Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 54 (Tháng 8 năm 2020)

Ngày toàn dân phòng chống
mua bán người 30/7
TIÊU ĐIỂM
Khai giảng lớp kĩ
thuật viên lái tàu
đường sắt đô thị
đầu tiên cho tuyến
Metro số 1 Thành
phố Hồ Chí Minh
(Trang 2)

Ký kết Hiệp định
vốn vay ODA cho
Dự án an ninh an
toàn trên biển
(Trang 3)
Các đại biểu đi bộ hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người

Sáng 30/7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ
An, đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày

nhiệm, quyết tâm cùng đầy lùi và xóa bỏ
nạn mua bán người.

toàn dân phòng, chống mua bán người năm

Số điện thoại đường dây nóng phòng

2020 với chủ đề “Cam kết hết mình, chung

chống mua bán người 111 và các dịch vụ

lưng cùng tuyến đầu xóa bỏ nạn mua bán

do đường dây nóng cung cấp đã được đại

người”. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng

diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình;

tỉnh Nghệ An giới thiệu tại buổi mít tinh.

Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê

Năm nay, các sản phẩm truyền thông

Quý Vương; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

tuyên truyền về đường dây nóng 111

Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các bộ, ban,

phòng chống mua bán người như áo polo,

ngành, đoàn thể trung ương, các tổ chức quốc

quạt giấy, tờ rơi, danh thiếp v.v… đã được

tế như Đại sứ quán Vương quốc Anh, JICA,

JICA trưng bày và phân phát tới đông đảo

Tổ chức Di cư Quốc tế, Pacific Links, Blue

đại biểu và người dân tham gia buổi lễ.

Dragon và chính quyền địa phương.

Ngay sau lễ mít tinh, Phó Thủ tướng

Tại lễ mít tinh, đại diện Hội Liên hiệp Phụ

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

nữ Việt Nam, Công an tỉnh, Sở Lao động-

cùng đại diện lãnh đạo ở Trung ương và

Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã đối

địa phương đã đi bộ hưởng ứng Ngày toàn

thoại về công tác phòng, chống mua bán

dân phòng chống mua bán người năm

người, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách

2020.

JICA hỗ trợ bệnh
viện Chợ Rẫy
trong
phòng
chống COVID-19
(Trang 3)

Họp trực tuyến Ủy
ban điều phối
chung Dự án
nâng cao hiệu quả
thực thi pháp luật
cạnh tranh
(Trang 4)

Voice
of
volunteer- Tình
nguyện
viên
Tajima: “Những
điều tôi có được
đều đến từ những
con người Việt
Nam tốt bụng và
biết cảm thông”
(Trang 5)
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Trước đó, trong khuôn khổ Ngày toàn dân phòng,

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện 60 vụ

chống mua bán người năm 2020, sáng 29/7, tại huyện

trên cả nước, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90

Con Cuông (Nghệ An) đã diễn ra sự kiện truyền thông

nạn nhân (giảm 31,5% số vụ, tăng 40% số đối tượng

tại cộng đồng về phòng, chống mua bán người cho hội

và giảm 39,7% số nạn nhân so với cùng kỳ năm

viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

trước), nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em./.

Mua bán người đã và đang là vấn đề xã hội nhức
nhối. Thủ đoạn phạm tội phổ biến là tổ chức xuất cảnh
trái phép để lao động thời vụ, sau đó lừa bán, cưỡng
bức lao động hoặc ép bán dâm, bán làm vợ, thậm chí
bán nội tạng. Trong một số vụ án đối tượng phạm tội
lại chính là nạn nhân bị lừa bán trước đó, có cả những
vụ việc ra nước ngoài để bán con sau khi sinh, đưa
người ra nước ngoài trái phép…

Quầy trưng bày và phát các sản phẩm truyền thông đường
dây nóng phòng chống mua bán người 111

Khai giảng lớp kỹ thuật viên lái tàu đường
sắt đô thị đầu tiên cho tuyến Metro số 1
Thành phố Hồ Chí Minh
đưa tuyến metro số 1 vào vận hành khai thác từ cuối

Lễ khai giảng Lớp đào tạo lái tàu đầu tiên cho tuyến

tháng 12/2021.

metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cho 58 học viên, với

Song song với việc hỗ trợ chương trình đào tạo

sự hỗ trợ của JICA và các bên liên quan, đã được tổ chức

lái tàu, JICA còn tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho các vị trí

vào ngày 15/7/2020.
Tại lễ khai giảng, chị Phan Thị Thu Thảo, nữ học

khác cần thiết cho vận hành đường sắt đô thị, như đào

viên duy nhất trong Lớp đào tạo đầu tiên này đã được

tạo trưởng nhà ga, nhân viên nhà ga, nhân viên khởi

chọn phát biểu thay mặt cho toàn bộ học viên. Bài phát

hành, nhân viên bảo trì v.v… trong khuôn khổ phối

biểu thể hiện rõ niềm tự hào và vinh dự của tất cả các

hợp giữa dịch vụ tư vấn chung của Dự án vốn vay và

học viên được tham gia vào khóa đào tạo khi được đóng

Dự án Hợp tác Kỹ thuật./.

góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển
thành phố cũng như đường sắt đô thị, thông qua việc
cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng an toàn
cho người dân.
Chị Phan Thị Thu Thảo cũng thay mặt các học viên
hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt khóa học, thi sát hạch
đạt và được cấp giấy phép lái tàu.
Theo chương trình đào tạo, học viên bắt đầu học tại
Trường Cao đẳng Đường sắt ngay vào tuần tiếp theo.
Sau chương trình đào tạo kéo dài hơn 1 năm gồm lý thuyết và thực hành, các học viên sẽ tham gia kỳ thi sát
hạch để được cấp giấy phép lái tàu, đáp ứng mục tiêu
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Học viên Phan Thị Thu Thảo đại diện phát biểu tại lễ khai
giảng lớp đào tạo lái tàu cho tuyến metro số 1
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Ký kết Hiệp định vốn vay ODA cho
Dự án an ninh an toàn trên biển
Cuối tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác

10/2025 khi tàu tuần tra thứ sáu được bàn giao. Dự

Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam

kiến thời gian công bố đấu thầu cạnh tranh quốc tế Gói

Hiệp định vốn vay ODA trị giá 36,626 tỷ yên Nhật

thầu đóng tàu tuần tra là tháng 10/2021. Thư mời thầu

(tương đương khoảng 7.690 tỷ đồng), cho Dự án tăng

dịch vụ tư vấn hỗ trợ đấu thầu, giám sát thi công v.v…

cường năng lực đảm bảo an ninh, an toàn trên biển Việt

được phát hành trong tháng 8/2020.
Biển Đông là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng do

Nam.
Dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho Cảnh sát biển Việt

thiên tai bão lũ nên nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải

Nam trang bị sáu tàu tuần tra nhằm tăng cường năng lực

cao, hơn nữa, người, phương tiện hoạt động trên biển

chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, phù hợp,

và lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và tự do hàng hải tại

ngày càng tăng dẫn đến nguy cơ tội phạm đe dọa an

Việt Nam. Dự án đóng góp vào Mục tiêu 14 và 16 trong

ninh hàng hải tăng theo trong những năm gần đây.

17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp

Nạn buôn lậu, đánh bắt trái phép, nguy cơ khủng bố

quốc.

gia tăng. Do vậy, tăng cường các giải pháp đảm bảo

Dự án áp dụng Điều khoản đặc biệt dành cho Đối

an ninh an toàn hàng hải đang là một trong những

tác kinh tế (STEP), sử dụng các công nghệ đóng tàu tiên

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tại Việt Nam./.

tiến của Nhật Bản. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng

JICA hỗ trợ bệnh viện Chợ Rẫy trong phòng chống
COVID-19
đã quyết định cung cấp một số trang thiết bị y tế (với
tổng trị giá tương đương khoảng 60 triệu yên Nhật),
trong đó có lô hàng trên, để hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy
điều trị bệnh nhân COVID-19.
JICA đã cùng Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai Dự
án Hợp tác Kỹ thuật từ năm 2016 với các hoạt động
về quản lý an toàn người bệnh, chăm sóc y tế theo
nhóm và chống nhiễm khuẩn bệnh viện, nhằm nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh. Các thiết bị được
cung cấp lần này sẽ được sử dụng trong điều trị bệnh

Trưởng đại diện văn phòng JICA tại Tp. HCM - ông
Masuda bàn giao máy ECMO cho Bệnh viện Chợ Rẫy

nhân COVID-19 và nâng cao năng lực phòng chống

Ngày 27/7/2020, tại bệnh viện Chợ Rẫy, lô thiết bị

COVID-19 của Bệnh viện.

y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chuẩn

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bác sĩ Nguyễn Tri Thức

đoán nhanh virus SARS-CoV-2 Real time RT- PCR đã

– Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy- nói: “Chúng tôi xin

được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn

chân thành cám ơn sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của

giao cho Bệnh viện. Trước đó, trong tháng 6/2020, JICA

JICA, đặc biệt khi hiện nay đã có những ca lây nhiễm
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mới được phát hiện tại Đà Nẵng sau gần 100 ngày Việt

này của JICA là vô cùng quan trọng trong việc

Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn cho người dân Việt

Chúng tôi đã cử một cán bộ y tế cùng với hệ thống

Nam”.

ECMO tới Đà Nẵng để hỗ trợ điều trị bệnh nhân

JICA sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Chính phủ

COVID-19 nặng. Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ chịu

Nhật Bản để hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh

trách nhiệm về việc điều trị các ca nhiễm COVID-19

truyền nhiễm, trong đó có COVID-19./.

mà còn cả các ca bệnh nặng khác, do đó viện trợ lần

Họp trực tuyến Ủy ban điều phối chung
Dự án nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
cạnh tranh

Hội thảo tổ chức tháng 2/2020

Ngày 16/7 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Trụ sở

Nhật Bản (JICA) đã tổ chức cuộc họp Ủy ban điều phối

chính JICA tại Tokyo và Văn phòng JICA Việt Nam

chung Dự án (JCC) lần thứ nhất “Dự án hoàn thiện

tại Hà Nội đã áp dụng hình thức trao đổi thông qua

chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh

kết nối cầu truyền hình. Trên tinh thần tận dụng hình

tranh của Việt Nam” với sự tham gia của Cục Cạnh

thức truyền hình trực tuyến này, các bên tham gia

tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công Thương) và

cuộc họp cũng thảo luận về các kế hoạch hoạt động

Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản. Dự án được

linh hoạt trong thời gian tới như dự kiến tổ chức các

triển khai từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2021.

khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến nhằm trao đổi ý kiến

Tại cuộc họp này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người

sâu hơn với các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Lành

tiêu dùng đã báo cáo kết quả hoạt động của Dự án từ

mạnh Nhật Bản tại Tokyo.

khi bắt đầu đến tháng 6/2020. Các bên trao đổi về tình

Ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cạnh

hình Dự án cho đến nay và thảo luận kế hoạch hoạt

tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng- đã đánh giá cao

động trong thời gian tới trong tình hình dịch bệnh

việc triển khai các hoạt động của Dự án thuận lợi theo

COVID-19.

đúng kế hoạch, mặc dù đang trong giai đoạn dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp.
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Từ tháng 11/2019, chuyên gia dài hạn từ Ủy ban

xây dựng nghiên cứu thị trường, Khí thiên nhiên hóa

Thương mại Lành mạnh Nhật Bản đã được cử đến Dự

lỏng (LNG), Tài chính, Dược phẩm và Bán lẻ.

án, tiến hành các hoạt động hợp tác như tăng cường

Tháng 2/2020, Dự án đã tổ chức “Hội thảo cạnh

năng lực về kỹ năng điều tra của Cục Cạnh tranh và Bảo

tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam

vệ Người tiêu dùng trong thực thi Luật Cạnh tranh sửa

và Kinh nghiệm của Nhật Bản”. Các hoạt động hợp

đổi có hiệu lực từ tháng 7/2019 và các hoạt động tăng

tác này đã mang lại những kết quả đáng chú ý nhằm

cường nhận thức về pháp luật cạnh tranh của cộng đồng

hướng tới áp dụng hiệu quả Luật Cạnh tranh sửa đổi./.

doanh nghiệp và người tiêu dùng.

URL Dự án:

Dự án đã tổ chức được năm khóa đào tạo nội bộ về

https://www.jica.go.jp/project/vietnam/055/in-

áp dụng Luật Cạnh tranh theo từng ngành như: Kỹ năng

dex.html

Voice of Volunteer

Tình nguyện viên Tajima: “Những điều tôi có được
đều đến từ những con người Việt Nam tốt bụng và
biết cảm thông”
Tên tôi là Tajima Hisashi, được JICA cử sang Việt

Buộc phải đương đầu với khó khăn, tôi đã phải

Nam làm Tình nguyện viên (TNV) vào tháng 12/1999.

nhanh chóng tìm ra phương pháp cho riêng mình. Do

Ngành nghề của tôi là Thiết kế nên được cử sang làm

không thể giải thích bằng lời nói khi lên lớp, tôi chuẩn

giảng viên tại Khoa Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn

bị tài liệu bài giảng có chữ và hình ảnh rồi in ra cho

hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

các em.

Lúc bấy giờ, việc sử dụng máy tính để thiết kế 2D

Những buổi lên lớp đầu tiên, tôi đã vài lần thử

mới bắt đầu được triển khai, do đó Trường yêu cầu tôi

giảng bằng tiếng Việt, nhưng mỗi lần như vậy lại thấy

hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực này.

các giáo viên dự giờ phía dưới rúc rích cười nên tôi

Tuy nhiên, bản thân tôi chưa có kinh nghiệm giảng

yêu cầu sinh viên làm bài theo các tài liệu tôi đã in ra,

dạy, hơn nữa lại phải dạy bằng tiếng Việt nên tôi phải

và phương pháp này đã thật sự phát huy tác dụng, nó

cực kỳ cố gắng mới có thể đảm nhận được công việc

giúp tôi vượt qua những trở ngại ban đầu. Kể từ đó,

này, và thật sự lúc đó tôi chưa mường tượng được hết

tôi giảng dạy hoàn toàn dựa trên giáo trình tôi tự biên

những khó khăn mà mình phải đương đầu.

soạn mỗi ngày, chuẩn bị các bài in sẵn, copy tại các

Cú sốc đầu tiên của tôi là chủ quan nghĩ rằng mình

cửa hàng photocopy.

đã học tiếng Việt ba tháng tại Trung tâm đào tạo

Tháng tháng ngày ngày cứ thế trôi đi và kỳ nghỉ

Komagane Nhật Bản như vậy là đủ rồi, nhưng thực tế

hè đến lúc nào không hay. Cũng có thể do tâm lý được

là khi tôi nói tiếng Việt thì chẳng ai hiểu được.

nghỉ ngơi nên tôi đã ngủ một mạch từ đêm hôm trước

Hai tuần sau khi nhận công tác tại Trường, tôi được

đến tận chiều tối ngày hôm sau. Tôi đã vô cùng ngạc

giao công việc đứng lớp, điều này lại làm tôi bị sốc lần

nhiên về điều đó! Và tôi nhận ra đó là vì mình đã quá

thứ hai. Tôi những tưởng phải sau nửa năm chuẩn bị kỹ

mệt. Suy cho cùng, là do không thể hiểu đối phương

lưỡng mới được đứng lớp giảng bài.
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nói gì nên tôi cố gắng tập trung để hiểu (nhưng kết

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 8/ 2020

cục là vẫn không hiểu gì), lý do thứ hai là tôi đã cố gắng

Ba là có các bạn sinh viên Việt Nam rất biết cảm

đưa ra các giải pháp để khắc phục khó khăn rồi lại nỗ

thông. Họ rất chân thành, cởi mở với tôi mặc dù tiếng

lực để thực hiện nó. Bây giờ nhìn lại có thể thấy đó là

Việt của tôi còn nhiều hạn chế. Tôi nghĩ họ chắc hẳn

một sự nỗ lực lớn, nhưng lúc bấy giờ chỉ đơn giản là

đã rất băn khoăn khi đóng học phí để đi học nhưng lại

quyết tâm mà thôi.

do một người nước ngoài lạ lẫm giảng dạy. Tôi thực

Ngẫm lại hành trình đã qua, quãng thời gian đó

sự biết ơn vì các bạn sinh viên đã chấp nhận tôi.

đúng là một chặng đường đầy thử thách đối với tôi,

Trải qua hai năm đó, tôi đã khám phá được “một

nhưng dù sao tôi đã hoàn thành nhiệm kỳ TNV hai năm.

con người mới” trong tôi. Có lẽ đó là cảm giác hoàn

Nhìn lại chặng đường đã đi, tôi nghĩ rằng có nhiều

thành công việc từ lúc tự mình suy nghĩ tìm giải pháp,

nguyên nhân thôi thúc tôi vượt qua khó khăn đó.

thực hiện trong bối cảnh không có gì cả và cũng

Một là tôi có một tuổi trẻ nông nổi, thiếu hiểu biết

không có con đường đã được chuẩn bị sẵn. Đây là

nhưng bù lại có một sự linh hoạt. Khi mình còn chưa

những trải nghiệm đáng quý mà tôi sẽ không thể có

cân nhắc, đắn đo nhiều thứ thì sự linh hoạt lại đẩy mình

được ở xã hội Nhật Bản hiện đại, nơi mà mọi thứ đã

tiến lên phía trước.

được sắp xếp theo một hệ thống. Tôi nghĩ tất cả những

Hai là nhờ thầy Hoàng -Trưởng khoa khi đó- quyết

điều
đến
từtheo
những
conpháp
người
Việt
Mẫutôi
bảncó
đồ được
phân bổđều
lượng
mưa
phương
phối hợp
phân tích dữ liệu đo từ trạm ra-đa thời tiết và trạm đo mưa

đoán, giao trọng trách đứng lớp cho một người nước

Nam tốt bụng và biết cảm thông./.

ngoài còn non trẻ như tôi. Thầy đã sớm cho tôi những
trải nghiệm để tôi trưởng thành nhanh hơn. Trên cương
vị Trưởng khoa, việc giao phó trọng trách đó cho tôi
cũng khiến thầy Hoàng phải có trách nhiệm với những
rủi ro có thể xảy ra. Tôi thật lòng trân trọng và biết ơn
sự tin tưởng của Thầy.

Các bạn sinh viên

Tác giả đang hướng dẫn sinh viên

ơ
Đị

ợ

Cùng các giảng viên Khoa Mỹ thuật
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