Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 62 (Tháng 5 năm 2021)

JICA hỗ trợ tăng cường chất lượng
dịch vụ y tế khu vực miền Trung
Ngày 9/4/2021, ba thiết bị y tế với tổng
trị giá 50 triệu yên (khoảng hơn 10 tỷ đồng),

TIÊU ĐIỂM
VCCI và JICA tổ
chức hội thảo về
năng suất lao động
(Trang 2)

bệnh viện lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ
Chí Minh vào cùng tiếp sức.

trong đó có một máy ECMO (máy phổi nhân

Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh

tạo) đã được JICA bàn giao cho Bệnh viện

viện tuyến trung ương cao nhất thuộc khu

Trung ương Huế, trong khuôn khổ chương

vực miền Trung, đóng vai trò đào tạo và

trình hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại

hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế và bệnh viện

Việt Nam.

tuyến dưới trực thuộc trong khu vực, vì vậy

Từ năm 2005 đến năm 2010, Chính phủ

JICA mong rằng sự hỗ trợ lần này sẽ góp

Nhật Bản thông qua JICA đã tài trợ xây dựng

phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế của

khu nhà kỹ thuật cao trong khuôn viên Bệnh

toàn bộ khu vực miền Trung Việt Nam./.

viện Trung ương Huế bằng nguồn viện trợ

JICA phối hợp tổ
chức hội thảo về
quản lý khí gây hiệu
ứng nhà kính
(Trang 3)
Đại học Việt Nhật
hợp tác đào tạo với
doanh nghiệp Nhật
Bản
(Trang 4)

Grandsoul Nara
hợp tác với Bệnh
viện Đại học Y Hà
Nội cung cấp dịch
vụ khám chữa bệnh
trực tuyến
(Trang 5)

không hoàn lại, cung cấp nhiều trang thiết bị
Khánh thành Nhà
máy nước Tân Hiệp
mở rộng
(Trang 5)

y tế tiên tiến, đồng thời hỗ trợ dự án hợp tác
kỹ thuật do JICA triển khai, giúp tăng cường
năng lực cho hơn 1.000 cán bộ y tế tại Bệnh

Trưởng đại diện
JICA nhận kỷ niệm
chương “Vì thế hệ
trẻ”
(Trang 6)

viện Trung ương Huế và các bệnh viện tuyến
dưới. Sau khi dự án JICA kết thúc, Bệnh viện
Trung ương Huế vẫn tiếp tục tự lực đào tạo
nâng cao năng lực cho các bệnh viện tuyến

Hội thảo báo cáo
khảo sát phát triển
cảng Liên Chiểu
(Trang 6)

dưới.
Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vào
tháng 7 năm 2020 tại Đà Nẵng, khi phát hiện

Thêm 6 tình nguyện
viên kết thúc thành
công nhiệm kỳ làm
việc
(Trang 7)

ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau 99
ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới và số
ca tử vong tăng từ 0 lên 35 ca, Bệnh viện
Trung ương Huế ngay lập tức tiếp nhận những
ca bệnh nặng cần điều trị tích cực và chăm
sóc đặc biệt tại các khoa hồi sức tích cực. Để
hỗ trợ miền Trung khống chế dịch, Bộ Y tế đã
điều động thêm các nhóm cán bộ y tế từ các

JICA bàn giao 3 thiết bị y tế phòng chống dịch
COVID-19 trị giá 10 tỷ đồng cho Bệnh viện Trung
ương Huế
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VCCI và JICA tổ chức hội thảo về
năng suất lao động
Ngày 28/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và

Tại hội thảo, các tác giả đã trình bày những kết

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan

quả chủ yếu của báo cáo, trong đó nêu rõ năng suất

Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo

lao động của Việt Nam những năm gần đây có những

“Năng suất lao động ở Việt Nam - Nguồn gốc và thách

cải thiện đáng kể, đạt mức tăng trưởng trung bình

thức cho sự tăng trưởng”.

hàng năm 5-6%. Tuy nhiên, Việt Nam chưa trải qua

Đây là hội thảo giới thiệu báo cáo “Nguồn gốc tăng

giai đoạn tăng bứt phá về năng suất, là điều cho phép

trưởng năng suất lao động của Việt Nam trong ba thập

một nền kinh tế bước lên nhóm có nhu nhập cao như

niên cải cách và hội nhập 1990-2020 – Phân tích và gợi

các nước có nền kinh tế phát triển cao ở châu Á đã

ý chính sách từ kinh nghiệm Nhật Bản”, được biên

đạt được.

soạn bởi nhóm nhà nghiên cứu của Việt Nghiên cứu

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể học hỏi

Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc trường Đại học

từ các quốc gia khác trong khu vực đã đạt được những

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Diễn

thành tích ấn tượng trong tăng năng suất lao động.

đàn Phát triển GRIPS thuộc Viện Nghiên cứu Chính

Báo cáo cũng liệt kê 10 công cụ năng suất của

sách Quốc gia Nhật Bản. Báo cáo được sự hỗ trợ tài

Nhật Bản đã tạo ra những kết quả tốt tại Nhật Bản

chính của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

cũng như nhiều nước châu Á khác và khuyến nghị

Nhật Bản (METI) và JICA.

Việt Nam nên học hỏi các công cụ này một cách cẩn

Hội thảo có sự tham dự của Ngài Yamada Takio –

trọng và lựa chọn một số công cụ để thực hành theo

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam,

trình tự thích hợp và có điều chỉnh phù hợp với thực

ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI và ông Shimizu

tế Việt Nam./.

Akira, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam.

Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam
phát biểu tại hội thảo

Các chuyên gia chủ trì phiên thảo luận tại hội thảo
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JICA phối hợp tổ chức hội thảo về quản lý
khí gây hiệu ứng nhà kính
Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

về quản lý F-gas hiện nay tại Việt Nam do các chuyên

(JICA) tại Việt Nam và Cục Biến đổi khí hậu (DCC)

gia JICA Nhật Bản tiến hành sẽ giúp Bộ TN&MT xây

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã

dựng các quy chế cụ thể để kiểm soát việc sử dụng và

phối hợp tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm quản

phát thải F-gas”, ông Murooka Naomichi, Phó trưởng

lý khí fluorocarbon (F-gas)” tại Hà Nội ngày

đại diện JICA Việt Nam chia sẻ.
Tiến sỹ Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến

28/4/2021.
Hội thảo này là một phần trong chương trình

đổi khí hậu, đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA và khẳng

“Khảo sát về thúc đẩy khung chương trình biến đổi khí

định: “Việc học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản và các

hậu tại Việt Nam theo Sổ tay quy tắc thực hiện Thỏa

nước khác sẽ giúp chúng ta đưa ra các biện pháp kiểm

thuận Paris” mà JICA đã triển khai từ tháng 7/2020

soát khí HFC hiệu quả và đặc biệt là khuyến khích

nhằm giúp Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về quản lý

khu vực tư nhân chuyển sang sử dụng các công nghệ

F-gas với các nước khác như Nhật Bản, Australia,

thân thiện với môi trường hơn”.
Với các nội dung cải tiến của Chương Ứng phó

Singapore và Malaysia.
Tại hội thảo, các diễn giả Nhật Bản, Australia,

với Biến đổi Khí hậu trong Luật bảo vệ môi trường

Singapore và Malaysia đã chia sẻ với đối tác Việt Nam

(sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào tháng

về thách thức cũng như nỗ lực trong quản lý F-gas.

11/2020, Việt Nam tái khẳng định cam kết tham gia

Các diễn giả nhất trí rằng các nước châu Á cần chung

các nỗ lực toàn cầu về chống biến đổi khí hậu. Điều

tay thực hiện các hành động giảm dần khí

92 của Luật bảo vệ môi trường đặt ra các quy tắc và

Hydrofluorocarbons (HFC) –là một loại F-gas phổ

nguyên tắc quan trọng để Việt Nam kiểm soát chặt

biến- để đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Hiệp định

chẽ việc tiêu thụ F-gas nhằm đảm bảo thực hiện Bản

sửa đổi Kigali và đóng góp vào Thỏa thuận Paris.

sửa đổi Kigali thuộc Nghị định thư Montreal, một
hiệp ước quốc tế về F-gas mà Việt Nam đã tham gia

“Cùng với Sáng kiến quản lý vòng đời các F-gas

và là thành viên tích cực kể từ tháng 9/2019.

của Chính phủ Nhật Bản mà Việt Nam đã đồng ý tham

Khí HFC được sử dụng rộng rãi như một chất làm

gia vào tháng 10 năm ngoái, những phân tích kỹ thuật

lạnh trong máy điều hòa không khí gia dụng và công
nghiệp, tủ lạnh, vệ sinh thiết bị điện tử có độ chính
xác cao, chất tạo lực phun, uretan dùng trong vật liệu
xây dựng v.v… HFC là chất có khả năng gây hiệu
ứng nóng lên toàn cầu cao hơn nhiều so với khí CO2
và nếu được giải phóng, khí này sẽ tồn tại trong bầu
khí quyển trong thời gian hàng chục năm. Theo báo
cáo của Bộ TN&MT, năm 2019, lượng tiêu thụ khí
HFC của Việt Nam lên đến 3.772,621 tấn trong khi
lượng HFC thải ra là 33,69 tấn./.
Toàn cảnh hội thảo
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Đại học Việt Nhật hợp tác đào tạo với
doanh nghiệp Nhật Bản
Ngày 8/4/2021, Đại học Việt Nhật đã tiến hành Lễ

mạnh: “Trong mối quan hệ đối tác toàn diện Việt

ký Biên bản hợp tác với hai doanh nghiệp Nhật Bản,

Nam - Nhật Bản, rất nhiều hoạt động giao lưu hợp tác

MITANI SANGYO và KOGANEI SEIKI, tại trụ sở

giữa hai quốc gia đang được đẩy mạnh triển khai. Đại

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ở Tokyo.

học Việt Nhật là một dự án tiêu biểu cho mối quan hệ

Lễ ký được truyền hình trực tiếp với đầu cầu Hà Nội.

hợp tác sâu sắc giữa hai bên và Đại sứ quán Nhật Bản

Tham gia chứng kiến lễ ký phía Hà Nội là Ngài

tại Việt Nam sẽ luôn đồng hành với trường trong mọi

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

hoạt động”.

Yamada Takio và phía Tokyo là bà Kayashima Nobuko

GS. Furuta –Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật- chia

- Phó Chủ tịch JICA.

sẻ thêm rằng đây là hoạt động hợp tác về giảng bài

Hoạt động hợp tác này nhằm tăng cường học phần

đầu tiên được thực hiện với các doanh nghiệp và

thực tế cho sinh viên Đại học Việt Nhật trong bối cảnh

trường mong muốn hoạt động này sẽ còn tiếp tục phát

doanh nghiệp ngày càng yêu cầu cao đối với sinh viên

triển trong thời gian tới.

sau khi tốt nghiệp. Theo Biên bản hợp tác, doanh

Bên cạnh các học phần kiến thức từ doanh

nghiệp sẽ đồng hành trong các hoạt động đào tạo của

nghiệp, Đại học Việt Nhật đã thiết kế các học phần

Đại học Việt Nhật, đặc biệt trong các học phần về Quản

thực hành gồm nhiều hoạt động như tham quan thực

lý, Kinh doanh và Sản xuất theo phong cách Nhật Bản.

tế tại doanh nghiệp. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng

Như vậy, sinh viên Cử nhân ngành Nhật Bản học có

Oanh cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng, với các học phần

nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các kiến thức thực tế từ

được thiết kế riêng cho sinh viên Cử nhân Nhật Bản

phía doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc trong môi

học, sinh viên sẽ có những giờ học lý thú, bổ ích khi

trường doanh nghiệp.

học tại trường và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Yamada Takio nhấn

tuyển dụng sau khi ra trường”./.
Tại hội thảo, các tác giả đã trình bày những kết
quả chủ yếu của báo cáo, trong đó nêu rõ năng suất
lao động của Việt Nam những năm gần đây có những
cải thiện đáng kể, đạt mức tăng trưởng trung bình
hàng năm 5-6%. Tuy nhiên, Việt Nam chưa trải qua
giai đoạn tăng bứt phá về năng suất, là điều cho phép
một nền kinh tế bước lên nhóm có nhu nhập cao như
các nước có nền kinh tế phát triển cao ở châu Á đã
đạt được.
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể học hỏi
từ các quốcLễ
giakýkhác
trong
khusởvực
được những
tại đầu
cầu trụ
JICAđã
tạiđạt
Tokyo

Lễ ký biên bản hợp tác tại đầu cầu ĐH Việt Nhật (Hà Nội)

thành tích ấn tượng trong tăng NSLĐ.
Báo cáo cũng liệt kê 10 công cụ năng suất của
Nhật Bản đã tạo ra những kết quả tốt tại Nhật Bản
cũng như nhiều nước châu Á khác và khuyến nghị
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Grandsoul Nara hợp tác với Bệnh viện Đại
học Y Hà Nội cung cấp dịch vụ khám chữa
bệnh trực tuyến
Ngày 16/4/2021, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và

Grandsoul – doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc

Trung tâm Grandsoul Nara đã ký Biên bản hợp tác về

Chương trình Đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản

“Chăm sóc y tế trực tuyến”.

“Điều tra cơ bản về nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Trung tâm Grandsoul Nara liên kết với Bệnh viện

trong điều trị ung thư tại Việt Nam” vào năm 2019./.

Đại học Y Hà Nội –cơ quan đối tác trong dự án Điều
tra cơ bản của JICA– cung cấp dịch vụ “Khám chữa
bệnh trực tuyến” để thực hiện chẩn đoán, khám và tư
vấn từ xa cho các bệnh nhân không thể đến Nhật thăm
khám.
Mặt khác, tại Nhật Bản, Trung tâm cũng là đơn vị
kết nối hỗ trợ cho người Việt Nam không thể về nước
do dịch bệnh COVID-19 được khám và tư vấn trực
tuyến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Lễ ký kết Biên bản hợp tác bằng hình thức trực tuyến với các
đại diện Trung tâm Grandsoul tại Nhật Bản (phía trước) và các
đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại Việt Nam
(màn hình phía sau)

Trung tâm Grandsoul Nara là đơn vị trực thuộc
công ty TNHH Trung tâm Nghiên Cứu Miễn Dịch

Khánh thành Nhà máy nước Tân Hiệp mở rộng
Ngày 15/4/2021, tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình
Dương, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương
(Biwase) đã tổ chức khánh thành Nhà máy nước Tân
Hiệp mở rộng, với công suất tăng thêm 100.000
m3/ngày-đêm.
Dự án mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp tăng công
suất nhà máy lên thêm 100.000 m3/ngày-đêm sử dụng
khoản vay tín chấp 16 triệu USD do Cơ quan Hợp tác

Toàn cảnh nhà máy

Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Phát triển châu
Á (ADB) đồng tài trợ. Đây là khoản vay đầu tiên của
JICA trong khuôn khổ Tài chính đầu tư khu vực tư
nhân cho lĩnh vực nước ở Việt Nam.
Công ty CP Nước – Môi Trường Bình Dương đã
có quan hệ hợp tác nhiều năm với JICA và là cơ quan
thực hiện nhiều dự án vốn vay ODA của JICA tại tỉnh
Bình Dương như Dự án cải thiện môi trường nước
Nam Bình Dương (hiệp định vay ký năm 2007) và Dự
án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – Giai
đoạn 2 (hiệp định vay ký năm 2012)./.

Thăm quan nhà máy
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Trưởng đại diện JICA nhận kỷ niệm chương
“Vì thế hệ trẻ”
Ngày 28/4/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí

bên tiếp tục trao đổi tìm kiếm khả năng hợp tác trong

Minh đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho ông

các lĩnh vực mới để hoạt động hợp tác giữa hai bên

Shimizu Akira - Trưởng Đại diện JICA Việt Nam để

ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, đáp ứng được

ghi nhận những đóng góp tích cực của JICA cũng như

nhu cầu, nguyện vọng của người dân hai nước nói

cá nhân ông với các hoạt động hợp tác thanh niên Việt

chung và giới trẻ nói riêng./.

Nam - Nhật Bản trong 26 năm qua, trong đó chủ đạo
và xuyên suốt là Chương trình Hợp tác Kiến tạo tri thức
dành cho Lãnh đạo trẻ với gần 2.200 cựu học viên Việt
Nam.
Tại buổi trao đổi trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn,
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ mong muốn
hai bên tiếp tục triển khai các hợp tác hiện có, đồng
thời nghiên cứu mở rộng hợp tác sâu rộng hơn nữa
trong một số lĩnh vực phù hợp với lợi thế và khả năng

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất
TW Đoàn TNCS HCM, Chủ nhiệm UB Quốc gia về Thanh niên
Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho ông Shimizu Akira – trưởng
đại diện JICA Việt Nam

đóng góp của thanh niên Việt Nam.
Đáp lời, ông Shimizu cũng bày tỏ mong muốn hai

Hội thảo báo cáo khảo sát phát triển
cảng Liên Chiểu
Ngày 13/4/2021 tại Đà Nẵng, Uỷ ban Nhân dân

Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành

thành phố Đà Nẵng và JICA đã đồng chủ trì tổ chức

Thành phố Đà Nẵng, các viện nghiên cứu, các công

Hội thảo Báo cáo cuối kỳ Dự án khảo sát thu thập số

ty tư vấn, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong

liệu và phát triển Cảng Liên Chiểu (theo hình thức đối

nước và quốc tế quan tâm đến dự án.
Khảo sát được nhóm tư vấn nghiên cứu của JICA

tác công tư - PPP).

triển khai từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021.
Khảo sát này đã rà soát việc xây dựng quy hoạch
khu đô thị xung quanh cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng),
phương án kết nối giao thông; xác định vị trí các bến
phù hợp; mô hình quản lý khai thác hiệu quả cảng
Liên Chiểu; tính khả thi của dự án theo hình thức
PPP; phương án đầu tư phù hợp, hài hòa lợi ích giữa
nhà nước và tư nhân.
Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để triển khai dự án
và kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án trong
thời gian tới./.

Toàn cảnh hội thảo
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Thêm 6 tình nguyện viên kết thúc thành công
nhiệm kỳ làm việc
Ngày 6/4/2021, sáu Tình nguyện viên JICA (TNV)

Với chủ đề của buổi báo cáo là “Cuộc sống của

đã có buổi báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2 năm (9/4/2019

tôi tại Việt Nam & Tương lai” (My Life in Vietnam &

~ 8/4/2021), tại Văn phòng JICA Việt Nam.

Future), sáu TNV đã chia sẻ về công việc, cuộc sống,
những điều đã học hỏi được tại Việt Nam và khát vọng

Các TNV này, với các chuyên ngành như Hoạt động

tương lai của họ.

trị liệu, Vật lý trị liệu, Giáo dục đặc biệt, Điều dưỡng và

Buổi báo cáo tràn đầy tình yêu Việt Nam và những

Du lịch, đã được cử đến làm việc tại các tỉnh thành từ

người tham dự vô cùng xúc động khi cảm nhận được

Bắc vào Nam, từ tỉnh Sơn La đến tỉnh An Giang.
Tháng 3/2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-

cả một quá trình từ những ngày đầu mới đến Việt Nam

19, các TNV đã phải tạm thời quay về Nhật Bản nhưng

đầy hứa hẹn, đến những ngày lo lắng khi đột ngột phải

họ là những TNV JICA đầu tiên được quay trở lại cơ

về Nhật Bản, rồi niềm vui, hạnh phúc khi được quay

quan tiếp nhận vào cuối năm 2020, tiếp tục hoạt động

lại Việt nam, gặp lại đồng nghiệp bạn bè của các TNV.
Trong các TNV về nước lần này cũng có TNV đã

và hoàn thành nhiệm kỳ 2 năm của mình.

quyết định sẽ quay lại Việt Nam làm việc. Hy vọng

Buổi báo cáo kết thúc nhiệm kỳ được tổ chức bằng

TNV này sẽ tiếp tục thành công tại Việt Nam!

hình thức trực tuyến, có sự tham gia của rất nhiều cán
bộ, TNV JICA ở Nhật.

Hình ảnh buổi họp báo cáo online

6 TNV JICA về nước lần này

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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