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JICA Việt Nam tổ chức họp báo giữa kỳ
năm tài khóa 2021
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Bệnh viện TW Huế
nâng cao năng lực
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Họp báo giữa kỳ của JICA Việt Nam.
Ngồi giữa: ông Shimizu Akira – trưởng đại diện JICA Việt Nam. Bên trái: ông Tanaka Akihisa – phó trưởng
đại diện JICA Việt Nam

Ngày 21/10/2021, văn phòng JICA Việt
Nam đã tổ chức cuộc họp báo thường niên
giữa kỳ của tài khóa 2021 theo hình thức trực
tuyến. Cuộc họp báo thu hút sự tham gia của
41 cơ quan báo chí truyền thông tại Việt Nam.
Tại sự kiện, ông Shimizu Akira – trưởng đại
diện JICA Việt Nam đã có bài phát biểu xoay
quanh hai chủ đề chính: “Đối phó với dịch
bệnh COVID-19” và “Phục hồi kinh tế trong
bối cảnh COVID-19”, tóm tắt những kết quả
đã đạt được và nêu định hướng hợp tác trong
thời gian tới của JICA Việt Nam.

Phát biểu của Trưởng Đại diện Văn
phòng JICA Việt Nam
Tôi rất vui mừng được gặp lại các quý
vị nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí
sau hơn 1 năm trong buổi họp báo ngày

đầu tài khóa 2021 & nỗ lực hoàn thành mục
tiêu trong nửa cuối tài khóa 2021:
https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/o
ffice/topics/c8h0vm00009crmm6att/211021_vn.pdf

JICA hỗ trợ Việt
Nam tăng cường
năng lực đào tạo
nhân lực đường sắt
đô thị
(Trang 8)

hôm nay về “Báo cáo hoạt động của Văn
phòng JICA Việt Nam trong tài khóa 2021”
mặc dù buổi họp chỉ có thể diễn ra theo hình
thức trực tuyến như thế này.
Cũng vào khoảng thời gian này năm
ngoái, JICA đã tổ chức một buổi họp báo,
khi đó, Việt Nam là một trong số ít các quốc
gia trên thế giới được coi là khống chế

Tham khảo: Thành tích nổi bật trong nửa

JICA nhận bằng
khen của Thủ tướng
chính phủ cho hoạt
động cứu trợ mưa
lũ miền Trung năm
2020
(Trang 7)

thành công sự lây lan của dịch bệnh
COVID-19, tuy nhiên, sau đó, dịch đã bùng
phát mạnh trở lại, đặc biệt từ mùa xuân năm
nay khi làn sóng dịch lần thứ 4 lan rộng. Rất
nhiều người đã thiệt mạng do COVID-19.
Tôi xin chia buồn với các gia đình người
quá cố về sự mất mát lớn lao này.
sẽ giới thiệu một số hợp tác của JICA

JICA và VP Bank
ký kết khoản vay
hợp vốn thúc đẩy tài
trợ tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ
và vừa do phụ nữ
lãnh đạo…
(Trang 9)
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Trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, có thể

Tiếp theo, tôi xin giới thiệu về các lĩnh vực mà

thấy rằng người dân Việt Nam đã nghiêm chỉnh thực

JICA chú trọng trong thời gian tới. Chính phủ Việt

hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng

Nam chủ trương "cân bằng giữa phòng chống dịch và

ngừa dịch bệnh như thực hiện giãn cách xã hội, thu

phát triển kinh tế", các hợp tác của JICA cũng được

dung và điều trị các bệnh nhân COVID-19, đẩy mạnh

tiến hành phù hợp với các chủ trương này. Hôm nay,

tiêm chủng vắc xin, nhờ vậy, nhiều địa phương đã qua

tôi xin phép đề cập lại về những dự án hợp tác của

đỉnh điểm của dịch bệnh. Tôi xin bày tỏ sự tôn trọng

JICA tập trung cho “Đối phó với dịch bệnh COVID-

sâu sắc trước những nỗ lực của Việt Nam cho đến nay.

19” và “Phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch

Nhật Bản cũng nỗ lực giúp Việt Nam vượt qua giai

COVID-19”, đồng thời giới thiệu về chính sách hợp

đoạn khó khăn này, trong đó Nhật Bản đã tặng hơn 4

tác của JICA trong thời gian tới.

triệu liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam, hơn 260



Đối phó với dịch bệnh COVID-19

công ty Nhật Bản ủng hộ hơn 158,6 tỷ đồng cho Quỹ

Đầu tiên tôi muốn đề cập đến các hợp tác của

vắc xin phòng COVID-19... Tôi xin phép được trình

JICA trong đối phó với dịch bệnh COVID-19. Mặc

bày về những hỗ trợ cụ thể của JICA ở phần tiếp theo.

dù thế giới đang nỗ lực nghiên cứu và sản xuất nhiều

Trước khi đi vào chủ đề chính, tôi xin giới thiệu về

loại vắc xin và thuốc điều trị, nhưng dịch bệnh

những thành tích nổi bật trong hoạt động của JICA Việt

COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng. Vì vậy, hệ thống y

Nam trong tài khóa 2020 từ tháng 4 năm ngoái đến

tế cần được tăng cường hơn nữa.

tháng 3 năm nay. Về con số, số tiền cam kết cho vay là

Cho đến nay, trong lĩnh vực y tế, JICA tập trung

49,4 tỷ yên (khoảng 10.041 tỷ đồng), hợp tác kỹ thuật

vào 2 ưu tiên trọng điểm.

không hoàn lại là 4,3 tỷ yên (khoảng 874 tỷ đồng) và

Đầu tiên là "Tăng cường hệ thống y tế nòng cốt

viện trợ không hoàn lại là 2,1 tỷ yên (khoảng 427 tỷ

cho các bệnh viện tuyến trên”. Bệnh viện Chợ Rẫy

đồng). Tổng cộng có khoảng 100 dự án lớn nhỏ.

được Nhật Bản xây dựng từ năm 1975, sau này, JICA

Đặc biệt, trong hai năm trước đó, JICA không ký

tiếp tục triển khai các dự án tăng cường năng lực cho

kết hiệp định vốn vay ODA nào do Việt Nam chủ

các bệnh viện ở các đô thị lớn như Bệnh viện Bạch

trương hạn chế vay nợ nước ngoài, vì vậy trong tài

Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, tăng cường hệ

khóa 2020, việc ký kết được 2 hiệp định vốn vay mới

thống y tế toàn diện, bao gồm cả tăng cường năng lực

được coi là một tín hiệu đáng khích lệ cho những hợp

và trang bị cho các bệnh viện tuyến dưới.

tác tiếp theo trong tương lai. Ngoài ra, trong hợp tác kỹ

Trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư ở miền

thuật, bên cạnh các hợp tác truyền thống trong phát

Trung và miền Nam, nhân viên y tế tại các bệnh viện

triển nguồn nhân lực công nghiệp, nhiều dự án với góc

này đã đóng góp công sức vào công cuộc hạn chế sự

nhìn mới mẻ như dự án hỗ trợ đẩy mạnh việc áp dụng

lây lan của dịch bệnh. JICA sẽ tận dụng các kinh

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hay dự

nghiệm tích lũy trong các hợp tác từ trước đến nay,

án thúc đẩy cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã góp

tìm kiếm các khả năng hợp tác mới để có thể góp

phần vào sự phát triển ngành công nghiệp và kinh tế

phần củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế hiệu quả

Việt Nam, đồng thời JICA cũng triển khai một số dự

hơn nữa.

án như phòng chống thiên tai do lũ quét và sạt lở đất

Ưu tiên trọng điểm thứ hai là “Tăng cường các

nghiêm trọng ở khu vực miền núi phía Bắc. Đặc biệt,

biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm”. Năm

JICA được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

2006, Nhật Bản đã hoàn thành lắp đặt phòng an toàn

cho những hoạt động cứu trợ khẩn cấp ứng phó thiệt

sinh học cấp 3 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

hại của mưa lũ miền trung Việt Nam trong mùa lũ năm

(NIHE), tiếp sau đó, JICA đã và đang hỗ trợ xây dựng

ngoái.
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phòng xét nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực cho
Viện Pasteur Tp. HCM nhằm tăng cường năng lực
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Viện Pasteur Tp. HCM nhằm tăng cường năng lực xét

cũng triển các dự án tăng cường kết nối giao thông

nghiệm và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm. Trung

giữa các địa phương, như cải tạo, xây dựng lại nhiều

Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) các

cây cầu yếu trên nhiều tuyến quốc lộ thuộc nhiều tỉnh

tỉnh nơi phải thực hiện các xét nghiệm nhanh và trên

thành trên toàn quốc, như cầu trên tuyến đường sắt

diện rộng dịch COVID-19, đã nhận được các hỗ trợ kỹ

Bắc Nam, cầu Kẻ Nậm ở tỉnh Nghệ An gần biên giới

thuật và đào tạo của NIHE và Viện Pasteur Tp. HCM,

Việt Nam – Lào... Khoảng 70% các tuyến đường

và đây chính là một trong những thành quả hợp tác của

quốc lộ của Việt Nam được đầu tư cải tạo thông qua

JICA.

hợp tác vốn vay ODA Nhật Bản. Các dự án hoàn

Bên cạnh đó, JICA đã viện trợ cho Bệnh viện bệnh

thành giúp tăng cường kết nối ASEAN, chuỗi cung

nhiệt đới Trung ương hệ thống xét nghiệm PCR, Bệnh

ứng hàng hóa và giúp người dân đi lại thuận tiện,

viện Bạch Mai hệ thống điều hòa không khí nhằm

đồng thời cũng tạo điều kiện cho các nhà máy nước

phòng ngừa lây nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế hệ

ngoài đầu tư vào các địa phương.

thống ECMO, trang thiết bị cần thiết trong chẩn đoán

Ngoài ra, để đáp ứng với tốc độ tăng trưởng kinh

và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện

tế và gia tăng dân số, JICA đã và đang triển khai các

Chợ Rẫy với tổng trị giá các lần viện trợ là hơn 450

dự án góp phần cải thiện đời sống của người dân Việt

triệu yên (khoảng 91 tỷ đồng) nhằm đáp ứng yêu cầu

Nam như dự án xây dựng nhà máy điện, đường cao

khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 tại Việt

tốc lớn ở các đô thị vệ tinh, nhà máy xử lý nước... Các

Nam.

hợp tác của Nhật Bản đóng góp khoảng 10% tổng sản

Ngoài ra, JICA đã tiến hành mua sắm thông qua

lượng điện của Việt Nam. Tháng 10/2020, cầu cạn

UNICEF hộp lạnh bảo quản vắc xin kèm thiết bị theo

đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường

dõi nhiệt độ phục vụ cho việc vận chuyển vắc xin, JICA

Vành đai 3 đã được thông xe. Tháng 8 vừa qua, dự án

thực hiện hỗ trợ tại một số tỉnh biên giới thông qua Tổ

mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã được hoàn

chức Di cư Quốc tế (IOM) nhằm tăng cường năng lực

thành và bắt đầu đưa vào vận hành thương mại. Đây

cho các cán bộ, công chức Nhà nước trong điều tra và

là dự án được Nhật Bản hỗ trợ xây dựng và đưa vào

giám sát các bệnh truyền nhiễm, cung cấp thiết bị

hoạt động từ năm 1964. Tháng 5/2021, JICA ký kết

phòng ngừa dịch bệnh, JICA sẽ cung cấp các trang thiết

thỏa thuận cho vay Dự án điện gió trên đất liền tại

bị y tế dùng cho điều trị bệnh nhân COVID-19 tại

tỉnh Quảng Trị, thúc đẩy cung cấp năng lượng sạch

BVTW Huế.

nhằm trung hòa carbon.

Tổng cộng số tiền viện trợ của các dự án này là 800

Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Tp. HCM bị

triệu yên (khoảng 163 tỷ đồng).

đình trệ một thời gian do ảnh hưởng của dịch
COVID-19 nay đã được thi công trở lại. Tôi mong



Phục hồi kinh tế trong bối cảnh COVID-19

rằng công trình sẽ sớm hoàn thành và đi vào hoạt

Tiếp theo tôi xin đề cập đến vấn đề “Phục hồi kinh

động tại Tp. HCM để phục vụ nhu cầu đi lại của
người dân.

tế trong bối cảnh COVID-19”. Việt Nam đã bắt đầu
đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, vừa phòng chống

Về phát triển nguồn nhân lực, từ những năm 1990

dịch, trong đó, cân bằng giữa phát triển cơ sở hạ tầng

khi các dự án bắt đầu triển khai hoạt động đào tạo,

và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong

cho đến nay đã có 27.000 người tham gia đào tạo,

phục hồi kinh tế.

tháng 4 năm nay, JICA Việt Nam đã được Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương

Bên cạnh các dự án công trình cửa ngõ quốc tế như

“Vì thế hệ trẻ”.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không
quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng quốc tế Lạch Huyện, JICA
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Trước đây, hàng năm có khoảng 300 sinh
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Trước đây, hàng năm có khoảng 300 sinh viên và

nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng.

tu nghiệp sinh sang Nhật Bản du học và tu nghiệp,

Nhằm giúp Chính phủ thực hiện những hỗ trợ đó,

nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 nên sinh viên và

JICA cũng đang nghiên cứu các chương trình hợp tác

tu nghiệp sinh không thể sang Nhật Bản và phải học

hỗ trợ tài chính trong thời gian tới.

tập theo hình thức trực tuyến. Tôi mong rằng việc di

Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Nhật Bản

chuyển giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ sớm trở lại bình

duy trì thường xuyên các chuyến thăm ngoại giao,

thường.

quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt

Bên cạnh đó, JICA đã thực hiện dự án hợp tác với

nhất trong lịch sử. Mối quan hệ tin cậy dựa trên sự

Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

hiểu biết lẫn nhau là cơ sở gắn bó và phát triển thêm

(VJCC) và Trường Đại học Việt Nhật (VJU) trong

mối quan hệ này, và mối quan hệ ấy cũng được vun

nhiều năm, dự án triển khai đào tạo nguồn nhân lực

đắp bởi sự gắn bó giữa con người với con người.

công nghiệp và giáo dục đại học, nguồn nhân lực này

JICA sẽ nỗ lực hơn nữa đóng góp vào sự phát

sẽ trở thành động cơ thúc đẩy công nghiệp hóa tiên tiến

triển của Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật và hợp

tại Việt Nam và cách mạng xã hội sử dụng công nghệ

tác tài chính, đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc kết nối

mới như DX, 5G của Xã hội 5.0 trên thế giới cũng như

giữa con người với nhau, góp phần củng cố và phát

ở Việt Nam.

triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

JICA cũng đang thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật

Tôi mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục

tăng cường năng lực nghiên cứu cho trường Đại học

hợp tác và ủng hộ các hoạt động của JICA Việt Nam.

Cần Thơ, dự án xây dựng và mua sắm thiết bị cho tổ
hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng thí nghiệm
công nghệ cao, triển khai đào tạo nguồn nhân lực,
chương trình nghiên cứu và liên kết ngành học ở khu
vực đồng bằng sông Cửu Long.
Dịch COVID-19 đã gây ra những tác động nghiêm
trọng đến đời sống sinh hoạt thường nhật của mỗi
người. Cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, nhiều
Video giới thiệu tổng quan buổi họp báo

lao động bị mất việc làm. Chính phủ Việt Nam đã có

JICA tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện TW Huế nâng cao
năng lực phòng chống dịch COVID-19
Dự án Hợp tác kỹ thuật “Tăng cường Năng lực cho

Dự kiến các thiết bị y tế sẽ được lắp đặt tại

Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch

BVTW Huế Cơ sở 2, là nơi tiếp nhận điều trị cho

bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)” vừa chính

những bệnh nhân mắc COVID-19 triệu chứng nặng.

thức bắt đầu triển khai. Dự án, được thực hiện trong 8

Danh mục thiết bị dự kiến sẽ gồm máy ECMO

tháng kể từ tháng 8/2021, sẽ cung cấp trang thiết bị y

(Tim-phổi nhân tạo), máy thở, máy monitor, xe cứu

tế và đào tạo kỹ thuật sử dụng và quản lý thiết bị y tế

thương và tủ lạnh âm sâu chuyên dụng bảo quản

cho Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế), với tổng

vaccine... Dự án cũng sẽ triển khai tập huấn quản lý

giá trị khoảng 200 triệu yen Nhật (gần 42 tỷ đồng), do

thiết bị y tế từ xa đối với Bộ phận quản lý thiết bị y

JICA tài trợ.

tế của BVTW Huế.
4
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Phát biểu về Dự án, GS.TS. Phạm Như Hiệp –

chủng mới của virus SARS-CoV-2 là một vấn đề cấp

Giám đốc BVTW Huế- cho biết: “Ngay sau khi dịch

thiết. BVTW Huế là một trong những bệnh viện

COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Bệnh viện đã

tuyến cuối của các tỉnh miền Trung, đóng vai trò quan

kịp thời thành lập Trung tâm Cách ly điều trị COVID-

trọng trong điều trị bệnh nhân cũng như đào tạo

19, huy động các trang thiết bị trong toàn Viện để đáp

chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới. Thông

ứng nhu cầu khám và điều trị cho người bệnh. Công

qua việc hỗ trợ tăng cường năng lực cho BVTW Huế,

tác khám chữa bệnh tại BVTW Huế luôn trong tình

JICA kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực ứng phó

trạng quá tải về trang thiết bị y tế. Do đó, dự án ‘Tăng

với dịch bệnh tại các tỉnh miền Trung.

cường Năng lực cho BVTW Huế trong ứng phó với

Từ năm 1990 tới nay, chính phủ Nhật Bản và

dịch bệnh COVID-19’ do JICA tài trợ sẽ có tác động

JICA đã tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao

lớn và bền vững trong nâng cao chất lượng khám chữa

năng lực nhân viên y tế tại địa phương, thông qua các

bệnh, đặc biệt trong công tác điều trị bệnh nhân

trung tâm đào tạo trực thuộc ba bệnh viện trọng điểm.

COVID 19”.

Từ năm 2005 đến 2010, bên cạnh việc cung cấp trang

Hiện nay, việc nâng cao năng lực ứng phó của các

thiết bị y tế, xây dựng tòa nhà kỹ thuật cao cho

tỉnh miền Trung đối với làn sóng lây lan của các biến

BVTW Huế bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại
của Chính phủ Nhật Bản, các dự án Hợp tác Kỹ thuật
của JICA đã giúp nâng cao năng lực cho trên 1.000 y,
bác sĩ tại BVTW Huế và các bệnh viện tỉnh ở khu vực
miền Trung. Tháng 3/2021, để nâng cao năng lực
phòng chống dịch bệnh COVID-19, JICA cũng đã
cung cấp cho BVTW Huế một số thiết bị vật tư y tế
thiết yếu.
JICA sẽ tiếp tục phối hợp cùng Chính phủ Nhật
Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ y
tế và phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Tòa nhà của BVTW Huế được xây bằng Viện trợ không hoàn lại
của Nhật Bản

khóa học là một minh chứng cho mối quan hệ
hữu nghị giữa Tập đoàn Mitani Sangyo và VJCC, và

một ví dụtập
về nỗ lực
hiện thực
hoá môNam
hình hợp tác
JICA tổ chức giao lưu cho làthực
sinh
Việt
“Chính phủ - Nhà trường - Ngành công nghiệp” mà
tổ chức phi lợi nhuận như Hiệp hội hỗ trợ Việt Nam
JICA đang hỗ trợ VJCC.
- Nhật Bản Tomoiki tổ chức từ 26/7 - 17/9/2021. Gần
Sau lễ khai giảng, 90 người bao gồm học viên và
20 học viên của khóa học là người Việt Nam cư trú
cán bộ của hơn 50 doanh nghiệp trong Cộng đồng
tại Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ năng hoặc
doanh nghiệp KEIEIJUKU (*) trên cả nước đã tham
người có giấy phép lao động.
dự bài giảng trực tuyến đầu tiên với chủ đề “Tư duy
JICA Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến
quản lý chất lượng toàn diện - TQM” do GS.
này để kết nối học viên với các lãnh đạo doanh nghiệp
Oshimura Seijiro trình bày.
và nhân viên hiện đang làm việc tại các công ty Nhật
Văn phòng JICA Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào
Bản hoạt động ở Việt Nam. Đây đều là những người
tạo nguồn nhân lực công nghiệp của hai quốc gia
từng sống và làm việc ở Nhật nên có thể chia sẻ nhiều
Nhật Bản và Việt Nam thông qua các hoạt động của
trải nghiệm tương đồng với các bạn thực tập sinh.
VJCC.
Những người tham gia đã cởi mở tâm sự về

“Kiên trì rèn luyện khả năng tiếng Nhật”, “Không
ngừng học hỏi kỹ năng và tác phong làm việc”… là
những lời khuyên mà các cựu thực tập sinh Việt Nam
đã chia sẻ với các bạn thực tập sinh hiện đang sống và
làm việc tại Nhật Bản, trong buổi giao lưu trực tuyến
do Văn phòng JICA Việt Nam tổ chức đầu tháng
9/2021.
Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ “Khóa đào tạo
phát triển năng lực cho Thực tập sinh kỹ năng và người
Việt Nam có giấy phép lao động tại Nhật Bản”, do Nền
tảng tiếp nhận lao động nước ngoài có trách nhiệm (JPMIRAI) phối hợp với các doanh nghiệp hội viên và các
tổ chức phi lợi nhuận như Hiệp hội hỗ trợ Việt Nam -
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Những người tham gia đã cởi mở tâm sự về những
thành công hay vấp ngã, hành trình đầy thử thách mà
hết sức thú vị thời tuổi trẻ của họ tại đất nước “Mặt
Trời mọc”, hay những cơ hội mở ra sau khi về nước.
Bên cạnh những buổi chia sẻ kinh nghiệm như thế
này, JICA đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động
khác về phát triển nguồn nhân lực công nghiệp tại Việt

Những người tham gia buổi giao lưu chụp ảnh kỷ niệm

Nam để mang lại lợi ích thiết thực cho thực tập sinh
sau khi về nước.
tổ chức phi lợi nhuận như Hiệp hội hỗ trợ Việt Nam

JICA ra thông điệp video chung cùng Ngân hàng thế

- Nhật Bản Tomoiki tổ chức từ 26/7 - 17/9/2021. Gần
20 học viên của khóa học là người Việt Nam cư trú tại

giới nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10

Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ năng hoặc người
có giấy
phép
lao động.
Ngày
1/10/2021,
Ngân hàng Thế giới và Cơ quan

tầm quan trọng của việc cải thiện phân bổ ngân sách

JICAtácViệt
Nam
tổ chức
buổi giao
lưuNam
trựcđãtuyến
Hợp
Quốc
tế Nhật
Bản (JICA)
tại Việt
công
này để kết nối học viên với các lãnh đạo doanh
bố thông điệp video chung nhân kỷ niệm ngày phát
nghiệp và nhân viên hiện đang làm việc tại các
hành
cáo Bản
phânhoạt
tích Tác
già Nam.
hoá dân
số đều
của
công Báo
ty Nhật
độngđộng
ở Việt
Đây
là
những
từng
sống
và làm
việc
Nhật
Ngân
hàngngười
Thế giới
“Việt
Nam:
Thích
ứngởvới
Xãnên
hội
có thể chia sẻ nhiều trải nghiệm tương đồng với
già
cáchoá”.
bạn thực tập sinh.
Những
người
gia đã cởi mở tâm sự về những
Đường
linktham
báo cáo:
thành
công hay vấp ngã, hành trình đầy thử thách
https://documents.worldbank.org/.../54437163238524
mà hết sức thú vị thời tuổi trẻ của họ tại đất nước
3499/
Anh) hay những cơ hội mở ra sau khi
“Mặt (Tiếng
Trời mọc”,
về nước.
https://documents.worldbank.org/.../78441163238566
Bên cạnh những buổi chia sẻ kinh nghiệm như

khi xem xét các chính sách về người cao tuổi, với

1926/ (Tiếng Việt)

điệp “Chúng tôi hy vọng Báo cáo này sẽ là một gợi ý

thế
này, JICA đã và đang nỗ lực triển khai nhiều
https://documents.worldbank.org/.../47742163238596

khi Việt Nam cân nhắc về một xã hội mà người cao

hoạt
vềtiếng
phátAnh)
triển nguồn nhân lực công
2082/động
(Bản khác
tóm tắt

tuổi có thể sống năng động, khoẻ mạnh và hạnh

nghiệp
tại Việt Nam để mang lại lợi ích thiết thực
https://documents.worldbank.org/.../11680163238626

phúc”.

cho
sau khi
về nước.Bướu 2 Thành
8398/thực
(Bảntập
tómsinh
tắt tiếng
Việt)

*1 Khởi động Chương trình hợp tác với Ngân hàng Thế giới (Bản

mục đích thúc đẩy các hoạt động xây dựng an sinh xã
hội (giải pháp ứng phó với già hoá). Việt Nam được
kỳ vọng sẽ áp dụng những kinh nghiệm này để thiết
lập mô hình mới về chăm sóc người cao tuổi phù hợp
với Việt Nam, đồng thời xây dựng các chính sách phù
hợp.
Trong video này, ông SHIMIZU Akira – Trưởng
Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã gửi đi thông

tin tháng, Văn phòng JICA Việt nam Số 132, ngày 25 tháng 9

được dự
độ già
phốViệt
Hồ Nam
Chí Minh
và báo
mộtlàsốquốc
thiếtgiabịcóxéttốcnghiệm

năm 2019)

hoá dân
nhanh
Năm 2019
Cơ quan
phục
vụ số
nâng
cao nhất
năngthế
lựcgiới.
xét nghiệm
COVID-19

https://www.jica.go.jp/.../ku57pq00000g86.../monthly1909.pdf

Hợp
tác Quốc
Nhật Rẫy.
Bản (JICA) cùng với Ngân hàng
cho Bệnh
việntế Chợ

*2 Đào tạo tập huấn tại Thái Lan (Bản tin tháng, Văn phòng JICA

Thế giới đã khởi động “Chương trình chia sẻ kiến thức

Việt Nam Số 133, ngày 31 tháng 10 năm 2019)

nhằm xây dựng mô hình chăm sóc cho người cao

https://www.jica.go.jp/.../ku57pq00000g86.../monthly1910.pdf

với 19.000 điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

tuổi”*1. Chương trình đã cung cấp những ví dụ của

Trong tháng 7/2021, JICA cũng sẽ triển khai

Nhật Bản, một quốc gia có dân số siêu già và ví dụ về

chương trình hợp tác với Tổ chức Di cư Quốc tế

Thái Lan, nơi đã và đang thực hiện Dự án Hợp tác Kỹ

(IOM) trong Dự án “Phòng chống lây nhiễm và Tăng

thuật về Giải pháp cho người cao tuổi từ năm 2007 *2.

cường kiểm soát dịch tễ tại cửa khẩu biên giới”. Đã

Chương trình này cùng với Báo cáo phân tích do Ngân

có nhiều trường hợp người nhập cư bất hợp pháp

hàng Thế giới thực hiện đã truyền tải một cách hiệu

nhiễm COVID-19 trốn kiểm dịch tại các chốt kiểm

quả cho Chính phủ Việt Nam về cơ chế thực hiện và
6
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soát
biên giới khiến dịch lây lan trong nội địa. Thông

qua chương trình hỗ trợ này, JICA giúp đào tạo nâng
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JICA nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho
hoạt động cứu trợ mưa lũ miền Trung năm 2020
thiên tai tại Việt Nam như hợp tác nâng cao năng lực
về dự báo khí tượng, ứng phó với lũ lụt…
Từ tháng 10/2019, JICA Việt Nam đã trở thành
thành viên của chương trình Đối tác Giảm nhẹ rủi ro
thiên tai của Việt Nam, cùng với các cơ quan trong
nước, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ… xúc tiến
các hoạt động đối thoại, hợp tác mới để ứng phó với
thiên tai.

Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu
nhận bằng khen

Trong thời gian tới, JICA mong muốn tiếp tục
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống thiên

Trong Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10,

tai; mở rộng khuôn khổ các hoạt động như ứng phó

Văn phòng JICA Việt Nam đã được trao tặng Bằng

với mưa bão ở miền Trung hay sạt lở đất, lũ quét ở

khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích,

miền Bắc, nhằm góp phần nâng cao năng lực quốc

đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai và khắc

gia về thích ứng với thiên tai tại Việt Nam.

phục thiệt hại mưa lũ tại miền Trung Việt Nam hồi

Tham khảo các hoạt động của JICA trong lĩnh

tháng 10/2020.

vực phòng chống thiên tai tại Việt Nam:

Cho tới nay, JICA đã tiến hành nhiều hoạt động

https://www.jica.go.jp/.../c8h0vm00009oa54f-

hợp tác trong lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ rủi ro

att/2021_08.pdf
hợp tác kỹ thuật về an toàn người bệnh, quản lý
nhiễm khuẩn, thúc đẩy làm việc nhóm, v.v…
Đây là gói hỗ trợ trang thiết bị y tế lần thứ hai
cho Bệnh viện Chợ Rẫy chống dịch bệnh COVID-19,
sau gói đầu tiên triển khai vào tháng 7/2020.
JICA, cùng với Chính phủ Nhật Bản, sẽ tiếp tục
hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lễ trao tặng vật tư cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân Miền Trung
(tháng 10/2020)
(từ trái sang phải: ông Kobayashi Ryutaro - Phó trưởng đại diện
Văn phòng JICA Việt Nam; bà Đoàn Thị Tuyết Nga - Vụ trưởng
Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Phòng
chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông
Yakabe Yoshinori - Trưởng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà
Nẵng)

Vật tư cứu trợ khẩn cấp đã được chuyển đến sân bay Đà Nẵng
(tháng 10/2020)
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JICA hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo
nhân lực đường sắt đô thị
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ

Để ứng phó với các vấn đề này, JICA đang triển

Giao thông Vận tải (GTVT) ngày 20/10 đã ký Biên bản

khai thực hiện các dự án xây dựng ĐSĐT tuyến số 1

thảo luận (R/D) Dự án Hợp tác Kỹ thuật (HTKT)

đoạn Bến Thành – Suối Tiên tại Tp.HCM và tuyến số

“Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị cho

2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo tại Hà

trường Cao đẳng Đường sắt”.

Nội. Ngoài ra, các nhà tài trợ khác cũng đang hỗ trợ

Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực đào tạo

Hà Nội và Tp.HCM xây dựng các tuyến ĐSĐT khác.

nhân lực và vận hành đường sắt đô thị (ĐSĐT) Việt

Các tuyến này dự kiến sắp được đưa vào khai thác

Nam, giúp hệ thống ĐSĐT tại các thành phố lớn như

trong thời gian tới.

Hà Nội, Tp. HCM được vận hành an toàn, hiệu quả,

Tại Nhật Bản, việc đào tạo nhân lực cho ngành

đem lại sự an tâm cho người sử dụng. Dự án dự kiến

ĐSĐT rất được chú trọng. Các nhân viên được tham

được thực hiện trong 4 năm, từ tháng 1/2022 tới tháng

gia các khóa đào tạo về lái tàu an toàn, dịch vụ hành

1/2026.

khách để đảm bảo hệ thống ĐSĐT được vận hành an

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng các giáo trình

toàn, tin cậy, chất lượng dịch vụ hành khách được ưu

và các chương trình đào tạo về ĐSĐT, đào tạo đội ngũ

tiên hàng đầu.

giảng viên, đề xuất hoàn thiện cơ sở và hành lang pháp

Thông qua việc tiếp nhận những kinh nghiệm

lý cùng các hướng dẫn cho đào tạo nhân lực ĐSĐT,

trong phát triển ĐSĐT của Nhật Bản, trường Cao

cung cấp các giải pháp và nâng cao hiểu biết về an toàn

đẳng Đường sắt sẽ được nâng cấp, hướng tới cung

vận hành ĐSĐT.

cấp nhân lực đáp ứng những yêu cầu về an toàn trong

Hiện tại chưa có tuyến ĐSĐT nào được đưa vào sử

vận hành đường sắt, mang tới sự an tâm cho người

dụng tại Việt Nam, phương tiện giao thông chủ yếu là

dân Việt Nam khi sử dụng ĐSĐT.

ô tô và xe máy. Sự gia tăng dân số thành thị nhanh

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực

chóng từ khoảng 26 triệu dân năm 2010 tới 36 triệu

phát triển mạng lưới giao thông an toàn, thuận tiện

dân năm 2020 đã kéo theo sự bùng nổ số lượng ô tô và

cho người dân ở đô thị, góp phần vào phát triển kinh

xe máy, khiến vấn đề tắc nghẽn giao thông trở nên

tế bền vững của Việt Nam. Mặt khác, các học viên

nghiêm trọng hơn, tai nạn giao thông gia tăng, ô nhiễm

tham gia khóa đào tạo cũng sẽ giúp tăng cường sự

khí thải trầm trọng hơn và đây cũng là một trong những

giao lưu giữa nhân dân hai nước, thắt chặt hơn nữa

nguyên nhân gây cản trở phát triển kinh tế xã hội.

mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật.
kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho nông
nghiệp Việt Nam trong tương lai.
* 1 DCG66: có hàm lượng amyloza trong tinh bột
cao, độ dính thấp, nhiệt độ hóa hồ thấp nên thích hợp
làm các sản phẩm như bún, phở, những thực phẩm phổ
biến ở Việt Nam, tỷ lệ hao hụt khi chế biến cũng thấp.
*2 SATREPS: Tên viết tắt của “Chương trình Hợp tác
nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phát triển bền vững”
(Science and Technology Research Partnership for
Sustainable Development) được đồng tài trợ bởi JICA và
JST.
Các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Ông SHIMIZU Akira, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam (hàng
trước, bên phải) và ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ
Giao thông Vận tải (hàng trước, bên trái) trong lễ ký kết
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JICA và VP Bank ký kết khoản vay hợp vốn thúc đẩy tài trợ
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo
(trong khuôn khổ chương trình tài chính bền vững giữa
ngân hàng SMBC & JICA)
Ngày 20/10, trong khuôn khổ Chương trình “Tài trợ

chủ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của

đầu tư cho khu vực tư nhân”, JICA đã ký kết khoản vay

Việt Nam và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)

hợp vốn trị giá 75 triệu USD (từ JICA) với Ngân hàng

về bình đẳng giới, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhằm thúc

vững, xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu

đẩy tài trợ tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

cao, và thúc đẩy đối tác toàn cầu.
Ngân hàng VPBank đã có nhiều năm tham gia vào

(DNNVV) do phụ nữ lãnh đạo.
Dự án nằm trong khuôn khổ “Chương trình Tài

hoạt động cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của các

chính Bền vững” đồng tài trợ giữa JICA và Ngân hàng

DNNVV với vai trò là một trong những tổ chức tài

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) được

chính trung gian triển khai Dự án vốn vay ODA của

khởi động vào ngày 30/3/2021. Đây là dự án đồng tài

Nhật Bản “Hỗ trợ Tài chính cho các DNNVV” (được

trợ đầu tiên giữa JICA với một tổ chức tài chính tư nhân

ký vào năm 2009). Trong những năm gần đây,

Nhật Bản tại Việt Nam kể từ khi JICA khởi động lại

VPBank được thị trường đánh giá cao về các sản phẩm

Chương trình Đầu tư tài chính nước ngoài tại đây. Ngoài

và dịch vụ tài chính dành cho các DNNVV và cho

ra, Dự án này cũng sẽ sử dụng nguồn vốn huy động từ

doanh nhân nữ. VPBank là một trong những ngân

đợt phát hành Trái phiếu Bình đẳng giới (BĐG) bởi

hàng đối tác của Dự án HTKT của JICA "Thúc đẩy tài

JICA vào tháng 9/2021. Trái phiếu BĐG hướng tới mục

chính toàn diện đáp ứng giới thông qua Hội Liên hiệp

tiêu “thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và đảm bảo bình

phụ nữ Việt Nam" nhằm hỗ trợ thúc đẩy khả năng tiếp

đẳng giới” ở các nước đang phát triển.

cận tài chính của phụ nữ tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, mặc dù DNNVV chiếm số lượng áp

bổng Tiến sỹ, số học bổng bậc Thạc sỹ của JDS

đảo trong tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp đáng

được tăng gấp đôi thành 60 suất mỗi năm và là con số

kể vào GDP, và thu hút lực lượng lao động lớn, nhưng

lớn nhất trong các nước đang thực hiện dự án Học

khả năng tiếp cận tài chính của các DNNVV còn hạn

bổng này.

chế, đặc biệt rào cản tài chính đối với doanh nghiệp do
doanh nhân nữ làm chủ vẫn còn rất lớn. Khoản tín dụng
này của JICA cũng nhằm thúc đẩy sáng kiến “Thử thách
nhân 2: Tài trợ cho phụ nữ” do các tổ chức tài chính phát
triển thuộc nhóm quốc gia G7 phát động. Thông qua

Ông TOYAMA Tatsuya, Tổng Giám đốc phụ trách Việt Nam,
SMBC (trái), ông SHIMIZU Akira, Trưởng Đại diện JICA Việt
Nam (giữa), và bà Võ Hằng Phương, Giám đốc Trung tâm Định
chế Tài chính và Ngân hàng giao dịch, VPBank, trong Lễ ký kết

VPBank, khoản tín dụng sẽ cung cấp hơn 30% tổng tín
dụng cho các DNNVV do phụ nữ kinh doanh và làm

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/
9

