nam.
Sau khi nhận nhiệm vụ Trưởng đại diện
Văn phòng JICA Việt Nam vào tháng
3/2018, tôi may mắn có cơ hội tham dự Hội
nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long” diễn ra tại Cần Thơ
vào tháng 4/2018, và sau đó tham dự nhiều
buổi thuyết trình tại Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trong chuỗi các
sự kiện kỷ niệm 45 năm.
Trong năm 2018, sự ra đi của Chủ tịch
nước Trần Đại Quang đã để lại niềm tiếc
thương vô hạn đối với đất nước, đây cũng là
năm xảy ra nhiều thiên tai. Tuy vậy, vượt
qua chu kỳ khủng hoảng tài chính, Việt Nam
đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh
tế vĩ mô, như tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%,
cao nhất trong hơn 10 năm qua; giá cả tiếp
tục được bình ổn; phê chuẩn Hiệp định Đối
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP) v.v…
Năm 2018, cùng với sự phát triển tốt đẹp

trong quan hệ song phương, môi trường
chính trị-kinh tế ổn định tiếp tục thu hút
được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư
mạnh mẽ vào Việt Nam. Nhật Bản liên tục
khẳng định vị trí quán quân trong đầu tư
trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, số lượng
các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
đăng ký tại Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản
cũng đứng đầu Đông Nam Á.
Nhiều địa phương Nhật Bản mong muốn
hợp tác với Việt Nam và đang tích cực xúc
tiến thành lập ngân hàng, trường đại học tại
Việt Nam.
Có thể nói, năm 2018 đánh dấu bước
chuyển mới trong quan hệ song phương Việt
Nam – Nhật Bản.
Về phía JICA, thành tựu nổi bật của các
dự án trong năm 2018 là việc khai trương
cảng Lạch Huyện – cảng nước sâu quốc tế
đầu tiên tại miền Bắc; hoàn thành trạm xử lý
nước thải khu vực Chùa Cầu, Hội
An; những học viên khóa đào tạo thạc sỹ
đầu tiên của Dự án trường Đại học Việt
Nhật đã tốt nghiệp; khởi động “Dự án đào
tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp, nhất là cấp chiến lược” …
Tuy nhiên, cùng với chính sách tăng
cường quản lý nợ công, nhiều quyết định
mới về viện trợ cũng như việc thực thi Luật
dự án vốn vay ODA của JICA.

JICA hỗ trợ nâng
cao tính công bằng
và minh bạch của
thị trường chứng
khoán
(Trang 3)
Khánh thành Nhà
máy xử lý nước
thải khu vực
Chùa Cầu
(Trang 4)
JICA hỗ trợ Việt
Nam trong công
tác dự phòng và
điều trị HIV/AIDS
(Trang 5)
Dự án mới về trao
quyền kinh tế cho
phụ nữ
(Trang 5)
Voice of
Volunteer~ Tình
nguyện viên Kaori
Fujisaki
(Trang 7)
Voice of Vietnam –
Nhớ về Nhật Bản
(Trang 8)
Văn hóa Việt Nam
– Gốm Bát Tràng
(Trang 9)

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 12/2018
quản lý nợ công sửa đổi đã ảnh hưởng không nhỏ
đến các dự án ODA, đặc biệt là dự án vốn vay ODA
của JICA.

phủ Nhật Bản cam kết thực hiện hài hòa thủ tục các
nhà tài trợ nhóm 6 ngân hàng1 để giải quyết các vấn
đề chung nhằm tối ưu hóa hiệu quả viện trợ.

Xét trên góc độ phát triển kinh tế xã hội trung và
dài hạn, tiến độ các dự án mới đã được cam kết giữa
hai chính phủ hay cả những dự án đã được phê duyệt
đi vào triển khai bị đình trệ, chậm trễ trong thủ tục
phê duyệt và bị chậm thanh toán là một vấn đề đáng
quan ngại.

Tôi hy vọng các giải pháp về tăng năng suất lao
động, chính phủ điện tử, hỗ trợ ngành công nghiệp
phụ trợ v.v… mà Viện Phát triển Nguồn Nhân lực
Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) đang tiến hành đào
tạo hay các dự án, khảo sát, lĩnh vực đào tạo khác
của JICA sẽ được triển khai phù hợp, đáp ứng nhu
cầu mới của Việt Nam nhằm tránh “bẫy thu nhập
trung bình” và hội nhập môi trường kinh tế quốc tế.
Đồng thời, JICA sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án,
chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp nhỏ và
vừa nhằm hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân và tăng
cường hơn nữa đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt khi hạ tầng giao thông Việt Nam đang tụt
hậu so với các nước ASEAN khác, vấn đề cấp bách
đặt ra hiện nay là phải hoàn thành sớm tuyến đường
sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi
hy vọng rằng các chính sách quan trọng của Việt Nam
như quản lý nợ công và phòng chống tham nhũng sẽ
không rơi vào cái gọi là "lỗi tổng hợp".

Định hướng và tầm nhìn của JICA là “Kết nối thế
giới bằng niềm tin". Để có được "niềm tin”, bản
thân mỗi chúng ta cần nỗ lực không ngừng trong
công việc hàng ngày.

Cuối năm 2018, tôi đã tham dự hai diễn đàn lớn:
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Diễn đàn Cải
cách và Phát triển Việt Nam. Chủ đề chung của cả hai
diễn đàn này là phát triển khu vực tư nhân để thích
ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Gần đây, chúng ta thường nghe đến từ “nhanh
nhạy” (tiếng Anh là “agile”) để nói về sự nhạy bén,
nhanh nhẹn, khả năng thích ứng linh hoạt với thời
cuộc, trong thời đại trí tuệ nhân tạo đang đến rất
gần. Văn phòng JICA Việt Nam ở Hà Nội cùng với
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực “nhanh nhạy”
hơn nữa trong năm 2019 này.

Cũng trong Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt
Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Khung
chính sách phát triển kinh tế Việt Nam mục tiêu dài
hạn đến năm 2035.
Ba trụ cột ưu tiên trong chính sách hợp tác phát
triển Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản: “Thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh
quốc tế”, “Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương”, và
“Tăng cường quản trị nhà nước” hoàn toàn phù hợp
với khung chính sách này.

Tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và
giúp đỡ của Quý vị đối với hoạt động của JICA
trong năm 2019.
Konaka Tetsuo
Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

Năm qua, JICA đã nỗ lực đạt được nhiều đồng
thuận từ Chính phủ Việt Nam hơn so với trước. Mục
tiêu của JICA trong năm 2019 là tiếp tục triển khai
tích cực các dự án mới cam kết và thực hiện các dự án
đang triển khai trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của
JICA..

Nhóm 6 ngân hàng là các ngân hàng phát triển cung cấp
lượng vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam bao gồm Ngân hàng Thế
giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng
Tái thiết Đức KfW, Cơ quan Phát triển Pháp (AfD), Ngân hàng
Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICA).
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Thông qua hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, Chính

Giám sát và quản lý tiếng ồn tại các sân bay
Ngày 29/11/2018, Hội thảo “Hướng tới chính sách
toàn diện về môi trường tiếng ồn tàu bay tại các cảng
hàng không, sân bay tại Việt Nam” đã diễn ra tại Hà
Nội.

Tại hội thảo, đại diện phía Việt Nam đã nêu thực
trạng và thách thức trong quản lý tiếng ồn tàu bay
của Việt Nam, khi đứng trước kế hoạch gia tăng số
lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển, cũng
như mở rộng, xây mới các sân bay trên toàn quốc.

Hội thảo do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA) và Bộ Giao thông Vận tải chủ trì và đồng tổ
chức. Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Hàng không
(Bộ Giao thông, Cơ sở hạ tầng, Đất đai và Du lịch
Nhật Bản), Công ty TNHH RION, cùng nhiều hiệp
hội, trường đại học và các công ty quan tâm tới vấn đề
ô nhiễm tiếng ồn trong các hoạt động giao thông vận
tải nói chung, đặc biệt là ô nhiễm tiếng ồn tại các cảng
hàng không, sân bay nói riêng.

Đáp lại, đại diện phía Nhật Bản đã chia sẻ những
kinh nghiệm thiết thực trong khảo sát, giám sát và
xử lý ô nhiễm tiếng ồn, xu hướng dự báo mới nhất
mà Nhật Bản đã nghiên cứu và thực thi trong hơn 50
năm qua.
Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Dự án
về giám sát tiếng ồn tàu bay do JICA ủy thác cho
công
2
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công ty RION thực hiện từ giữa năm 2018 đến tháng
4/2020, trong khuôn khổ “Chương trình đề xuất từ các
doanh nghiệp Nhật Bản”.

hoạch hiệu quả trong tương lai.

Công ty RION sẽ lắp đặt các thiết bị đo lường, giám
sát hiện đại tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài vào
đầu năm 2019. Các hoạt động thu thập và phân tích dữ
liệu, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ của ngành
hàng không trong lĩnh vực giám sát tiếng ồn tàu bay
và thành lập sổ tay hướng dẫn các phương pháp đo
lường cũng sẽ được tổ chức, nhằm bảo vệ môi trường
và sức khỏe người dân, xây dựng chính sách và quy

Thiết bị đo lường, giám sát được trưng bày tại Hội thảo

JICA hỗ trợ nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị
trường chứng khoán

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, ông Konaka Tetsuo (trái) và
Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng (phải) trong buổi kí kết

Biên bản Thảo luận (R/D) của “Dự án Tăng cường
Năng lực về Nâng cao tính Công bằng và Minh bạch
của Thị trường Cổ phiếu Việt Nam” đã được ký kết
tại Hà Nội ngày 5/11/2018 giữa Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước (UBCKNN).

và xem xét sửa đổi khung pháp lý liên quan. Dự án
dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019 và được triển
khai trong 3 năm.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBCKNN Trần
Văn Dũng nói: “Việc ký kết dự án này là rất cần
thiết cho thị trường chứng khoán Việt Nam bởi thị
trường phát triển rất nhanh trong khi chất lượng
quản lý, tính minh bạch và quản trị công ty còn
thấp”.

Trong những năm gần đây, giá trị vốn hóa thị
trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh trong bối
cảnh nền kinh tế chuyển đổi tích cực theo định hướng
kinh tế thị trường và khu vực kinh tế tư nhân phát
triển mạnh mẽ.

Ông Dũng bổ sung thêm rằng, qua 18 năm phát
triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đến
nay, thị trường trái phiếu có giá trị tương đương
khoảng 30% GDP, trong đó 22% là từ thị trường trái
phiếu Chính phủ. Như vậy, cùng với giá trị vốn hóa
thị trường cổ phiếu đạt ngưỡng 80% GDP, tổng giá
trị của thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt
qua mức GDP của nền kinh tế.

Dự án Hợp tác Kỹ thuật nói trên nhằm tăng cường
năng lực của UBCKNN và hai Sở Giao dịch Chứng
khoán (SGD) Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong hoạt
động giám sát thị trường và các trung gian thị trường,
quản lý hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu,
đồng thời tăng cường nhận thức của lãnh đạo doanh
nghiệp về bảo vệ nhà đầu tư.

Để đạt được thành công này, thị trường Việt Nam
cũng nhận được hỗ trợ từ các đối tác Nhật Bản, gồm
các SGD chứng khoán và các định chế tài chính.
Hiện, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có
21.000 tài khoản nước ngoài đầu tư, trong đó 7.000
tài khoản là của Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Dự án, JICA sẽ hỗ trợ UBCKNN
và hai SGD rà soát khuôn khổ quản lý giám sát, cung
cấp tư vấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng
lực, cập nhật các hướng dẫn/sổ tay hoạt động nội bộ
3
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Trưởng Đại diện JICA Việt Nam, ông Konaka Tetsuo cũng khẳng định, thị trường cổ phiếu Việt Nam
còn dư địa và tiềm năng để phát triển hơn nữa cả về
quy mô và chất lượng. Với sự phát triển mạnh mẽ gần
đây của thị trường nhờ quá trình cổ phần hóa doanh
nghiệp Nhà nước (DNNN), thị trường có thể thu hút
nhiều nhà đầu tư hơn nữa để đáp ứng nhu cầu huy
động vốn lớn của các doanh nghiệp tư nhân.

của Chính phủ Việt Nam.
Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã cổ phần
hóa 508 DNNN. Trong giai đoạn tiếp theo đến năm
2020, tiến trình thoái vốn Nhà nước quyết liệt hơn
đã được đưa vào kế hoạch và triển khai từng bước,
trong đó có việc cổ phần hóa những tập đoàn, tổng
công ty Nhà nước lớn. Bên cạnh việc niêm yết cổ
phiếu của các DNNN, thị trường cũng mong đợi sẽ
có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân được niêm yết
và tham gia thị trường hơn nữa, qua đó giúp mở
rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn
huy động vốn của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, xây dựng một “môi trường thân
thiện với nhà đầu tư” là rất cần thiết để khai thác và
hiện thực hóa hết tiềm năng của thị trường, thông qua
việc thúc đẩyy tính công bằng, minh bạch và hiệu quả
của thị trường. Điều này cũng phù hợp với chính sách

Khánh thành Nhà máy xử lý nước thải khu vực
Chùa Cầu

Nhà máy xử lý nước thải khu vực Chùa Cầu

Lễ khánh thành công trình Nhà máy xử lý nước thải
thuộc “Dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực
Chùa Cầu thành phố Hội An” đã diễn ra hôm
16/11/2018.
Dự án xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải
và cải tạo kênh thoát nước tại khu vực Chùa Cầu là
Dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật
Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
thực hiện, nhằm cải thiện chất lượng nước và cảnh
quan xung quanh khu vực Chùa Cầu, cải thiện môi
trường vệ sinh đô thị, bảo vệ di tích thắng cảnh của
thành phố Hội An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế khu vực.
Dự án có tổng viện trợ không hoàn lại với giá trị
1,11 tỷ yên và được thực hiện từ đầu năm 2016, dự
kiến kết thúc tháng 4/2019.
Dự án bao gồm hợp phần xây dựng công trình xử lý
nước thải (công suất xử lý 2.000m3/ngày), cải tạo
tuyến kênh thoát nước tại khu vực xung quanh Chùa
Cầu (dài khoảng 1,68 km) và hợp phần đào tạo về vận
hành nhà máy xử lý nước thải. Cho đến nay, các hợp
phần về xây dựng đã hoàn thành và dự kiến hợp phần
đào tạo sẽ được bắt đầu triển khai từ nay cho tới tháng
4/2019.

Một trong những điểm nổi bật của Dự án là việc
áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến (phương
pháp xử lý nước thải lọc nhỏ giọt cải tiến) của doanh
nghiệp Nhật Bản, có ưu điểm sử dụng ít năng lượng
nhưng chất lượng nước sau xử lý ổn định và đạt yêu
cầu. Chi phí vận hành và bảo trì thấp cũng là một ưu
điểm của công nghệ này.
Việc đi vào hoạt động của công trình xử lý nước
thải này sẽ góp phần cải thiện môi trường vệ sinh,
cải thiện cảnh quan của khu vực phố cổ Hội An, từ
đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế
của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ khánh thành
4
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JICA hỗ trợ Việt Nam trong công tác dự phòng và điều
trị HIV/AIDS

Lễ kí kết Biên bản Thảo luận dự án Hợp tác kỹ thuật nhằm hỗ trợ
công tác dự phòng và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam

Ngày 1/11/2018, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương
đã ký kết Biên bản Thảo luận (Record of Discussions:
R/D) Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Thiết lập hệ thống phản
hồi thông tin từ phòng thí nghiệm tới người bệnh
“bench-to-bedside system”*1 vì một chương trình
kháng vi rút (ARV) bền vững và ngăn ngừa nhiễm
HIV mới tại Việt Nam”.

(Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) với các cơ
sở y tế địa phương, cho phép chia sẻ kết quả xét
nghiệm của từng bệnh nhân. Kết quả trên hệ thống sẽ
giúp các bác sĩ tại cơ sở y tế địa phương có thể phát
hiện sớm thất bại điều trị, kháng thuốc ARV, từ đó
lựa chọn phác đồ ARV mới một cách hợp lý nhất để
tối ưu hóa mục tiêu ức chế vi rút, tránh bùng phát vi
rút và giảm số lượng các trường hợp nhiễm mới HIV
trong vùng.

Với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và sự hỗ trợ từ
các tổ chức quốc tế, dịch bệnh HIV/AIDS ở Việt Nam
đã được khống chế từ sau đợt bùng phát đầu những
năm 2000. Tuy nhiên, từ tháng 1/2019, chi phí điều trị
HIV/AIDS sẽ chuyển sang thanh toán thông qua bảo
hiểm y tế (BHYT) do viện trợ của các tổ chức quốc tế
bị cắt giảm. Thay đổi này có thể ảnh hưởng tới thành
quả khống chế dịch HIV/AIDS của Việt Nam.

Đồng thời Dự án cũng tiến hành thiết lập hệ thống
giám sát miễn dịch học đối với nhóm có nguy cơ cao
nhiễm vi rút HIV (VD: nhóm đồng tính nam) đang
điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc
ARV.
Dự kiến, Dự án sẽ được thực hiện từ 4/2019 đến
3/2024, chủ yếu tại khu vực miền Bắc.

Dự án nói trên của JICA sẽ thiết lập hệ thống giám
sát công tác điều trị HIV/AIDS trong bối cảnh chuyển
đổi sang BHYT và đề xuất với Chính phủ Việt Nam
các khuyến nghị thích hợp phòng tránh những bất lợi
đáng tiếc.

Là hệ thống thông tin từ phòng thí nghiệm đến người bệnh
giúp tăng cường hiệu quả điều trị HIV, bằng việc tiến hành
xét nghiệm đo tải lượng vi-rút và dung nạp thuốc của bệnh
nhân điều trị tại cơ sơ y tế chỉ định trong dự án tại phòng thí
nghiệm (bench) của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương.
Kết quả thu được từ phòng thí nghiệm sẽ được phản hồi ngay
lập tức tới nơi bệnh nhân đang điều trị (bedside) tại cơ sở y
tế đó và các cơ quan liên quan như Cục Phòng, chống
HIV/AIDS Bộ Y tế.
*1

Dự án sẽ thiết lập hệ thống phần mềm giám sát
người bệnh, kết nối giữa bệnh viện tuyến trung ương

Dự án mới về trao quyền kinh tế cho phụ nữ
học thấp hơn ở trẻ em gái, phụ nữ có thu nhập thấp
hơn, tỷ lệ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực còn cao,
hay tỷ lệ tử vong cao của phụ nữ khi sinh nở. Những
bất bình đẳng này đòi hỏi phải có những nỗ lực
không mệt mỏi của tất cả các bên, bao gồm cả các cơ
quan tài trợ như JICA.

“Nhật Bản sẽ tiên phong trong việc xây dựng một xã
hội mà người phụ nữ có thể tỏa sáng”. Đó là cam kết
của Thủ tướng Shinzo Abe trước cộng đồng quốc tế tại
phiên họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 68 vào
tháng 9/2013, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc
đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xã hội và nâng cao
năng lực cho họ.
Dù thế giới đã có rất nhiều nỗ lực để cải thiện vị thế
của người phụ nữ nhưng bất bình đẳng giới vẫn tồn tại
dưới nhiều hình thức. Đó có thể là tình trạng tỷ lệ đi
5

Đối với JICA, thúc đẩy bình đẳng giới và trao
quyền cho phụ nữ là nhiệm vụ chủ chốt để đạt được
mục tiêu “phát triển bao trùm” mà JICA đã đề ra.
Trên thế giới, JICA đã có nhiều hoạt động xây dựng
c
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chính sách và thể chế thúc đẩy bình đẳng giới và
trao quyền cho phụ nữ. Tại Việt Nam, JICA đã và
đang thực hiện các dự án về bảo vệ sức khỏe bà mẹ
và trẻ em cũng như phòng chống buôn bán người.

Trong khuôn khổ dự án, JICA và Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ triển khai hoạt động
đào tạo cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính (Ví
dụ: các tổ chức tài chính vi mô chính thức, các
chương trình tài chính vi mô, các ngân hàng thương
mại v.v…) và những kiến thức cơ bản về tài chính
toàn diện đáp ứng giới và các thực hành tốt từ các
nước khác.

Dự án mới mang tên “Dự án thúc đẩy tài chính
toàn diện đáp ứng giới thông qua Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam” đã được ký kết vào ngày
28/11/2018 tại Hà Nội giữa JICA Việt Nam và Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN).

Đồng thời, Dự án sẽ hỗ trợ một số đơn vị cung cấp
dịch vụ tài chính phát triển các sản phẩm mới đáp ứng
nhu cầu đa dạng tại các giai đoạn khác nhau trong
cuộc sống của người phụ nữ. Các bài học và kinh
nghiệm thực tiễn thu được từ Dự án sẽ được chia sẻ
với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phục vụ
công tác xây dựng chính sách thúc đẩy tài chính toàn
diện.

Dự án Hợp tác Kỹ thuật mới này dự kiến được
triển khai từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2021 nhằm
nâng cao năng lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam trong việc thúc đẩy phát triển và cung cấp các
dịch vụ tài chính cũng như phi tài chính đáp ứng nhu
cầu của phụ nữ tại địa phương.
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Voice of Volunteer

Chị Kaori Fujisaki (áo đen, bên phải)

hậu” mà tôi có tham gia dịch cách đây 3 năm được
trao giải Nobel kinh tế.

Tôi là Tình nguyện viên (TNV) JICA về khuyến nông
tại tỉnh Thanh Hóa trong vòng 2 năm kể từ tháng
4/2003. Lúc bấy giờ, tôi là TNV đầu tiên tại đây. Công
việc chủ yếu của tôi là phân tích tình hình, điều tra nhu
cầu, lập kế hoạch hoạt động… Khi đó, việc cử tình
nguyện viên đến Việt Nam trong lĩnh vực khuyến nông
còn rất mới mẻ nên ban đầu tôi gặp khá nhiều trở ngại,
nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác thích thú như
mình đang khám phá một chân trời mới.

Trong cuốn sách, Giáo sư kinh tế danh tiếng tại Mỹ
này đã phân tích tác động kinh tế của biến đổi khí hậu,
và đề xuất biện pháp làm giảm sự nóng lên của trái
đất. Mặc dù tôi không hề quen biết với tác giả, nhưng
sau nhiều tháng chuyên tâm dịch cuốn sách đó, rồi nói
chuyện về tinh thần, tư tưởng cuốn sách cho nhiều
người Nhật Bản, tôi thấy mình trở nên gần gũi với tác
giả và khi nhận được tin tác giả cuốn sách được trao
giải Nobel, tôi vui cứ như mình được nhận giải vậy.

Sau khi về nước, tôi làm việc cho một tổ chức phi
chính phủ (NGO), đồng thời học dịch thuật xuất bản mỗi
tuần một buổi. Ban đầu tôi học đơn giản vì thích đọc
sách và viết lách, và cũng biết là ngành xuất bản những
năm gần đây gặp nhiều khó khăn, chỉ có một số ít dịch
giả có thể xuất bản được sách. Tuy nhiên, nhờ một giáo
viên cũ ở trường dịch thuật giới thiệu, tôi đã tham gia
một cuộc thi dịch thuật và trúng tuyển, và kể từ đó đến
nay, tôi đã dịch được 7 cuốn sách, truyện.

Hầu như các dịch giả không mấy khi được xuất
hiện, chỉ đóng vai trò là người trợ giúp chuyển ngữ,
khi được khen bài dịch là “dễ hiểu” thì thấy mừng rỡ,
khi bị chê là “khó hiểu” thì vô cùng lo lắng.
Tôi thì sau khi xem đi xem lại sản phẩm đã dịch
xong xuôi của mình lại hay nghĩ là “chỗ này đáng lẽ
dịch thế này thì tốt hơn”. Tuy nhiên, sau đó tôi lại
nghĩ rằng: “Mà thôi, mình lúc đó đã cố gắng hết sức
rồi”, và đối với tôi, đó mới là điều quan trọng.

Nghe có vẻ như giữa dịch giả và TNV không có điểm
gì chung, nhưng tôi thì nghĩ vẫn có một số điểm tương
đồng.
Ví dụ, tôi nhớ mình được dạy trong Trung tâm đào tạo
Nihonmatsu rằng: “Nhân vật chính lúc nào cũng là
người ở địa phương, còn TNV là người trợ giúp", còn
trong dịch thuật, nhân vật chính bao giờ cũng là tác giả,
còn dịch giả là người giúp chuyển ngữ.

Tất cả tài liệu cần dịch, hiệu đính đi hiệu đính lại,
đọc sửa bản thảo hàng chục lần rồi mới xuất bản,
nhưng ngay sau khi vừa gửi đi, tôi nhận thấy có một
số điểm “đáng lẽ chỗ đó phải dịch như thế này thế
kia”. Tuy nhiên, thay vì nuối tiếc, tôi lại thấy tự hào
và gắn bó với sản phẩm của mình.

Dịch giả gần như được coi là “tác giả” nếu như có thể
xóa mờ những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, hay có
khi là khám phá được ẩn ý sâu xa của tác giả để biến tác
phẩm trở nên hấp dẫn và tỏa sáng hơn. Đó chẳng phải là
điều rất nhiều TNV vẫn đang thường làm hay sao?

Hoạt động của TNV có giống như vậy không? Sau
khi về nước, nhìn lại quãng thời gian làm TNV, có lúc
tôi nghĩ rằng có những việc "đáng ra nên làm như
vậy”, nhưng rồi lại nghĩ quan trọng là lúc đó mình
chắc chắn đã nỗ lực hết sức rồi.

Tôi nghĩ có nhiều điểm chung giữa tác giả và dịch giả
khi mà dịch giả “nhập tâm cùng với tác giả”. Có những
khi dịch một tác phẩm sang tiếng Nhật trong nhiều tháng
liền, tôi có cảm giác rất lạ như thể mình là cái bóng hay
là người thân của tác giả đó.

Hiện tại, tôi công tác tại một tổ chức giao lưu quốc
tế và phụ trách chương trình mời trí thức đến từ các
nước Châu Á. Vì đang tập trung cho công việc ở đây
nên hiện nay tôi ít tham gia dịch sách. Tuy nhiên, cho
dù làm việc với vai trò, vị trí nào tôi cho rằng việc có
thể xóa rào cản ngôn ngữ và văn hóa để trở nên gần
gũi với nhau là rất đáng trân trọng.

Dịch giả cũng lại khác với tình nguyện viên, “tác
giả/nhân vật chính” không nhập vào bên trong mình mà
ở đâu đó trong câu chuyện mình quan tâm và khiến
mình muốn giúp đỡ.
Gần đây, tôi cũng có cảm giác như vậy khi nghe tin
Giáo sư William Nordhaus, tác giả cuốn “Sòng bạc khí
7

Kaori Fujisaki
Tình nguyện viên JICA đợt 3 năm 2002, hiện đang
công tác tại Phòng Kế hoạch, Tổ chức, Ngôi nhà Quốc
tế Nhật Bản
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Voice of Vietnam
“Nhớ về Nhật Bản”

Ảnh và bài: Lê Minh, Phó trưởng phòng Phòng pháp luật hình
sự, Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp

Thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời và
thật may mắn khi một phần tuổi thanh xuân của tôi
được sống và học tập tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp.
Dù thời gian chỉ gần 3 năm ở đây nhưng những kỷ
niệm tươi đẹp sẽ đi mãi trong suốt cuộc đời của tôi.

tuần; hồi hộp chờ gõ cửa phòng của thầy và cùng
thầy trao đổi các nội dung của luận văn sẽ viết;
những lần cùng thầy đi đến gặp các luật sư, công tố
viên để lấy thêm thông tin, tư liệu. Tôi nhớ những
buổi gặp gỡ tại nhà riêng cùng gia đình thầy và sinh
viên Việt Nam chúng tôi làm các món ăn truyền
thống của Việt Nam để giới thiệu tới thầy và gia
đình.

Năm 2004 tôi lên đường sang học thạc sỹ tại Trường
Đại học tổng hợp Nagoya sau khi nhận được Học bổng
phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản
(JDS). Nhóm chúng tôi gồm 30 người trẻ tuổi, đầy
nhiệt huyết, sang Nhật với những khát vọng lớn lao.
Tôi và một bạn nữa được học tại trường Nagoya,
chúng tôi được xem là may mắn hơn các bạn còn lại đi
cùng đợt đó vì ở đây chúng tôi được học thêm 6 tháng
tiếng Nhật. Vì vậy mà sau này mọi người cùng nhóm
cứ mặc định là “trình tiếng Nhật” của chúng tôi không
thể tệ.

Ba năm ở Nhật, chúng tôi đã được rất nhiều trải
nghiệm ngoài thời gian học trên lớp và tự chuẩn bị
cho việc viết luận văn. Đó là những chuyến đi với
bạn bè JDS cùng khóa xuyên qua nhiều thành phố
trên những chuyến tàu bằng vé seishun Juhachi
kippu 1 đó là những lần đi ngắm hoa anh đào nở rộ
vào đầu tháng Tư hay ngắm lá vàng lá đỏ vào mùa
thu; đó là chuyến đi leo núi Phú Sỹ và trở về với làn
da đen sạm do tia tử ngoại vì quên dùng kem chống
nắng; là mùa đông năm 2005 tuyết trắng xóa phủ
dầy cùng mẹ đi tàu siêu tốc shinkansen từ Kobe trở
về Nagoya và những ngày hè chói chang đạp xe lên
xuống các con dốc trên đường đến trường…

Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã hơn 14 năm
kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước Mặt trời
mọc, đến vùng đất của sự đa dạng về văn hóa nghệ
thuật tuyền thống và công nghệ tiên tiến. Ngồi nhớ lại
tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc khi nhận
được học bổng JDS.

Giờ đây, mỗi khi có dịp, tôi vẫn khuyên các em
hãy đến học tập và sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.
Tôi vẫn gặp và nói chuyện thường xuyên với những
người bạn Nhật Bản của mình, vẫn hàng ngày trau
dồi tiếng Nhật và theo dõi thông tin về nước Nhật.

Đây là học bổng tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho
sinh viên nước ngoài sinh sống và học tập tại Nhật
Bản. Tôi nhớ những buổi họp định kỳ, nhớ các nhân
viên của JICE (Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản)
luôn sẵn sàng lắng nghe và nhiệt tình tìm cách giải
quyết các vấn đề của chúng tôi; nhớ những lần đi thực
tế ở Hokkaido hay đi trượt tuyết ở Nagano; nhớ những
buổi giao lưu với các em học sinh cấp 3 hay cùng sinh
viên tình nguyện người Nhật; nhớ những ngày làm
việc tại phòng thí nghiệm đến đêm khuya và trở về nhà
trên những con đường thanh vắng…

Với tôi, nỗi nhớ về Nhật Bản không bao giờ nguôi
và đó là tình yêu vĩnh cửu. Sau khi về nước tôi đã có
dịp quay lại Nhật Bản và Nagoya đôi lần. Năm sau
tôi sẽ quay lại, sẽ đi ngắm hoa anh đào nở rộ vào
cuối tháng Ba và hát “bokura wa kitto matteru, kimi
to mata aeru hibi o”2– bài hát Sakura yêu thích thưở
nào.
Vé thanh xuân tuổi 18 hay gọi tắt là Vé thanh xuân – là
loại vé có thể lên xuống thoải mái tuyến JR trên toàn quốc.
JR là tập đoàn tàu điện với quy mô lớn nhất tại Nhật Bản.
2
Tạm dịch: Chúng mình chắc chắn sẽ chờ, đợi chờ ngày gặp
cậu
1

Tôi nhớ đến người thầy hướng dẫn của tôi – thầy
Morigiwa Yasutomo. Phải nói rằng rất nhiều bạn bè đã
ghen tỵ với tôi vì tôi may mắn được thầy hướng dẫn.
Tôi nhớ những lần đến gặp thầy theo lịch hẹn hàng
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Gốm Bát Tràng
Lê Quỳnh Anh

Vào khoảng thế kỷ 12, thời nhà Lý, 18 dòng họ làm gốm ở làng Bồ
Bát, tỉnh Ninh Bình, đã ngược dòng sông Hồng tới khu vực phường Bạch
Thổ, huyện Gia Lâm, thấy địa thế phù hợp với nhu cầu sản xuất và vận
chuyển phục vụ việc xây dựng cung điện của nhà vua, nên đã quyết định
lập nghiệp tại nơi đây, theo thời gian, hình thành nên làng gốm Bát
Tràng ngày nay.
Để cho ra được một sản phẩm gốm có rất nhiều công đoạn. Đất sét
trắng được phối trộn theo tỷ lệ nhất định, lọc bỏ tạp chất và phơi khô, khi
đạt được độ dẻo cần thiết thì mang ủ làm nguyên liệu cho việc tạo dáng
sản phẩm.
Hầu hết, đồ gốm Bát Tràng được sản xuất
theo lối thủ công
Cách tạo dáng chủ yếu là chuốt bằng tay, hoặc dùng khuôn thạch cao.
Sản phẩm được tạo dáng sẽ được hong cho đến khi bề mặt se lại, sau đó được sửa cho trơn nhẵn, phơi hoặc sấy
khô, rồi đưa vào lò nung sơ ở nhiệt độ từ 850-900 độ để đạt độ cứng cần thiết và loại bỏ các sản phẩm lỗi. Lúc
này, tuỳ theo yêu cầu, sản phẩm sẽ được vẽ họa tiết, tráng một lớp men và đưa vào lò nung ở nhiệt độ 1.250 độ.
Hầu hết, đồ gốm Bát Tràng được sản xuất theo lối thủ công, thể hiện rõ rệt tài năng sáng tạo của người thợ
lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Do tính chất của các nguồn nguyên liệu tạo cốt gốm và việc tạo dáng đều làm bằng tay trên bàn xoay, cùng
với việc sử dụng các loại men khai thác trong nước theo kinh nghiệm nên đồ gốm Bát Tràng có nét riêng là cốt
đầy, chắc và khá nặng, lớp men trắng thường ngả màu ngà, đục.
Bát Tràng cũng là làng gốm có các dòng men riêng, từ loại men ngọc cùng với nâu và trắng cho đến men rạn
với cốt gốm xốp có màu xám nâu.
Dựa vào ý nghĩa sử dụng, có thể phân chia loại hình của đồ gốm Bát Tràng thành: Đồ gốm gia dụng; Đồ gốm
trang trí; và Đồ gốm dùng làm đồ thờ cúng, trong đó, chân đèn, lư hương và đỉnh là những sản phẩm có giá trị
đối với các nhà sưu tầm đương đại vì lẽ trên nhiều chiếc có minh văn cho biết rõ họ tên tác giả, quê quán và
năm tháng chế tạo, nhiều chiếc còn ghi khắc cả họ và tên của những người đặt hàng. Đó là một nét đặc biệt
trong đồ gốm Bát tràng.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)- Văn phòng Việt Nam
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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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