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Phát triển thị trường tài chính tiền tệ  

Việt Nam theo hướng lành mạnh 

Năm 2020, thế giới phải đối mặt với một 

cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có do 

dịch bệnh COVID-19. Trong khi nhiều quốc 

gia trên thế giới tăng trưởng âm thì Việt Nam 

đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,91%, cao nhất 

trong các nước ASEAN, nhờ thành công của 

Chính phủ trong việc ngăn chặn sự lây lan của 

dịch bệnh. 

Trước khi xuất hiện dịch bệnh COVID-

19, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ổn 

định do tiêu dùng trong nước và ngoại thương 

tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế 

năm 2019 là 7,01%. Trong những năm qua, 

Việt Nam tự hào là quốc gia có tốc độ tăng 

trưởng kinh tế hàng đầu trong khu vực 

ASEAN. 

 Thị trường tài chính tiền tệ là nền tảng 

giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định. 

Trong nhiều năm qua, JICA đã hỗ trợ tăng 

cường hệ thống kinh tế thị trường của Việt 

Nam, và gần đây, JICA tập trung hỗ trợ 

tăng cường chức năng của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và Thị trường chứng khoán, 

đóng vai trò cốt lõi của nền kinh tế Việt 

Nam. 

 Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 70 năm 

thành lập ngành ngân hàng Việt Nam và 25 

năm thành lập ngành chứng khoán Việt 

Nam, đồng thời là năm chứng kiến sự thành 

lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 

(VNX), công ty mẹ của Sở Giao dịch 

Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội. Nhân dịp này, chúng 

tôi muốn giới thiệu một số dự án hợp tác 

của JICA trong lĩnh vực thị trường tài chính 

và tiền tệ, đóng góp vào sự phát triển kinh 

tế nhanh chóng của Việt Nam1.  

Tại Việt Nam có khoảng hơn 7% dân 

số (khoảng 6,2 triệu người) là trẻ trên 2 

tuổi, bị khuyết tật và sinh hoạt cùng gia 

TIÊU ĐIỂM 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
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Điều hành Chính sách tiền tệ hiệu quả 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đóng vai 

trò là ngân hàng trung ương điều hành Chính sách tiền 

tệ nhằm ổn định giá cả và biến động vĩ mô của nền kinh 

tế. Đặc biệt trong thời kỳ kinh tế phát triển chậm lại do 

tác động của dịch bệnh COVID-19 thời gian gần đây, 

vai trò của NHNN càng trở nên quan trọng. NHNN đã 

điều hành chính sách tiền tệ ổn định, hỗ trợ tháo gỡ khó 

khăn của các doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh 

thông qua chính sách giảm lãi suất, ổn định chỉ số giá 

tiêu dùng trong cả năm 2020 ở mức thấp 3,23% (mục 

tiêu cả năm là dưới 4%). 

 Từ giữa những năm 1990 cho đến nay, JICA đã 

thực hiện nhiều hợp tác với NHNN và tiến hành đào 

tạo nguồn nhân lực cho NHNN trên nhiều lĩnh vực. 

Về hành lang pháp lý, JICA hỗ trợ quá trình sửa 

đổi Luật ngân hàng Nhà nước, quy định định chế tài 

chính. 

Về tăng cường năng lực, JICA hỗ trợ đào tạo trong 

lĩnh vực giám sát ngân hàng và điều hành chính sách 

tài chính như xử lý nợ xấu, quy định Basel II v.v… 

Dự án hợp tác kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực chính 

sách tiền tệ, phân tích và dự báo kinh tế (2017-2020)" 

vừa kết thúc năm ngoái. Dưới sự hướng dẫn của đội 

ngũ chuyên gia JICA, đặc biệt là chuyên gia từ Ngân 

hàng Trung ương Nhật Bản, Dự án đã hỗ trợ chuẩn bị 

báo cáo thiết lập lạm phát mục tiêu, xây dựng mô hình 

dự báo kinh tế vĩ mô (mô hình DSGE2), cải thiện hệ 

thống phân tích và báo cáo chính sách tiền tệ, nhằm 

mục tiêu tăng cường năng lực phân tích và dự báo kinh 

tế cần thiết trong hoạch định chính sách tiền tệ. Đặc 

biệt, việc xây dựng mô hình dự báo kinh tế vĩ mô 

DSGE đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và 

được bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN đánh 

giá cao. 

 JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ cải thiện mô hình dự báo 

kinh tế vĩ mô DSGE, tăng cường hệ thống thông tin, 

tăng cường năng lực điều hành chính sách tiền tệ phù 

hợp. 

 Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch 

trên Thị trường chứng khoán 

Lịch sử hình thành Thị trường chứng khoán Việt 

Nam bắt đầu khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 

(HOSE) được thành lập năm 2000 và Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội (HNX) được thành lập năm 

2005. 

Tính đến cuối năm 2020, tổng giá trị vốn hóa thị 

trường chứng khoán Việt Nam đạt 87,6% GDP, tương 

đương với quy mô các thị trường lớn trong khu vực 

Châu Á. Trong những năm gần đây, thị trường chứng 

khoán đã tạo điều kiện về tài chính cho các nhà đầu 

tư cá nhân và doanh nghiệp trong nước và đạt mức 

tăng trưởng đáng kể, ngoài ra, kỳ vọng từ các nhà đầu 

tư, doanh nghiệp nước ngoài đối với thị trường chứng 

khoán cũng đang gia tăng nhanh chóng. 

Trong khi thị trường đang mở rộng về mặt lượng, 

theo phân loại của MSCI3, thị trường chứng khoán 

Viêt Nam vẫn xếp hạng là “thị trường cận biên”, và 

về mặt định tính, thị trường còn tồn tại nhiều vấn đề 

về tính công bằng và minh bạch. 

Cụ thể, những vấn đề cần cải thiện cấp bách hiện 

nay (được JICA hỗ trợ) bao gồm: (1) Giám sát giao 

dịch chứng khoán (ngăn chặn các hành vi giao dịch 

nội gián…); (2) Giám sát trung gian thị trường (các 

công ty chứng khoán…); (3) Quản lý niêm yết, năng 

lực quản lý; (4) Bảo vệ nhà đầu tư (hoạt động công 

bố thông tin, cải thiện công tác quản trị doanh 

nghiêp…). 

 Để giải quyết những vấn đề này, từ tháng 4/2019, 

JICA đã triển khai Dự án hợp tác kỹ thuật "Nâng cao 

năng lực để cải thiện tính công bằng và minh bạch 

của thị trường cổ phiếu Việt Nam ", nhằm tăng cường 

năng lực cho hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và 

HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Trong bối cảnh Luật chứng khoán (sửa đổi) có 

hiệu lực thi hành từ tháng 1/2021, và Sở Giao dịch 

Chứng khoán Việt Nam (VNX) được thành lập, cũng 

như việc tái cấu trúc thị trường và hai sàn HOSE và 

HNX đang được đẩy nhanh tiến độ, JICA đã phối 

hợp với các tổ chức tại Nhật Bản như Viện 

nghiên cứu Daiwa (Daiwa Institute of 
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hợp với các tổ chức tại Nhật Bản như Viện nghiên cứu 

Daiwa (Daiwa Institute of Research), Tập đoàn Giao 

dịch Chứng khoán Nhật Bản (Japan Exchange Group 

- JPX), Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (Financial 

Services Agency) v.v..., triển khai dự án hợp tác tại 

Việt Nam, qua đó tận dụng tối đa kiến thức và kinh 

nghiệm về sáp nhập sàn giao dịch, quản lý thị trường… 

của Nhật Bản. 

 Trước nhu cầu tiếp cận thị trường vốn quốc tế 

ngày càng tăng của rất nhiều doanh nghiệp trong nước 

và trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang 

chuyển dần sang áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài 

chính Quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề 

án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế 

(IFRS) tại Việt Nam, với giai đoạn áp dụng tự nguyện 

từ năm 2022 và giai đoạn áp dụng bắt buộc từ sau năm 

2025. 

Từ tháng 4/2021, JICA đã khởi động Dự án “Tăng 

cường năng lực của Cục Quản lý giám sát kế toán, 

kiểm toán nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Chuẩn mực 

Báo cáo Tài chính Quốc tế", với mục tiêu của dự án 

nhằm cải thiện tính minh bạch, trung thực và đáng tin 

cậy của Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam, 

từ đó nâng cao trách nhiệm giải trình của các doanh 

nghiệp đối với các nhà đầu tư. 

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ phát 

triển thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hai 

công cụ là cải cách thị trường và hoàn thiện hệ thống 

kế toán./. 

 

1  Tạp chí JICA mundi số tháng 4/2021 có nhan đề "Tài 

chính tiền tệ cho mọi người  –Tạo cơ chế quay vòng –" giới 

thiệu những hỗ trợ tài chính của JICA trên thế giới, trong 

đó có Việt Nam. 

(https://www.jica.go.jp/publication/mundi/202104/index.ht

ml） 
2 Mô hình cân bằng tổng quát ngẫu nhiên động (Dynamic 

Stochastic General Equilibrium: DSGE). Trong những năm 

gần đây, các cơ quan chính sách như ngân hàng trung ương 

và các tổ chức quốc tế ở nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình 

dự báo kinh tế và mô phỏng chính sách dựa trên mô hình 

kinh tế lượng vi mô thay cho mô hình kinh tế lượng vĩ mô 

trước đây. 
3 MSCI là viết tắt của Morgan Stanley Capital 

International, đây là công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp 

các chỉ số chứng khoán, công ty phân loại thị trường gồm 

"thị trường phát triển", "thị trường mới nổi" và "thị trường 

cận biên" theo mức độ phát triển kinh tế và quy mô thị 

trường của từng nước. 

Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững  

Đồng bằng Sông Cửu Long 

Ngày 30/3/2021, Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối 

hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ 

chức Hội nghị quốc tế "Phát triển Bền vững Đồng bằng 

Sông Cửu Long năm 2021: Nông nghiệp, Thủy sản và 

Môi trường Thích ứng với Biến đổi Khí hậu”, để trình 

bày kết quả của 36 chương trình nghiên cứu khoa học 

thuộc Dự án. 

Hội thảo nhằm tạo điều kiện tăng cường hơn nữa 

hợp tác giữa nhà trường với các địa phương, các doanh 

nghiệp và các viện, trường trong vùng, đồng thời là dịp 

để thảo luận về các định hướng nghiên cứu, hướng tiếp 

cận trong tương lai để ứng dụng phục vụ cộng đồng, 

góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 

Toàn cảnh hội thảo 

https://www.jica.go.jp/publication/mundi/202104/index.html
https://www.jica.go.jp/publication/mundi/202104/index.html


Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 12/ 2020  

4 
 

     

  

Hội thảo có sự tham dự của ông Shimizu Akira, 

Trưởng đại diện JICA Việt Nam; ông Masuda 

Chikahiro, Trưởng đại diện Văn phòng JICA chi nhánh 

Tp. Hồ Chí Minh; ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng 

Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT; cùng đại diện Ủy ban 

Nhân dân, các sở ban ngành, viện, trường, công ty, 

doanh nghiệp trong và ngoài khu vực ĐBSCL. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Shimizu Akira -

Trưởng đại diện JICA Việt Nam- đã tóm tắt quá trình 

hợp tác cũng như những cột mốc quan trọng trong mối 

quan hệ hợp tác giữa JICA và ĐHCT. Ông nhấn mạnh 

tầm quan trọng của ĐHCT trong sự phát triển bền 

vững ĐBSCL. 

Ông Shimizu khẳng định rằng, mối quan hệ hợp 

tác chặt chẽ giữa JICA và ĐHCT là phải đóng góp cho 

sự phát triển của xã hội. Ông tin rằng những công nghệ 

và bí quyết mà trường đã tích lũy sẽ tạo đà cho việc 

thiết lập mô hình thực tiễn thích ứng với biến đổi khí 

hậu, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản 

và môi trường. Ông Shimizu Akira cho biết JICA sẽ 

tiếp tục hợp tác với ĐHCT để thúc đẩy sự phát triển 

bền vững của trường, góp phần vào sự phát triển 

chung của khu vực./. 

JICA cùng Tổng cục Phòng, chống thiên tai đưa ra 

khuyến nghị về quản lý thiên tai 

 

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại hội nghị 

Sáng 16/3 tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên 

tai (PCTT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(NN&PTNT) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

(JICA) đồng tổ chức Hội thảo Báo cáo rà soát quản lý 

thiên tai tại cấp trung ương ở Việt Nam, nhằm nhìn nhận 

lại hiện trạng và các thách thức, đồng thời đưa ra các 

khuyến nghị phù hợp cho việc hoàn thiện công tác này. 

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết 

hợp với trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo và cán 

bộ đến từ các đơn vị liên quan của Tổng cục PCTT và 

một số chuyên gia, cán bộ phụ trách phía Nhật Bản. 

Tại Hội thảo, GS. Nishikawa Satoru ở Trung tâm 

Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai của trường Đại học 

Nagoya, Nhật Bản, đã có bài trình bày và chia sẻ kinh 

nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng thể chế và 

khuyến khích sự tham gia của chính quyền, cộng đồng 

trong công tác phòng, chống thiên tai. 

Bên cạnh đó, ông Tanaka Yasuhiro – Cố vấn về 

Quản lý rủi ro thiên tai của JICA tại Tổng cục PCTT 

– cũng đưa ra đề xuất về việc tăng cường năng lực và 

chức năng điều phối của Tổng cục PCTT, với vai trò 

là Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về PCTT, để có thể phát huy sự phối hợp, gắn 

kết giữa các cơ quan liên quan trong công tác này. 

Kể từ khi Luật Phòng, chống thiên tai được thông 

qua vào năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung vào tháng 

6/2020 , công tác quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai 

ngày càng được tăng cường ở Việt Nam và đạt được 

nhiều bước tiến quan trọng. 

Trong năm 2020, Việt Nam đã phải chống chịu 

với hiện tượng thiên tai diễn biến khốc liệt, dị thường, 

đặc biệt tại các tỉnh miền Trung. Trong hai tháng 10 

và tháng 11 năm ngoái, khu vực này đã chịu ảnh 

hưởng dồn dập của 9 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, 

gây mưa lớn kéo dài, khiến mực nước lũ ở một số 

tuyến sông đã vượt mức lịch sử và sạt lở đất xảy ra tại 
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  gây mưa lớn kéo dài, khiến mực nước lũ ở một số tuyến 

sông đã vượt mức lịch sử và sạt lở đất xảy ra tại nhiều 

nơi. Qua những diến biến thiên tai lớn và tình trạng khẩn 

cấp này, tầm quan trọng cũng như các thách thức trong 

công tác PCTT ở Việt Nam đã và đang được nhìn nhận 

một cách rõ ràng hơn.  

JICA dự kiến sẽ tổng hợp các ý kiến nhận được 

trong Hội thảo, kết hợp với kết quả khảo sát trong thời 

gian vừa qua thành Báo cáo rà soát và khuyến nghị liên 

quan đến hệ thống quản lý thiên tai tại Việt Nam, và gửi 

đến Tổng cục PCTT, với kỳ vọng rằng tài liệu này sẽ 

góp phần giúp tăng cường và hoàn thiện hơn công tác 

giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam./.  

JICA, từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn 

tới các dự án về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và 

các dự án thúc đẩy sự tham gia của các công ty tư nhân 

trong việc thử nghiệm sản phẩm để tiếp cận thị trường 

Việt Nam. 

Các em học sinh tỏ ra rất hào hứng với nội dung 

được chia sẻ và đặt nhiều câu hỏi cho ông Shimizu. 

Có em đã đặt câu hỏi muốn sau này làm việc cho các 

cơ quan như JICA thì cần phải làm gì? Hồi đáp lại, 

ông Shimizu cho rằng để chuẩn bị cho tương lai thì 

trước hết các em hãy học tập thật tốt, trang bị đầy đủ 

kiến thức và kỹ năng cần thiết để sau này có thể phát 

huy trong công việc của mình./. 

Trưởng đại diện JICA giảng bài về ODA  

tại ĐH Việt Nhật  

 

Toàn cảnh hội thảo 

Ngày 18/3/2021, ông Shimizu Akira –Trưởng Đại 

diện JICA tại Việt Nam đã có bài giảng với chủ đề “Hỗ 

trợ Phát triển Chính thức” (ODA) nhằm giới thiệu cho 

các sinh viên Khoa Nhật Bản học, Đại học Việt Nhật, về 

chính sách chung của Chính phủ Nhật Bản về ODA, các 

hoạt động của JICA trên toàn thế giới và cụ thể về hoạt 

động JICA tại Việt Nam. Đây là bài giảng nằm trong 

chuỗi bài giảng “Kỷ niệm chuyến thăm Đại học Việt 

Nhật của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide” trong 

chuyến thăm chính thức Việt Nam gần đây. 

Hướng tới đối tượng là các em sinh viên năm thứ 

nhất nên bài giảng cung cấp các thông tin cơ bản về bối 

cảnh đưa ra quyết định của Chính phủ Nhật Bản về ODA 

dành cho các nước đang phát triển, các loại hình thực 

hiện ODA, thành tích về ODA của Nhật Bản so với các 

nước phát triển khác. 

Ông Shimizu cũng chia sẻ về ưu tiên hợp tác của 

Nhật Bản dành cho Việt Nam dựa trên ba trụ cột chính 

là: Thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh 

tranh; Trợ giúp các đối tượng yếu thế; và Tăng cường 

năng lực quản trị. 

Để minh họa về các hoạt động tại Việt Nam, ông 

đưa ra một số ví dụ giới thiệu về hợp tác toàn diện của 

JICA, từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn 

tới các dự án về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và 

 

Trưởng đại diện JICA Shimizu Akira trong buổi giảng 



Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 12/ 2020  

6 
 

 
  

Ngày 10/3/2021, công ty Sorimachi Việt Nam – 

công ty 100% vốn đầu tư của Sorimachi Nhật Bản, nơi 

đang thực hiện Dự án Điều tra khảo sát cơ bản tại Việt 

Nam - đã ký Biên bản ghi nhớ với hai công ty Nhật Bản 

về cung ứng nguồn nhân lực và hợp tác nghiên cứu 

chung với Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Sau 

khi ký thoả thuận, các doanh nghiệp này sẽ tiếp nhận 

sinh viên đến thực tập và xem xét xây dựng phòng 

nghiên cứu kỹ thuật, sản phẩm công nghệ thông tin của 

Nhật Bản “JAPAN LAB” tại Đại học Công nghiệp Tp. 

Hồ Chí Minh. 

Công ty Sorimachi Việt Nam đang triển khai phát 

triển các sản phẩm dành cho thị trường Việt Nam và 

phát triển offshore cho phía Nhật Bản. Việc liên kết giữa 

công ty và Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, nơi 

có các khoa đào tạo về công nghệ thông tin và kế toán, 

được kỳ vọng sẽ giúp nhà trường tạo cơ hội cho sinh 

viên học các kĩ năng thực tiễn và giúp công ty Sorimachi 

đảm bảo nguồn cung ứng nhân lực ưu tú trong tương lai. 

Từ tháng 12/2020, công ty Sorimachi bắt đầu triển 

khai Dự án JICA Điều tra khảo sát cơ bản về tính khả 

thi trong nâng cao chất lượng nông sản và giảm chi 

phí sản xuất bằng việc áp dụng sản phẩm của công ty 

là phần mềm kế toán và phần mềm quản lý nhật ký 

sản xuất vào các hợp tác xã Việt Nam. 

Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh là cơ quan 

đối tác của Dự án “Hợp tác kĩ thuật hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực ngành công nghiệp nặng – hóa chất 

tại Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh” được JICA 

thực hiện từ năm 2013 đến năm 2018. Văn phòng 

JICA Việt Nam đã giới thiệu giúp hai đơn vị kết nối, 

qua đó góp phần tạo dựng sự liên kết hợp tác này./.  

Sorimachi Việt Nam bắt tay với 

Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh  

 

Ảnh lễ kí kết 

Nguồn: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày 13/3 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba về 

Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) - Thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, Ngành cùng Bí thư 

tỉnh uỷ, Chủ tịch 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL đã báo 

cáo tiến độ triển khai Nghị Quyết 120/NQ-CP năm 2017 

của Chính phủ và phương hướng hoạt động sắp tới. 

Trong bài phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những kết quả đã đạt được 

là đáng mừng, nhưng đó chỉ là bước đầu quan trọng, còn 

nhiều việc phải làm. 

Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chiến 

Phát triển bền vững ĐBSCL 

Thích ứng với biến đổi khí hậu  

nhiều việc phải làm. 

Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chiến lược tiếp cận 

mới đối với ĐBSCL qua “8G”, đó là “Giao” (giao 

thông), “Giáo” (giáo dục), “Giang” (sông), “Gắn” 

(gắn kết), “Giàu” (giàu có), “Giỏi” (tài năng), “Già” 

(già hóa), và “Giới” (giới tính). 

Trong hơn 1 giờ phát biểu tổng kết, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh ĐBSCL là tài sản 

quý giá không chỉ của Việt Nam mà là của cả vùng 

ASEAN. Thủ tướng đã phân công, chỉ đạo ngay tại 

chỗ trách nhiệm giải quyết các vấn đề cho lãnh đạo 

các bộ, ngành và địa phương, thể hiện quyết 

tâm rất cao đối với sự phát triển bền vững của 
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các bộ, ngành và địa phương, thể hiện quyết tâm rất cao 

đối với sự phát triển bền vững của ĐBSCL. 

Trong giờ giải lao giữa hội nghị, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã tiếp một số đại biểu quốc tế dự hội nghị, 

là các đối tác, tổ chức, nhà tài trợ quốc tế, trong đó có 

JICA. 

Trao đổi với Thủ tướng, ông Masuda Chikahiro, 

Trưởng Đại diện JICA chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh nhấn mạnh JICA sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án 

phát triển nguồn nhân lực tại ĐBSCL (đặc biệt là Dự án 

hợp tác với Đại học Cần Thơ) và phát triển hạ tầng (đặc 

biệt là Dự án quản lý nguồn nước tỉnh Bến Tre). 

Đáp lời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn 

sự hợp tác hỗ trợ từ JICA, và đánh giá cao sự hiểu biết 

sâu sắc của JICA về Việt Nam./. 

 
Toàn cảnh Hội nghị 

Tháng 3/2021, Vụ Đánh giá, Trụ sở chính của JICA 

tại Nhật Bản, đã công bố Văn phòng JICA Việt Nam 

đoạt giải Văn phòng có thành tích xuất sắc trong đánh 

giá hậu dự án nội bộ. 

Giải thưởng này được trao cho số ít văn phòng tại 

nước ngoài của JICA đã hoàn thành xuất sắc việc đánh 

giá các dự án có giá trị từ 200 triệu đến 1 tỷ yen (khoảng 

hơn 42 tỷ đồng đến hơn 110 tỷ VND) sau khi dự án kết 

thúc khoảng 3 năm, với các tiêu chí đánh giá chặt chẽ 

được các tổ chức phát triển quốc tế áp dụng. Với 10 dự 

án đánh giá hậu kỳ trong năm qua, Văn phòng JICA đã 

đạt được các chỉ tiêu về tiến độ và chất lượng đánh giá 

mà Trụ sở chính của JICA ở Tokyo đề ra.  

Việc đánh giá hậu dự án là hoạt động liên tục được 

JICA thực hiện để đánh giá mức độ tác động và tính bền 

vững của dự án, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện các 

dự án tiếp theo được thiết thực và hiệu quả cao hơn cho 

các nước đang phát triển nơi JICA hoạt động. 

Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực của các 

cán bộ dự án và cách thức thiết kế, quản lý dự án, mà 

hơn nữa còn thể hiện nỗ lực không ngừng nhằm hiện 

thực hóa cam kết của JICA là thông qua các dự án của 

mình, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi 

người, hướng tới thực hiện các Mục tiêu phát triển bền 

vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc./. 

Để minh họa về các hoạt động tại Việt Nam, ông 

đưa ra một số ví dụ giới thiệu về hợp tác toàn diện của 

JICA Việt Nam giành Giải thưởng  

đánh giá hậu dự án nội bộ  

 

 

Các cán bộ Văn phòng JICA Việt Nam thăm thực địa và 

phỏng vấn cơ quan thực hiện trong đánh giá hậu dự án 
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trưng bày, còn có nhiều hoạt động khác như tập viết 

thư pháp, góc trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Cơ 

Tu, biểu diễn vũ điệu rửa tay do các Tình nguyện viên 

JICA sáng tác, hay tiết mục nhảy của sinh viên 

VJU,… 

Một trong những hoạt động tại quầy trưng bày 

của JICA là tìm hiểu về Mục tiêu phát triển bền vững 

(SDGs). Khách tham quan đã gửi gắm những điều 

ước của mình lên giấy, có những điều ước được viết 

bằng tiếng Việt như: “Hy vọng đầu năm 2022 được 

ngồi trên tàu metro” hay “Cầu mong giao thông Việt 

Nam phát triển”… Là một cơ quan thực hiện ODA 

của Nhật Bản, qua những thông điệp này, JICA nhận 

thức rõ hơn sứ mệnh của mình nhằm đáp ứng mong 

muốn của người dân. 

Mời các bạn xem lại không khí Lễ hội tại đường 

link dưới đây: 

https://www.facebook.com/jicavietnam/vid-

eos/vb.1649832721972339/272540291199289/?type

=3&theater 

Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 7 (JVF) đã diễn ra tại 

Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 17 và 18/4, sau 

nhiều lần tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19. Lễ khai mạc lần này diễn ra theo hình thức 

trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của Trưởng ban 

tổ chức Lễ hội Nhật – Việt Takebe Tsutomu, Chủ tịch 

Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Tô Huy Rứa, Đại 

sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada 

Takio, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Tp. HCM Watanabe 

Nobuhiro, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều đại biểu cao cấp 

khác. 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối 

hợp với Đại học Việt Nhật (VJU), Viện Phát triển 

Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC), các đơn 

vị thực hiện Chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở 

của JICA… cùng với nhiều doanh nghiệp và cơ quan 

đoàn thể Nhật Bản triển khai các hoạt động trong lễ hội. 

Bên cạnh việc giới thiệu một số dự án của JICA tại quầy  

JICA là tìm hiểu về Mục tiêu phát triển bền vững 

(SDGs). Khách tham quan đã gửi gắm những điều ước 

của mình lên giấy, có những điều ước được viết bằng 

tiếng Việt như: “Hy vọng đầu năm 2022 được ngồi trên 

tàu metro” hay “Cầu mong giao thông Việt Nam phát 

triển”… Là một cơ quan thực hiện ODA của Nhật Bản, 

qua những thông điệp này, JICA nhận thức rõ hơn sứ 

mệnh của mình nhằm đáp ứng mong muốn của người 

dân. 

Mời các bạn xem lại không khí Lễ hội tại đường 

link dưới đây: 

https://www.facebook.com/jicavietnam/vid-

eos/vb.1649832721972339/272540291199289/?ty

pe=3&theater 

JICA giới thiệu các hoạt động hợp tác tại  

Lễ hội Nhật-Việt 

Cây điều ước Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đặt tại quầy 

trưng bày của JICA (có điều ước ghi: “Hy vọng đầu năm 2022 

được ngồi trên tàu metro”) 

 

 
Các đại biểu tham dự chụp ảnh trước pano metro TP HCM dựng 

tại quầy trưng bày của JICA (Từ trái qua phải: Phó chủ tịch UBND 

TP. HCM Võ Văn Hoan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại 

Việt Nam Yamada Takio, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt 

Nam Shimizu Akira) 

http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
https://www.facebook.com/jicavietnam/videos/vb.1649832721972339/272540291199289/?type=3&theater
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