Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam
Số 70 (Tháng 04-05 năm 2022)

JICA hỗ trợ kỹ thuật tu bổ di tích Chùa Cầu
tại Hội An

TIÊU ĐIỂM
Chương trình đào
tạo cố vấn doanh
nghiệp khởi nghiệp
và dự án mới
(Trang 2)

Hội thảo quản lý
kinh doanh dành
cho chủ doanh
nghiệp nhỏ và vừa
(Trang 3)

Toàn bộ các toa tàu
của tuyến đường sắt
đô thị số 1 TP.HCM
đã đến Việt Nam
(Trang 4)

Ngày 26/3, Văn phòng JICA Việt Nam và

nguyện viên JICA để hỗ trợ kỹ thuật cho Dự

Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hội An

án Tu bổ Chùa Cầu mà tỉnh Quảng Nam và

đã ký kết Biên bản thỏa thuận về hỗ trợ tu bổ

Tp. Hội An làm chủ đầu tư.

di tích Chùa Cầu - một trong những hoạt động

Dự án hỗ trợ này dự kiến triển khai tới

tiếp nối Chương trình Hợp tác Bảo tồn Khu

năm 2023 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập

phố cổ Hội An.

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn

Trong bài phát biểu của mình, ông

hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Đạo Cương,

Shimizu Akira - Trưởng Đại diện Văn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần

phòng JICA Việt Nam nhấn mạnh: “Chùa

Văn Tân, Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Cầu - biểu tượng của lịch sử giao lưu Việt -

Nguyễn Văn Sơn, các đại diện của Đại sứ

Nhật, được tu bổ thành công sẽ là bước

quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng Cục Văn

ngoặt lớn, giúp thu hút thêm nhiều khách

hóa Nhật Bản, trường Đại học Nữ Chiêu Hòa,

du lịch. Công trình này sẽ trở thành cầu nối

Đại học Yamanashi, Đại học Toyo, cùng đông

thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa hai nước

đảo đại diện các ban ngành liên quan.

Việt Nam và Nhật Bản nói chung, và giữa

Được xây dựng từ cách đây hơn 400 năm,

Tp. Hội An và Nhật Bản nói riêng.”

Chùa Cầu – một biểu tượng của mối quan hệ

Dự án tu bổ Chùa Cầu được đông đảo

giao lưu Việt Nam – Nhật Bản đã xuống cấp

người dân địa phương và báo chí hết sức

trầm trọng. JICA dự kiến sẽ phái cử chuyên

quan tâm. Do vậy, thông tin về Buổi lễ ký

gia Nhật Bản giỏi, giàu kinh nghiệm và tình

kết đã được quảng bá rộng rãi trên nhiều
cận dịch vụ y tế một cách công bằng.

Báo cáo chuyên đề
về chính sách môi
trường của Nhật
Bản cho các học
viên cao cấp chính
trị
(Trang 4)
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phương tiện truyền thông.
JICA cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
liên quan phía Việt Nam, đặc biệt là Tp. Hội An, Đại
sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng như các chuyên
gia Nhật Bản để tích cực hỗ trợ cho Dự án phục hồi
Chùa Cầu và bảo tồn khu phố cổ Hội An.
JICA đã và đang hỗ trợ một cách toàn diện cho Tp.
Hội An trong suốt hơn 20 năm.
Chùa Cầu Hội An

Chương trình đào tạo cố vấn
doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án mới
Trong tháng 3/2022, Cơ quan Hợp tác Quốc tế

Khóa đào tạo được tổ chức kết hợp trực tuyến và

Nhật Bản (JICA) đã phối hợp với Cục Phát triển Doanh

trực tiếp, với sự tham gia của 92 cán bộ, nhân viên hỗ

nghiệp và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

trợ DNNVV, giảng viên và chuyên gia tư vấn hỗ trợ

(DNNVV) phía Nam – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

DNNVV ở khu vực miền Nam.

khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng mô hình kinh

Tại khóa học, giảng viên Magome Tadashi -

doanh hiệu quả” (khóa cơ bản) dành cho các tư vấn

Công ty TNHH Harmony Link (chuyên gia về

viên thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp khởi

DNNVV) đã chia sẻ các kiến thức, bí quyết để xây

nghiệp và dự án mới. Đây là hoạt động nằm trong

dựng mô hình kinh doanh cần thiết cho sự thành công

khuôn khổ “Dự án hợp tác kỹ thuật thúc đẩy DNNVV

của doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án mới, đảm bảo

và phát triển ngành công nghiệp” của JICA.

vận hành vững chắc, cũng như đem đến các cơ hội

Theo khảo sát cuối khóa, có 82,4% học viên cảm

thực hành xây dựng mô hình kinh doanh.

thấy cuốn hút với chủ đề và các hỗ trợ dành cho doanh

Theo khảo sát cuối khóa, có 82,4% học viên cảm

nghiệp khởi nghiệp và dự án mới; 78,3% cảm thấy nội

thấy cuốn hút với chủ đề và các hỗ trợ dành cho

dung rất hữu ích cho công việc; 21,7% cảm thấy hữu

doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án mới; 78,3% cảm

ích; cùng nhiều phản hồi như “đã được giảng viên giàu

thấy nội dung rất hữu ích cho công việc; 21,7% cảm

kinh nghiệm giảng dạy và học được các cấu trúc thiết

thấy hữu ích; cùng nhiều phản hồi như “đã được

thực và hiệu quả”.

giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và học được

Khóa học này gồm 3 hợp phần: cơ bản, ứng dụng, thực

các cấu trúc thiết thực và hiệu quả”.

hành. Khóa học tiếp theo về “Phương pháp thúc đẩy

Khóa học này gồm 3 hợp phần: cơ bản, ứng dụng,

kinh doanh cụ thể” (khóa ứng dụng) dự kiến sẽ diễn ra

thực hành. Khóa học tiếp theo về “Phương pháp thúc

vào tháng 5 và tháng 6.

đẩy kinh doanh cụ thể” (khóa ứng dụng) đã và đang

Giảng viên MAGOME Tadashi - Công ty TNHH Harmony Link

diễn ra trong tháng 5, 6 và tháng 7 này.
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phủ chăm sóc y tế toàn dân.
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Hội thảo quản lý kinh doanh
dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 23/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo chuyên
đề “Hiện thực hóa hoạt động sản xuất kinh doanh bằng
phương pháp quản lý phương châm với sự tham gia
của toàn thể nhân viên”, trong khuôn khổ “Dự án hợp
tác kỹ thuật thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV) và phát triển ngành công nghiệp”.
Hội thảo có sự tham dự của bà Bùi Thu Thủy – Phó
Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch
Hội thảo “Hiện thực hóa hoạt động sản xuất kinh doanh bằng
phương pháp quản lý phương châm với sự tham gia của toàn thể
nhân viên”

và Đầu tư, cùng đại diện của 16 doanh nghiệp.
Trong phát biểu mở đầu hội thảo, Phó Cục trưởng
Bùi Thu Thủy cho biết: “Việc để triết lý kinh doanh và
phương châm quản lý thấm nhuần tới mọi ngóc ngách
của tổ chức doanh nghiệp thông qua quản lý phương
châm là rất quan trọng”.
Ông Natsumi Fumiaki - Chuyên gia xúc tiến công
nghiệp phụ trợ của JICA đã có bài giảng về hiệu quả
tác động của triết lý kinh doanh và quản lý phương
châm tới doanh nghiệp và các quy trình thực hiện cụ
thể.

Học viên chia nhóm để thực hiện nghiên cứu điển hình

Ngoài ra, trong phần thực hành, học viên được chia
nhóm để thực hiện các nghiên cứu điển hình để xây
dựng các hạng mục phương châm ưu tiên hàng năm và
KPI xét từ quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp.
Khóa học tiếp theo dự kiến sẽ tổ chức vào tháng
8/2022, và một hội thảo tương tự cũng sẽ được tổ chức
tại Tp. Hồ Chí Minh.
, với 15 cựu học viên các trường đại học khác của
Nhật Bản.

Học viên báo cáo thảo luận nhóm

Bước đầu, các cựu học viên đã thống nhất về việc
hợp tác thực tập giữa ĐHNL Thái Nguyên và Học viện
Nông nghiệp Việt Nam (HVNNVN), giúp hình thành
hai ý tưởng nghiên cứu chuyên sâu giữa Viện Bảo vệ
Thực vật - HVNNVN và ĐHNL Thái Nguyên.
Bên cạnh đó, hội thảo đã tạo lập một diễn đàn giới
thiệu học bổng JDS và MEXT tới các sinh viên và cán
bộ nghiên cứu trẻ, chia sẻ về đất nước và con
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Toàn bộ các toa tàu của Tuyến đường sắt đô thị
số 1 TP.HCM đã đến Việt Nam
Ngày 6/5/2022, các toa tàu cuối cùng thuộc dự án
“Xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ
Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên)” sử dụng vốn vay
ODA của JICA đã được vận chuyển đến Thành phố Hồ
Chí Minh. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ
Chí Minh (MAUR) – chủ đầu tư dự án đã tổ chức buổi
lễ đón tàu. Các toa tàu được sản xuất tại nhà máy
Kasado của Hitachi ở tỉnh Yamaguchi. Như vậy, tất cả
các đoàn tàu thuộc dự án (mỗi đoàn tàu 3 toa, tổng cộng
17 đoàn tàu 51 toa) đã đến Việt Nam.
Tuyến metro số 1 dài 19,7 km (gồm 2,5 km đi
ngầm và 17,2 km đi trên cao) với 14 nhà ga, trong đó
có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, thời gian chạy tàu từ
điểm đầu đến điểm cuối tuyến mất khoảng 29 phút.
Công tác thi công đang được gấp rút tiến hành trên
công trường nhằm sớm đưa dự án vào vận hành.
và thực hiện theo hình thức kết hợp trực tuyến và

Dỡ tải toa tàu (nguồn ảnh: nhà thầu Hitachi - gói CP3)

trực tiếp. Các học viên được phân về làm việc với các
nhóm nông nghiệp, môi trường, truyền thông, giáo dục

Báo cáo chuyên đề về chính sách môi trường

và được các đồng nghiệp Nhật Bản và Việt Nam hướng
dẫn chỉ bảo nhiệt tình, trực tiếp tham gia tổ chức thực

của Nhật Bản cho các học viên cao cấp chính trị

hiện nhiều hoạt động hội thảo, đào tạo, lập báo cáo,
Kasuya
Yasunori,
cố vấn
Dự ángiám
môi
thiếtNgày
kế tài5/4,
liệuông
truyền
thông,
thăm hiện
trường

“Kinh nghiệm chính sách môi trường của Nhật Bản”

trường
sát hoạtVăn
độngphòng
dự ánJICA
v.v…Việt Nam, đã báo cáo chuyên
đề “Kinh nghiệm chính sách môi trường của Nhật Bản”

trước các học viên. Ông đã vận dụng những kinh

trướctừng
họctheo
viênhọc
cáctại
lớp
cao
cấp
lý luậnvới
chính
trị đang
Đại
học
Kyushu,
15 cựu
học
học
tập
tại
Học
viện
Chính
trị
Quốc
gia
Hồ
Chí
Minh
viên các trường đại học khác của Nhật Bản.

nghiên cứu, viết bài.. tại một số quốc gia và kinh

(HCMA).
Bước đầu, các cựu học viên đã thống nhất về việc
cáo chuyên
đề này
có tên
“Japan
hợp Những
tác thựcbáo
tập giữa
ĐHNL Thái
Nguyên
vàlà
Học
viện

khí hậu tại Văn phòng JICA Việt Nam để chia sẻ

Class”
và đã được
JICA(HVNNVN),
tổ chức hànggiúp
năm hình
kể từthành
năm
Nông nghiệp
Việt Nam
2016
cácnghiên
chuyêncứu
đề chuyên
khác nhau,
qua hợp
hai ý với
tưởng
sâu thông
giữa Viện
Bảo tác
vệ

Ông Kasuya nêu ví dụ ô nhiễm từ sản xuất công

nghiệm tích lũy được từ công tác quản lý môi trường,
nghiệm phụ trách các dự án môi trường và biến đổi
những thông tin phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.
nghiệp đã dẫn đến căn bệnh nghiêm trọng Minamata,

với
nghiệp và
Nhật
Bản Thái
và nhiều
chuyên gia,
Thựccác
vậtdoanh
- HVNNVN
ĐHNL
Nguyên.
cán Bên
bộ lãnh
đạo
phủ
Bản.diễn đàn giới
cạnh
đó,của
hộiChính
thảo đã
tạoNhật
lập một

và vấn đề rác thải Toyoshima tại Nhật Bản, từ đó, ông

“Già hóa
dânsinh
số" viên
do Giáo
sư
thiệuTiếp
họctheo
bổngchuyên
JDS vàđề
MEXT
tới các
và cán
Hiroi
Yoshinori
thuộc
báocon
cáongười
vào
bộ nghiên
cứu trẻ,
chia Đại
sẻ vềhọc
đấtKyoto
nước và

trường đối với đời sống con người, hệ sinh thái và

tháng
10 năm
ngoái,
báo
chuyên
đề
Nhật Bản,
cũng
nhưông
kinhKasuya
nghiệmđãvà
bícáo
quyết
để ứng
“Kinh
nghiệm
chính
môi trường
Nhật Bản”
tuyển thành
công
các sách
học bổng
danh giácủa
này.

nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của các vấn đề môi
tầm quan trọng của các biện pháp đề phòng ô nhiễm
ngay từ ban đầu. Ông Kasuya cho rằng ngày nay, ô
4
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nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề mang tính toàn
cầu, do vậy, ông mong rằng Việt Nam sẽ tham khảo
kinh nghiệm của Nhật Bản trong thực thi các chính
sách cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi
trường.
Việt Nam đang phải đương đầu với nhiều vấn đề
môi trường nghiêm trọng. Ngoài ra, tại Hội nghị lần
thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp
quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11 năm

Buổi báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm chính sách môi trường của
Nhật Bản” tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

ngoái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam
kết giảm phát thải khí carbon về mức bằng 0 vào năm
2050. Do vậy, tại Việt Nam, vấn đề môi trường ngày
càng được quan tâm mạnh mẽ hơn. Trong buổi báo cáo
chuyên đề, các đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm đến nội
dung được chia sẻ.
Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục góp phần nâng
cao năng lực cán bộ Chính phủ Việt Nam thông qua
các buổi báo cáo chuyên đề “Japan Class”.
của Dự án, tạo điều kiện cho mọi người dân người

Các đại biểu tham dự buổi báo cáo chuyên đề

có cuộc sống an toàn, tránh xa các nguy cơ của mua
bán người, được lao động để có thể tự chủ về tài chính
và giúp đỡ gia đình, và JICA sẽ tiếp tục quan tâm, theo
dõi các chính sách về phòng chống mua bán người của
Chính phủ Việt Nam.
*Theo báo cáo khảo sát đầu kỳ năm 2019, chỉ có
12,3% người dân biết về Đường dây, đến nay, theo báo

cáo khảo sát cuối kỳ Dự án năm 2022, con số này
đã tăng lên thành 51%.
lý luận kinh tế học, từ đó đưa ra các ví dụ điển hình
trong ngành công nghiệp tơ lụa trước chiến tranh và
ngành công nghiệp sắt thép sau chiến tranh. Đồng thời,
giáo sư cũng giải thích rằng chìa khóa cho sự thành

công trong phát triển kinh tế của Nhật Bản và trở
thành quốc gia tiên phong trong “Great
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng Việt Nam
Convergence” (sự phát triển kinh tế và tái thu hẹp
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-3831-5005; Fax:
024-3831-5009;
chênh
lệch thu nhập giữa Âu Mỹ và Châu Á) là
Website: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
nhờ việc vay mượn công nghệ từ các nước phát
Facebook: https://www.facebook.com/jicavietnam/
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triển và đổi mới các cơ chế, tổ chức hỗ trợ Nhật
Bản phát triển kinh tế nhanh chóng.

