
 

Số 40 (Tháng 4 năm 2019) 

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam 

      

 

 

  

 

Quỹ hội nhập 

ASEAN – Nhật 

Bản cấp học bổng 

trị giá hơn 1 triệu 

USD cho học viên 

Thạc sĩ Đại học 

Việt Nhật 

(Trang 2) 

 

Hội thảo chính 

sách bảo hiểm y tế 

với mục tiêu chăm 

sóc sức khỏe toàn 

dân 

(Trang 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác Việt Nam- Nhật Bản phòng chống 
thiên tai 

Thiên tai hàng năm gây tổn thất từ 1-1,5% 

tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) cho Việt 

Nam, chưa kể những tổn thất về tinh thần đối 

với con người và cộng đồng dễ bị tổn thương do 

thiên tai. Tuy nhiên, đầu tư cho lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai còn nhỏ lẻ, nặng về giải quyết 

hỗ trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả, chứ chưa 

chủ động bố trí dòng kinh phí thường xuyên để 

triển khai các hoạt động phòng ngừa. Kinh 

nghiệm của Nhật Bản và một số nước trong khu 

vực cho thấy, hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu 

tư trước thiên tai, sẽ góp phần giảm chi phí để 

ứng phó và khắc phục hậu quả. 

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia trên 

thế giới có nhiều nét tương đồng về những ảnh 

hưởng do thiên tai và biến đổi khí hậu. Văn 

phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại 

Việt Nam (JICA Việt Nam) và nhiều tổ chức 

khoa học công nghệ đã cử các chuyên gia giỏi 

sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm. 

Năm 2015, Khung hành động Sendai đã 

được hơn 185 quốc gia nhất trí thông qua tại 

Hội nghị toàn cầu Liên Hợp Quốc lần thứ ba 

về giảm thiểu rủi ro thiên tai với bảy mục tiêu 

đến 2030, tập trung giảm đáng kể những rủi ro 

thiên tai và tổn thất về người, sinh kế, sức khỏe 

và tài sản. 

Để đạt được bảy mục tiêu toàn cầu nêu trên, 

mỗi quốc gia, mỗi địa phương cần phải xây 

dựng được các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai các cấp. Theo khuyến nghị của các chuyên 

gia JICA, Việt Nam cần hướng tới những giải 

pháp đầu tư trước thiên tai dựa trên bằng 

chứng, từ đó xây dựng dòng ngân sách cho hệ 

thống phòng, chống thiên tai các cấp. 

Tại Hội thảo ngày 6/3/2019 do JICA phối 
hợp với Tổng cục Phòng, Chống thiên tai tổ 

chức tại Hà Nội nhằm chia sẻ nhiều kinh 
nghiệm liên quan đến đầu tư và xây dựng kế 

hoạch phòng, chống thiên tai, thảm họa, Giáo 
sư Takeya Kimio, Cố vấn kỹ thuật cho Chủ 

tịch JICA, thành viên Nhóm xây dựng Khung 
hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi 

ro thiên tai 2015-2030 cho biết: “Sau Thế 
chiến thứ II, mặc dù bộn bề với hàng ngàn 

đầu việc để phục hồi đất nước, Nhật Bản vẫn 

quyết định duy trì mức đầu tư 5-8% ngân 
sách chính phủ năm cho công tác phòng, 

chống, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra”*.  

Tại Hội thảo, đại diện phía Việt Nam từ 63 

tỉnh/thành cũng chia sẻ những bất cập trong 

công tác phòng chống thiên tai ở địa phương do 

năng lực cán bộ, cơ sở hạ tầng thông tin kiến 

thức và nguồn tài chính hạn chế. Đội ngũ cán 

bộ 

 

 

Hội thảo bên lề Cuộc họp lần thứ hai Nhóm công tác các nền kinh tế lớn toàn cầu (G20) ngày 13/3 tại 

Tokyo Nhật Bản 

TIÊU ĐIỂM 
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bộ chuyên trách làm công tác phòng chống thiên tai chưa 

có hoặc còn thiếu, chưa được đào tạo chuyên sâu và 

không đồng đều giữa các cấp; cơ sở hạ tầng phục vụ công 

tác đánh giá rủi ro thiên tai như thông tin, kiến thức, tài 

liệu hướng dẫn, cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai, mạng 

lưới quan trắc khí tượng thủy văn… còn rất hạn chế, dẫn 

đến những đánh giá còn mang tính lý thuyết. Đặc biệt 

kinh phí dành cho hoạt động phòng, chống thiên tai còn 

quá hạn hẹp, khó đảm bảo thực hiện đầy đủ các hoạt động 

giảm thiểu rủi ro thiên tai theo quy định. 

Ngày 13/3/2019, Hội thảo bên lề Cuộc họp lần thứ 

hai Nhóm công tác các nền kinh tế lớn toàn cầu (G20) 

tổ chức tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, với chủ đề 

“Triển vọng đạt mục tiêu Chương trình Nghị sự về 

giảm thiểu rủi ro thiên tai”, đã bàn về hoạt động của 

các quốc gia thành viên G20 và các tổ chức quốc tế 

trong “Đầu tư trước thiên tai, thảm họa” và “Xây dựng 

lại tốt hơn (BBB)” nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho các 

nước thành viên trong đầu tư lĩnh vực giảm thiểu rủi 

ro thiên tai. 

Tại Hội thảo, Bà Megumi Muto, Vụ trưởng Vụ 

Môi trường Toàn cầu của JICA Nhật Bản đã khuyến 

nghị: “Đầu tư trước thiên tai sẽ rẻ hơn rất nhiều so 

với chi phí để khắc phục hậu quả”. Theo đó, tổng hợp 

của JICA cho thấy, “nếu chúng ta đầu tư 1USD cho 

các hoạt động phòng ngừa trước thiên tai, chúng ta sẽ 

tiết kiệm được 7USD chi phí cho các hoạt động ứng 

phó và khôi phục lại”. 

Hội thảo cũng thống nhất rằng, rõ ràng Việt Nam 

cần thiết lập một cơ chế tài chính đủ mạnh nhằm duy 

trì hoạt động đầu tư cho hoạt động phòng, chống 

thiên tai, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn 

ngân sách quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

 

(*) 
 

 

Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản cấp học bổng trị giá hơn 1 
triệu USD cho học viên Thạc sĩ Đại học Việt Nhật 

 Dự án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

các nước tiểu vùng sông Mekong tại trường Đại học 

Việt Nhật”, được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua 

Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF), sẽ cấp nhiều 

suất học bổng giá trị cao cho học viên Thạc sĩ trường 

Đại học Việt Nhật (VJU) trong hai khóa 2019-2021 và 

2020-2022. 

Dự án sẽ hỗ trợ 208 suất học bổng hỗ trợ học phí toàn 

phần của mỗi học kỳ và 52 suất học bổng toàn phần đi 

thực tập tại Nhật Bản từ một tới bốn tháng (bao gồm 

toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay 2 chiều) cho 

các học viên Việt Nam. 

Học bổng hỗ trợ học phí sẽ được xét theo từng kỳ dựa 

trên kết quả thi tuyển đầu vào (xét hồ sơ và phỏng vấn) 

hoặc kết quả học tập của học kỳ trước đó. Học bổng 

toàn phần đi thực tập tại Nhật sẽ được xét căn cứ vào 

kết quả học tập trong năm học thứ nhất. 

Đặc biệt Dự án cung cấp 17 suất học bổng đặc biệt 

cho học viên đến từ Campuchia, Lào và Myanmar học 

tập tại VJU và đi thực tập tại Nhật Bản. Học bổng bao 

gồm: vé máy bay đến Việt Nam để học tập và vé máy 

bay về Campuchia/Lào/Myamar sau khi kết thúc khóa 

học, sinh hoạt phí và bảo hiểm trong thời gian học tập 

tại Việt Nam cũng như toàn bộ chi phí đi thực tập tại 

Nhật Bản từ một tới bốn tháng. Các suất học bổng đặc 

biệt này sẽ được xét cấp dựa trên kết quả thi tuyển đầu 

vào. 

Bên cạnh sự hỗ trợ từ Dự án nêu trên, VJU cũng cấp 

nhiều  
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Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội 

Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo 

nhiều suất học bổng đi thực tập tại Nhật Bản, hỗ trợ học 

phí toàn phần và bán phần từ nguồn tài trợ của Chính 

phủ, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. 

Hội thảo chính sách bảo hiểm y tế với mục tiêu chăm sóc sức 
khỏe toàn dân 

 

VJU tiếp nhận hồ sơ dự tuyển cho khóa 2019 – 

2021 tới ngày 19/7/2019 và khai giảng các chương 

trình thạc sĩ vào tháng 9/2019. 

 

 Ngày 12/3/2019, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

(JICA) phối hợp cùng Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam tổ chức Hội thảo “Chính sách bảo hiểm y tế trong 

mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân và ứng phó với 

già hóa dân số”, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về 

lĩnh vực bảo hiểm y tế giữa hai nước.  

Hội thảo là một trong những hoạt động của Dự án hợp 

tác kỹ thuật của JICA “Xây dựng và tăng cường quản 

lý phương thức chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản do 

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả tại Việt Nam”. 

Hội thảo có sự tham dự của hơn 80 đại biểu là lãnh 

đạo, cán bộ đến từ các đơn vị xây dựng, thực hiện chính 

sách bảo hiểm y tế Việt Nam, như Vụ Bảo hiểm Y tế, 

Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam, Viện Nghiên cứu Hoạch định Chính sách Bảo 

hiểm Y tế… 

Tại Hội thảo, GS. Kenji SHIMAZAKI và GS. Taichi 

ONO, chuyên gia chính sách an sinh xã hội thuộc Học 

viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản 

(GRIPS), đã giới thiệu hệ thống bảo hiểm y tế Nhật 

Bản, kinh nghiệm triển khai bao phủ chăm sóc sức 

khỏe toàn dân (UHC) và hệ thống dịch vụ y tế, phúc 

lợi xã hội cho người cao tuổi của Nhật Bản. 

Nội dung trình bày này đã nhận được sự quan tâm 
và nhiều câu hỏi từ các đại biểu tham dự Hội thảo. 
Ngoài ra, Hội thảo có phần trình bày về chiến lược tài 
chính y tế và phương thức chi trả bảo hiểm y tế -
những yếu tố quan trọng để vận hành hệ thống bảo 
hiểm y tế một cách hợp lý- của chuyên gia Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB).  

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) nghĩa 
là tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ 
y tế cơ bản, đảm bảo chất lượng mà không gặp phải 
khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, tại Việt Nam tỷ lệ 
tự chi trả của bệnh nhân trên tổng chi phí y tế của cả 
nước là hơn 40%. Đây là gánh nặng kinh tế cho mỗi 
gia đình. 

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt 

động nhằm bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo 

mọi người dân có thể yên tâm tiếp cận các dịch vụ y 

 

Đại học Việt Nhật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được chung tay xây dựng bởi 

hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản và là biểu tượng trong lĩnh vực học thuật cho mối quan hệ chiến lược sâu 

rộng giữa hai quốc gia.  

Các chương trình đào tạo và nghiên cứu tại Trường đều được xây dựng và vận hành theo mô hình đồng điều 

phối với một hoặc hai đối tác là các trường đại học hàng đầu Nhật Bản như: ĐH Tokyo, ĐH Osaka, ĐH Tsukuba, 

ĐH Quốc lập Yokohama, ĐH Waseda, ĐH Ritsumeikan và ĐH Ibaraki. 

Các chương trình thạc sĩ hiện nay của ĐH Việt Nhật bao gồm: Công nghệ Nano; Kỹ thuật Hạ tầng; Kỹ thuật 

Môi trường; Biến đổi Khí hậu & Phát triển; Chính sách Công; Khu vực học (Việt Nam học và Nhật Bản học); 

Quản trị Kinh doanh; Lãnh đạo toàn cầu (dự kiến). Đây là các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và cả Việt Nam, 

Nhật Bản có nhu cầu. Nhiều học viên tốt nghiệp từ ĐH Việt Nhật đang học tiếp Tiến sĩ tại các trường ĐH danh 

tiếng ở Nhật Bản và trên thế giới, cũng như đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Nhật Bản, các bộ, 

ngành của Chính phủ Việt Nam hoặc các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Thông tin chi tiết về Trường ĐH Việt Nhật xin xem tại: www.admission.vju.ac.vn 

 

http://www.admission.vju.ac.vn/
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Đị ỉ ầ ộ ệ

 

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt 
động nhằm bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo 
mọi người dân có thể yên tâm tiếp cận các dịch vụ y tế 
với mục tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 
hơn 90%, tỷ lệ tự chi trả của bệnh nhân dưới 40%. 

Bên cạnh đó, với tốc độ già hóa dân số nhanh tại Việt 
Nam như hiện nay, việc xây dựng và triển khai những 
b  

chính sách về chi phí y tế và phúc lợi xã hội dành cho 

người cao tuổi nhưng vẫn đảm bảo cân đối Quỹ bảo 

hiểm y tế cũng là vấn đề cần quan tâm.  

JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 

để Việt Nam đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức 

khỏe toàn dân. 

 

http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html

