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JICA đẩy mạnh chương trình hỗ trợ giáo 
dục về phát triển và hợp tác quốc tế 

Từ ngày 29/7-2/8/2019, đoàn học sinh Nhật 

Bản gồm 11 em ở độ tuổi trung học cơ sở và 

trung học phổ thông đạt giải trong Cuộc thi 

viết tìm hiểu về hợp tác quốc tế (HTQT) năm 

2018 do JICA tổ chức đã có chuyến thăm thực 

tế tới các địa bàn có hoạt động hợp tác hỗ trợ 

của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam. 

Các em đã thăm và giao lưu với tình nguyện 

viên JICA đang làm việc tại Đài truyền hình 

Việt Nam; nghe các cán bộ đối tác và chuyên 

gia Nhật Bản giới thiệu và trao đổi cụ thể về 

Dự án xây dựng đường dây nóng phòng, 

chống mua bán người tại Việt Nam hiện đang 

được triển khai tại Cục chăm sóc và bảo vệ trẻ 

em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội). 

Chuyến tham quan thực tế tại địa bàn đã giúp 

nâng cao hiểu biết của các em về những thành 

quả cũng như những khó khăn trong quá trình 

thực hiện các dự án hợp tác quốc tế. 

Ngoài ra, các em cũng có những trải nghiệm 

thực tế về đất nước, con người và văn hóa Việt 

Nam qua chuyến thăm Làng Hữu nghị Việt 

Nam, nơi nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất 

độc da cam dioxin, thăm Làng cổ Đường 

Lâm… 

Trong buổi báo cáo tổng kết vào ngày cuối 
cùng của chuyến đi, các em đã chia sẻ rất 

nhiều ý kiến và suy nghĩ của bản thân về 
hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều cách 
nhìn nhận khác nhau, nhưng đều có ý kiến 
chung là mong muốn được chia sẻ những 
kinh nghiệm và kiến thức có được cho bạn 
bè và những người xung quanh, góp phần 
nâng cao nhận thức của mọi người về hợp 
tác quốc tế, từ đó chung tay xây dựng một 
tương lai tốt đẹp hơn. Theo các em, đó là 
việc làm đầu tiên để có thể trả lời cho câu 
hỏi: “Chúng ta có thể làm gì để hướng tới 
một thế giới hạnh phúc?” - đây cũng là chủ 
đề của Cuộc thi viết năm 2018.  

Tổ chức Cuộc thi viết về HTQT là một 
trong những hoạt động của Chương trình 
hỗ trợ giáo dục về phát triển và HTQT của 
JICA. Chương trình này được thực hiện 
nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của 
người dân Nhật Bản về hiện trạng của các 
nước đang phát triển; Tạo cơ hội “suy 
nghĩ” cho người dân Nhật Bản về những gì 
mình có thể làm được để hỗ trợ cho người 
dân của các nước đang phát triển; Là cầu 
nối cũng như nhân tố quan trọng trong thúc 
đẩy giáo dục về phát triển tại địa phương 
mình. 

Ngoài ra, hàng năm JICA còn trực tiếp tổ 

chức chuyến đi thăm thực địa cho các 

thầy/cô 

 

TIÊU ĐIỂM 

 
Đoàn các giáo viên Nhật Bản tới thăm và làm việc tại Văn phòng JICA Việt Nam 
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các thầy/cô giáo Nhật Bản và đón nhận các đoàn thăm 

quan học hỏi của các cơ sở giáo dục, các tổ chức/đoàn 

thể, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, v.v… của 

Nhật Bản, có nguyện vọng đến thăm và tìm hiểu về các 

hoạt động của JICA tại bản địa. 

Mỗi năm, Văn phòng JICA Việt Nam đón khoảng 50 

~ 60 đoàn học sinh/sinh viên của các trường trung học, 

phổ thông trung học, đại học/viện nghiên cứu; hoặc 

đoàn cán bộ/ lãnh đạo của các chính quyền địa phương 

Nhật Bản quan tâm tới ODA và hoạt động HTQT. 

Sau chuyến đi thăm quan và học hỏi thực tế, có rất 

nhiều em học sinh và thầy/cô giáo đã trở thành tình 

nguyện viên của JICA hay những người có đóng góp 

hoặc trực tiếp hoạt động trong các dự án và chương 

trình HTQT. 

Thông qua các buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin 

với các cơ quan/tổ chức liên quan của Việt Nam, 

nhiều đoàn chính quyền địa phương Nhật Bản đã đưa 

ra được những đề xuất dự án hay các hoạt động 

HTQT nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hợp tác 

giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản, cũng như phát 

huy các điểm mạnh, hạn chế tối đa các điểm yếu/vấn 

đề phát triển của địa phương mình. 

Với những ý nghĩa mà Chương trình này đem lại, 

Văn phòng JICA Việt Nam đã, đang và sẽ cố gắng 

nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các hoạt động 

liên quan của Chương trình hỗ trợ giáo dục về phát 

triển và HTQT, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho 

các trường học/đoàn thể có quan tâm có thể tìm hiểu 

rõ về các hoạt động HTQT của JICA tại Việt Nam. 

Lễ tốt nghiệp khóa 2 Trường Đại học Việt Nhật 
 

 Ngày 20/7/2019, Trường Đại học Việt Nhật (Đại học 

Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng 

Thạc sỹ cho 72 học viên khóa II các chương trình Thạc 

sỹ Công nghệ Nano, Kỹ thuật Hạ tầng, Kỹ thuật Môi 

trường, Chính sách công, Quản trị Kinh doanh và Khu 

vực học. 

Tham dự Lễ tốt nghiệp có ông Tô Huy Rứa, nguyên 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 

tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật; ông Tsutomu Takebe, Cố 

vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt; ông 

Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản 

tại Việt Nam; ông Koji Shibata, Phó Chủ tịch cao cấp 

Tập đoàn ANA; ông Katsuichi Uchida, Phó Chủ tịch 

Hội đồng trường, và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp 

Việt Nam và Nhật Bản. 

Trong số 72 tân Thạc sỹ có 7 người được nhận học 

bổng Tiến sỹ toàn phần tại Nhật Bản và Canada, 19 

người chính thức được nhận vào làm việc tại các doanh 

nghiệp, trường đại học và cơ quan Việt Nam và Nhật 

Bản, một số khác sẽ quay trở lại nơi làm việc hiện có 

của mình. Dưới góc độ việc làm, có 20 người sẽ làm 

việc tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp Việt 

Nam; 13 người sẽ làm việc tại các cơ quan và doanh 

nghiệp Nhật Bản; và 6 người làm việc tại các tổ chức 

quốc tế khác. 

Mở đầu buổi lễ, Hiệu trưởng Furuta Motoo nêu rõ 

trường Đại học Việt Nhật là một biểu tượng của mối 

quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật 

Bản và các tân Thạc sỹ được kỳ vọng là những đại sứ 

kết nối hai dân tộc và là những tấm gương về các giá 

trị văn hóa và tinh thần Nhật Bản và Việt Nam. Các 

học viên cũng được kỳ vọng tiếp tục đóng góp cho sự 

phát triển của trường Đại học Việt Nhật sau khi tốt 

nghiệp.  

Thay mặt Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc 

Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng tới 72 tân Thạc 

sỹ đã vượt qua thời gian học tập rèn luyện và đạt kết 

quả tốt. Ông khẳng định đây cũng là thành công của 

Trường Đại học Việt Nhật vì có thêm bước trưởng 

thành trong tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác giữa 

Việt Nam và Nhật Bản. 

 
Source: http://vju.ac.vn/tin-tuc/tin-tuc-chung/nhung-loi-chuc-

gui-den-72-tan-thac-sy-nd211.html 

 

 
Quang cảnh lễ trao bằng Thạc sĩ khóa 2 trường Đại học Việt Nhật 

http://vju.ac.vn/tin-tuc/tin-tuc-chung/nhung-loi-chuc-gui-den-72-tan-thac-sy-nd211.html
http://vju.ac.vn/tin-tuc/tin-tuc-chung/nhung-loi-chuc-gui-den-72-tan-thac-sy-nd211.html
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Các tân sinh viên JDS khóa 19 sẽ khởi hành sang Nhật để 

tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ vào tháng 8/2019 

Ngày 24/7/2019, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 

Văn phòng JICA Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác 

Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Lễ chia tay 

63 tân sinh viên được nhận học bổng JDS Khóa 19, 

những cán bộ trẻ xuất sắc của Việt Nam, sẽ khởi hành 

sang Nhật vào tháng 8/2019 để tham gia các khóa đào 

tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của 

Nhật Bản. 

Khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Lê Hải An khẳng định, các ngành học trong chương 

trình học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS, do Chính 

phủ Nhật Bản tài trợ, đều là những ngành ưu tiên phát 

triển của Việt Nam. 

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ông Umeda Kunio -

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam- đã khích lệ các sinh viên 

nỗ lực học tập và hoàn thiện bản thân trong thời gian 

lưu học tại Nhật Bản để trở thành lực lượng nòng cốt 

xây dựng và phát triển đất nước sau này.  

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung 

ương, nhắn nhủ các sinh viên cần tập trung dành nhiều 

thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và trao đổi với 

giáo sư hướng dẫn nhằm tiếp thu tốt nhất kiến thức, 

kinh nghiệm của Nhật Bản, tạo tiền đề đóng góp và cải 

thiện chất lượng trong công tác tham mưu, hoạch định 

chính sách cho cơ quan chủ quản và Nhà nước Việt 

Nam. 

Từ phía các cơ quan có cán bộ được cấp học bổng 

JDS, bà Lê Thị Tuyết Mai -Vụ trưởng Vụ Luật pháp và 

Điều ước Quốc tế (Bộ Ngoại giao)- đánh giá cao tác 

động của Chương trình JDS. Các cựu sinh viên JDS, 

với những kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm tích lũy 

được trong thời gian học tập tại Nhật Bản, khi trở về 

nước đã tích cực, chủ động đóng góp và cống hiến 

cho cơ quan nơi mình công tác.  

Đại diện các tân sinh viên cũng có bài phát biểu 

cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân 

Nhật Bản, đồng thời thể hiện quyết tâm nỗ lực phấn 

đấu học tập và rèn luyện để đáp ứng được kỳ vọng 

của hai Chính phủ.  

Phát biểu khai tiệc chúc mừng, ông Konaka Tetsuo 

-Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam- khẳng định, 

JICA sẽ tiếp tục ưu tiên hoạt động hợp tác phát triển 

nguồn nhân lực Việt Nam, vun đắp quan hệ hợp tác 

phát triển không ngừng giữa Chính phủ và Nhân dân 

hai nước. 

 

Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực thực thi  

chính sách tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước 

Ngày 19/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì Hội thảo cấp cao 

lần thứ nhất trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng 

lực cho NHNN thực thi chính sách tiền tệ, dự báo thống 

kê”, do JICA tài trợ. 

Tại Hội thảo, cán bộ Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Dự 

báo thống kê (DBTK) đã trình bày kết quả Dự án từ khi 

bắt đầu vào năm 2017 cho đến nay. Báo cáo về Lựa chọn 

mức mục tiêu lạm phát của NHNN đã được cán bộ của 

Vụ CSTT trình bày theo hướng tiếp cận đa chiều và 

khoa học, bao gồm tóm tắt thực tiễn tại các ngân hàng 

trung ương, phân tích tác động cũng như quan hệ giữa 

lạm phát và tăng trưởng tại Việt Nam và các nước khác 

nhau trên thế giới. Báo cáo được kỳ vọng sẽ đóng góp 

nội dung quan trọng trong Báo cáo thường niên của 

NHNN tới Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong 

quá trình xác định mục tiêu lạm phát hàng năm của 

Việt Nam.  

 Bên cạnh đó, chuyên gia JICA và nhóm cán bộ Vụ 

DBTK cũng báo cáo kết quả phát triển mô hình cân 

bằng động tổng quát ngẫu nhiên (DSGE). Đây là mô 

hình tiên tiến nhất đến thời điểm hiện tại và đang được 

áp dụng phổ biến tại ngân hàng trung ương nhiều nước 

trên thế giới vì dựa trên nền tảng lý thuyết kinh tế vĩ 

mô và vi mô tương đối vững chắc. 

Do mô hình DSGE có khả năng tích hợp các quy tắc 

điều hành chính sách tiền tệ và mô phỏng diễn biến 

nền kinh tế thực dựa trên các quy tắc này, kết quả phân 

tích định lượng từ mô hình sẽ cung cấp thêm thông tin 

cho các cấp lãnh đạo của NHNN trong việc hoạch 

định chính sách tiền tệ một cách khoa học và nhất 

quán 

 

63 tân sinh viên Chương trình học bổng JDS lên 
đường sang Nhật 
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quán. Ngoài ra, các rủi ro bên trong và bên ngoài cũng 

có thể được nhận diện từ mô hình và là cơ sở để NHNN 

đưa ra giải pháp chính sách tiền tệ phù hợp. 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn 

Thị Hồng một lần nữa khẳng định các cán bộ NHNN 

tham gia trong Dự án là một đội ngũ chuyên gia kinh tế 

quan 

nòng cốt và vững mạnh của Chính phủ, đóng vai trò 

quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hoạt động 

NHNN. Bà cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới chuyên 

gia JICA và Văn phòng JICA Việt Nam đã luôn lắng 

nghe và nỗ lực để hoạt động Dự án ngày càng thiết 

thực và hiệu quả. 

 

Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa JICA và VASS 

Ngày 24/7/2019,  Biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sự 

phối hợp chiến lược và toàn diện cho sự phát triển của 

Việt Nam được ký kết giữa Văn phòng Việt Nam của 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Viện Hàn 

lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS). 

Theo Biên bản hợp tác, Văn phòng JICA Việt Nam 

và VASS tái khẳng định sẽ hợp tác lâu dài để thúc đẩy 

hơn nữa sự phát triển bền vững của Việt Nam. Hai bên 

sẽ cùng phối hợp để đóng góp cho việc xây dựng Chiến 

lược Phát triển Kinh tế Xã hội Việt Nam giai đoạn 

2021-2030 (SEDS 2021-2030); Kế hoạch Phát triển 

Kinh tế Xã hội Tỉnh (P-SEDP 2021-2025) của tỉnh Bến 

Tre và tỉnh Hà Giang; và nghiên cứu về các nước mới 

nổi ở châu Á.  

Ngoài ra, Văn phòng JICA Việt Nam sẽ cung cấp 
hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy phối hợp các hoạt động 
nghiên cứu thời gian tới giữa VASS và Viện Nghiên 
cứu JICA. 

Hơn chín năm qua, VASS và JICA đã hợp tác trong 
nhiều lĩnh vực, hỗ trợ việc soạn thảo Chiến lược Phát 
triển Kinh tế Xã hội (SEDS 2011-2020) và hỗ trợ tỉnh 
Lâm Đồng trong việc xây dựng mô hình chính sách 
đổi mới nhằm phát triển và thúc đẩy đầu tư trong lĩnh 
vực nông nghiệp. 

JICA ký kết Biên bản hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học 
Xã hội Việt Nam 

 

Dự án đào tạo điều dưỡng viên giới thiệu kết quả  
hoạt động ra thế giới 

 
Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng 

cường hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới tại Việt Nam (2016-2020)”, JICA đã 

hợp tác với Bộ Y tế xây dựng chương trình đào tạo lâm 

sàng triển khai tại các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm 

nâng cao năng lực và chất lượng của điều dưỡng viên 

mới tốt nghiệp. 

Từ ngày 27/6 đến ngày 1/7, đại diện nhóm dự án điều 

dưỡng JICA đã tham dự Hội đồng Điều dưỡng Thế giới 

(ICN - International Council of Nurses) *1 được tổ chức 

tại Singapore, giới thiệu và trưng bày áp phích với tiêu 

đề “Xây dựng hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng dựa 

trên chuẩn năng lực cho điều dưỡng viên mới tại Việt 

Nam”. 

Đại diện nhóm dự án đã trình bày tóm tắt hiệu quả 

và quá trình xây dựng chương trình đào tạo lâm sàng 

dựa trên năng lực cần có của người điều dưỡng. 

Việc xây dựng và thí điểm chương trình đào tạo lâm 

sàng cho các điều dưỡng mới tốt nghiệp còn giúp tăng 

cường năng lực và chất lượng cán bộ quản lý điều 

đưỡng, giảng viên phụ trách đào tạo hoạt động điều 

dưỡng. 

Các áp phích trưng bày tại hội nghị đã thu hút 

suquan  
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sự quan tâm của nhiều người tham dự, tạo cơ hội trao 

đổi thông tin với nhiều điều dưỡng viên đến từ nhiều 

nước trên thế giới về các vấn đề và phương pháp đào 

tạo điều dưỡng mới. 

Tại hội nghị, ngoài 1.600 áp phích được trưng bày và 

giới thiệu, hội thảo chuyên đề với chủ đề “Nursing 

Now”, là chiến dịch quốc tế nhằm nâng cao vị thế xã 

hội của điều dưỡng viên, và chủ đề Bao phủ chăm sóc 

sức khỏe toàn dân (UHC) *2, là một trong các chỉ tiêu 

trong Mục tiêu 3 của Mục tiêu phát triển bền vững 

(SDGs), đã được tổ chức. 

Kiến thức mới nhất từ hội nghị và cơ hội kết nối được 

mong đợi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các hoạt động 

của dự án và cho sự phát triển của ngành điều dưỡng 

Việt Nam.  

 

 

 
Đại diện nhóm dự án JICA giới thiệu áp phích 

Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống 
mua bán người (30/7) 

 

Ngày 30/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với 

Bộ Công an và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ mít 

tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người (30/7) năm 2019. 

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thu Hà -Chủ tịch Hội 

LHPN Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương -Thứ 

trưởng Bộ Công an, bà Lâm Thị Phương Thanh -Bí thư 

Tỉnh ủy Lạng Sơn, và hơn 700 đại biểu là đại diện lãnh 

đạo Bộ Công an, Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh 

đạo 22 tỉnh/thành phố vùng biên, đại diện các tổ chức 

quốc tế có liên quan đến công tác phòng, chống mua 

bán người tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, năm 2019 được Hội 

LHPN Việt Nam chọn là năm “An toàn cho phụ nữ và 

trẻ em” với mong muốn mỗi người dân cùng chung tay 

hành động vì một xã hội an toàn, để không có phụ nữ, 

trẻ em hay bất cứ ai trong cộng đồng trở thành nạn 

nhân của nạn mua bán người. 

Sau Lễ mít tinh, các đại biểu đã ký cam kết phòng 

chống mua bán người, cùng chung tay hành động 

nhằm ngăn chặn và loại trừ tội phạm mua bán người; 

đồng thời tham gia diễu hành cổ động qua các tuyến 

đường của thành phố Lạng Sơn để kêu gọi người dân 

hưởng ứng Ngày phòng chống mua bán người năm 

2019. 

Trong khuôn khổ chương trình Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người năm 2019, tại tỉnh Lạng 

Sơn diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thảo chuyên đề 

bàn giải pháp phòng, chống mua bán người; hoạt 

động truyền thông phòng, chống mua bán người tại 

huyện biên giới Cao Lộc; triển lãm ảnh “Chốn bình 

yên” và “Vì cuộc sống an toàn”. 

*1: Hội đồng Điều dưỡng Thế giới (ICN - International Council of Nurses): Đây là Hội đồng gồm các hội điều dưỡng trên thế giới hoạt 

động nhằm nâng cao chất lượng điều dưỡng, xây dựng chính sách y tế, phát triển kiến thức điều dưỡng. Hội đồng điều dưỡng thế giới ICN 

được tổ chức 2 năm 1 lần, là nơi quy tụ nhiều điều dưỡng nhất thế giới với hơn 5.000 điều dưỡng đến từ hơn 100 quốc gia tham dự. 

*2: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC – Universal Health Coverage): đảm bảo mọi người dân được chi trả chi phí cho các dịch 

vụ y tế như dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng… khi cần thiết. 

 

 
Các đại biểu tham gia  diễu hành cổ động qua các tuyến đường của thành 

phố Lạng Sơn để kêu gọi người dân hưởng ứng Ngày phòng chống mua 

bán người năm 2019. Ảnh: Hoàng Nghĩa 
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  Tình hình hoạt động mua bán người trên thế giới và 
khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là mua bán 
người thông qua đưa người di cư trái phép từ Châu Á, 
Châu Phi, Trung Đông sang Châu Âu. 

Theo báo cáo của Cơ quan phòng, chống ma túy và 
tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), trên thế giới có 
khoảng 244 triệu người di cư và vẫn tiếp tục tăng lên do 
ảnh hưởng của khủng bố, xung đột, bạo lực…, nhiều 
người trong số đó trở thành nạn nhân của khoảng 510 
đường dây mua bán người trên thế giới (152 quốc gia 
có nạn nhân bị mua bán) và phụ nữ và trẻ em gái chiếm 
đến 71% nạn nhân bị mua bán. Khu vực các nước Tiểu 
vùng sông Mekong (trong đó có Việt Nam) vẫn được 
đánh giá là điểm nóng của tình trạng mua bán người, di 
cư bất hợp pháp. 

Theo báo cáo của Bộ Công an, tại Việt Nam, từ năm 

vụ 

2016 đến tháng 6/2019, toàn quốc phát hiện hơn 

1.000 vụ, với gần 1.500 đối tượng, lừa bán hơn 2.600 

nạn nhân, trong đó có 892 vụ mua bán người sang 

Trung Quốc (chiếm 84,2% tổng số vụ), với 1.187 đối 

tượng (chiếm 82,9% tổng số đối tượng), lừa bán 2.319 

nạn nhân (chiếm 86,7% tổng số nạn nhân). Các địa 

phương phát hiện nhiều là các tỉnh biên giới giáp 

Trung Quốc, gồm: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, 

Quảng Ninh... 

Trước tình hình tội phạm mua bán người diễn biến 

phức tạp và có chiều hướng gia tăng, các lực lượng 

chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động 

nhằm đấu tranh, kiềm chế và đẩy lùi một cách có hiệu 

quả loại tội phạm này, đặc biệt là hoạt động phối hợp 

của ngành công an với Hội LHPN các cấp. 

 

Tình nguyện viên JICA tổ chức báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ 
 

 
Các Tình nguyện viên và một số cán bộ, chuyên gia JICA tham gia buổi báo 

cáo giữa kỳ và cuối kỳ ngày 2/7 tại Văn phòng JICA Việt Nam 

Ngày 2/7, tại Văn phòng JICA Việt Nam đã diễn ra 

buổi họp báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ của các Tình 

nguyện viên (TNV) JICA. Ngoài các TNV, một 

số cán bộ JICA và chuyên gia liên quan cũng có mặt 

để cùng chia sẻ về việc thực hiện hoạt động cũng như 

các vấn đề mà TNV gặp phải trong quá trình công tác 

của mình. 

Đây là cơ hội cho các TNV chia sẻ về các kết quả đã 

đạt được để từ đó xây dựng kế hoạch tiếp theo, cũng 

như trao đổi ý kiến với người nghe và tham khảo các 

hoạt động của các TNV khác. 

Ba TNV chuẩn bị về nước hoạt động trong ba ngành 

nghề khác nhau đã phát biểu về công việc trong 2 năm 

nhiệm kỳ của mình. 

TNV ngành Giáo dục tiếng Nhật được phái cử đến 

làm việc tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà 

Nội, đã giảng dạy cho sinh viên để nâng cao năng lực 

vận dụng tiếng Nhật trong thực tế và rèn luyện tính 

tự chủ, khả năng tư duy và hợp tác của các sinh viên. 

TNV ngành Kiến trúc được phái cử đến Trung tâm 
bảo tồn di sản văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam, để 
điều tra và giám sát công trình phục hồi kiến trúc 
trong phố cổ, đề xuất phương án lưu trữ nhật ký công 
trình, các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. 

TNV ngành Karate làm việc ở Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch thành phố Cần Thơ, hỗ trợ chủ yếu cho 
việc huấn luyện cơ bản và bài quyền (Kata). Các vận 
động viên do TNV phụ trách đã đạt được một số 
thành tích, như vị trí Á quân tại Đại hội Karate miền 
Nam và vị trí thứ 3 tại Đại hội toàn quốc. 

Ngoài ra, tám TNV hoạt động trong sáu ngành 
nghề khác nhau (Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, 
Gốm sứ, Hỗ trợ người khuyết tật – trẻ khuyết tật, 
Biên tập chương trình, Xúc tiến xuất khẩu) cũng đã 
có bài báo cáo giữa kỳ. 
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Cần Thơ - Thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long  
 

Tôi có dịp đồng hành tham quan thành phố Cần Thơ 

cùng với các cán bộ Ban Dịch vụ Thông tin Kinh doanh 

thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI) tại Việt 

Nam. 

Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc trung 

ương và là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tốc độ tăng trưởng của thành phố tiếp tục duy trì ở mức 

cao (năm 2018 là 7,55%), phát triển ngành nông nghiệp, 

với cây trồng chủ lực là lúa, tiếp theo là trái cây, rau 

quả) và thủy sản. 

Dựa trên thế mạnh ngành nông nghiệp và thủy sản, 

nhờ thu hút đầu tư, Cần Thơ phát triển các ngành công 

nghiệp, đứng đầu là chế biến lương thực - thực phẩm, 

tiếp đó là may mặc, dược phẩm, CNTT… 

Môi trường đầu tư nói chung đã được cải thiện đáng 

kể, nhờ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng như đường xá, 

sân bay. Lĩnh vực y tế, đời sống dân sinh cũng được mở 

rộng cùng với sự ra đời của bệnh viện VINMEC, dự 

kiến được khai trương trong năm 2020. 

Trong buổi gặp gỡ, trao đổi với UBND thành phố Cần 

Thơ, tôi được biết đến sự hấp dẫn của Cần Thơ qua lời 

ca ngợi “người dân ở đây rất hiền lành!”. 

Khi đến thăm trường Đại học Cần Thơ, qua các câu  

 

chuyện, tôi mới biết là đã từ lâu, khi đất nước còn 

chưa thống nhất, trường đã được nhận viện trợ ODA 

Nhật Bản và sự hỗ trợ đào tạo từ các trường đại học 

Nhật Bản, trở thành cái nôi cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao mà Việt Nam còn thiếu cho khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đến đây 

tôi mới thật sự cảm nhận được tiềm năng phát triển 

kinh tế của thành phố Cần Thơ. Tuy vậy, Cần Thơ 

vẫn tương đối tụt hậu so với Hà Nội, Tp. HCM, Hải 

Phòng, Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận, và địa danh 

này còn chưa thật sự nổi tiếng. 

Theo như tôi được biết, nguyên nhân là do thành 

phố còn thiếu các hoạt động thu hút đầu tư lớn vì trên 

thực tế, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của 

thành phố xếp thứ 11 và Chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh - PAPI xếp thứ 8, đều là 

những vị trí xếp hạng cao. Đối với các doanh nghiệp 

tư nhân thì không chừng Cần Thơ chính là địa phương  

“tiềm ẩn” với nhiều tiềm năng khai thác.  

Onishi Yasunori 

Cố vấn cao cấp điều phối viện trợ  

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

 
Các vận động viên được Tình nguyện viên JICA hỗ trợ hướng 

dẫn tập luyện đã đạt được nhiều thành tích cao tại các giải đấu 

Các vận động viên được Tình nguyện viên JICA huấn luyện đạt 
được nhiều thành tích cao 

 
Tại hai giải đấu thể thao toàn quốc vừa qua, các vận 

động viên được tình nguyện viên (TNV) của JICA 

hướng dẫn luyện tập đã đạt được các thành tích cao, ghi 

nhận những thành công về huấn luyện của các TNV 

JICA ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Từ ngày 28/6 đến ngày 7/7, Giải vô địch trẻ Judo toàn 

quốc được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Sóc Trăng 

gồm 15 vận động viên trẻ đến từ Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh do TNV Yagi Ayaka 

cùng các huấn luyện viên của Trung tâm đào tạo đã 

tham gia giải đấu trong tổng số 616 vận động viên đến 

từ 25 tỉnh thành. Trong đó, đoàn Sóc Trăng đã dành 

được tổng cộng 12 huy chương ở các hạng mục gồm 3 

huy chương vàng nội dung đồng đội nam (cho nhóm 3 

người), 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy 

chương đồng nội dung cá nhân... 

Ngoài ra, trong 2 ngày 26, 27/7, Giải vô địch trẻ các 

nhóm tuổi quốc gia năm 2019 môn Thể dục dụng cụ và 

Thể dục nhào lộn trên lưới đã được tổ chức tại Trung 

tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với sự tham 

gia của các vận động viên mạnh đến từ 5 trung tâm trực 

thuộc Liên đoàn Thể dục Việt Nam. 

12 vận động viên đến từ Trung tâm Huấn luyện Thể 

thao Quốc gia Cần Thơ do ông Hayase Yukihiro cùng 

các Huấn luyện viên Việt Nam huấn luyện đã tham 

gia giải đấu và đạt cả giải nhất và giải nhì nội dung cá 

nhân nữ của nhóm vận động viên và nhóm đào tạo. 

Tại các nội dung cụ thể (nhảy ngựa, xà lệch, cầu thăng 

bằng, bài thi sàn, ngựa tay quay, xà đơn), Trung tâm 

đã đạt được tám huy chương vàng, sáu huy chương 

bạc và 10 huy chương đồng. 
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