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“Chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp
Nhật Bản” – “Japanese Enterprises Proposing
Program” (JEPP) bắt đầu được triển khai từ
năm 2012, là một trong những hình thức hợp
tác quốc tế được JICA triển khai với mục tiêu
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu
phát triển bền vững.
Khác với các dự án ODA nói chung thường
tập trung vào hợp tác kĩ thuật hay hỗ trợ tài
chính dựa trên yêu cầu từ phía chính phủ nước
đối tác, chương trình JEPP, mặc dù cũng
thuộc loại hình dự án ODA, lại được thực
hiện dựa trên đề xuất từ các doanh nghiệp
Nhật Bản, nhằm góp phần đưa ra giải pháp
cho các vấn đề nảy sinh tại những quốc gia
đang phát triển; giới thiệu và phổ biến các sản
phẩm cũng như công nghệ vượt trội của Nhật
Bản mà doanh nghiệp đang sở hữu.
Chương trình JEPP bao gồm hai loại: Loại
hình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs
và Loại hình hỗ trợ doanh nghiệp lớn SDGs.
Chương trình này được chia ra làm ba mức
dự án, dựa theo kế hoạch hoạt động kinh
doanh do doanh nghiệp đề xuất.
Mức thứ nhất là “Khảo sát xác minh và phổ
biến công nghệ”: Doanh nghiệp đề xuất mang

những sản phẩm và kỹ thuật đến giới thiệu,
trình bày tại nước sở tại thông qua lắp đặt
và thử nghiệm thiết bị, đánh giá tính hiệu
quả và khả năng áp dụng công nghệ, đồng
thời nâng cao sự hiểu biết về kĩ thuật của
người dân và cơ quan hợp tác tại nước sở
tại. Dựa trên kết quả khảo sát, doanh
nghiệp có thể xây dựng kế hoạch phát triển
kinh doanh phù hợp trong tương lai.
Mức thứ hai, như một bước chuẩn bị cho
mức thứ nhất, doanh nghiệp có thể đăng ký
loại hình “Khảo sát” để chuẩn bị cho việc
tạo dựng quan hệ hợp tác đối tác cần thiết
với các cơ quan nhà nước tại nước sở tại,
xây dựng kế hoạch cho việc lắp đặt và thử
nghiệm trình bày thiết bị.
Và cuối cùng, mức thứ ba là “Điều tra cơ
bản”. Đây là một dạng điều tra ban đầu để
xác định tính khả thi kinh doanh ở nước
ngoài dành cho những doanh nghiệp muốn
thu thập và phân tích những thông tin cơ
bản về thị trường, kinh tế, xã hội của nước
sở tại.
Với ba mức dự án dựa trên nguyện vọng
đề xuất của doanh nghiệp Nhật Bản, JICA
tiến hành xét duyệt thi tuyển một năm hai
la
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Ngoài ra, nhóm cán bộ thuộc chương trình JEPP
cũng tiến hành các hoạt động đánh giá và kiểm tra
hậu dự án.

lần vào mùa Xuân (tháng 4) và mùa Thu (tháng 9), lựa
chọn những dự án có tính khả thi cao nhất, có xác suất
cao góp phần xử lý được những vấn đề nảy sinh ở nước
sở tại và đóng góp cho nền kinh tế quốc nội Nhật Bản.
Dự án sẽ được tiến hành theo hình thức “ủy thác”, theo
đó, các doanh nghiệp được trực tiếp triển khai dự án
của JICA.

Trong 7 năm kể từ lúc chương trình bắt đầu, có 21
doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ)
đã hoàn thành dự án theo mức dự án “Khảo sát xác
minh và phổ biến công nghệ”. Tuy nhiên, chỉ có một
số nhỏ trong các doanh nghiệp này thành công trong
việc xây dựng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
theo kế hoạch đề xuất ban đầu hoặc theo kế hoạch
thông qua các dự án của JICA.

Như vậy, có thể thấy “Chương trình đề xuất từ doanh
nghiệp Nhật Bản” là chương trình JICA cùng hợp tác
với các doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội của các nước sở tại, đồng thời JICA cũng hỗ trợ
các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư kinh doanh
tại nước ngoài.

Mặc dù nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhận được
sự quan tâm và thấu hiểu của phía Việt Nam thông
qua những dự án với sự hỗ trợ từ JICA, nhưng sau
đó, lại phải đối mặt với những trở ngại về mặt pháp
luật Việt Nam, rào cản hải quan hay giá cả không phù
hợp… Bởi vậy, nhóm cán bộ chương trình JEPP cũng
đang rất nỗ lực hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các
doanh nghiệp gặp khó khăn sau khi kết thúc dự án
của JICA.

Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn là một
điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp Nhật Bản
muốn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, bởi vậy số
lượng các doanh nghiệp Nhật Bản ứng tuyển cho hoạt
động tại đây so với toàn thế giới thường chiếm tỉ lệ cao.
Theo thông báo ngày 23/8/2019 về kết quả tuyển
chọn đợt 1 năm 2019, trong số 100 dự án được lựa chọn
trên toàn thế giới, số lượng dự án được lựa chọn thực
hiện tại Việt Nam là 19 dự án – con số cao kỷ lục, đứng
thứ hai là Kenia với tám dự án.

Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy dấu hiệu kinh
doanh khả quan của một số doanh nghiệp thông qua
sự hỗ trợ từ chương trình JEPP của JICA từ những
đơn đặt hàng thành công từ phía Việt Nam. Điểm
chung của những doanh nghiệp này chính là có sự
chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi bắt đầu thực hiện dự án và
tạo lập được mối quan hệ hợp tác tốt với đối tác Việt
Nam.

Kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình từ năm
2012 đến nay, tổng cộng có 170 dự án đã và đang được
thực hiện ở Việt Nam. Tính đến thời điểm tháng
9/2019, có tổng cộng 50 dự án đang được tiến hành
hoặc đang trong quá trình chuẩn bị triển khai tại đây.

Dựa trên những bài học kinh nghiệm và thành quả
thu được từ những hoạt động giám sát và điều tra hậu
dự án, JICA nói chung và nhóm cán bộ JEPP nói
riêng hy vọng đây sẽ là cơ sở tham khảo và động lực
cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc ứng
tuyển tham gia chương trình, đồng thời đóng góp cho
sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh việc cố vấn và hỗ trợ hoạt động của các dự
án đang được tiến hành, Văn phòng JICA Việt Nam và
nhóm cán bộ thuộc chương trình JEPP còn liên tục
nhận được sự quan tâm và yêu cầu tư vấn của các doanh nghiệp mới dự định đăng kí xét tuyển trong tương
lai.

Hội thảo về đấu nối thoát nước hộ dân vào hệ thống
thoát nước chung
Tham dự hội thảo có gần 30 cán bộ đến từ UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND Tp. Huế và các đơn vị
hoạt động trong lĩnh vực thoát nước.
Tại hội thảo, JICA đã giới thiệu công nghệ tiên tiến
trong đấu nối thoát nước hộ dân với hệ thống thoát
nước chung, kinh nghiệm về thủ tục hành chính, cơ
sở pháp lý trong đấu nối tại Nhật Bản.
Bên cạnh đó, hội thảo cũng mời các cán bộ phụ
trách của Tp. Đà Lạt, Tp.HCM, tỉnh Quảng Bình - là
những địa phương có hệ thống đấu nối phát triển tại
Việt Nam - đến tham dự để chia sẻ những kinh
nghiệm, cơ chế… của các dự án thoát nước đấu nối
hộ dân trước đây, đồng thời trao đổi, tham vấn về
cách thức vận hành dự án hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm sau hội thảo

Cuối tháng 7 tại Tp. Huế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo giới thiệu công
nghệ thoát nước của Nhật Bản trong khuôn khổ Dự án
Hợp tác kỹ thuật (HTKT) “Tăng cường năng lực về
quản lý nước thải tại Việt Nam”. Dự án được thực hiện
từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2019.

Một vấn đề cấp bách trong công tác đấu nối hộ dân
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là việc xử lý bể tự hoại, vốn được sử dụng rất phổ biến
tại các nước đang phát triển. Đây là vấn đề cần sự vào
cuộc của toàn xã hội.

Để đảm bảo hiệu quả cải thiện môi trường nước,
điều quan trọng là cần kết nối nguồn nước thải từ các
hộ dân vào hệ thống nước thải chung, vì vậy, đây là
dự án có tính phức tạp cao do ảnh hưởng đến rất
nhiều hộ dân và hệ thống đường ống của thành phố.
Tỷ lệ hộ dân đấu nối vào hệ thống thoát nước và chất
lượng đấu nối là yếu tố quan trọng và là chìa khóa
mang lại thành công cho Dự án.

Trong tháng 11 tới, Dự án cũng sẽ mời các nhà tài
trợ từ nhiều quốc gia đến Hà Nội tham dự hội thảo
tương tự nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết về tầm
quan trọng của việc đấu nối thoát nước hộ dân.
Hiện nay, JICA đang triển khai Dự án vốn vay
ODA “Cải thiện môi trường nước Tp. Huế" nhằm
mục tiêu giải quyết vấn đề bức bách về hiện trạng môi
trường nước trong thành phố, ô nhiễm nước sông
Hương, qua đó phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát
triển du lịch Cố đô Huế.

Tuy nhiên, có lẽ do ở Việt Nam trước đây chưa có
nhiều công trình như vậy nên Tp. Huế -cơ quan thực
hiện dự án này của JICA- hiện cũng đang đối mặt với
rất nhiều khó khăn.

Hệ thống thoát nước phổ biến ở Việt Nam hiện nay
là tận dụng đường ống thoát nước sẵn có không đấu
nối vào mạng lưới thoát nước mới đô thị. Tuy nhiên,
Dự án vốn vay ODA của JICA dự kiến xây dựng, cải
tạo, thu gom và xử lý nước mưa và nước thải trong
cùng một hệ thống thoát nước chung.

Thông tin tham khảo:
*Dự án tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt
Nam:
https://www.jica.go.jp/oda/project/1500378/index.html
*Dự án cải thiện môi trường nước Tp. Huế:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000397835.pdf

JICA và World Bank hợp tác thiết lập mô hình chăm sóc
người cao tuổi

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thiết lập mô hình chăm sóc người cao tuổi

cao tuổi tại cộng đồng- đã chia sẻ về kinh nghiệm của
Thái Lan. Nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn về
hoạch định chính sách liên quan tới y tế, an sinh xã
hội và tài chính đã được trình bày tại Hội thảo.

Hội thảo đầu tiên trong chuỗi hoạt động của chương
trình hợp tác chung giữa JICA và Ngân hàng Thế giới
(World Bank) về chia sẻ kinh nghiệm thiết lập mô hình
chăm sóc người cao tuổi đã được tổ chức vào đầu tháng
8/2019.

Thông qua việc cung cấp bằng chứng và phân tích
về tác động của già hóa dân số tới phát triển kinh tế xã hội và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản
và Thái Lan, JICA và WB mong muốn hỗ trợ Việt
Nam thích ứng được với tình trạng già hóa dân số một
cách tốt nhất, xây dựng và triển khai được mô hình
chăm sóc người cao tuổi phù hợp.

Tham dự hội thảo có đại diện Văn phòng Quốc hội,
Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
Các đại biểu đã được nghe đại diện WB giới thiệu về
nghiên cứu “Già hóa dân số tại Việt Nam” với những
phân tích ban đầu về ảnh hưởng của già hóa dân số tới
các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động –
việc làm, chính sách hưu trí…

Chương trình hợp tác chung giữa JICA và WB gồm
ba hoạt động chính: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng
phó với già hóa dân số của Nhật Bản và Thái Lan;
Tham quan học hỏi kinh nghiệm của Thái Lan(*); và
Hội thảo chia sẻ các khuyến nghị chính sách về chăm
sóc người cao tuổi cho Chính phủ Việt Nam.

Cố vấn cao cấp của JICA về an sinh xã hội- ông
Nakamura đã chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong
ứng phó với già hóa dân số và ông Koide –Cố vấn
trưởng dự án JICA về chăm sóc liền mạch cho người

(*)Tại Thái lan, các hoạt động hợp tác của JICA được bắt đầu từ năm 2007 thông qua dự án HTKT đầu tiên về chăm sóc người cao tuổi tại
cộng đồng. Qua chương trình học tập tại Thái Lan, đoàn Việt Nam sẽ có chương trình thảo luận với Bộ Y tế Thái Lan và các cơ quan liên quan
khác để tìm hiểu về triển khai mô hình chăm sóc toàn diện người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại Thái Lan.
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Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong triển khai
Chính phủ điện tử
Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Xây dựng
hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả để cải
thiện môi trường kinh doanh”, một khóa đào tạo về chủ
đề Chính phủ điện tử đã được tổ chức từ ngày 29/7 đến
ngày 8/8 tại Trung tâm JICA Tokyo*.

đã tổ chức hội thảo “Chính phủ điện tử hướng tới
chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số”.
Hội thảo có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
VPCP Mai Tiến Dũng; Trưởng đại diện Văn phòng
JICA tại Việt Nam Konaka Tetsuo; các đại biểu của
Ban Thư ký Nội các Nhật Bản; Bộ Nội vụ và Truyền
thông Nhật Bản; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới; thành viên,
chuyên gia Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về
Chính phủ điện tử...

Tham dự khóa đào tạo gồm 16 cán bộ của Văn phòng
Chính phủ (VPCP) và các cơ quan liên quan như Bộ
Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục
An ninh Mạng (Bộ Công an).
Theo chương trình của khóa đào tạo, các thành viên
tham gia đã được giới thiệu, cung cấp và trao đổi rất
nhiều thông tin với các giáo sư có tầm ảnh hưởng lớn
trên thế giới, các chuyên gia của Văn phòng Nội các,
Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản; và tìm hiểu thực
tế tại chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhật
Bản.

Tại hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ
kinh nghiệm cụ thể về chiến lược xây dựng CPĐT,
chính phủ số tại Nhật Bản liên quan đến các chủ đề:
“Chiến lược chính phủ số và chuyển đổi số của Nhật
Bản”, “Chính phủ mở và các dịch vụ công lấy người
dùng làm trung tâm”, “Hệ thống thông tin Chính phủ
và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ”…

Cũng trong thời gian này, đoàn công tác của VPCP
do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng làm Trưởng
đoàn đã tham dự buổi trao đổi kinh nghiệm xây dựng
Chính phủ số tại Nhật Bản với chủ đề: “Nỗ lực xây
dựng Chính phủ số tại Nhật Bản”.

Đây là những chủ đề mang tính tổng quát nhưng
cũng hết sức cụ thể về chính sách, thực tiễn triển khai
CPĐT, chuyển sang chính phủ số của Nhật Bản.
Hiện nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,
VPCP đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy
chủ trương xây dựng CPĐT, trong đó có việc hợp tác
chặt chẽ với JICA.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Mai Tiến
Dũng cho biết tại Việt Nam, việc xây dựng Chính phủ
điện tử (CPĐT) đã có những kết quả tích cực ở bước
đầu, góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại các địa
phương. Là nước đi sau nên Việt Nam cần học hỏi
những ưu điểm của các nước thành công đi trước, đặc
biệt là Nhật Bản trong xây dựng và phát triển CPĐT.

(*) Trung tâm JICA Tokyo là một trong 9 Trung tâm JICA tại
Nhật Bản và là Trung tâm có quy mô lớn nhất. JICA hàng năm
đón nhận khoảng 10.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới đến
học tập, trao đổi kinh nghiệm về các chương trình đào tạo, trong
đó có khoảng 4.000 học viên học tập tại JICA Tokyo. Năm 2018,
JICA Tokyo đã đón khoảng 450 học viên Việt Nam.

Tiếp nối chủ đề “Chính phủ điện tử”, sáng 22/8,
VPCP và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử các vụ xâm hại
phụ nữ và trẻ em
Mới đây, hội thảo quốc tế “Nâng cao chất lượng tranh
tụng của Kiểm sát viên đối với các tội phạm xâm phạm
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm phụ nữ và trẻ em” đã
được JICA phối hợp tổ chức với Viện Kiểm sát Nhân
dân Tối cao (VKSNDTC) và Cơ quan phòng chống tội
phạm và ma túy Liên hợp quốc (UNODC).
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án JICA
“Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng
pháp luật hướng tới năm 2020”.

Hội thảo quốc tế về nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét
xử các vụ xâm hại phụ nữ và trẻ em

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam đã giới thiệu
những quy định pháp luật trong nước, những khó khăn
và giải pháp nâng cao kỹ năng tranh tụng trong loại vụ
án này.

vấn, thu thập thông tin đối với đối tượng dễ bị tổn
thương là trẻ em, và những điểm cần lưu ý trong quá
trình điều tra, xét xử các vụ án hình sự.

Các chuyên gia Nhật Bản đã trình bày về phỏng vấn
hình sự, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp phỏng

Bên cạnh đó, các chuyên gia Thái Lan và Philippines cũng có bài trình bày, chia sẻ kinh nghiệm
jjjjjjjj
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về những vấn đề gặp phải, cách tiếp cận cần thiết đối
với các vụ án mà người bị hại là phụ nữ và trẻ em.

tại Việt Nam. Việc nâng cao chất lượng công tác điều
tra, truy tố, xét xử các vụ án này trở thành vấn đề cấp
bách đối với VKSNDTC.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và chuyên gia
nước ngoài đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi, tích cực.

Trong thời gian tới, Dự án JICA sẽ tiếp tục xem xét
triển khai mô hình hội thảo quốc tế như trên để nâng
cao tính hiệu quả cho hoạt động của Dự án.

Những năm gần đây, các vụ án xâm hại tình dục trẻ
em có chiều hướng gia tăng và trở thành vấn đề xã hội

Tọa đàm về Hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh

Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam chia sẻ những thành tựu đạt được trong
hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp giữa JICA và Học viện

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh (9/1949-9/2019), Toạ đàm
“Hợp tác quốc tế của Học viện: Thành tựu và định
hướng phát triển” đã được tổ chức ngày14/8/2019.

trong hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo
quản lý các cấp giữa JICA và Học viện thời gian qua,
nhất là hợp tác trong các lớp bồi dưỡng cán bộ quy
hoạch cấp chiến lược, các lớp cao cấp lý luận chính
trị hệ tập trung và hiện đại hóa các phương pháp giảng
dạy và quản lý.

Chủ trì Tọa đàm là PGS. TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám
đốc Học viện và PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó
Giám đốc Học viện. Về phía khách mời có đại diện một
số ban, bộ, ngành Trung ương, các đại sứ, trưởng đại
diện, cán bộ ngoại giao của hơn 30 đại sứ quán và các
tổ chức quốc tế tại Hà Nội như Lào, Trung Quốc, Cuba,
Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia,
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)...

Đối với các lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp
chiến lược, đã có 511 học viên tham gia các module
về nghiên cứu chính sách do chuyên gia Nhật Bản giới
thiệu, 113 học viên tham gia nghiên cứu thực tế tại
Nhật Bản. Đồng thời, ông Konaka Tetsuo cũng đã
thẳng thắn trình bày những định hướng ưu tiên, thách
thức và thuận lợi trong hợp tác giữa hai bên trong thời
gian tới.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS. TS. Nguyễn Viết
Thảo, Phó Giám đốc Học viện, khẳng định, công tác
hợp tác quốc tế của Học viện đã luôn song hành và đóng
vai trò quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ chính trị trọng yếu mà Đảng và Chính phủ
giao cho Học viện; đồng thời không ngừng nâng tầm vị
thế của Học viện trên trường quốc tế.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, PGS. TS. Nguyễn Viết
Thảo đã trình bày bốn định hướng lớn về công tác hợp
tác quốc tế của Học viện trong thời gian tới, gồm: Đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và chính quyền các
cấp ở Việt Nam, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ giảng dạy của Học viện; Hợp tác quốc tế
trên lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu đường lối chính sách;
Chia sẻ tri thức, tư liệu, cơ sở dữ liệu học thuật; và
Hợp tác quốc tế trong quản trị hệ thống Học viện với
tư cách là một cơ sở đào tạo, một cơ sở nghiên cứu
khoa học và một cơ quan Trung ương.

PGS. TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cũng
nhấn mạnh, công tác hợp tác quốc tế của Học viện đã
có những đóng góp cụ thể vào nâng cao năng lực nghiên
cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
tại Học viện.
Tại hội thảo, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, ông
Konaka Tetsuo đã chia sẻ những thành tựu đạt được

Source: https://hcma.vn/tintuc/pages/cong-tac-doingoai.aspx?CateID=203&ItemID=29548

5

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 9/ 2019

Học sinh Nhật Bản tới Việt Nam tìm hiểu về ODA
Đầu tháng 8, sáu học sinh trung học phổ thông từ
thành phố Kitakyushu, Nhật Bản, đã ghé thăm Văn
phòng JICA Việt Nam để nghe giới thiệu về Chương
trình hỗ trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam
nói chung và trong lĩnh vực nước và nước thải nói riêng.

vào năm 2015 và về hợp tác quốc tế. Các em cũng
tham gia hội thảo giới thiệu về các doanh nghiệp hoạt
động trong ngành nước của thành phố Kitakyushu.
Đây chính là những thông tin vô cùng cần thiết để
chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của các em.

Đây là một trong những hoạt động của các em trong
chuyến tham quan học tập tại Việt Nam từ ngày 5 đến
8/8/2019.

Mục tiêu của Chương trình tập huấn hàng năm
dành cho học sinh của Tp. Kitakyushu này không chỉ
nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các em học
sinh THPT về xử lý nước thải tại các nước đang phát
triển mà còn là một cơ hội để các em cân nhắc về con
đường phát triển cũng như công việc tương lai. Hy
vọng rằng sau khi tham gia Chương trình, những hạt
mầm của thế hệ trẻ sẽ được nuôi dưỡng và trưởng
thành, trở thành những nhân tài của đất nước, đóng
góp tích cực cho công cuộc phát triển các địa phương
Nhật Bản và các hoạt động hợp tác quốc tế trong
tương lai

Tại Hải Phòng, các em đã thăm và làm việc với Công
ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng và Công ty cổ
phần cấp nước Hải Phòng – đối tác thực hiện Dự án
“Nâng cao năng lực quản lý vận hành nhà máy xử lý
nước thải thành phố Hải Phòng và năng lực ứng phó với
ngập lụt”. Dự án được thành phố Kitakyushu triển khai
từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2021 trong khuôn khổ
Chương trình Đối tác Phát triển của JICA.
Trong chuyến tham quan, các em học sinh đã đặt
nhiều câu hỏi về những khó khăn trong quá trình phổ
cập kỹ thuật được chuyển giao từ thành phố Kitakyushu
tại Hải Phòng, về chất lượng nước của thành phố... Đặc
biệt hơn, một em học sinh đã bày tỏ mong muốn lắng
nghe những ý kiến của người dân nơi đây để trở về
truyền đạt lại cho người dân Nhật Bản về ý nghĩa của
Dự án, về cuộc sống của người dân Việt Nam và đất
nước Việt Nam, vì có rất nhiều điều chỉ có thể học được
khi tới thăm trực tiếp Dự án.
Trước khi tới Việt Nam, các em học sinh đã tham gia
Chương trình tập huấn hai ngày tại Trung tâm JICA Kitakyushu, Nhật Bản, để tìm hiểu về các Mục tiêu phát
triển bền vững (SDGs) được Liên hợp quốc lựa chọn

Các em học sinh đến từ Tp. Kitakyushu Nhật Bản tới thăm
quan nhà máy xử lý nước tại Thành phố Hải Phòng

Khởi động Dự án cải thiện sự phát triển của trẻ sơ sinh tại khu
vực nhiễm chất độc da cam
Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và Trung tâm Y tế
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Các đối tác thực hiện Dự án gồm Ban khắc phục
hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh
đối với sức khỏe con người (Ban 10-80) trực thuộc
trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Quan trắc Môi
trường miền Bắc (NCEM), và trường Đại học Quốc
gia Hà Nội.

Lễ khởi động Dự án được tổ chức ngày 6/8/2019 tại
Đại học Y Hà Nội

Dự án dự kiến hoạt động trong 3 năm (2019 –
2022), với tổng số vốn tài trợ dự kiến hơn 82 triệu yên
Nhật (tương đương hơn 16,9 tỷ đồng).

Lễ khởi động Dự án “Cải thiện sự phát triển của trẻ
sơ sinh nhẹ cân tại khu vực bị nhiễm chất độc da camdioxin nặng ở Việt Nam” đã được tổ chức ngày
6/8/2019, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Dự án hướng đến việc tăng cường năng lực quản lý,
phối hợp trong triển khai Dự án của các bên tham gia;
nâng cao nhận thức của người dân tại địa bàn triển
khai Dự án về sự ảnh hưởng của chất độc da camdioxin lên sức khỏe, chức năng sinh sản.

Đây là Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình đối
tác phát triển của JICA (*), được thực hiện bởi trường
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án được UBND tỉnh Bình Định đánh giá là rất có ý
nghĩa để cải thiện sự phát triển của trẻ sơ sinh nhẹ
cân tại địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc
hóa học/dioxin.

Sẽ có khoảng 3.000 bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn
triển khai Dự án được can thiệp, kiểm tra sức khỏe, thực
hiện các xét nghiệm về hormone và chất độc da camdioxin. Dự án cũng đồng thời tiến hành các giải pháp
tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn về cai sữa sớm và chế độ dinh
dưỡng phù hợp đối với những trẻ sơ sinh nhẹ cân do
ảnh hưởng của chất độc da cam có trong sữa mẹ.

(*) Giới thiệu về Chương trình Đối tác Phát triển của JICA:
https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/activities/partnership.html

Với mô hình triển khai mẫu tại tỉnh Bình Định, Dự
án

JICA hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nông thôn

Rất nhiều hoạt động mang đậm tính văn hóa- thể thao được tổ chức
trong 2 ngày 15-16/8, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương

Trong 2 ngày 15-16/8, tại vùng đất quê hương Cách
mạng tháng Tám - Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, các
đoàn thanh niên từ 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã
tề tựu đông đủ, cùng tham gia rất nhiều cuộc thi tài
mang đậm tính văn hóa – thể thao nổi bật, như hội thi
cắm trại với chủ đề "Thanh niên làm theo lời Bác”, cuộc
đua mảng trên hồ Nà Nưa...

tịch Hồ Chí Minh, ngắm nhìn phong cảnh thiên
nhiên tuyệt đẹp với những đồi chè xanh mướt, được
tự tay làm và thưởng thức những đặc sản địa phương
như cơm lam, xôi ngũ sắc, được trải nghiệm cuộc
sống với người dân địa phương trong những căn nhà
sàn truyền thống của người dân tộc Thái.

Xã Tân Trào cũng là địa bàn thực hiện Dự án “Xây
dựng mô hình phát triển nông thôn dựa trên phát huy
nguồn lực sẵn có của địa phương tại khu vực miền núi
Việt Nam”. Dự án được tổ chức phi lợi nhuận
AVENUE của Nhật Bản và Phòng Nông nghiệp huyện
Sơn Dương triển khai từ tháng 11/2018 đến tháng
11/2020 trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát
triển của JICA.

Để lan truyền sức hút của mảnh đất này tới du
khách mọi miền, những thành viên tham gia Dự án
đã chia thành năm nhóm: Nhóm văn hóa phi vật thể,
Nhóm đặc sản địa phương và sản phẩm thủ công
truyền thống, Nhóm nông lâm thủy sản, Nhóm văn
hóa vật thể và Nhóm thiên nhiên. Các nhóm thường
xuyên có những cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi, cùng
góp sức sáng tạo ra những phương pháp để quảng bá
rộng khắp hình ảnh của xã Tân Trào.

Trước đó, vào ngày 11/8, các chuyên gia Nhật Bản và
người dân địa phương đã cùng nhau thực hiện một
chuyến du lịch mẫu với sự tham gia tích cực của các em
học sinh và phụ huynh. Trong chương trình chuyến du
lịch, các du khách đã được tham quan các địa danh lịch
sử nổi tiếng gắn liền với cuộc đời cách mạng của Chủ

Với rất nhiều hoạt động tích cực, mục tiêu trong
tương lai của Dự án chính là tìm ra những “viên
ngọc” tiềm ẩn của ngành du lịch địa phương, đồng
thời giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước nét
hấp dẫn của những truyền thống được tổ tiên truyền
lại.

Chính phủ Việt Nam nỗ lực ngăn chặn rác thải nhựa
Tại Việt Nam, truyền thông về giảm chất thải nhựa
đã bắt đầu tràn ngập, như: “Loại bỏ rác thải nhựa”, “Từ
năm 2020, Hà Nội sẽ xóa bỏ các sản phẩm nhựa dùng
một lần và không sử dụng túi nilon trong mua sắm tiêu
dùng”, “Sử dụng bao bì giấy tái chế để đóng gói sản
pha

phẩm” và “Không sử dụng nước uống đóng chai
nhựa trong các cuộc họp” v.v…
Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các
nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới- G20
vào
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vào tháng 6 vừa qua tại Osaka, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ
cho Việt Nam trong chính sách phòng chống rác thải
nhựa.

tác quản lý rác thải tại Việt Nam, đề xuất các giải pháp
thiết thực và chính sách cụ thể hơn để trình bày trong
Hội nghị này.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực
thúc đẩy các chính sách nhằm phấn đấu đến năm 2025
không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hiện đang
hoàn thiện hai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
nhựa, rác thải nhựa đại dương và dự kiến tổ chức Hội
nghị toàn quốc về chất thải do Thủ tướng Chính phủ
chủ trì trong tháng 9/2019.
Hiện JICA đang thực hiện dự án hỗ trợ Bộ Xây dựng
liên quan đến chất thải nói chung. Tuy nhiên, JICA cũng
đã đề xuất đóng góp ý kiến, báo cáo tham luận cho Bộ
TN&MT về hiện trạng và các vấn đề tồn tại trong công
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Ông Nguyễn Thượng Hiền- Vụ trưởng Vụ quản lý chất thải Tổng
cục Môi trường Bộ TN&MT- người nắm giữ chìa khóa cho chính
sách quản lý chất thải tại Việt Nam (Người thứ hai từ phải sang)
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