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Số 59 (Tháng 1 năm 2021)

Thông điệp năm mới của
trưởng đại diện JICA Việt Nam
tăng trưởng GDP 2,91% so với năm trước
đó, duy trì được mức tăng trưởng dương
trong bối cảnh nhiều quốc gia ASEAN đều
tăng trưởng âm.
Trong tương lai, thế giới phải chấp
nhận thực tế vừa sống chung với vi-rút
corona vừa phải tiếp tục duy trì các hoạt
Ông SHIMIZU Akira
Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

động kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh cân
bằng giữa chống dịch và phát triển kinh tế,
tôi đặc biệt muốn tập trung vào những vấn

Xin gửi tới các bạn lời Chúc mừng năm
mới!

đề sau:
Thứ nhất là việc củng cố và tăng cường

Năm 2020 là một năm biến động chưa

hơn nữa hệ thống y tế. Khi Nhật Bản bắt

từng có do sự bùng phát của dịch bệnh viêm

đầu nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam, y

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút

tế là một trong những lĩnh vực được JICA

corona (COVID-19). Theo Tổ chức Y tế Thế

chú trọng nhất. Bên cạnh hỗ trợ Việt Nam

giới (WHO), tính đến ngày 25/1/2021, thế

đầu tư cơ sở vật chất như xây dựng bệnh

giới có gần 98 triệu ca nhiễm, hơn 2,1 triệu

viện, cung cấp thiết bị… tại các bệnh viện

người tử vong do COVID-19 và dự báo còn

trung ương lớn như Bệnh viện Bạch Mai ở

tiếp tục gia tăng.

phía Bắc, Bệnh viện Chợ Rẫy ở phía Nam,

Nhiều hoạt động của người dân bị đình

Bệnh viện Trung ương Huế ở miền Trung,

đốn, kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới bị

JICA cũng coi trọng phát triển nguồn nhân

thiệt hại nặng nề. Đây là một năm mà mọi

lực quản lý bệnh viện và tăng cường hệ

hoạt động xã hội thông thường bị đảo lộn so

thống đào tạo nhân viên y tế. Ngoài ra,

với trước đây.

JICA cũng đã và đang triển khai nhiều dự

Trong tình hình đó, Việt Nam nổi lên là
một trong những nước đã sớm kiểm soát được

án Hợp tác Kỹ thuật hỗ trợ đào tạo nguồn
nhân lực tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 bằng

Khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

những bước đi nhanh và quyết đoán. Trong

- SARS xâm nhập vào Việt Nam vào năm

lĩnh vực kinh tế, Việt Nam năm 2020 đạt tỉ lệ

2003, Việt Nam chưa có đủ cơ sở vật chất
để xét nghiệm SARS mà phải tiến hành
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để xét nghiệm SARS mà phải tiến hành phân tích bệnh

Một điều quan trọng nữa cần đề cập là Nhật Bản

phẩm ở nước ngoài khiến công tác phát hiện lây nhiễm

và Việt Nam đang phát triển hơn bao giờ hết mối quan

ban đầu bị chậm.

hệ tin cậy lẫn nhau. Nếu không có một mối quan hệ

Từ kinh nghiệm đó, Nhật Bản đã tiến hành các dự

tin cậy, hai nước không thể phát triển hợp tác trong

án hợp tác nhằm chuyển giao công nghệ vận hành,

tương lai.

trang bị cơ sở vật chất giúp Việt Nam có thể phân tích

Trước tình hình COVID-19, chúng ta khó có thể

mẫu bệnh phẩm ngay trong nước.

lường trước được điều sẽ xảy ra, vì vậy, cần thiết phải

Có thể thấy việc Việt Nam kiểm soát thành công

duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia với

dịch bệnh COVID-19 lần này là kết quả minh chứng

nhau. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng

cho thành quả của những dự án hợp tác đó.

cần phải duy trì như vậy.

Điều thứ hai tôi muốn đề cập đến là việc tiếp tục

Để duy trì mối quan hệ này, ở nhiều cấp độ khác

đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc

nhau, mọi người cần có sự hiểu biết lẫn nhau. Chúng

đẩy các dự án đầu tư công và coi đây là một biện pháp

tôi mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác sâu

kích thích nền kinh tế phát triển.

rộng hơn bao giờ hết trên nhiều phương diện như du

Cho đến nay, viện trợ ODA của Nhật Bản đã hỗ trợ

học, đào tạo, hợp tác với chính quyền địa phương và

xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã

khu vực tư nhân…

hội như: Hệ thống đường bộ với tổng chiều dài khoảng

Cho đến nay, viện trợ ODA được triển khai trên

3.000km; năm cảng quốc tế như Cái Mép, Thị Vải,

tinh thần đôi bên cùng có lợi giữa Nhật Bản và Việt

Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng

Nam, trong năm nay Nhật Bản sẽ nỗ lực tăng cường

hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; nhiều nhà máy điện

hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

cung cấp tổng cộng 10% sản lượng điện quốc gia; hệ

Năm 2021 này, chúng tôi rất mong đợi sẽ tiếp tục

thống cấp thoát nước; hệ thống đường sắt v.v…

nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của tất cả các bạn

Đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện

trong các hoạt động của JICA!

mang lại cuộc sống thuận tiện hơn cho người dân,
nhưng mặt khác Chính phủ Việt Nam cũng cần chú
trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng như hệ thống cung cấp
điện cho các khu công nghiệp, phát triển mạng lưới
logistics và mạng lưới phân phối hàng hóa xuất nhập
khẩu… để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu
tư nước ngoài.
Cho đến nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn như Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân
cận, nhưng đã bắt đầu xuất hiện xu hướng đầu tư dịch
chuyển về các thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố,
các địa phương quy mô vừa và nhỏ. Đặc biệt, khi Việt
Nam chủ trương đa dạng hóa chuỗi cung ứng thì việc
hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội tại các tỉnh và địa
phương từ nay càng trở thành vấn đề quan trọng.
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JICA tổ chức thăm thực địa
dự án tín dụng ngành giao thông
trước đây xuống còn 1-2% hiện nay.

Ngày 4-6/12/2020, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA) đã tổ chức chuyến thăm thực địa dự án tới

Tham gia chuyến thăm thực địa cùng với các

bốn cây cầu được xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa và

phóng viên, ông Homma Kazunari -Phó trưởng đại

Nghệ An, trong khuôn khổ Dự án tín dụng ngành giao

diện JICA- cho biết: “Trong chuyến đi thực tế lần này,

thông, cho 11 phóng viên ở 10 cơ quan báo chí Việt

tôi rất vui khi được trực tiếp lắng nghe câu chuyện của

Nam.

những người được hưởng lợi từ dự án. Đặc biệt, chúng

Chuyến thăm thực địa lần này tới bốn cầu, gồm

tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ những người

cầu Vàng tại tỉnh Thanh Hóa; cầu Dinh, cầu Hiếu và

dân địa phương nhờ những cây cầu đem lại sự an toàn

cầu Khe Tọ tại tỉnh Nghệ An, nằm trong khuôn khổ Dự

trong mùa lũ lụt”.
“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được nghe nhiều

án tín dụng ngành giao thông do JICA thực hiện với

câu chuyện về việc nhờ dự án này, mạng lưới giao

đối tác chính là Bộ Giao thông Vận tải.
Dự án gồm hai giai đoạn thực hiện từ năm 2004 và

thông kết nối thành thị và nông thôn đã được củng cố

vừa kết thúc năm 2020. Sau 17 năm thực hiện, Dự án

mạnh mẽ hơn, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế

đã xây dựng tổng cộng 242 cây cầu trên các tuyến quốc

xã hội của địa phương,” ông Homma cho biết.

lộ trên phạm vi toàn quốc, nhằm mục đích thu hẹp

Với JICA, đây cũng là cơ hội vô cùng quý báu để

khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, cải thiện an

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa JICA và các cơ

toàn giao thông và tăng cường kết nối ở các khu vực

quan báo chí Việt Nam. Không ít các nhà báo nghĩ

nông thôn.

rằng JICA là một cơ quan chuyên xây dựng cầu,

Dự án đã đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh

đường trong khi trên thực tế, JICA là cơ quan thực

tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Theo

hiện các dự án hợp tác phát triển chính thức (ODA)

chị Nguyễn Thị Phúc, Phó chủ tịch UBND phường

của Chính phủ Nhật Bản với các nước đang phát triển.

Quang Phong, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, thu nhập

Các dự án JICA đã và đang thực hiện tại Việt Nam

bình quân đầu người tại địa phương này đã tăng hơn

từ năm 1992 đến nay phủ rộng nhiều lĩnh vực, từ y tế,

73%, từ 16 triệu đồng/năm vào năm 2012 – là năm cầu

giáo dục, nông nghiệp, năng lượng đến giao thông

Khe Tọ vừa hoàn thành- lên 27,7 triệu đồng/năm vào

v.v… Hiện nay JICA đang thực hiện gần 100 dự án

năm 2020, tức là 8 năm sau khi có cầu mới. Tỷ lệ hộ

phát triển tại Việt Nam thuộc tất cả các lĩnh vực này./.

nghèo ở phường Quang Phong đã giảm từ 12-15%

Cầu Dinh mới (cầu cao) được xây dựng trong
khuôn khổ dự án tại tỉnh Nghệ An

Ông Homma Kazunari (thứ hai từ phải sang) trò chuyện với
người dân trên cầu Vàng tại tỉnh Thanh Hóa
3
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Bảo tồn và phát huy du lịch di sản
Ngày 3/12/2020 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng
Nam, đã diễn ra chương trình Tọa đàm “Bảo tồn và phát
huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch COVID-19: Vấn
đề và giải pháp”, nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày Phố cổ
Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế
giới (4/12/1999 - 4/12/2020).
Cuộc tọa đàm do Th.S Phạm Phú Ngọc –Giám đốc
Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An- và
PGS.TS Phan Hải Linh – Bộ môn Nhật Bản học, trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

gia Hà Nội- đồng chủ tọa.
Chương trình Tọa đàm có sự tham gia của Đại sứ
Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, đại diện Văn
phòng JICA Việt Nam, đại diện Ban Quản lý Di tích

hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, phát triển sản

làng cổ Đường Lâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

phẩm và cải thiện bao bì, cách đóng gói sản phẩm đặc

Tiền Giang nơi có làng cổ Đông Hòa Hiệp, cùng một số

sản địa phương (ví dụ như tương và bánh kẹo của làng

cơ quan liên quan khác.

cổ Đường Lâm). Các hoạt động trên là thành quả của

Tại buổi Tọa đàm, đại diện Ban quản lý Di tích làng

những dự án hỗ trợ của JICA tại làng cổ Đường Lâm

cổ Đường Lâm và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền

và làng cổ Đông Hòa Hiệp trong suốt hơn 10 năm qua.

Giang đã giới thiệu về các hoạt động nhằm tận dụng,

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch

phát huy hiệu quả các di sản văn hóa và nguồn tài

COVID-19, lượng khách du lịch và doanh thu từ du

nguyên du lịch hiện có, như tổ chức các lớp học nấu ăn

lịch của làng cổ Đường Lâm, làng cổ Đông Hòa Hiệp

và đặt các nhà hàng trong các ngôi nhà cổ, tổ chức các

và thành phố Hội An đều giảm khoảng 80% so với
năm trước. Thêm vào đó, các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh du lịch của thành phố Hội An cũng gặp khó
khăn do thiệt hại của các đợt bão, lũ lụt.
Bất chấp những khó khăn đó, ngành du lịch của
ba địa điểm trên vẫn nỗ lực thực hiện các hoạt động
phát triển sản phẩm và kích cầu du lịch hướng tới đối
tượng khách du lịch trong nước. Người dân địa
phương đã trồng hoa trên các tuyến đường du lịch, tạo
ra các sản phẩm du lịch mới, tham gia các chương
trình đào tạo hướng dẫn viên nhằm chuẩn bị đón sự

Ông Yamada Takio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
phát biểu khai mạc Tọa đàm

trở lại của du khách trong thời gian sớm nhất./.
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JICA hợp tác với Bộ Tài chính đẩy mạnh áp dụng
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế

tăng cường độ tin cậy, tính minh bạch của báo cáo tài

Nhật Bản (JICA) đã ký kết Biên bản Thảo luận với Bộ

chính, từ đó nâng cao trách nhiệm giải trình của các

Tài chính đối với Dự án “Tăng cường năng lực của Cục

doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư.

Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán” (Cục QLKT)

Trước nhu cầu của thị trường, tháng 3/2020, Bộ

nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài

Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng IFRS tại Việt

chính Quốc tế (International Financing Reporting

Nam với lộ trình áp dụng tự nguyện IFRS từ năm 2022

Standards - IFRS).

và áp dụng bắt buộc từ sau năm 2025./.

Dự án kéo dài 3 năm này nhằm mục tiêu hoàn thiện
môi trường áp dụng IFRS, thông qua việc hỗ trợ xây
dựng các quy tắc áp dụng và khuôn khổ pháp lý liên
quan, nâng cao hiểu biết và năng lực của các cơ quan
Chính phủ cũng như doanh nghiệp tư nhân, đồng thời,
đánh giá tác động của việc tự nguyện áp dụng IFRS.
Cùng với việc hoàn thiện môi trường áp dụng IFRS
tại Việt Nam và tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm
Các đại biểu tham gia lễ ký kết

độc đáo của Nhật Bản, Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ
tăng cường độ tin cậy, tính minh bạch của báo cáo tài
chính, từ đó nâng cao trách nhiệm giải trình của các

Hỗ trợ người cao tuổi tham gia

doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư.

hoạt động kinh tế xã hội

Trước nhu cầu của thị trường, tháng 3/2020, Bộ
Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng IFRS tại
ViệtNgày
Nam15/12/2020
với lộ trìnhtạiápHà
dụng
tự Cơ
nguyện
từ
Nội,
quan IFRS
Hợp tác
năm
2022 và áp dụng bắt buộc từ sau năm
Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp với Viện Hàn
2025./.

phòng JICA tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Thế giới
tại Việt Nam cùng một số chuyên gia.
Tại Hội thảo, đại diện VASS đã trình bày kết quả

lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức Hội
nhưtrợđầu
và phát
triểnngười
nguồn
nhân
và các
đặt
thảođề
“Hỗ
sự tư
tham
gia của
cao
tuổilực,
trong

khảo sát tại Đà Nẵng và Ninh Bình, cho thấy những

một
quầy
trưng
bàyhội
tại nhằm
Hội nghị.
hoạt số
động
kinh
tế xã
định hướng cho chiến

yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào các hoạt động

lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam”, trong

kinh tế của người cao tuổi như tùy thuộc vào vùng

khuôn khổ Biên bản hợp tác giai đoạn 2021-2030 giữa

nông thôn hay thành thị, tình trạng sức khỏe, sự đồng

JICA và VASS.

thuận của gia đình, tình hình kinh tế, thu nhập và giới
tính.

Tham dự Hội thảo bằng hình thức trực tuyến từ
Nhật Bản có GS. Tajika Eiji - Giáo sư danh dự của

Khảo sát cũng chỉ ra một số vấn đề đối với các

trường Đại học Hitotsubashi và là Cố vấn chính sách

trường hợp người cao tuổi tham gia vào hoạt động kinh

về kinh tế công và tài chính. Phía Việt Nam có đại diện

tế như hệ thống pháp lý về tuyển dụng người cao tuổi

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Người

chưa đầy đủ, nguồn vốn ban đầu khó khăn, không có

Cao Tuổi Việt Nam. Ngoài ra còn có sự tham gia của

thông tin về tuyển dụng, từ đó cho thấy nhu cầu cần

các đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn
phòng JICA tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Thế giới

5

phải có hình thức hỗ trợ phù hợp với người cao tuổi.
Cùng với việc đề xuất phải làm rõ những khó khăn
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Cùng với việc đề xuất phải làm rõ những khó khăn
về kinh tế, thu nhập cần thiết của người cao tuổi,
chuyên gia từ Nhật Bản chia sẻ tình hình xã hội già hóa
và những giải pháp để giải quyết các vấn đề về người
cao tuổi tại Nhật Bản.
Ngoài chính sách của Nhà nước, các đại biểu cũng
đề cập đến việc cần phải có hỗ trợ về tuyển dụng từ các
doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ người cao tuổi thuộc
các dân tộc thiểu số.
Theo dự đoán, tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam
sẽ nhanh hơn cả Nhật Bản. Với hệ thống bảo hiểm xã

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cuối Hội thảo

hội và lương hưu còn chưa đầy đủ, già hóa dân số sẽ
có nhiều ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội Việt Nam.
Trên cơ sở kết quả của hội thảo, một số đề xuất
trợ đến sân bay
chính sách sẽ đượcHàng
xây cứu
dựng
và chia sẻ rộng rãi để

người dân Việt Nam hiểu được việc hỗ trợ người cao
tuổi không chỉ là trách nhiệm của các thành viên trong
gia đình mà cần phải có sự hỗ trợ của toàn xã hội./.

Hợp tác thanh niên Việt Nam – Nhật Bản
phát triển mạnh mẽ
Ngày 23/12/2020, Văn phòng Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam) đã
phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và
Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ
kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Cựu Thành viên các
Chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam (VACYF)
và 25 năm hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản.
Khách mời danh dự tại buổi lễ có ông Hoàng Bình
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; ông
Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn,
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;

sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa

ông Furudate Seiki - Trưởng ban Thông tin văn hóa, Đại

hai nước của các chương trình hợp tác thanh niên Việt

sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; và ông Shimizu Akira

Nam – Nhật Bản mà song hành với đó luôn có vai trò

- Trưởng đại diện JICA Việt Nam.

kết nối và sự hỗ trợ đắc lực của VACYF.

Buổi lễ đã ôn lại lịch sử phát triển tốt đẹp trong

Các ý kiến cũng mong muốn các chương trình

quan hệ hợp tác thanh niên giữa hai nước Việt Nam –

được đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực và được tuyên

Nhật Bản. Các đại biểu đều đánh giá cao ý nghĩa, hiệu

truyền rộng rãi hơn nữa, giúp phát huy thế mạnh và
phù hợp với nhu cầu của thanh niên hai nước.

quả và các hoạt động góp phần tích cực trong việc làm
sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa
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Trong hợp tác với chính quyền trung ương, Dự án
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Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại

mời Thanh niên” dành cho các lãnh đạo tương lai của

Trung ương Đảng, cũng là một cựu thành viên Chương

các nước đối tác. Để đáp ứng với tình hình thế giới

trình đào tạo dành cho Lãnh đạo trẻ của JICA nhận xét:

có nhiều thay đổi, Chương trình đã được thiết kế lại

“Các chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam –

vào năm 2007 với tên gọi mới “Chương trình đào tạo

Nhật Bản là hoạt động hợp tác quốc tế thanh niên lớn

dành cho Lãnh đạo trẻ” và sau đó được đổi tên thành

nhất, sâu rộng nhất và có hiệu quả nhất. Đây là cơ hội

“Chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho Lãnh

tốt để thanh thiếu niên Việt Nam học hỏi được từ đất

đạo trẻ” như hiện nay. Tính tới năm 2019, Chương

nước Nhật Bản. Đây là ngoại giao cho hôm nay và

trình đã được mở rộng tới 116 nước trên toàn thế giới.

tương lai!”.

Việt Nam được mời tham gia chương trình từ năm
1995 và tới nay đã có gần 2.200 học viên Việt Nam

Chương trình đào tạo dành cho Lãnh đạo trẻ được

tham gia Chương trình./.

JICA thực hiện từ năm 1984 với tên gọi “Chương trình

Đồng sáng tạo tri thức dành cho Lãnh đạo trẻ”
như hiện nay. Tính tới năm 2019, Chương trình đã

Voice of Expert

được mở rộng tới 116 nước trên toàn thế giới. Việt

Dự án Hợp tác Kỹ thuật
phát
triển
sản
và tới nay đã có gần 2.200
học viên
Việt Nam
thamxuất sắn bền vững
Nam được mời tham gia chương trình từ năm 1995
gia Chương trình./.

mở rộng phát triển trồng sắn, và có khoảng 3 triệu

Ông Iseri Nobuyuki – Chuyên gia Dự án

nông dân trồng sắn, tạo ra nguồn thu ngoại tệ gần 300
Cassava (sắn) là một từ không mấy quen thuộc đối

tỷ yen Nhật (khoảng 1.000 tỷ yen trên toàn thế giới).

với người Nhật. Khi nghe đến từ này, nhiều người Nhật

Tuy nhiên, cũng như con người trên thế giới đang

thậm chí còn hỏi là "Nó có phải là Saba (một loại cá)

phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, bệnh hại do

không?”. Tuy nhiên, trên thực tế, sắn là một loại cây

virus lây qua thực vật và sâu hại khiến sản lượng sắn

trồng quan trọng được hơn 1 tỷ dân trên thế giới sử

bị giảm mạnh, ngành công nghiệp sản xuất tinh bột

dụng làm lương thực, và cũng chính là nguyên liệu làm

tại Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhằm đối phó với nạn sâu bệnh hại này và hỗ trợ

“Trân châu Tapioca” đang gây sốt ở Nhật Bản.
Chắc hẳn hầu như người Nhật nào cũng được

việc sản xuất sắn bền vững, khỏe mạnh, sạch bệnh,

“hưởng lợi” từ tinh bột sắn. Không chỉ được dùng phổ

lần đầu tiên một Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA

biến làm nguyên liệu chế biến mỳ ăn liền, mỳ chính…,

được triển khai trên diện rộng tại ba quốc gia, với tên

tinh bột sắn còn có nhiều công dụng như: Giúp tăng

gọi “Dự án Phát triển hệ thống sản xuất sắn bền vững

khả năng hòa tan và hiệu quả hấp thụ của thuốc, tạo

thông qua quản lý sâu bệnh hại tại Việt Nam,

chất dưỡng ẩm và chất làm bóng trong mỹ phẩm, lên

Campuchia và Thái Lan *¹”(SATREPS *²).

men bia, làm nguyên liệu trong chế biến nước súc

Dự án đang tiếp tục nỗ lực để phát triển và phổ

miệng, kem đánh răng, tạo lớp phủ cho giấy chuyên

biến hệ thống sản xuất sắn bền vững, với các hoạt

dụng dùng cho in siêu sắc nét và in tốc độ cao, chất kết

động nghiên cứu, phát triển nhiều công nghệ như:

dính, keo làm sạch v.v... Ngoài ra, phần lớn các vị "dính

Công nghệ xác định tác nhân gây bệnh sử dụng công

dính, trơn trơn, dai dai, dẻo dẻo, giòn giòn" của hầu hết

nghệ PCR – được cả thế giới biết đến trong đại dịch

các thực phẩm đều được tạo nên từ tinh bột sắn.

COVID-19, và dựa trên công nghệ đó để phát triển
phương pháp giám định tác nhân gây bệnh đơn giản

Cũng chính vì có nhiều công dụng như vậy nên

hơn, tiết kiệm chi phí hơn sao cho người nông dân

trong những năm gần đây, nhiều nước Đông Nam Á đã
mở rộng phát triển trồng sắn, và có khoảng 3 triệu nông
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cũng có thể tự thực hiện được; Công nghệ kiểm soát
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cũng có thể tự thực hiện được; Công nghệ kiểm soát
sinh học không sử dụng thuốc trừ sâu mà dùng các loài
thiên địch để loại trừ sâu hại; Công nghệ nhân giống
hiệu quả để tăng sản lượng trong thời gian ngắn dù cây
sắn vốn khó tăng sản lượng…
*1.
https://www.jica.go.jp/project/all_asia/005/index.html
*2. SATREPS: Là chương trình có tên chính thức là
“Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công
nghệ nhằm giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu”

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo và Viện Bảo vệ
Thực vật Việt Nam phát triển bộ dụng cụ phát hiện virus

(Science and Technology Research Partnership for
Sustainable Development - SATREPS). Đây là chương
trình Hợp tác Kỹ thuật theo hình thức nghiên cứu chung
quốc tế được thực hiện với sự hợp tác của JICA và Cơ
quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST).

Bộ dụng cụ giúp kiểm tra dễ dàng có virus hay không
bằng màu của thuốc thử

Cây sắn (Tapioca)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-3831-5005; Fax: 024-3831-5009;
Website: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/jicavietnam/
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