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Đường dây phòng chống mua bán người
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Chuyên gia JICA làm việc với cán bộ Dự án hỗ trợ thành lập đường dây nóng
phòng chống mua bán người

Nói về các hoạt động của Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, có lẽ
đa số người dân đều nghĩ ngay tới các công
trình hạ tầng giao thông quy mô lớn như cầu
cảng, đường cao tốc, nhà máy nhiệt điện…
đóng vai trò quan trọng phục vụ cho công
cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Tuy
nhiên trên thực tế, JICA còn có nhiều hoạt
động liên quan tới an sinh xã hội, hỗ trợ các
đối tượng dễ bị tổn thương - một trong số đó
là Dự án hỗ trợ thành lập đường dây nóng
phòng chống mua bán người.
Quá trình phát triển
Bắt đầu hoạt động từ năm 2004 với chức
năng ban đầu là đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ
em, từ tháng 7/2012, thông qua Dự án hợp tác
kỹ thuật của JICA, tổng đài với đầu số
18001567 đã có thêm chức năng tư vấn, cung
cấp thông tin về phòng chống mua bán người.
Qua 15 năm hoạt động, tổng đài đã xây
dựng được một đội ngũ tư vấn viên giàu kinh
nghiệm, hoạt động 24/24h tất cả các ngày
trong tuần, được Nhà nước đảm bảo nguồn
lực hoạt động. Tổng đài không thu phí viễn
thông và phí tư vấn đối với người gọi đến.
Từ tháng 12/2017, Tổng đài được cấp đầu
số ngắn 111 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho người dân trong việc ghi nhớ và gọi đến
ngay khi cần trợ giúp.

Hàng tháng, trung bình tổng đài tiếp nhận
khoảng 2.500 – 3.000 cuộc gọi liên quan
tới trẻ em và khoảng 150 – 200 cuộc gọi
liên quan tới mua bán người. Đa phần các
cuộc gọi đến tổng đài, chiếm khoảng 70%,
là nhằm tìm hiểu thông tin chung về nạn
mua bán người tại Việt Nam, các chính
sách pháp luật liên quan. Số cuộc gọi từ
người thân và bạn bè của nạn nhân bị mua
bán chiếm khoảng 20%, và số cuộc gọi trực
tiếp từ nạn nhân chỉ khoảng 2%. Thống kê
cũng cho thấy nhóm tuổi gọi đến tổng đài
chiếm tỷ trọng cao nhất là trong độ tuổi 2640, tiếp theo là nhóm 19-25 và 15-18.
Theo vùng miền, số cuộc gọi từ các tỉnh
miền núi phía Bắc chiếm tới 40%, điều này
cũng phản ánh thực tế các tỉnh biên giới
phía Bắc là nơi hoạt động mua bán người
diễn ra nghiêm trọng với nhiều vụ việc
được phát hiện bởi theo thống kê, có tới
75% nạn nhân bị mua bán sang Trung Quốc
lừa ép làm vợ, bóc lột tình dục, cưỡng bức
lao động và bắt cóc trẻ em.
Tâm sự của tư vấn viên
Tiếp chuyện với chúng tôi vào một ngày
hè tháng 6 tại Tổng đài 111, nhân viên tư
vấn tổng đài, bạn Lê Thị Thảo, chia sẻ:
“ Làm việc tại tổng đài từ năm 2007, tôi
luôn cảm thấy công việc tư vấn viên thực
su
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sự là một việc có ý nghĩa vì mình có thể giúp đỡ con
trẻ và nhóm nguy cơ bị mua bán”.

nghiệp luôn cố gắng để hỗ trợ tốt nhất khi nhận được
cuộc gọi”.

Công việc của nhân viên tư vấn không chỉ cần có kỹ
năng tư vấn, kiến thức và hiểu biết về pháp luật, mà
còn rất cần phải biết thấu cảm, chia sẻ, động viên tâm
lý cho nạn nhân và gia đình họ.

Chị cũng bày tỏ mong muốn việc truyền thông cho
đầu số mới 111 với chức năng về cung cấp thông tin
phòng chống mua bán người, đặc biệt tại các vùng
sâu vùng xa cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số sẽ
được đẩy mạnh hơn.

Qua thông tin thu lượm được từ cuộc gọi, nhân viên
tư vấn phải có hành động kịp thời để liên hệ và chuyển
tuyến tới các cơ quan chức năng như Cảnh sát hình sự,
Bộ đội Biên phòng, cán bộ chuyên trách cấp xã phường
nơi phát sinh sự việc để xác minh xử lý.

Mục tiêu tiếp theo

Qua Dự án JICA, Thảo và các nhân viên tư vấn của
tổng đài thường xuyên được đào tạo để cập nhật kiến
thức về pháp luật, kỹ năng tư vấn, tham vấn và năng
lực chuyên môn.

Ông Vũ Văn Dũng –Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
Truyền thông, Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội, đơn vị trực tiếp quản lý Tổng đài
Quốc gia 111- bày tỏ quyết tâm phát triển tổng đài
vùng tại miền Trung và miền Nam, nhằm đáp ứng kịp
thời khi tiếp nhận cuộc gọi, đặc biệt là công tác kết
nối chuyển tuyến tới địa phương nơi xảy ra sự việc.

Khi được hỏi về những khó khăn, áp lực trong công
việc, Thảo cho biết: “Bản thân là mẹ của hai con gái
nhỏ, đôi khi tôi cũng bị ám ảnh bởi những cuộc gọi liên
quan tới ngược đãi, bạo hành, xâm hại trẻ em gần
đây… Điều này càng thôi thúc tôi và các bạn đồng

Đây cũng là mục tiêu của dự án JICA giai đoạn 2,
hiện đang được triển khai, nhằm hoàn thiện mạng
lưới tổng đài chia theo vùng địa lý, chuẩn hóa năng
lực đội ngũ nhân viên tư vấn và tăng cường kết nối
phối hợp liên ngành.

Phối hợp giải ngân nhanh vốn ODA

Cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi được chủ
trì bởi Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình
Minh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA
và vốn vay ưu đãi với sự tham gia của nhóm 6 ngân
hàng gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ
quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD), Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Tái thiết Đức
(KfW), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
(KEXIM) và Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là các
“ngân hàng” phát triển cung cấp phần lớn vốn ODA và
vốn vay ưu đãi cho phát triển kinh tế xã hội của Việt
Nam. Tham gia cuộc họp còn có đại diện của nhiều bộ,
ngành, cơ quan trung ương và một số địa phương.

gia trong khu vực.
Nhóm 6 ngân hàng đã báo cáo các vấn đề từ kết quả
phân tích thực tế thực hiện các dự án gồm: Các quy
định và thủ tục của Chính phủ phức tạp, không nhất
quán và thay đổi liên tục; thực hiện kế hoạch đầu tư
công trung hạn hoặc phân bổ vốn hàng năm chậm và
khó điều chỉnh; thủ tục và thẩm định cho vay lại còn
những bất cập; quy trình và yêu cầu giải ngân chậm;
và mức độ sẵn sàng của dự án thấp.
Các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình về những vấn
đề được nêu và hành động cụ thể đã được Phó Thủ
tướng chỉ đạo tới các cơ quan hữu quan.

Theo tổng hợp kết quả đánh giá của nhóm 6 ngân
hàng, Việt Nam đã sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay
ưu đãi hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, giải
ngân ODA những năm gần đây đều ở mức rất thấp khi
so sánh với các năm trước hoặc so sánh với nhiều quốc

Nhóm 6 ngân hàng sẽ phối hợp cùng với Bộ Kế
hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành để
tiếp tục cải thiện tình hình và thúc đẩy giải ngân trong
thời gian tới.
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Khởi động dự án về thị trường cổ phiếu Việt Nam
Chia sẻ tại hội thảo, Trưởng Đại diện Văn phòng
JICA Việt Nam, ông Konaka Tetsuo, nói: “Thị
trường cổ phiếu Việt Nam đã phát triển nhanh chóng
trong 30 năm kể từ khi thị trường mở cửa vào cuối
những năm 1990. Cuối năm 2018, giá trị vốn hóa thị
trường là 170 tỷ USD, đạt quy mô 80% GDP, các nhà
đầu tư nước ngoài và Nhật Bản đang ngày càng quan
tâm đến thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới,
Việt Nam cần cải thiện tính công bằng và minh bạch
của thị trường để thị trường cổ phiếu Việt Nam trở
nên hấp dẫn hơn và trở thành thị trường huy động
vốn mở rộng cho các doanh nghiệp.”

Hội thảo khởi động “Dự án Nâng cao năng lực về
cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường
cổ phiếu Việt Nam”, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA) tài trợ, đã được tổ chức ngày 20/6/2019 tại
Hà Nội.
Trong hội thảo, nhóm tư vấn của JICA đã báo cáo
những phát hiện chính của cuộc khảo sát đầu kỳ về thị
trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài bài phát biểu từ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để giới
thiệu dự án, hội thảo cũng đặc biệt đón chào bài phát
biểu từ Phó Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật
Bản (JFSA) về “Lịch sử và Tái cấu trúc Thị trường
Chứng khoán Nhật Bản từ năm 1980”, từ đó chia sẻ
nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Dự án được kỳ vọng sẽ áp dụng những thông lệ
quốc tế tốt nhất cho Việt Nam trong giai đoạn chuyển
giao quan trọng, khi Luật Chứng khoán được sửa đổi,
và hai SGD sẽ sớm được hợp nhất.

Trong khuôn khổ dự án 3 năm nói trên, nhóm tư vấn
của JICA, gồm chuyên gia từ Tập đoàn Chứng khoán
Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Daiwa, Viện Nghiên cứu
Nomura, sẽ hỗ trợ trực tiếp cho UBCKNN và hai Sở
Giao dịch (SGD) Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, thông
qua các hoạt động khác nhau, như cung cấp tư vấn
thường xuyên, triển khai các hoạt động nâng cao năng
lực nhằm cập nhật các hướng dẫn hoạt động nội bộ, và
xem xét sửa đổi khung pháp lý, liên quan tới giám sát
thị trường; giám sát trung gian thị trường; quản lý niêm
yết; và bảo vệ nhà đầu tư, từ đó hướng tới cải thiện tính
công bằng và minh bạch cho thị trường cổ phiếu Việt
Nam.

Hội thảo khởi động dự án diễn ra ngày 20/6/2019

Khánh thành Trung tâm Vina Japan Shirogane Logistic (VJS)
ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Lễ khánh thành Trung tâm hậu cần Vina Japan Shirogane Logistic
(VJS) tổ chức ngày 7/6/2019

và Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (cũng là nhà
đầu tư KCN Phú Mỹ 3) góp vốn 49%, với tổng mức
đầu tư 5,4 triệu USD.

Ngày 7/6/2019, tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu), Trung tâm hậu cần Vina Japan
Shirogane Logistics (VJS) đã bắt đầu đi vào hoạt động
để phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư Nhật
Bản tại đây.

Trung tâm được khởi công xây dựng tháng 7/2018,
trên diện tích 22.500 m2 gồm các hạng mục: kho bãi,
sàn nâng tự động, camera chống trộm. Đáng chú ý,
trung tâm VJS sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ hậu cần trọn
gói

Trung tâm VJS là dự án liên doanh giữa Công ty
TNHH Shirogane Transport (Nhật Bản) góp vốn 51%
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gói và đồng bộ từ xuất nhập khẩu đến vận chuyển hàng
nội địa tại Việt Nam như: đại lý vận tải, kho bãi lưu giữ
hàng hóa, làm thủ tục hải quan…

theo chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu
tư ra nước ngoài. Mục đích của dự án hướng đến nâng
cao hiệu suất sử dụng cảng Cái Mép - Thị Vải của tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu, vốn là cảng nước sâu được xây
dựng bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản, và cũng nhằm
để giảm tải cho cảng Cát Lái của Thành phố Hồ Chí
Minh. Cụ thể dự án khảo sát khả năng áp dụng những
kỹ thuật và kinh nghiệm mà Công ty Shirogane nắm
giữ liên quan đến dịch vụ phân phối hàng hóa như qui
trình phân phối, điểm tập kết, dịch vụ LCL (Dịch vụ
vận chuyển hàng lẻ - Less than Container Load), chức
năng thông quan v.v… hỗ trợ nâng cao dịch vụ và sự
tiện lợi cho cảng Cái Mép - Thị Vải.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, việc đưa vào sử dụng
trung tâm VJS chắc chắn sẽ có những đóng góp tích cực
cho sự phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn và qua
đó sẽ góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng cụm cảng
Cái Mép - Thị Vải.
Công ty TNHH Shirogane Transport ở tỉnh Iwate đã
được JICA lựa chọn để thực hiện khảo sát tính khả thi
của “Dự án cung cấp dịch vụ phân phối hàng hóa nhằm
nâng cao chức năng của cảng Cái Mép” năm 2015-2016

Đẩy mạnh hợp tác phát triển cảng biển Việt Nam
nhau để phát triển cảng biển Việt Nam.
Với gần 300 tổ chức và cá nhân tham dự, hội thảo
đã mang đến những cơ hội mới cùng sự chia sẻ thông
tin, kinh nghiệm cho các nhà phát triển và đối tác.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng đại diện
JICA Việt Nam Ông Konaka Tetsuo đã đề cập đến hỗ
trợ của JICA trong lĩnh vực cảng biển tại Việt Nam,
bao gồm hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch và các dự án
vốn vay ODA của Chính Phủ Nhật Bản, như Cảng
Hải Phòng, Cảng Cái Lân, Cảng Lạch Huyện ở phía
Bắc, cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ở miền Trung, và cảng
Cái Mép – Thi Vải ở phía Nam.

Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tham luận
tại hội nghị

Hội nghị hợp tác phát triển cảng biển Việt Nam
(VPDC) 2019 đã diễn ra trong 2 ngày 26-27/6/2019 tại
khách sạn Eastin Grand Saigon, Tp. Hồ Chí Minh.
VPDC 2019 là một sự kiện hoàn hảo để Chính phủ, các
cảng vụ, nhà điều hành cảng, nhà đầu tư, chuyên gia tư
vấn và doanh nghiệp tăng cường kết nối và hợp tác với

Các dự án của JICA đã góp phần nâng cao năng lực
các cảng biển Việt Nam, qua đó góp phần phát triển
kinh tế và tăng sức cạnh tranh trong khu vực, đóng
góp một phần quan trọng vào việc thực hiện Chiến
lược biển Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị về phát triển bền vững
Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu tham
dự hội nghị

kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số
120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững
Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 18/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, phối hợp với các Bộ ngành, địa
phương có liên quan, chủ trì tổ chức Hội nghị đánh giá
4

m và giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm đạt được
mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 120/NQ-CP.
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Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá những
việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn,
vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết
số 120/NQ-CP; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trong
thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết
số 120/NQ-CP; đồng thời nâng cao nhận thức và thúc
đẩy hành động của các cấp, các ngành, địa phương và
người dân trong vùng.

Chủ đề thứ ba là “Giải pháp phát triển hệ thống giao
thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền
vững đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Giao thông
vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một số địa
phương, các đối tác phát triển.
Chủ đề thứ tư là “Công tác quy hoạch, cơ chế điều
phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho đồng bằng sông
Cửu Long” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ khác, một
số địa phương, các đối tác phát triển.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu
đến từ các cơ quan trung ương, địa phương, các đối tác
phát triển, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ
chức, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, chuyên gia
quan tâm tới sự phát triển bền vững của vùng.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn
chiếm 12% diện tích và 19% dân số cả nước. Với điều
kiện thổ nhưỡng và tự nhiện thuận lợi cho phát triển
nông nghiệp, khu vực này đã trở thành vựa lúa và sản
xuất nông lâm thủy sản chủ lực của cả nước, đóng
góp chính cho giá trị xuất khẩu của cả ngành nông
nghiệp.

Hội thảo có Phiên họp toàn thể do Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì để nghe các báo cáo của
các bộ ngành, địa phương, các đối tác phát triển và một
số nhà khoa học đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và giải
pháp trước mắt và lâu dài nhằm đạt được mục tiêu đã
đề ra trong Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long lại đang đối
mặt với nhiều thách thức do cả yếu tố tự nhiên và con
người gây ra. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm
nhập mặn sâu vào nội đồng và các hiện tượng thời
tiết cực đoan đã tác động tiêu cực đời sống, sinh kế
và hoạt động phát triển kinh tế của cả vùng. Các hoạt
động phát triển với tốc độ nhanh và qui mô lớn ở
thượng nguồn cũng như ở cuối nguồn cũng gây ra các
ảnh hưởng nghiêm trọng như sói lở bờ sông và ven
biển, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm và ô
nhiễm nước.

Kết thúc phiên họp toàn thể, Thủ tướng đã chỉ đạo cần
thúc đẩy tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất để thu
hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng bền vững
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ hai là thúc đẩy
thị trường vốn bằng các quĩ đầu tư và các cơ chế huy
động vốn, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhanh. Đa
dạng hóa các nguồn lực cũng như xây dựng cơ chế tài
chính riêng để đầu tư phát triển vùng. Thứ ba là phải
thúc đẩy liên kết vùng và Thành phố Hồ Chí Minh cần
đóng vai trò “nhạc trưởng” dẫn dắt sự liên kết, phát triển
của vùng.

Trong bối cảnh đó, tháng 11/2017, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP nhằm đề xuất
các định hướng và giải pháp có tính chiến lược để
phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long bền vững
và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trước đó, trong buổi sáng Hội thảo đã tổ chức các
phiên họp kĩ thuật, được chia thành các chủ đề như
“Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng
phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu
Long” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các
địa phương và đối tác phát triển. Với chủ đề này, JICA
cũng tham gia trình bày về nội dung quản lý chất lượng
nước, bao gồm cả xâm nhập mặn, trên cơ sở từ những
kinh nghiệm thực tiễn của JICA tại vùng Đồng bằng
sông Cửu Long và các vùng khác của Việt Nam.
Chủ đề thứ hai của Hội thảo là “Tái cơ cấu ngành
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng
bằng sông Cửu Long” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đồng chủ trì với Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JICA), cùng với sự tham gia của các địa
phương và đối tác phát triển.

Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

JICA hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển đô thị xanh và bền vững
Ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi tọa đàm với Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam) với
chủ đề "Phát triển đô thị di sản văn hóa Huế theo hướng
xanh và bền vững" tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Tại buổi tọa đàm, JICA đã giới thiệu một số dự án
hỗ trợ của JICA về tăng trưởng xanh đang thực hiện
tại Việt Nam trong đó có “Dự án Thúc đẩy tăng
trưởng xanh tại Tỉnh Quảng Ninh”, đồng thời trao đổi
ý kiến với tỉnh Thừa Thiên Huế một số giải pháp
nhằm phát triển xanh và bền vững trong thời gian tới
cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
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nhằm phát triển xanh và bền vững trong thời gian tới
cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tỉnh quan tâm nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây
dựng Thừa Thiên Huế theo hướng "Di sản, văn hóa,
sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường".

Ngoài ra, JICA cũng thống nhất với Chủ tịch UBND
Tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong
cải thiện môi trường đô thị thông qua dự án ví dụ như
dự án vốn vay của chính phủ Nhật Bản xây dựng và cải
thiện công tác xử lý nước thải đô thị tại Huế, dự án hợp
tác với chính quyền địa phương tỉnh Fukuoka giúp
Thừa Thiên Huế xây dựng quy trình xử lý chất thải sinh
hoạt.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cho biết, phát triển đô thị
di sản, văn hóa Huế theo hướng xanh và bền vững là
một trong những nhiệm vụ ưu tiên chính của tỉnh
Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Trong đó, Tỉnh
sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển du lịch,
giáo dục, y tế chuyên sâu, nông nghiệp công nghệ
cao... đi cùng là các giải pháp về bảo vệ môi trường,
thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên
tai.

Trong những năm qua, nhiều hoạt động và dự án hỗ
trợ của JICA đã đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng
xanh và phát triển đô thị xanh tại địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế. Trong đó, đáng chú ý là Dự án xây dựng xã
hội thích ứng với thiên tai giai đoạn 2009 - 2016 thông
qua hỗ trợ kỹ thuật về quản lý lũ lụt và tăng cường năng
lực thích ứng với thiên tai tại cộng đồng; Dự án phục
hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thừa Thiên
Huế; Dự án tăng cường quản lý chất thải đô thị, giai
đoạn 2014 – 2018; và đặc biệt là Dự án cải thiện môi
trường nước phía Nam thành phố Huế từ nguồn vốn vay
20,9 tỷ yên của Chính phủ Nhật Bản

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND Tỉnh mong muốn
tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ về nguồn lực
và kỹ thuật của JICA, nhằm tạo động lực cho sự phát
triển nhanh và bền vững của Tỉnh trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND Tỉnh cũng đề nghị JICA tăng
cường kết nối để có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến
nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tiếp nối buổi tọa đàm, lãnh đạo UBND Tỉnh cùng
ông Konaka và các cán bộ của văn phòng JICA Việt
Nam đã tham gia sự kiện “Ngày chủ nhật xanh” trong
đó có hoạt động thu dọn rác thải và làm sạch sông
Hương. Ông Konaka rất ấn tượng với sự kiện này và
cho rằng những sự kiện có sự tham gia của toàn thể
nhân dân các cấp rất có ý nghĩa về giáo dục môi
trường.

Đồng hành cùng JICA, tham dự buổi tọa đàm với Chủ
tỉnh Thọ, ông Kawase Hiroyuki, Trưởng đại diện Văn
phòng của ngân hàng Jyuroku tại Việt Nam, đề cập đến
mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và chính
quyền đại phương của Tỉnh Gifu nhằm đẩy mạnh ngành
du lịch đồng thời bảo tồn những giá trị lịch sử của các
di tích quốc gia tại Huế. Ông Kawase cũng đề xuất một
số giải pháp giúp UBND Tỉnh có chính sách thu hút đầu
tư của các doanh nghiệp Nhật vào Huế.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Tỉnh
Phan Ngọc Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt
động và sự hỗ trợ thiết thực, đầy hiệu quả của JICA
trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế
thời gian qua, đặc biệt là những dự án về phát triển xanh
và bền vững, là một trong những lĩnh vực đang được

Trưởng đại diện JICA Việt Nam tham gia hoạt động “Ngày
chủ nhật xanh”

Ngày hội gia đình JICA Việt Nam

Trưởng đại diện JICA Việt Nam chụp ảnh cùng 35 bạn nhỏ là con em cán
bộ nhân viên Văn phòng JICA Việt Nam

Ngày hội gia đình JICA Việt Nam vừa được tổ chức
lần thứ hai và từ năm 2018 đã trở thành ngày hội nội bộ
thường niên, mang lại nhiều bất ngờ, tiếng cười và sự

hứng khởi cho cả các bạn nhỏ, bố mẹ và những người
đồng nghiệp tâm huyết đang làm việc tại Văn phòng
JICA.
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Phần cuối của ngày hội là bữa trưa cùng bố mẹ tại
văn phòng với toàn những món ăn yêu thích của các
bạn, như pizza, gà nướng, kimbap, salad… Quả là
một bữa trưa hấp dẫn, vô cùng vui vẻ cùng những
người bạn mới, bố mẹ và cô chú đồng nghiệp.

Ngày hội 2019 có sự góp mặt của 35 bạn nhỏ là con
em cán bộ nhân viên Văn phòng JICA Việt Nam.
Sau lời chào đặc biệt thân thiện của Trưởng đại diện
JICA Việt Nam, ông Konaka Tetsuo, từng bạn nhỏ đã
được tìm hiểu về công việc, lĩnh vực mà bố mẹ mình
đang tham gia và đặc biệt là 17 mục tiêu phát triển bền
vững SDGs – những mục tiêu mà JICA đang hướng
đến.

Chương trình Ngày hội gia đình JICA Việt Nam
2019 đã khép lại, nhưng những kỷ niệm đẹp mà
chương trình dành cho các bạn nhỏ vẫn còn mãi đọng
lại. Qua ngày hội, các bạn nhỏ đã có thêm những bài
học rõ nét hơn về Văn phòng JICA Việt Nam và công
việc của những nhân viên JICA - bố mẹ các bạn nhỏ,
những người ngày ngày gắn bó và cống hiến cho mối
quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt
Nam – Nhật Bản, cũng là để xây dựng nên một tương
lai tốt đẹp hơn nữa cho các thế hệ sau của hai đất
nước. Mong rằng kỷ niệm đẹp này sẽ theo các bạn lớn
lên, đồng hành cùng các bạn trong những năm tháng
về sau và hẹn gặp lại vào ngày hội 2020.

Ngoài ra, các con còn được học nói và tự tay viết từ
“Cảm ơn” – Arigatou bằng tiếng Nhật để chuẩn bị tham
gia vào một trò chơi vô cùng thú vị trong khu vực làm
việc của JICA. Mỗi bạn nhỏ được đưa cho một mảnh
ghép và một tấm bản đồ với số điện thoại nhánh của
người đang nắm giữ mảnh ghép còn lại. Giống như truy
tìm kho báu, các bạn nhỏ phải mạnh dạn tìm được nhân
viên văn phòng JICA – đối tác ghép cặp của mình để
nhận được món quà và gửi đến họ thư cảm ơn với dòng
chữ Arigatou mà các bạn đã rất cố gắng tập viết được.
Trò chơi diễn ra đầy hào hứng và các bạn đã nhanh
chóng truy tìm người bạn cùng món quà đang chờ đợi
mình. Nụ cười luôn thường trực trên môi các bạn và vỡ
òa ra khi nhận được quà, những cái ôm và những lời hỏi
thăm yêu mến của đối tác của riêng mình – chính là các
cô chú đồng nghiệp của bố mẹ. Các bạn nhỏ được học
cách cảm ơn, xin dấu chứng nhận, cả cách scan thư cảm
ơn và gửi lại qua mail cho người bạn đối tác của mình.
Không khí văn phòng trở nên sôi nổi, rộn ràng, tràn
ngập tiếng cười hơn bao giờ hết.
Chương trình được tiếp nối với giờ học tiếng Nhật và
đố vui vô cùng thú vị qua ngôn ngữ cơ thể của “thầy
giáo” Murakami. Các bạn nhỏ được học những từ cơ
bản như là thầy giáo, bác sĩ, lính cứu hỏa, máy bay…
Lần đầu tiên được học những từ mới mẻ như vậy nên
giờ học vô cùng sôi nổi, hài hước và đương nhiên là
không thể thiếu những món quà hấp dẫn.

Cảm tưởng của các bạn nhỏ sau khi tham dự Ngày hội gia đình tại
Văn phòng JICA Việt Nam

ngập

Câu chuyện cacao

Giới thiệu về cacao Việt Nam tại Công viên cacao Binon, tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu

Nhiều người Việt Nam có khi không biết rằng hạt
cacao -nguyên liệu làm ra món sôcôla được ưa thích
trên khắp thế giới- cũng được trồng trên quê hương
mình.

Tôi đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 15
năm nhưng cũng mới chỉ biết đến cacao Việt Nam 3
năm trở lại đây.
7

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 7/ 2019
Vị chua chua của hoa quả và vị cay cay đọng trên đầu
lưỡi của sôcôla được làm từ hạt cacao trồng tại Việt
Nam đem lại cho tôi cảm giác thích thú so với những
loại sôcôla mà tôi đã từng ăn, và khiến tôi quan tâm tới
đến việc hạt cacao trồng tại Việt Nam có thể làm nên
sôcôla ngon đến vậy.

một thời gian dài tìm hiểu, trao đổi với những người
đang gắng gượng sản xuất cacao, chúng tôi đã cảm
nhận được những khó khăn mà họ gặp phải, từ đó trăn
trở tìm cách đóng góp sức lực, dù nhỏ bé, để mở rộng
tiềm năng của cacao Việt Nam.
Chúng tôi lựa chọn, thu mua từ nông dân những hạt
cacao chất lượng cao với giá thành hợp lý, sàng lọc
cẩn thận, chỉ chọn những hạt cacao tiêu chuẩn cao,
bán cho những nhà sản xuất sôcôla Nhật Bản.

Thế là tôi bắt đầu đi khắp các vùng trồng cacao trên
cả nước. Trong các chuyến đi ấy, tôi đã gặp gỡ và quen
biết ông Thành, một nông dân trồng cacao và ông cũng
chính là đối tác trong dự án hiện nay tôi đang thực hiện.

Vào tháng 5 năm nay, cùng với ông Thành, chúng
tôi đã khai trương Công viên Cacao Binon tại tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu.

Cùng với ông Thành và nông dân các địa phương,
giáo viên các trường đại học, các công ty thương mại,
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v.v…, chúng
tôi đã tiến hành thu thập thông tin trên nhiều phương
diện như hiện trạng, quá trình phát triển, triển vọng …
của cây cacao Việt Nam.

Đến đây bạn có thể tham quan, tìm hiểu về cây
cacao, ngành sản xuất cacao của Việt Nam, trải
nghiệm quy trình từ ươm – trồng cây cacao đến lúc
cho ra những thanh sôcôla. Đây là nơi bạn có thể
“Đến, Cảm nhận, Thưởng thức, Hiểu” một thế giới
đằng sau những thanh sôcôla ngon tuyệt.

Có tới 70% sản lượng cacao của thế giới đến từ các
quốc gia châu Phi như cacao Ghana vốn đã quen thuộc
với người dân Nhật Bản, trong khi đó, cacao Việt Nam
chỉ chiếm chưa đến 1% sản lượng trên toàn thế giới.

Tại đây, chúng tôi phát triển, sản xuất và bán các
sản phẩm làm từ hạt cacao Việt Nam. Không chỉ sản
xuất các sản phẩm chất lượng cao, mang hương vị đặc
trưng của cacao Việt Nam đến với người Việt Nam,
chúng tôi mong muốn nhân rộng các mặt hàng ra thị
trường Nhật Bản.

Trước đây, Chính phủ Việt Nam đã chủ trương phát
triển cacao thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng sau cà
phê và hạt tiêu. Từ năm 2000, cùng với sự hợp tác của
các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tư nhân, Việt Nam
đã nỗ lực tăng sản lượng và chất lượng cacao. Nhờ vậy,
diện tích trồng cacao đã được mở rộng và năng suất tăng
cao. Từ năm 2005 đến 2011, diện tích trồng cacao tăng
4 lần và sản lượng tăng 70 lần.

Dự án nhằm tạo ra một hệ sinh thái không chỉ đem
lại lợi nhuận cho một công ty mà còn mang đến lợi
nhuận xứng đáng cho những người sản xuất cacao và
những người liên quan, và qua đó giúp người sản xuất
cacao có cam kết nghiêm túc với công việc của mình.

Ngoài ra, quy trình lên men hạt cacao – một khâu đặc
biệt quan trọng quyết định hương vị sôcôla của Việt
Nam - đã có những phát triển vượt bậc.
Năm 2013, tại Lễ hội sôcôla thế giới (Salon du
Chocolat)*, Việt Nam đã giành giải thưởng “Cacao xuất
sắc” cho hạng mục Giải thưởng cacao quốc tế và từ đó,
cacao Việt Nam bắt đầu được thế giới biết đến.
Tuy nhiên, từ sau năm 2013, giá nguyên liệu cacao
thô không ổn định, cộng với sâu bệnh và mưa bão đã
khiến nông dân trồng cacao bắt đầu chuyển đổi sang các
loại cây trồng khác có ưu thế hơn, đặc biệt là vùng trồng
cacao ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm
đến 1/3. Quả là rất khó khăn khi phải phá bỏ những cây
cacao mình chăm bón nhiều năm nhưng đây là vấn đề
sống còn của người nông dân.

Tác giả: Endo Ayako
Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Osaka và hiện đang
học ngành ngôn ngữ Việt Nam. Làm việc tại công ty
Nhật Bản cung cấp dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực và
phát triển kinh doanh, khởi nghiệp tại Việt Nam năm
2016. Làm đại diện công ty liên doanh SUNGELA
Co., Ltd (Việt Nam) và OC Trading (Nhật Bản).
Email: endo.ayako@oneclappin.com
URL：https://www.oneclappin.com/

3 năm trước đây, tôi đã rất ngạc nhiên trước chất
lượng các loại cacao tốt được trồng tại Việt Nam. Qua

*“Salon du Chocolat” ra đời tại Paris năm 1995, là lễ hội sô cô la lớn nhất thế giới diễn ra từ tháng 10-11
hàng năm. Lễ hội thu hút hơn 200 người làm sô cô la & làm bánh nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, với sự tham gia
của hơn 950,000 du khách trong 1 lễ hội.
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JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực
dưới nhiều hình thức
Sau đó, JICA tiếp tục hỗ trợ xây dựng Chiến lược
công nghiệp hóa Việt Nam được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt vào tháng 7/2013 và hỗ trợ các lĩnh vực
liên quan như phát triển nguồn nhân lực ngành công
nghiệp. Hiện nay JICA vẫn tiếp tục hợp tác với nhiều
đối tác trong lĩnh vực này.
Năm 2018, Việt Nam kỷ niệm 30 năm thu hút FDI,
khi đó nhiều vấn đề về phát triển nguồn nhân lực và
tạo giá trị gia tăng cũng được đặt ra.
Ông Murooka Naomichi
Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam
Ông Murooka công tác tại JICA từ năm 1998, phụ trách các dự án
trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, Phát triển nguồn nhân lực trong
ngành công nghiệp, Giáo dục cao đẳng và đại học, Môi trường, Biến
đổi khí hậu…

Nhằm giải quyết các vấn đề về phát triển nguồn
nhân lực, JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam với nhiều
hình thức như: hỗ trợ đào tạo tại trường Đại học Việt
Nam - Nhật Bản và Đại học Cần Thơ; triển khai đào
tạo nghề theo mô hình Nhật Bản và mô hình chuyên
môn cao tại trường Đại học Công nghiệp và các
trường cao đẳng nghề; giới thiệu chứng chỉ kỹ năng
nghề quốc gia v.v…

Tôi bắt đầu nhiệm kỳ công tác lần thứ 2 tại Việt Nam
từ tháng 8/2018.
Trong nhiệm kỳ công tác lần thứ nhất từ tháng
11/2009 đến tháng 7/2013, tôi phụ trách các dự án trong
các lĩnh vực như: Thể chế kinh tế, Phát triển công
nghiệp, Tài chính v.v… Lúc đó, Việt Nam đang trong
giai đoạn xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội
2011-2020 (SEDS), với mục tiêu đưa đất nước trở thành
nước công nghiệp vào năm 2020.

Ngoài ra, các khóa học Kinh doanh cao cấp
Keieijuku -là chương trình đào tạo doanh nhân Việt
Nam được thực hiện từ năm 2009, đào tạo quản trị
doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản như các
công cụ quản trị sản xuất Kaizen, 5S; nghiên cứu thị
trường…- được tổ chức tại Viện Phát triển Nguồn
Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (tên cũ là Trung tâm
Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản) thuộc
Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
Việt Nam (VASS), JICA đã có cơ hội đóng góp tri thức
Nhật Bản vào quá trình xây dựng SEDS.

Tư duy quản lý của hơn 400 học viên được đào tạo
trong các khóa học Keieijuku tại Tp. HCM và Hải
Phòng đã thay đổi đáng kể, họ coi trọng phát triển
nguồn nhân lực là nội lực cơ bản trong kinh doanh.

Sau Đổi mới 1986, Việt Nam đã thu hút Đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI). FDI là động lực đáng kể thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, FDI chủ
yếu là nhập khẩu vật tư, nguyên liệu thô và linh kiện rồi
gia công lắp ráp tại Việt nam, sau đó xuất khẩu. Vì vậy,
nếu chi phí nhân công lao động trong nước tăng sẽ làm
giảm ưu thế cạnh tranh quốc tế và tăng trưởng kinh tế
chậm lại, dẫn đến nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung
bình.

Tôi cũng đã tham gia nhiều chương trình hội thảo,
thông qua thảo luận giữa các bên, tôi cảm nhận được
rằng sự giao thoa giữa phương pháp quản lý kinh
doanh theo phong cách Nhật Bản và doanh nhân Việt
Nam đang tạo ra một giá trị thăng hoa mới.
Năm 2019 đánh dấu 10 năm Khóa học Kinh doanh
cao cấp Keieijuku được tổ chức. Tôi sẽ nỗ lực hết
mình để tăng cường sự hiểu biết của các bên về Khóa
học này nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa, đồng
thời góp một phần nhỏ vào việc vun đắp tình hữu nghị
lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Để tránh điều này và đưa nền kinh tế phát triển bền
vững, các nhà quản lý, các học giả liên quan trong
ngành công nghiệp Nhật Bản và Việt Nam đã tổ chức
nhiều hội thảo về vai trò quan trọng của ngành công
nghiệp hỗ trợ. Kết quả là lần đầu tiên “Phát triển công
nghiệp hỗ trợ” được nêu lên trong SEDS.
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