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Thông điệp từ Trưởng đại diện JICA Việt Nam 

Tổng kết năm tài khóa 2020 

Năm 2020, thế giới phải đối mặt với một 

cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có do 

dịch bệnh COVID-19 gây ra. 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 ngăn chặn sự lây lan của 

dịch bệnh. 

Trước khi xuất hiện dịch COVID-19, Việt 

Nam đã đạt được mức tăng trưởng ổn định do 

tiêu dùng trong nước và xuất nhập khẩu tăng 

mạnh. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế năm 

2019 là 7,01%, mức tăng trưởng cao nhất 

trong 10 năm kể từ sau khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu năm 2008. Việt Nam tự hào là quốc 

gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu 

trong khu vực ASEAN. 

Trên trường quốc tế, Việt Nam đảm nhận 

vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 

khẳng định vai trò quan trọng trong giải quyết 

các vấn đề khu vực và quốc tế. 

Tháng 10/2020, Thủ tướng Nhật Bản 

Suga Yoshihide đã thăm chính thức Việt 

Nam, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu 

tiên của Thủ tướng sau khi nhậm chức. 

Chuyến thăm đã củng cố hơn nữa mối quan 

hệ tin cậy giữa hai nước, khẳng định Việt 

Nam là đối tác quan trọng trong hiện thực 

hóa một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

tự do và rộng mở”. 

Các hoạt động của JICA cũng đã có 

những chuyển biến mới. Ví dụ như trước 

đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-

19, tất cả các Tình nguyện viên (TNV) 

JICA đang hoạt động tại Việt Nam đã phải 

tạm trở về Nhật Bản, nhưng Việt Nam là 

nước đầu tiên trên thế giới được JICA đưa 

TNV quay trở lại. Hai hiệp định vốn vay 

ODA được ký kết sau gần 3 năm không có 

hiệp định mới, và JICA bắt đầu triển khai 

dự án hợp tác kỹ thuật thúc đẩy tăng cường 

tiếp cận thị trường vốn quốc tế... 

Song song với công tác phòng dịch 

COVID-19, các dự án đang triển khai cũng 

có những chuyển biến tích cực, trong đó 

phải kể đến các thành tích như: Cầu cạn 

đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc 

đường vành đai 3 TP. Hà Nội đã thông xe, 

các đoàn tàu Metro đường sắt đô thị Thành 

phố Hồ Chí Minh Tuyến số 1 đã được vận 

chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam... 

Bước sang năm 2021, cuộc chiến chống 

dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn, 

TIÊU ĐIỂM 

Ông SHIMIZU Akira – Trưởng đại diện văn phòng 

JICA Việt Nam 
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Bước sang năm 2021, cuộc chiến chống dịch 

COVID-19 vẫn đang tiếp diễn, xuất hiện các biến 

chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh 

hơn khiến tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày càng 

diễn biến phức tạp. Việt Nam cũng nằm trong vòng 

xoáy khó khăn chung của thế giới trong phòng chống 

dịch mặc dù trước đó Việt Nam đã thành công trong 

ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 nhờ thay đổi 

hành vi của người dân và hạn chế di chuyển. Chúng ta 

hy vọng rằng vaccine đang được tiêm chủng ở một số 

quốc gia sẽ được phân phối công bằng và kịp thời trên 

toàn thế giới trong thời gian tới. 

Trong nửa đầu năm 2021, bên cạnh những sự kiện 

có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như Tổng thống 

Hoa Kỳ mới nhậm chức, biến động chính trị ở nước 

láng giềng Myanmar, tại Việt Nam cũng có những sự 

kiện là dấu mốc quan trọng đối với tương lai của đất 

nước như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu một nhiệm kỳ mới, 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 

mới… 

Nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo 

phương châm của Chính phủ Việt Nam là "cân bằng 

giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế", JICA sẽ 

tập trung hợp tác trong các lĩnh vực sau đây:  

1. Y tế 

Lĩnh vực đầu tiên tôi muốn đề cập là củng cố và 

nâng cao hơn nữa hệ thống y tế tại Việt Nam. JICA đã 

hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế trong nhiều năm, 

và cho đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia 

JICA hợp tác thành công nhất trong lĩnh vực y tế. 

Đặc biệt, hỗ trợ của JICA đã đạt được những thành 

tựu đáng kể trong hai ưu tiên trọng điểm là "Tăng 

cường hệ thống y tế nòng cốt cho các bệnh viện tuyến 

trên như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy” và 

"Tăng cường các biện pháp phòng chống các bệnh 

truyền nhiễm". Những hỗ trợ này của JICA cùng với 

việc tăng cường hệ thống xét nghiệm cho Viện Vệ sinh 

Dịch tễ Trung ương (NIHE), Viện Pasteur Thành phố 

Hồ Chí Minh… đã góp phần vào thành công trong việc 

ngăn ngừa sớm sự lây lan của dịch COVID-19 tại 

Việt Nam. 

Từ tháng 2/2020, JICA đã phối hợp với các cơ 

quan đối tác kịp thời nắm bắt nhu cầu cấp thiết của 

Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, qua 

đó tiến hành viện trợ sinh phẩm và các thiết bị y tế 

như máy ECMO, hỗ trợ in sổ tay “Quy trình thực 

hành kiểm soát nhiễm khuẩn” do Bệnh viện Chợ Rẫy 

và chuyên gia JICA biên soạn.... 

Bên cạnh đó, JICA cũng đang nghiên cứu các hợp 

tác hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa các biện 

pháp ngăn chặn dịch bệnh từ biên giới và tiêm 

vaccine phòng COVID-19 do xuất hiện nhiều biến 

chủng virus SARS-CoV-2 mới gần đây. 

Ngoài ra, JICA tiếp tục triển khai các dự án y tế 

trên cơ sở Bao phủ Chăm sóc Sức khỏe toàn dân 

(UHC), trong đó có thể kể đến các hợp tác như: tăng 

cường dịch vụ y tế cơ sở như triển khai Sổ tay theo 

dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc, xây 

dựng hệ thống giám sát quản lý và điều trị HIV, phối 

hợp với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu chính sách 

về Già hóa dân số tại Việt Nam... 

JICA sẽ thúc đẩy tăng cường các hợp tác trong 

lĩnh vực y tế theo hướng tăng cường sâu rộng hơn 

nữa, đồng thời tận dụng những kinh nghiệm quý 

báu đã tích lũy được tại Việt Nam để chia sẻ, chuyển 

giao cho các nước khác. 

2. Đầu tư công 

Lĩnh vực thứ hai tôi muốn đề cập đến là thúc đẩy 

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

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

kích thích nền kinh tế phát triển. 

Cho đến nay, JICA đã hỗ trợ xây dựng nhiều công 

trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như: Cảng hàng 

không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất, năm cảng quốc tế, nhiều nhà máy điện, hệ 

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

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện không 

chỉ mang lại cuộc sống thuận tiện hơn cho người dân 

mà còn góp phần thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện nay, 

khi Việt Nam chủ trương đa dạng hóa chuỗi cung 

ứng thì việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội tại 
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các doanh nghiệp nước ngoài đang có xu hướng mở 

rộng đầu tư, chuyển dịch về các thành phố trực thuộc 

tỉnh và các địa phương khác, 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 

trở thành nhiệm vụ rất quan trọng.  

Tôi xin lấy một ví dụ là “Dự án Tín dụng ngành 

Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc 

gia lần thứ hai” hoàn thành vào năm ngoái. Đây là dự 

án cải tạo, xây dựng lại 98 cầu yếu trên các tuyến quốc 

lộ thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, giúp tăng 

cường năng lực giao thông, tạo điều kiện di chuyển 

thuận lợi cho người dân địa phương, tăng khả năng kết 

nối của mạng lưới vận tải quốc gia với các nước láng 

giềng, qua đó tăng kết nối giữa ASEAN và khu vực 

sông Mekong, góp phần xây dựng mạng lưới vận 

chuyển toàn cầu.  

Ngoài ra, trong “Dự án Xây dựng đường sắt đô thị 

Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến số 1: Bến Thành - 

Suối Tiên)”, liên danh nhà thầu Shimizu – Maeda là 

đơn vị thi công đường hầm tàu điện ngầm sử dụng công 

nghệ đào hầm tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam được đánh 

giá cao, đã nhận được giải thưởng của Hiệp hội Xây 

dựng Nhật Bản vào tháng 5/2021. Đây là giải thưởng 

được trao lần thứ hai cho Việt Nam sau giải thưởng 

dành cho Dự án xây dựng Cơ sở Hạ tầng Cảng quốc tế 

Lạch Huyện vào năm ngoái. Công trình sử dụng công 

nghệ tiên tiến được áp dụng tại Nhật Bản đối với những 

công trình có nền đất yếu, góp phần nâng cao năng lực 

kỹ sư Việt Nam. Hy vọng rằng trong thời gan tới, công 

nghệ tiên tiến của Nhật Bản cũng sẽ được áp dụng 

trong những công trình tương tự đòi hỏi kỹ thuật cao. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hình thành những 

dự án áp dụng công nghệ Nhật Bản đáp ứng nhu cầu 

của người Việt Nam, xây dựng mối quan hệ đôi bên 

cùng có lợi. 

3. Phát triển nguồn nhân lực 

Lĩnh vực thứ ba tôi muốn đề cập đến là phát triển 

nguồn nhân lực, đây là cơ sở của mọi hợp tác của JICA 

nhằm phát triển nguồn nhân lực xây dựng đất nước 

giàu mạnh. 

Khi thế giới đang điều chỉnh lại chuỗi cung ứng 

do tác động của dịch COVID-19, phát triển nguồn 

nhân lực càng trở nên quan trọng. Dự án tiêu biểu của 

JICA trong phát triển nguồn nhân lực là: Dự án tại 

trường Đại học Công nghiệp và Dự án tại Viện phát 

triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC). 

Việt Nam mong muốn phát triển nguồn nhân lực có 

chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ 

cấu ngành có giá trị gia tăng cao. 

Đại học Việt Nhật đã tổ chức các khóa học liên 

kết với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào công 

cuộc xây dựng đất nước trong tương lai. Ngoài ra còn 

có Dự án tại Đại học Cần Thơ nhằm hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp 

phần quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề của 

khu vực và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương. 

Ngoài những hỗ trợ kể trên, tính đến nay đã có 

hàng nghìn thanh niên, sinh viên Việt Nam tham gia 

các chương trình giao lưu, đào tạo và du học tại Nhật 

Bản. Sau khi trở về nước, họ đã có những đóng góp 

tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của Việt 

Nam. Tôi nghĩ họ chính là những người đóng vai trò 

quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp Việt 

Nam – Nhật Bản trong tương lai trong khi tình hình 

dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến khó lường. 

Hơn nữa, tôi hy vọng rằng những hợp tác của 

JICA không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế 

của Việt Nam mà còn giúp người Việt Nam hiểu đúng 

về Nhật Bản và trở thành cầu nối bền chặt giữa Nhật 

Bản và Việt Nam trong tương lai. 

Cuối cùng, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Hướng tới 

sự kiện này, JICA sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ 

Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên cả hai 

phương diện phần cứng (xây dựng cơ sở vật chất) và 

phần mềm (hợp tác kỹ thuật), xây dựng mối quan hệ 

đôi bên cùng có lợi và cùng phát triển. 

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý 

báu của quý vị đối với các hoạt động của JICA tại 

Việt Nam! 

Hồ Chí Minh… đã góp phần vào thành công 

trong việc ngăn ngừa sớm sự lây lan của dịch 
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Ngày 20/6/2021, tàu vận chuyển đoàn tàu số 4 và 

5 (mỗi đoàn 3 toa) của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – 

Suối Tiên) từ Nhật Bản đã cập cảng Khánh Hội 

(Tp.HCM). 

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Tp.HCM - chủ 

đầu tư dự án, trước đó, tàu vận chuyển đoàn tàu số 2 

và 3 cũng đã đến cảng Khánh Hội ngày 10/5/2021, và 

đoàn tàu số 1 đã đến ngày 8/10/2020. 

Như vậy đến cuối tháng 6/2021, tổng cộng cả 3 

đợt đã có 5 đoàn tàu (15 toa) về đến Thành phố Hồ 

Chí Minh. Tuyến Metro số 1 có tổng số 17 đoàn tàu 

(mỗi đoàn 3 toa). 

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong thời 

gian qua, việc nhập khẩu và vận chuyển thành công 

những đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 1 là dấu 

mốc rất quan trọng, đánh dấu việc chính thức chuyển 

giai đoạn của dự án từ tập trung thi công xây lắp sang 

thử nghiệm – vận hành. 

Trong thời gian tới, đoàn tàu sẽ được tiến hành 

vận hành thử nghiệm theo từng giai đoạn như: Vận 

hành thử nghiệm trong depot; vận hành thử nghiệm 

từ Depot đến Bình Thái; vận hành thử nghiệm từ 

Depot đến Tân Cảng và cuối cùng là toàn tuyến cùng 

với việc thử nghiệm vận hành 11 hệ thống./. 

Như vậy đến cuối tháng 6/2021, tổng cộng cả 3 

đợt đã có 5 đoàn tàu (15 toa) về đến Thành phố Hồ 

Chí Minh. Tuyến metro số 1 có tổng số 17 đoàn tàu 

(mỗi đoàn 3 toa).  

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong thời 

gian qua, việc nhập khẩu và vận chuyển thành công 

những đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 1 là dấu 

mốc rất quan trọng, đánh dấu việc chính thức chuyển 

giai đoạn của dự án từ tập trung thi công xây lắp sang 

thử nghiệm – vận hành. 

Trong thời gian tới, đoàn tàu sẽ được tiến hành 

vận hành thử nghiệm theo từng giai đoạn như: Vận 

hành thử nghiệm trong depot; vận hành thử nghiệm 

từ Depot đến Bình Thái; vận hành thử nghiệm từ 

Depot đến Tân Cảng và cuối cùng là toàn tuyến cùng 

với việc thử nghiệm vận hành 11 hệ thống./. 

Các đoàn tàu của Tuyến Metro số 1 tiếp tục 

cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Đoàn tàu số 4 và 5 được đưa ra cảng để vận chuyển về Việt 

Nam 

Hai chuyên gia JICA được Bộ Xây dựng  

trao kỷ niệm chương 

Ngày 12/5/2021, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ 

trưởng Lê Quang Hùng cùng Vụ trưởng Vụ Hợp tác 

quốc tế Phạm Khánh Toàn đã trang trọng trao kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp xây dựng” cho ông Kitamura 

Shu - Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam- 

và ông Ibaraki Makoto – Cố vấn chính sách về lĩnh vực 

thoát nước, chuyên gia JICA tại Bộ Xây dựng. 

Kỷ niệm chương này được trao tặng để ghi nhận 

những đóng góp và cống hiến của hai đại diện JICA 

trong suốt hơn 3 năm công tác tại Việt Nam. Các 

chuyên gia đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong 

việc mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai bộ: Bộ Xây 

dựng Việt Nam và Bộ đất đai, hạ tầng, giao thông và 

du lịch (MLIT) Nhật Bản; tăng cường sự trợ giúp ODA 

cho các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, cấp thoát 

nước, quản lý chất lượng xây dựng; và tổ chức các 

khóa đào tạo ngắn hạn cho các chuyên gia Việt Nam 

tại Nhật Bản. 

khóa đào tạo ngắn hạn cho các chuyên gia Việt Nam 

tại Nhật Bản. 

Bộ Xây dựng đánh giá, thông qua các dự án và 

việc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác và 

tư vấn Nhật Bản, năng lực xây dựng chính sách và 

công tác quản lý nhà nước của các đơn vị trực thuộc 

Bộ được nâng cao./. 

    

Bên phải trong 2 ảnh: Thứ trưởng Lê Quang Hùng. 

Bên trái: chuyên gia Ibaraki Makoto (ảnh trái),  

phó trưởng đại diện Kitamura Shu (ảnh phải) 



Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 6/2021  

5 
 

  

Ngày 21/5/2021, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) đã ký Hiệp định vốn vay lên đến 25 triệu 

USD cho Dự án điện gió trên đất liền tại tỉnh Quảng 

Trị, với tổng công suất phát điện 144MW. 

Chủ đầu tư Dự án là Công ty CP Xây lắp điện I, 

một công ty lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển 

năng lượng tái tạo và xây lắp công trình điện, và 

RENOVA Inc., công ty năng lượng tái tạo hàng đầu của 

Nhật Bản. Bên vay là ba công ty dự án bao gồm Công 

ty CP Điện gió Liên Lập, Công ty CP Điện gió Phong 

Nguyên và Công ty CP Điện gió Phong Huy. Dự án do 

JICA, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan 

tín dụng xuất khẩu (EFA) của Chính phủ Australia 

đồng tài trợ vốn. 

Đây là dự án sản xuất điện gió được tài trợ theo 

hình thức cho vay dự án đầu tiên của JICA tại Việt 

Nam, và được kỳ vọng là mô hình mẫu cho các dự án 

điện gió do khối tư nhân, bao gồm các công ty Nhật 

Bản và Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực năng lượng 

tái tạo đầu tư. 

Ngoài ra, dự án còn góp phần thực hiện “Sáng kiến 

về Cho vay và Đầu tư hải ngoại khu vực ASEAN” 

(được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản 

ngày 4/11/2019), và cũng là dự án điện gió quy mô lớn 

tại Việt Nam lần đầu tiên do doanh nghiệp Nhật Bản 

đầu tư. 

Theo Bộ Công thương Việt Nam, nhu cầu điện 

tại Việt Nam dự báo sẽ tăng từ 8-8,5% hàng năm 

trong giai đoạn 2021-2025 và sẽ tiếp tục tăng cao. 

Trong khi đó, Chính  phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu 

đến năm 2030 giảm 9% tổng lượng khí phát thải nhà 

kính so với kịch bản phát triển thông thường và đề ra 

các chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy sử dụng năng 

lượng tái tạo. 

Nhằm tăng khả năng cung cấp điện năng và các 

biện pháp chống biến đổi khí hậu, Chính phủ đặt mục 

tiêu tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 

đạt khoảng 125-130 GW, với tỷ lệ các nguồn năng 

lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 

khoảng 15-20%. 

Chính phủ chủ trương tận dụng nguồn năng 

lượng gió dồi dào ở vùng núi và duyên hải Việt Nam 

để phát triển điện gió đạt công suất 6.000 MW 

(khoảng 5% sản lượng điện đầu vào năm 2030). 

Dự án cũng góp phần thực hiện Mục tiêu 7, 13 và 

17 trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). 

JICA sẽ tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp tư 

nhân và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm thực hiện 

các SDGs. 

JICA ký hiệp định vốn vay cho dự án điện 

gió tư nhân tại Quảng Trị 

 

Bãi tập kết tạm thời 

 

Bảng thông tin dự án 
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Lễ trao Giải thưởng của Hiệp hội Xây dựng Nhật 

Bản năm 2020 cho Liên danh nhà thầu Shimizu–

Maeda, đơn vị thi công đường hầm tầu điện ngầm đầu 

tiên tại Việt Nam, đã diễn ra vào ngày 11/6/2021. Hạng 

mục đường hầm này thuộc Gói thầu số 1 (Xây hầm 

ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son với chiều 

dài 1,75km (2 nhà ga)) thuộc Dự án Xây dựng đường 

sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến số 1: Bến 

Thành - Suối Tiên). 

Giải thưởng của Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản dành 

cho những dự án có đóng góp nổi bật vào sự phát triển 

công nghệ xây dựng và phát triển xã hội. Đây là lần 

thứ hai một công trình xây dựng tại Việt Nam được 

nhận giải thưởng này, sau khi Dự án xây dựng Cơ sở 

Hạ tầng Cảng quốc tế Lạch Huyện được nhận giải năm 

ngoái. 

Thông qua việc áp dụng công nghệ và các biện 

pháp tổ chức thi công tiên tiến đối với công trình có 

nền đất yếu, công trình đã góp phần nâng cao năng 

lực của các kỹ sư Việt Nam. 

Giải thưởng ghi nhận những thành tựu gồm: 

“Công trình đã hoàn thành an toàn, giải quyết được 

các vấn đề như môi trường đất yếu lún bề mặt, đất 

bão hòa nước, phương pháp đưa máy khoan vào 

đường hầm đến nhà ga”, và “Hướng dẫn, đào tạo cho 

kỹ sư Việt Nam các phương pháp, kỹ thuật khoan 

đào, cùng họ khắc phục và giải quyết những vấn đề 

khó khăn, nhờ vậy, năng lực kỹ thuật của kỹ sư Việt 

Nam cũng đã được nâng cao." 

Tại lễ trao giải, đại diện JICA đã bày tỏ lòng biết 

ơn đối với sự cố gắng của tất cả cán bộ, nhân viên, kỹ 

sư, công nhân Việt Nam tham gia công trình và mong 

muốn công trình sẽ sớm được đưa vào vận hành chính 

thức./. 

Đường hầm tàu điện ngầm đầu tiên ở Việt Nam 

nhận Giải thưởng của Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản 

năm 2020 

 

Máy khoan (ảnh chụp năm 2017 do liên danh nhà thầu Shimizu 

– Maeda cung cấp) 

 

Gói thầu CP1b (chiều dài phần đi ngầm: 1.75km từ ga Nhà Hát 

thành phố đến ga Ba Son) 
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Ngày 13/5/2021, JICA và Cục Biến đổi Khí hậu của 

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

chức “Hội thảo tham vấn cho dự thảo Nghị định của 

Chính phủ Việt Nam quy định về giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính (GHG) và bảo vệ tầng ozon”*. 

Với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công 

Thành, Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan 

nhà nước, các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp 

và viện nghiên cứu v.v… 

Các đại biểu đã thảo luận, tiếp thu, phản ánh ý kiến 

các nhóm đối tượng chịu sự tác động của Nghị định 

nhằm giúp Chính phủ hoàn thiện Nghị định quy định chi 

tiết các điều khoản về ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Luật bảo vệ môi trường sửa đổi, được thông qua tháng 

11/2020, như Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính; Điều 92 về bảo vệ tầng ozon; và Điều 139 về tổ 

chức và phát triển thị trường carbon. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết: 

"Các bên liên quan cần hợp tác chặt chẽ với nhau để 

đảm bảo thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi và 

Nghị định theo Thỏa thuận Paris." Cụ thể, theo ông, Bộ 

TN&MT đã bổ sung vào dự thảo Nghị định các nội dung 

như “Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án, kế 

hoạch giảm phát thải khí nhà kính, hướng dẫn Đo đạc – 

Báo cáo – Thẩm định (MRV) các hoạt động giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính đối với các doanh nghiệp, các cơ 

chế cụ thể như thu gom chất gây hiệu ứng nhà kính, 

quản lý khí fluorocarbon”.  

Tại hội thảo, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng 

Thế giới và Liên hợp quốc đã chia sẻ những kinh 

nghiệm quốc tế về thu gom chất gây hiệu ứng nhà 

kính, các biện pháp quản lý fluorocarbon v.v… 

Nhóm nghiên cứu của JICA giới thiệu chính sách 

về giảm phát thải khí nhà kính ở một số nước lớn, 

trong đó có Nhật Bản, như định hướng mục tiêu không 

phát thải trung hạn và dài hạn, thúc đẩy triển khai công 

nghệ carbon thấp và công nghệ loại bỏ carbon, vận 

hành hệ thống tài chính xanh và cơ chế báo cáo giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp./. 

 

* Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ “Khảo 

sát về thúc đẩy khung chương trình biến đổi khí hậu 

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

Paris”. 

Future), sáu TNV đã chia sẻ về công việc, cuộc 

sống, những điều đã học hỏi được tại Việt Nam và khát 

vọng tương lai của họ. 

Buổi báo cáo tràn đầy tình yêu Việt Nam và những 

người tham dự vô cùng xúc động khi cảm nhận được 

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

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

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

lại Việt nam, gặp lại đồng nghiệp bạn bè của các TNV. 

Trong các TNV về nước lần này cũng có TNV đã 

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

TNV này sẽ tiếp tục thành công tại Việt Nam! 

Hội thảo tham vấn cho dự thảo  

Nghị định về giảm phát thải khí nhà kính 

 

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại Hội thảo 

 
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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