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JICA thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia

TIÊU ĐIỂM

phòng chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Thăm và làm việc
với Công ty cổ phần
Thương mại và
Phát triển Công
nghệ PMA
(Trang 3 )

Hội nghị hỗ trợ
doanh nghiệp vừa
và nhỏ
(Trang 5)

Sáu ngân hàng phát
triển cam kết hỗ trợ
đồng bằng sông
Cửu Long
(Trang 7)

JICA phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu,

hội doanh nghiệp, các giám đốc, quản lý và

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ

đại diện lớn của các doanh nghiệp trong và

TN&MT) và Liên đoàn Thương mại và Công

ngoài nước có trụ sở tại Việt Nam.

nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo

Hơn 100 đại biểu đã tham dự hội thảo

“Thúc đẩy sự tham gia của Doanh nghiệp

và thảo luận sôi nổi, tập trung vào vai trò

trong lộ trình thực hiện Đóng góp do quốc gia

của khu vực tư nhân trong việc thực hiện

tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng

các mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu

không” tại Tp.HCM, ngày 30/06/2022.

của Việt Nam, bao gồm NDC đến năm

Tiếp nối xu hướng đang ngày càng trở

2030, và định hướng dài hạn về trung hòa

nên mạnh mẽ toàn cầu trong việc triển khai

carbon vào năm 2050 vừa được Thủ tướng

các Đóng góp do Quốc gia tự quyết định

Phạm Minh Chính công bố tại COP26

(NDC) và chủ trương chính sách trong nước

Glasgow.

hướng tới mục tiêu dài hạn trung hòa carbon
vào năm 2050, hội thảo được tổ chức nhằm
quy tụ các nhà hoạch định chính sách chủ chốt
từ các bộ ngành liên quan, lãnh đạo các hiệp
Bên cạnh đó, dự án hợp tác kỹ thuật của

Hội thảo chia sẻ
kinh nghiệm nâng
cao khả năng ứng
phó với bệnh truyền
nhiễm giữa ba nước
Việt Nam, Lào,
Campuchia
(Trang 8)

Lễ trao kỷ niệm
chương cho chuyên
gia Yasuhiro
Tanaka
(Trang 9)

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 07/2022
Hội thảo đã tạo cơ hội quý giá để Bộ TN&MT chia

Xuyên suốt cuộc đối thoại, có thể thấy các doanh

sẻ đến các đối tác phát triển và khu vực tư nhân về các

nghiệp hàng đầu chủ động coi tính bền vững chủ

chính sách cập nhật, chỉ đạo và các yêu cầu quy định

động và hành động phòng chống biến đổi khí hậu là

mới nhất để thực hiện giảm phát thải bao gồm NDC tại

các phương tiện nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp

Việt Nam.

và lợi thế cạnh tranh. Các hành động chủ động được

Bên cạnh đó, dự án hợp tác kỹ thuật của JICA về

thực hiện dựa trên nhiều cơ sở, hai trong số đó là văn

“Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện đóng góp do quốc

hóa doanh nghiệp phù hợp với phát triển bền vững,

gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC)” cũng chia

và nhu cầu thực hiện theo yêu cầu của chương trình

sẻ thông tin về các cơ hội đào tạo sắp tới nhằm nâng

sáng kiến về phát triển bền vững toàn cầu trong ngành

cao năng lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp tham gia

mà doanh nghiệp là thành viên.

hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính cấp cơ sở. Hệ

Quan hệ hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp

thống này đang được các chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ

được thể hiện trong hội thảo sẽ tiếp tục là cơ sở để

xây dựng.

thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục

thực hiện NDC ở Việt Nam. Ông Murooka Naomichi,

Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT nêu rõ tầm quan trọng

Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

của hỗ trợ từ JICA thông qua dự án SPI-NDC và nhấn

khẳng định, thông qua dự án SPI-NDC, JICA sẽ tiếp

mạnh: “Hội thảo là minh chứng tiêu biểu cho quan hệ

tục tạo cơ hội nâng cao năng lực và đối thoại giữa các

hợp tác chính phủ - doanh nghiệp giữa Bộ TN&MT,

bên liên quan chủ chốt để củng cố mối quan hệ hợp

các Bộ liên quan và VCCI thông qua dự án SPI-NDC

tác này.

của JICA trong việc tạo điều kiện cho khu vực tư nhân

Nhận thức được nhu cầu tận dụng nguồn tài chính

tham gia thực hiện NDC cũng như các nhiệm vụ khác

tư nhân cho các hành động về khí hậu ở Việt Nam,

liên quan.”

JICA cũng đã giới thiệu nhiều hình thức hợp tác để

Về phía VCCI, ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc

hỗ trợ các loại hình và quy mô hoạt động khác nhau

Văn phòng Doanh nghiệp vì Sự Phát triển Bền vững,

của khu vực tư nhân trong việc giảm phát thải, một ví

phát biểu: “Trong hai mươi năm qua, VCCI đã nỗ lực

dụ điển hình là Chương trình Tài chính Đầu tư Khu

thúc đẩy kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh

vực Tư nhân (PSIF), cụ thể tại Việt Nam JICA thực

nghiệp Việt Nam nói chung, thúc đẩy kinh doanh xanh

hiện Dự án Điện gió Quảng Trị 144 MW theo hình

thông qua các chiến dịch và sáng kiến môi trường đa

thức này. Ngoài ra, JICA còn có Chương trình hỗ trợ

dạng, bao gồm quan hệ đối tác quan trọng với Bộ

đề xuất từ các Doanh nghiệp Nhật Bản ví dụ như Dự

TN&MT, các Bộ ngành khác và JICA thông qua dự án

án với Công ty TNHH Osumi hợp tác với Sở Công

SPI-NDC.” Ông Huy cũng khẳng định vai trò quan

Thương Thành phố Đà Nẵng nhằm phân tích và phổ

trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc giúp Việt

biến công nghệ tiết kiệm năng lượng bằng phương

Nam đạt các mục tiêu giảm thiểu phát thải khí nhà

pháp đo lường năng lượng đơn giản của Nhật Bản tại

kính.

Việt Nam.
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Thăm và làm việc với Công ty cổ phần Thương
mại và Phát triển Công nghệ PMA
Ngày 27/6/2022, ông Ishimaru Hiroki, đại diện
Văn phòng JICA Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại
Công ty cổ phần Thương Mại và Phát triển Công nghệ
PMA(1) nhằm tìm hiểu vai trò, thực tế công việc và kỳ
vọng nghề nghiệp của các thực tập sinh đã hoàn thành
chương trình thực tập kỹ năng trở về nước tại doanh
nghiệp.
PMA hiện có 3 thực tập sinh như thế đang làm việc
tại Phòng Kinh doanh. Đây cũng là doanh nghiệp đã

Ông Ishimaru Hiroki trao đổi với anh Nguyễn Tuấn Anh và anh

tích cực hỗ trợ JICA trong buổi giao lưu nằm trong

Lương Thanh Tú

khuôn khổ “Khóa đào tạo phát triển năng lực cho Thực

Thông qua tuyển dụng qua mạng xã hội, Tú vào

tập sinh kỹ năng và người Việt Nam có giấy phép lao

làm việc tại PMA được hơn 1 năm nay, và rất hài lòng

động tại Nhật Bản”, do Nền tảng tiếp nhận lao động

với công việc hiện tại của mình là tiếp nhận, xử lý

nước ngoài có trách nhiệm (JP MIRAI)(2) phối hợp với

đơn hàng, hỗ trợ khách hàng Nhật hiện có và khai

các doanh nghiệp hội viên và các tổ chức phi lợi nhuận

thác khách hàng mới cho công ty. Tú vốn là thực tập

như Hiệp hội hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản Tomoiki tổ

sinh kỹ năng ngành in ấn, sống và làm việc tại tỉnh

chức từ 26/7 - 17/9/2021.

Gifu và Aichi trong 5 năm theo chương trình thực tập
kỹ năng số 1 (3 năm), số 2 (2 năm). Với trình độ tiếng
Nhật N2 và có kiến thức về sản xuất, 5S, quản lý hạn
giao nhận hàng, v.v. khi về nước, Tú nhanh chóng bắt
nhịp tốt với công việc tại PMA.
Tú cũng thừa nhận mình là một thực tập sinh về
nước may mắn khi đã tìm được công việc phù hợp
với nguyện vọng của bản thân. Thời điểm mới trở về
Việt Nam, không ít lần anh đã từng định quay lại Nhật

Buổi giao lưu trong khóa đào tạo trong Khóa đào tạo phát triển

Bản làm việc do mức lương và công việc trong nước

năng lực cho Thực tập sinh kỹ năng và người Việt Nam có giấy

không đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, COVID-19 khiến

phép lao động tại Nhật Bản

việc quay lại Nhật Bản khó khăn cũng là một lý do

Anh Phạm Tuấn Anh - Giám đốc công ty PMA hào

thúc đẩy để Tú tích cực tìm việc trong nước và tìm

hứng chia sẻ về các yếu tố và kinh nghiệm cần thiết để

được công việc hiện tại. Mặc dù công việc này không

làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó, nhân

liên quan đến công việc đóng sách trong ngành in ấn

sự có hiểu biết về tác phong, phương thức làm việc của

mà Tú đã làm trong thời gian thực tập kỹ năng, Tú

doanh nghiệp Nhật Bản và giao tiếp được bằng tiếng

vẫn đang nỗ lực hàng ngày để mở rộng khách hàng

Nhật là rất cần thiết. Lương Thanh Tú là một trong ba

bằng cách sử dụng kỹ năng tiếng Nhật đã học tại Nhật

nhân viên kinh doanh đáp ứng được yêu cầu này.

của mình và tương lai anh cũng mong muốn hướng
cách sử dụng kỹ năng tiếng Nhật đã học tại Nhật của
mình và tương lai anh cũng mong muốn hướng tới
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tới công việc quản lý nhờ vận dụng các kỹ năng đã
đang tích lũy. Ví dụ của Tú cũng là một ví dụ điển
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của mình và tương lai anh cũng mong muốn hướng tới
công việc quản lý nhờ vận dụng các kỹ năng đã đang
tích lũy. Ví dụ của Tú cũng là một ví dụ điển hình về
mục tiêu hỗ trợ nguồn nhân lực về nước của JICA
(nguồn nhân lực mang những kỹ năng họ đã học được
ở Nhật Bản về nước để nâng cao nghề nghiệp của họ).
Giám đốc PMA cho biết, thực tập sinh về nước
được PMA đánh giá cao về sự chăm chỉ, hiểu biết về
doanh nghiệp Nhật Bản, có vốn tiếng Nhật, nhưng tỷ
lệ kết nối và tuyển dụng thành công vào doanh nghiệp
trong nước còn chưa cao. Lý do được đưa ra là sự
chênh lệch về yêu cầu của doanh nghiệp và kỳ vọng
Nhà xưởng công ty PMA

của thực tập sinh về nước. Doanh nghiệp muốn tuyển
thực tập sinh về nước nhưng mức lương kì vọng còn

(1) Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ

cao so với mặt bằng lao động trong nước, trong khi các

PMA thành lập từ tháng 4/2014, hiện có 28 nhân sự, hoạt

kỹ năng chuyên môn học hỏi tại Nhật Bản khác biệt

động chính trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, gia công chế tạo

với ngành nghề của doanh nghiệp hoặc chưa đáp ứng

cơ khí theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu bản vẽ; cung

được yêu cầu chuyên môn để đạt được mức lương

cấp, thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị như máy công cụ

mong muốn.

CNC, máy gia công cơ khí, v.v.

Câu chuyện cơ hội việc làm của thực tập sinh về

(2) Nền tảng tiếp nhận lao động nước ngoài có trách nhiệm

nước cũng là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm

(JP-MIRAI) được thành lập tháng 11/2020 bởi các công ty

của hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản. Hiện có

và tổ chức ngành nghề tiếp nhận lao động nước ngoài, liên

khoảng 200.000 thực tập sinh Việt Nam đang làm việc

đoàn lao động, xã hội dân sự, truyền thông và các nhà

tại Nhật. Mặc dù hiện đã có kỳ thi năng lực tiếng Nhật

nghiên cứu tại Nhật Bản, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật

để kiểm tra năng lực tiếng Nhật, nhưng hai nước cũng

Bản (JICA) và Liên minh Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng

cần có một cơ chế kiểm chứng hoặc chấp nhận bằng

Bền vững (ASSC) cùng làm Ban thư ký, nhằm giải quyết

cấp khách quan tại Việt Nam cho các kỹ năng kỹ thuật

các vấn đề về lao động và xã hội đối với lao động nước

mà thực tập sinh đã học tại Nhật Bản. Thực tập sinh kỹ

ngoài tại Nhật Bản thông qua hợp tác của các bên có liên

năng vốn không có bằng cấp học vấn cao và cũng khó

quan.

tìm được công việc mong muốn khi về nước nên việc
học tập đạt bằng cấp và đào tạo lại kỹ năng thông qua
đào tạo từ xa là rất cần thiết. Nhật Bản đang xem xét
dành nguồn ODA để đóng góp vào phát triển nguồn
nhân lực công nghiệp thông qua các hỗ trợ như thế về
sau. Trong những năm gần đây, JICA đã và đang nỗ lực
triển khai nhiều hoạt động phát triển nguồn nhân lực
công nghiệp tại Việt Nam để mang lại lợi ích thiết thực
Tiếp đó, ông Natsumi Fumiaki - Chuyên gia xúc

cho thực tập sinh sau khi về nước.

tiến công nghiệp phụ trợ của JICA đã có bài giảng về
4

hiệu quả tác động của triết lý kinh doanh và quản lý
phương châm tới doanh nghiệp và các quy trình thực

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam - Tháng 07/2022

Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngày 1/6 tại Đà Lạt, JICA phối hợp với Cục Phát

Tại hội nghị, sau khi giới thiệu về Nghị định số

triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế Hoạch và Đầu tư

80/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, chuyên

(MPI), tổ chức “Hội nghị hướng dẫn công tác hỗ trợ

gia của JICA đã giải thích về hạng mục “Cơ chế hỗ

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Nghị định số

trợ kinh phí khi sử dụng mạng lưới tư vấn viên của

80/NĐ-CP”.

Chính phủ” và nỗ lực của Dự án trong việc thúc đẩy
tiến độ triển khai trên toàn quốc, bao gồm cả một số

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ

Bộ ngành, dù chưa hoàn thiện khung cơ chế này.

thuật “Thúc đẩy DNNVV và phát triển ngành công
nghiệp” do JICA tài trợ. Hội nghị có sự tham gia của

Trong phần thảo luận, các khách mời đã trao đổi

66 khách mời là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

về các quy trình thủ tục cụ thể để đảm bảo ngân sách

(DPI) tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành lân cận, cùng

và các vấn đề có thể phát sinh.

doanh nghiệp trên các địa bàn.
học tập đạt bằng cấp và đào tạo lại kỹ năng thông
qua đào tạo từ xa là rất cần thiết. Nhật Bản đang xem
xét dành nguồn ODA để đóng góp vào phát triển nguồn
nhân lực công nghiệp thông qua các hỗ trợ như thế về
sau. Trong những năm gần đây, JICA đã và đang nỗ lực
triển khai nhiều hoạt động phát triển nguồn nhân lực

Tiếp đó, ông Natsumi Fumiaki - Chuyên gia xúc

công nghiệp tại Việt Nam để mang lại lợi ích thiết thực

tiến công nghiệp phụ trợ của JICA đã có bài giảng về

cho thực tập sinh sau khi về nước.

hiệu quả tác động của triết lý kinh doanh và quản lý

tắc, sự khác biệt giữa IFRS và VAS, lần đầu áp

phương châm tới doanh nghiệp và các quy trình thực

dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Diễn đàn

hiện cụ thể. Ngoài ra, ông Trần Ngọc Anh - Cố vấn

cũng mở ra cơ hội để các bên cùng thảo luận và giải

kỹ thuật của Dự án cũng giảng về việc thiết lập và

đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai áp

quản lý chỉ số các thước đo mục tiêu (KPI).
Trong phần thực hành, học viên được chia nhóm

dụng IFRS.

để thực hiện các nghiên cứu điển hình, xây dựng các
hạng mục phương châm ưu tiên hàng năm và KPI xét

Ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý

từ quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp.

Giám sát Kế toán – Kiểm toán cho biết: “Chúng tôi
đánh giá cao đơn vị tư vấn Deloitte Nhật Bản và Việt

Nội dung khóa đào tạo tiếp theo dự kiến sẽ dựa

Nam trong việc đưa ra các kế hoạch, đề xuất liên quan

trên việc cân nhắc nguyện vọng của học viên và tổ

để triển khai các hoạt động cần thiết. Cùng với những

chức theo chuyên đề hữu ích với việc vận hành của

chia sẻ của đơn vị tư vấn về các nội dung khác biệt,

doanh nghiệp.

thông qua các ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân

mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc áp

tham dự diễn đàn, chúng tôi tin rằng các vựớng

dụng IFRS đã tăng đáng kể so với năm 2020, dao
động trong khoảng 3.5 – 3.6, cao vượt ngưỡng mức

mằc trong triễn khai sễ đựớc phân tích và tìm ra

trung bình là 2.5. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn

hựớng xự lý một cách căn bằn nhằt. Với kinh
nghiễm của một nựớc nhự Nhằt Bằn đã tựng triễn
khai IFRS theo các phựớng án ựng biễn linh hoằt,

phải đối mặt với những thách thức lớn. Diễn đàn ngày
5

hôm nay nhằm phần nào hỗ trợ giải quyết hai trong
năm thách thức lớn nhất theo khảo sát – đó là làm rõ
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Sau hội nghị, JICA cũng nhận được các câu hỏi
liên quan tới việc thiết kế cơ chế cụ thể cho tỉnh Đắk
Nông. Thời gian tới, Dự án dự kiến sẽ soạn và gửi Sổ
tay hướng dẫn giới thiệu về cơ chế này tới các
DNNVV của Việt Nam nhằm nâng cao sự hiểu biết
của các bên liên quan.
Dự án có kế hoạch tổ chức 7 hội nghị tương tự,
trong đó một hội nghị đã được tổ chức tại Hà Tĩnh
vào ngày 17/6, và các hội nghị tiếp theo sẽ được tổ
chức ở các tỉnh, thành khác vào cuối tháng 6 và cuối
tháng 7.

Tiếp đó, 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

Tiếp đó, ông Natsumi Fumiaki - Chuyên gia xúc
tiến công nghiệp phụ trợ của JICA đã có bài giảng về

6

phương châm tới doanh nghiệp và các quy trình thực
hiện cụ thể. Ngoài ra, ông Trần Ngọc Anh - Cố vấn
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Sáu ngân hàng phát triển cam kết hỗ trợ đồng
bằng sông Cửu Long
Ngày 21/6/2022, trong khuôn khổ “Hội nghị công

Trong đó, JICA rất quan tâm đến các dự án phát triển

bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông

hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ và tỉnh

Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030” tại thành phố

Hậu Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và liên

Cần Thơ do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, đã

kết vùng.

diễn ra Lễ công bố cam kết tài trợ của sáu ngân hàng

Đại diện Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương,

phát triển để hỗ trợ triển khai các dự án phát triển bền

địa phương vùng ĐBSCL tại Hội nghị đã thể hiện

vững vùng ĐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu.

quyết tâm cao trong triển khai thực hiện quy hoạch

Sáu ngân hàng phát triển nêu trên gồm có Ngân

ĐBSCL thành khu vực phát triển nhanh, bền vững và

hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc

thích ứng với biến đổi khí hậu.

tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD),

JICA cùng các ngân hàng phát triển cam kết đồng

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM),

hành cùng Chính phủ Việt Nam triển khai thành công

Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng Thế giới

Quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, góp phần

(WB).

phát triển và định hình các giá trị mới cho vùng.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ
thuật “Thúc đẩy DNNVV và phát triển ngành công
nghiệp” do JICA tài trợ. Hội nghị có sự tham gia của
66 khách mời là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong phần thảo luận, các khách mời đã trao đổi

(DPI) tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành lân cận, cùng

về các quy trình thủ tục cụ thể để đảm bảo ngân sách

doanh nghiệp trên các địa bàn.

và các vấn đề có thể phát sinh.
Sau hội nghị, JICA cũng nhận được các câu hỏi
liên quan tới việc thiết kế cơ chế cụ thể cho tỉnh Đắk
Nông. Thời gian tới, Dự án dự kiến sẽ soạn và gửi Sổ
tay hướng dẫn giới thiệu về cơ chế này tới các
DNNVV của Việt Nam nhằm nâng cao sự hiểu biết
của các bên liên quan.
Dự án có kế hoạch tổ chức 7 hội nghị tương tự,
trong đó một hội nghị đã được tổ chức tại Hà Tĩnh
vào ngày 17/6, và các hội nghị tiếp theo sẽ được tổ
chức ở các tỉnh, thành khác vào cuối tháng 6 và cuối

Câu chuyện cơ hội việc làm của thực tập sinh về

tháng 7.

nước cũng là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm
của hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản. Hiện có
khoảng 200.000 thực tập sinh Việt Nam đang làm việc
tại Nhật. Mặc dù hiện đã có kỳ thi năng lực tiếng Nhật
để kiểm tra năng lực tiếng Nhật, nhưng hai nước cũng
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Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao khả năng
ứng phó với bệnh truyền nhiễm giữa ba nước
Việt Nam, Lào, Campuchia
Ngày 16/6 vừa qua, đại diện đến từ các viện nghiên
cứu và bệnh viện của ba nước Việt Nam, Lào,
Campuchia đã tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm về tình hình ứng phó với đại dịch COVID-19
và hệ thống xét nghiệm của nước mình.
Đây là một trong những hoạt động của dự án
“Nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm an
toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền

Phát biểu khai mạc của GS. Đặng Đức Anh, Viện trưởng của

nhiễm nguy hiểm ở Việt Nam, Lào & Campuchia”.

NIHE

Trên tinh thần “Bệnh truyền nhiễm là căn bệnh có thể
lây lan xuyên biên giới”, vì vậy không chỉ một mà
nhiều quốc gia liên kết cùng nhau thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch bệnh là điều rất quan trọng.
Nhân dịp này, ba nước đã nhất trí hợp tác để nâng cao
khả năng ứng phó với các bệnh truyền nhiễm trong khu
vực.

Phát biểu khai mạc của TS. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện
Pastuer TP. HCM

37 đại biểu đại diện cho 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tham
dự hội thảo
Bài thuyết trình về Dự án NIHE của Ông Kai Masanori - Cố
vấn trưởng của Dự án NIHE

Tại hội thảo, bà Trần Phương Lan -Trưởng phòng
Kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD- phát
biểu về việc thực thi các quy định về kiểm soát tập
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cạnh tranh và doanh nghiệp trong quá trình thẩm
định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế.
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Lễ trao kỷ niệm chương cho chuyên gia Yasuhiro
Tanaka
Ngày 6/6/2022, Cố vấn về Quản lý Rủi ro Thiên

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2019, ông đã

tai Yasuhiro Tanaka đã được Tổng cục trưởng Tổng cục

phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, chia sẻ rất nhiều

Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài trao kỉ niệm

kinh nghiệm về giảm thiểu rủi ro thiên tai của Nhật

chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông

Bản phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, hỗ trợ việc

thôn Việt Nam”.

lập và triển khai nhiều dự án mới, nhanh chóng triển

Chuyên gia Yasuhiro Tanaka kết thúc nhiệm kì

khai khảo sát thực địa trong đợt thiên tai lũ lụt diễn

công tác tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ

ra vào mùa thu năm 2020, đồng thời đưa ra những

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào

khuyến nghị kịp thời nhằm khắc phục hậu quả thiên

tháng 6/2022.

tai.
rằng Dự án sẽ tạo ra cơ hội cho các nhà khoa học
hàng đầu Việt Nam tại HUST làm việc hiệu quả với
các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản tại Đại học
Công nghệ Nagaoka, giúp nâng cao năng lực đổi mới
và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ
nói chung và trong lĩnh vực nghiên cứu về cao su
thiên nhiên nói riêng, giúp Việt Nam vượt qua những
thách thức mới, trong đó có mục tiêu phát thải ròng
bằng không vào năm 2050”.
thách thức lớn. Diễn đàn ngày hôm nay nhằm
phần nào hỗ trợ giải quyết hai trong năm thách thức
lớn nhất theo khảo sát – đó là làm rõ những khác biệt
giữa VAS – IFRS và bổ sung tư vấn về thể thực thực

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ

hiễn tự các cớ quan quằn lý vễ viễc áp dủng

hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không

IFRS. Deloitte Viễt Nam hy vộng nhựng diễn

vào năm 2050, theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm

đàn chia sễ báo cáo, tự vằn nhự hôm nay sễ hộ

Minh Chính đã kêu gọi các bên liên quan bao gồm các

trớ doanh nghiễp đằt nhựng viên gằch nễn móng

bộ chủ quản, chính quyền địa phương và doanh nghiệp

Ông Trần Quang Hoài (bên phải) trao kỷ niệm chương
chonchuyên
gia
chằc chằ
đễ chằ
mYasuhiro
tới đíchTanaka
vào năm

thiết lập kế hoạch hành động về giảm phát thải khí nhà

2025.”

nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề mang tính toàn

kính trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu

cầu, do vậy, ông mong rằng Việt Nam sẽ tham khảo

trung hòa cacbon năm 2050. “Đổi mới công nghệ là

kinh nghiệm của Nhật Bản trong thực thi các chính

chìa khóa để chúng ta ứng phó với khủng hoảng khí

sách cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ
hậu. Chúng tôi tin rằng dự
nàyHợp
sẽ làtác
điển
hìnhtếtiêu
Cơán
quan
Quốc
Nhật Bản (JICA) - Văn phòng Việt Nam
Địacác
chỉ:
Tầng
11, Tòa
CornerStone,
16 môi
Phantrường.
Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
biểu về hợp tác giữa
viện
nghiên
cứu nhà
của Nhật
Bản
Tel: 024-3831-5005; Fax: 024-3831-5009;
Việt Nam đang phải đương đầu với nhiều vấn
và Việt Nam trong việc theo đuổi các công nghệ đột
Website: http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html
đề môi trường nghiêm trọng. Ngoài ra, tại Hội
phá nhằm phát triển các sản phẩm
bền vững
và góp
Facebook:
https://www.facebook.com/jicavietnam/
nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước
phần giảm phát thải khí nhà kính”, ông Shimizu Akira,
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết.
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(COP26) vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết giảm

