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JICA công bố báo cáo thực trạng 

phát triển nguồn nhân lực  

công nghiệp Việt  Nam 

 

  
Do chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực 10 năm của Chính phủ Việt Nam đã 

kết thúc vào năm 2020, và cũng đã 10 năm kể 

từ năm 2012 khi JICA thực hiện khảo sát thu 

thập thông tin về phát triển nguồn nhân lực, nên 

vào tháng 9 năm 2021 vừa qua, văn phòng 

JICA Việt Nam đã triển khai và hoàn thành báo 

cáo khảo sát “Nghiên cứu tổng thể thực trạng 

phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt 

Nam” nhằm nắm bắt tình hình mới nhất dựa 

trên các chính sách mới và những thay đổi về 

nhu cầu phát triển nguồn nhân lực công nghiệp 

của Việt Nam. Qua bản tin tháng 8 này, chúng 

tôi xin được giới thiệu khái quát về báo cáo 

nghiên cứu như sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Tuấn Quang phát biểu tại hội thảo 

 

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng 

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

quan trọng của hỗ trợ từ JICA thông qua dự án 

SPI-NDC và nhấn mạnh: “Hội thảo là minh 

TIÊU ĐIỂM 

◆ Khái quát báo cáo nghiên cứu tổng thể 

thực trạng phát triển nguồn nhân lực công 

nghiệp Việt Nam 

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 

phỏng vấn và khảo sát diện rộng với hơn 

1.000 tổ chức trên khắp Việt Nam (chính phủ 

Việt Nam, các cơ quan liên quan, các nhà tài 

trợ, khu vực tư nhân, các công ty Nhật Bản 

và Việt Nam, v.v.) nhằm nắm bắt và phân tích 

thực trạng chiến lược và kế hoạch phát triển, 

khảo sát và phân tích nhu cầu nhân lực của 

các trường đại học, các doanh nghiệp Nhật 

Bản, nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

trung và dài hạn, đồng thời xem xét định 

hướng hợp tác của JICA trong lĩnh vực này 

trong tương lai. 

 

 

 

 

 

dành nguồn ODA để đóng góp vào phát 

triển nguồn nhân lực công nghiệp thông qua 

các hỗ trợ như thế về sau. Trong nững 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 cho thực tập sinh sau khi về nước. 

hiệu ứng tích cực tới các cựu sinh 

JDS, qua đó góp phần duy trì, phát 

huy và lan tỏa hơn nữa kết quả đầu ra 

 
 
             Hình 9: Kim tự tháp tuổi dân số Việt Nam năm 2015 & 2055 
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  ・Kỹ năng mềm cần có: kỹ năng giải quyết vấn 

đề, khả năng học tập chủ động… 

 

Doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực đều cần nhân sự có các 

kỹ năng mềm như làm việc nhóm và khả năng giải 

quyết vấn đề. Bên cạnh các kỹ năng vốn cần thiết như 

kỹ năng kỹ thuật, kiến thức chuyên môn và ngôn ngữ, 

yêu cầu đối với nhân sự trong tương lai còn có khả 

năng giải quyết vấn đề, kỹ năng và kiến thức CNTT-

TT, khả năng học tập chủ động, kỹ năng sáng tạo. 

Ngoài ra, các vấn đề chung mà các doanh nghiệp 

Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam phải đối mặt bao 

gồm chi phí lao động tăng, thiếu hụt nguồn cung 

nhân lực và đặc biệt là thiếu cán bộ quản lý cấp trung. 

 

 

 

dành nguồn ODA để đóng góp vào phát triển 

nguồn nhân lực công nghiệp thông qua các hỗ trợ 

như thế về sau. Trong nững 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 cho thực tập sinh sau khi về 

nước. hiệu ứng tích cực tới các cựu sinh JDS, 

qua đó góp phần duy trì, phát huy và lan tỏa 

hơn nữa kết quả đầu ra của Dự án JDS. 

 

  

・Thoát khỏi lao động giá rẻ, chú trọng đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao  

 

Do ảnh hưởng của xã hội già hóa và chi phí lao động 

tăng cao, Việt Nam sẽ sớm đánh mất lợi thế so sánh 

hiện tại về lao động giá rẻ. Ngoài ra, năng suất lao 

động ở Việt Nam còn thấp nhưng khi quá trình số 

hóa ngày càng được thúc đẩy thì việc cần phát triển 

nguồn nhân lực có kỹ năng cao và có khả năng sáng 

tạo để xây dựng năng lực cạnh tranh là rất cần thiết. 

Chính phủ Việt Nam đã xác định phát triển nguồn 

nhân lực là một lĩnh vực ưu tiên để phát triển kinh 

tế xã hội bền vững trong vài thập kỷ tới, và Chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 cũng nhấn 

mạnh đến việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng 

cao (kỹ thuật số, nhân sự quản lý, phúc lợi và chăm 

sóc điều dưỡng). 

dành nguồn ODA để đóng góp vào phát triển 

nguồn nhân lực công nghiệp thông qua các hỗ trợ 

như thế về sau. Trong nững 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 cho thực tập sinh sau khi về 

nước. hiệu ứng tích cực tới các cựu sinh JDS, 

qua đó góp phần duy trì, phát huy và lan tỏa 

hơn nữa kết quả đầu ra của Dự án JDS. 

 

  

 
 

 
Hình 88: Yêu cầu về kỹ năng và năng lực của người lao động trong tương lai 
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・Vấn đề thiếu nguồn lực tài chính, chậm trễ 

trong số hóa, khác biệt về kỳ vọng công việc của 

thực tập sinh kỹ năng... 

 

Các vấn đề trong giáo dục đại học được đưa ra bao 

gồm thiếu nguồn lực tài chính để nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và chương trình đào tạo đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động, thiếu tích hợp các tiêu 

chuẩn kỹ năng, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn 

chứng chỉ để cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ 

giáo viên thiếu năng lực, chậm số hóa,... Còn các vấn 

đề đối với các trường đào tạo nghề bao gồm thiếu 

khung tổng quát đảm bảo chất lượng quốc gia để làm 

kim chỉ nam cho các tiêu chuẩn giáo dục, thiếu cơ sở 

vật chất và khả năng đáp ứng với số hóa, chênh lệch 

giữa khu vực công tư, thiếu đào tạo định hướng nghề 

nghiệp. Tỷ lệ thực tập sinh kỹ năng trở về nước phát 

huy được kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản chỉ 

khoảng 26,7%, tương đối thấp so với các nước khác. 

 

・Đề xuất với JICA về các lĩnh vực ưu tiên 

trong tương lai trong mảng phát triển nguồn nhân 

lực công nghiệp ở Việt Nam 

 

Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm khảo sát đã đề xuất 

các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ trong tương lai như củng 

cố hệ thống đào tạo giáo dục đại học để phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế xanh 

trong tương lai có liên kết với các dự án giáo dục đại 

học hiện tại, nỗ lực nâng cao chất lượng và quy mô 

của nhân sự chăm sóc, điều dưỡng có tay nghề, hỗ trợ 

toàn diện cho thực tập sinh kỹ năng trở về nước, hỗ 

trợ liên kết hợp tác giữa các công ty Nhật Bản và các 

trường đào tạo nghề, hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công 

nghiệp môi trường, nông nghiệp. Ngoài ra, các khu 

vực ưu tiên được khuyến khích hỗ trợ bao gồm thành 

phố Hồ Chí Minh cho ngành y tế và điều dưỡng, Cần 

Thơ và thành phố Hồ Chí Minh cho ngành công 

nghiệp môi trường, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí 

Minh cho CNTT và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng cho ngành công trình dân dụng. 

 

 

 

 

 

Nhận thức được nhu cầu tận dụng nguồn tài chính 

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

JICA cũng đã giới thiệu nhiều hình thức hợp tác để 

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

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

dụ điển hình là Chương trình Tài chính Đầu tư Khu 

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

hiện Dự án Điện gió Quảng Trị 144 MW theo hình 

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

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

án với Công ty TNHH Osumi hợp tác với Sở Công 

Thương Thành phố Đà Nẵng nhằm phân tích và phổ 

biến công nghệ tiết kiệm năng lượng bằng phương 

pháp đo lường năng lượng đơn giản của Nhật Bản tại 

Việt Nam. 

 

 
 

 
 

Hình 156: Tình hình làm việc của thực tập sinh kỹ năng sau khi về nước năm 2019 (%) 
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Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2022, các chuyên 

gia Nhật Bản của JICA đã thực hiện đào tạo tại chỗ 

(on-the-job training - OJT) về “Hoạt động an toàn 

STOP6” và “Quản lý phương châm” cho sáu doanh 

nghiệp vừa và nhỏ và khoảng 90 nhân viên. Đây là 

những đối tượng được nhận hỗ trợ OJT về quản lý sản 

xuất trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA 

về thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và phát 

triển ngành công nghiệp, thường được gọi tắt là Dự án 

SME. 

dành nguồn ODA để đóng góp vào phát triển 

nguồn nhân lực công nghiệp thông qua các hỗ trợ như 

thế về sau. Trong nững 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 cho thực tập sinh sau khi về nước. hiệu ứng tích 

cực tới các cựu sinh JDS, qua đó góp phần duy 

trì, phát huy và lan tỏa hơn nữa kết quả đầu ra 

Đào tạo hoạt động an toàn STOP6 được thực hiện 

tại bốn doanh nghiệp, gồm lý thuyết và thực hành về 

“Đào tạo nhận thức mối nguy hiểm (KYT)” và “Cận 

nguy”, nhằm mục đích bồi dưỡng khả năng nhận biết 

sớm nguy hiểm, từ đó phòng ngừa tai nạn lao động. 

Ngoài ra, hoạt động đào tạo quản lý phương 

châm lần này cũng được thực hiện dưới hình thức đào 

tạo nội bộ cho hai doanh nghiệp trước đó đã từng 

tham gia hoạt động đào tạo tương tự và đề nghị dự án 

tổ chức đào tạo tại chỗ về nội dung này tại doanh 

nghiệp của họ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA tổ chức đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ về quản lý sản xuất 
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     Thông qua các buổi đào tạo tại chỗ, các chuyên gia 

Nhật Bản đã truyền tải tới các doanh nghiệp những 

kiến thức mới, hữu ích mà họ có thể áp dụng được. Dự 

kiến, hoạt động OJT như thế này sẽ được tiếp tục triển 

khai theo nguyện vọng của các doanh nghiệp. 

      Dự án thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát 

triển ngành công nghiệp do JICA hợp tác với Cục Phát 

triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện. 

Dự án kéo dài trong 3 năm kể từ tháng 10/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bà Trần Thúy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc 

thường trực Deloitte Việt Nam cũng chia sẻ: 

“Theo khảo sát mới nhất của Deloitte và HOSE 

vào cuối năm 2021, mức độ sẵn sàng của doanh 

nghiệp trong việc áp dụng IFRS đã tăng đáng kể 

so với năm 2020, dao động trong khoảng 3.5 – 3.6, 

cao vượt ngưỡng mức trung bình là 2.5. Tuy nhiên, 

các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những 

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 thức 

thực hiện từ các cơ quan quản lý về việc áp dụng 

IFRS. Deloitte Việt Nam hy vọng những diễn đàn 

chia sẻ báo cáo, tư vấn như hôm nay sẽ hỗ trợ 

doanh nghiệp đặt những viên gạch nền móng chắc 

chắn để chạm tới đích vào năm 2025.”giới thiệu 

học bổng JDS và MEXT tới các sinh viên và cán bộ 

 

Đào tạo hoạt động an toàn STOP6, ngày 28/6, tại doanh 

nghiệp về đồ gá – gia công máy móc 

 

 

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

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

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

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

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

CNC, máy gia công cơ khí, v.v.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

phương châm tới doanh nghiệp và các quy trình thực 

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

 
 

 
 

Đào tạo hoạt động an toàn STOP6, ngày 29/6, tại doanh nghiệp sản xuất khuôn đúc nhựa 
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  JICA hỗ trợ kết nối nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản  

 
 

      Vừa qua, Văn phòng JICA Việt Nam đã phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ 

An tổ chức Hội thảo Giới thiệu Diễn đàn Thị trường 

Nông nghiệp (AMPF), Bộ phận xúc tiến đầu tư nông 

nghiệp Nhật Bản - Agribusiness Japan Desk (ABJD) 

và Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, vào 

ngày 18/8 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

     Sự kiện nhằm xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp 

Nhật Bản vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An, 

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp 

Nhật Bản, Việt Nam và các tổ chức liên quan, nhằm 

phát triển kinh doanh trong tương lai. 

Tham dự sự kiện có 180 đại biểu đến từ các cơ quan, 

ban ngành của tỉnh Nghệ An, nhiều doanh nghiệp 

Nhật Bản, Việt Nam và các hợp tác xã nông nghiệp. 

Trong tương lai, cùng với việc phát huy những thành 

quả của Hội thảo này, JICA sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ 

trợ nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh doanh của 

các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Nghệ An. 

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 

cho thực tập sinh sau khi về nước.  

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

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

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

đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai áp 

dụng IFRS. 

 

Ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý 

Giám sát Kế toán – Kiểm toán cho biết: “Chúng tôi 

đánh giá cao đơn vị tư vấn Deloitte Nhật Bản và Việt 

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

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

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

   

 

Ông KUBO Yoshitomo, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA 

Việt Nam, phát biểu tại hội thảo 

 

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

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

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

phí khi sử dụng mạng lưới tư vấn viên của Chính phủ” 

và nỗ lực của Dự án trong việc thúc đẩy tiến độ triển 

khai trên toàn quốc, bao gồm cả một số Bộ ngành, dù 

chưa hoàn thiện khung cơ chế này. 

     Trong phần thảo luận, các khách mời đã trao đổi về 

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

các vấn đề có thể phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

phương châm tới doanh nghiệp và các quy trình thực 

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

thuật của Dự án cũng giảng về việc thiết lập và quản lý 

chỉ số các thước đo mục tiêu (KPI).  

Trong phần thực hành, học viên được chia nhóm 

để thực hiện các nghiên cứu điển hình, xây dựng các 

hạng mục phương châm ưu tiên hàng năm và KPI xét 

 

 
 

Toàn cảnh hội thảo 
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     Tham dự sự kiện có 180 đại biểu đến từ các cơ 

quan, ban ngành của tỉnh Nghệ An, nhiều doanh 

nghiệp Nhật Bản, Việt Nam và các hợp tác xã nông 

nghiệp. 

     Trong tương lai, cùng với việc phát huy những 

thành quả của Hội thảo này, JICA sẽ tiếp tục hợp tác 

và hỗ trợ nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Nghệ 

An. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp đó, ông Natsumi Fumiaki - Chuyên gia xúc 

tiến công nghiệp phụ trợ của JICA đã có bài giảng 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm địa phương 
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Chương trình Học bổng JDS tổ chức phiên Báo 
cáo tốt nghiệp của học viên JDS 2018 và 

Tiệc chia tay tân học viên JDS 2021 

 
 
 Ngày 27/07/2022, trong khuôn khổ hợp tác giữa 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Nhật 

Bản tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA), Chương trình Học bổng Phát triển nguồn 

nhân lực cho Việt Nam (JDS) đã tổ chức thành công B

áo cáo tốt nghiệp của học viên JDS 2018 và Tiệc chia 

tay tân học viên JDS 2021. 

Trong phiên Báo cáo tốt nghiệp, đại diện Ban điều 

hành của chương trình học bổng JDS, đại diện các cơ 

quan chủ quản và các tân học viên JDS 2021 đã được 

lắng nghe học viên JDS 2018 (Khóa 19 – thạc sĩ) báo 

cáo kết quả học tập và chia sẻ về những trải nghiệm 

trong thời gian 2 năm ở Nhật Bản. 

Hai năm học là một chặng đường dài với rất nhiều 

khó khăn và thử thách, nhất là trong giai đoạn dịch 

bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các 

học viên khóa 19 đã vượt qua những thử thách đó, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, đồng thời trải nghiệm 

văn hóa, cuộc sống của người dân Nhật Bản và giao 

lưu, kết bạn với các bạn bè quốc tế. 

 

 

Học viên JDS 2018 báo cáo kết quả học tập và chia sẻ về 

những trải nghiệm trong thời gian 2 năm ở Nhật Bản. 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện học viên bậc thạc sĩ & tiến sĩ phát biểu 

 

 

 

 

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

hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ và tỉnh 

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

kết vùng. 

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

địa phương vùng ĐBSCL tại Hội nghị đã thể hiện 

quyết tâm cao trong triển khai thực hiện quy hoạch 

ĐBSCL thành khu vực phát triển nhanh, bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

      JICA cùng các ngân hàng phát triển cam kết đồng 

hành cùng Chính phủ Việt Nam triển khai thành công 

Quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, góp phần 

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

 

 

 

 

 

Trong phần thảo luận, các khách mời đã trao đổi 

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

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 

Tiếp theo phiên Báo cáo, Tiệc Chia tay tân học 

viên JDS 2021 đã diễn ra long trọng với sự tham dự 

của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đai sứ quán Nhật 

Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA tại Việt Nam, các 

bộ ngành, cơ quan phía Việt Nam, các tổ chức& văn 

phòng đại diện các trường đại học Nhật Bản tại Việt 

Nam, mạng lưới cựu sinh JDS, học viên khóa 19 và tân 

học viên JDS 2021. 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hải Thanh - Phó 

Cục trưởng - Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã gửi lời chúc mừng tới 25 tân học viên bậc 

thạc sĩ và tiến sĩ của JDS 2021 – những cán bộ trẻ đã 

nỗ lực hết mình và quyết tâm biến ước mơ du học trở 

thành hiện thực. Mùa thu này, các tân học viên sẽ lên 

đường sang Nhật Bản để bắt đầu một hành trình mới. 

Mong rằng khi quay trở lại, họ sẽ là những nhân tố 

quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị 

ngày một bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật 

Bản. 

 

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.  
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Ông NOBUTA Tetsuhiro - Tham tán - Đại sứ quán 

Nhật Bản tại Việt Nam đã chia sẻ 2023 là năm kỉ niệm 

50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật 

Bản. Đây sẽ là một cột mốc lịch sử với các học viên 

JDS 2021 khi được sinh sống và học tập tại Nhật Bản 

trong năm kỉ niệm này. Ngài tham tán cũng kì vọng 

vào sự đóng góp to lớn hơn nữa của các học viên JDS 

cho mối quan hệ ngoại giao hai nước trong thời gian 

tới. 

 

Các đại biểu & khách mời nâng ly chúc mừng các học viên 

 

 

quy định về thông báo tập trung kinh tế - Góc nhìn 

từ phía doanh nghiệp. 

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến 

kinh tế toàn cầu, tuy nhiên hoạt động mua bán và sáp 

nhập (M&A) vẫn rất sôi động tại Việt Nam, số lượng 

hồ sơ thông báo tập trung kinh tế gửi đến Cục 

CT&BVNTD tăng mạnh. Trước tình hình đó, việc 

đảm bảo và thúc đẩy tính minh bạch và công bằng 

của thị trường Việt Nam bằng cách vận dụng chính 

xác và hiệu quả các quy định về tập trung kinh tế 

theo Luật Cạnh tranh được coi là yếu tố quan trọng 

cho phát kinh tế bền vững tại Việt Nam. 

JICA sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, 

trong đó có tổ chức các hội thảo tương tự, nhằm 

góp phần tăng cường năng lực thực thi Luật Cạnh 

tranh một cách hiệu quả. 
ấn Deloitte Nhật Bản và Việt Nam về một số nội 

dung quan trọng trong quá trình triển khai IFRS như: 

sự khác biệt giữa phương pháp nguyên tắc và phương 

pháp quy tắc, sự khác biệt giữa IFRS và VAS, lần đầu 

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

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

 

Đại diện tân học viên cũng bày tỏ niềm tự hào khi 

được trao học bổng JDS. Thời gian ở bên Nhật sẽ là 

quãng thời gian quý báu để học tập, trải nghiệm và 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như giao lưu kết 

bạn. Với sự quyết tâm cao độ, các tân học viên mong 

mỏi sẽ góp phần trong việc giải quyết các vấn đề phát 

triển cấp bách của đất nước và thúc đẩy mối quan hệ 

ngoại giao hai nước.  

Trong bài phát biểu bế mạc, ông KUBO 

Yoshimoto - Phó trưởng Đại diện - Văn phòng JICA 

Việt Nam một lần nữa chúc mừng thành công của các 

học viên JDS 2018 và cho sự khởi đầu mới của JDS 

2021. Toàn thể các đại biểu & khách mời và học viên 

đã cùng nâng ly chúc mừng cho sự kiện này. 

 

 

 

 

đến Cục CT&BVNTD tăng mạnh. Trước tình 

hình đó, việc đảm bảo và thúc đẩy tính minh bạch và 

công bằng của thị trường Việt Nam bằng cách vận 

dụng chính xác và hiệu quả các quy định về tập trung 

kinh tế theo Luật Cạnh tranh được coi là yếu tố quan 

trọng cho phát kinh tế bền vững tại Việt Nam. 

JICA sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, 

trong đó có tổ chức các hội thảo tương tự, nhằm góp 

phần tăng cường năng lực thực thi Luật Cạnh tranh 

một cách hiệu quả. 

năm 2020, dao động trong khoảng 3.5 – 3.6, cao 

vượt ngưỡng mức trung bình là 2.5. Tuy nhiên, các 

doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những 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 thứ c thứ c hiệ  n tứ  

các cơ quan quả n lý vệ  việ  c áp dụ ng IFRS. 

Deloitte Việ  t Nam hy vọ ng nhứ ng diệ n đàn chia 

sệ  báo cáo, tứ vả n nhứ hôm nay sệ  họ  trơ  doanh 

nghiệ  p đả  t nhứ ng viên gả ch nệ n móng chả c 

chả n đệ  chả m tơ i đích vào năm 2025.” 

nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề mang tính toàn 

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

 

 
 

Đại biểu & khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng học viên JDS 2018 & JDS 2021 
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JICA hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi 

sang nền kinh tế tuần hoàn   

    JICA phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài 

nguyên và Môi trường (ISPONRE), Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (Bộ TNMT), tổ chức Hội thảo tổng kết 

“Kinh nghiệm và đề xuất chính sách của Nhật Bản cho 

công tác xây dựng lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn 

tại Việt Nam” tại Hà Nội ngày 6/7.  

    Hội thảo chia sẻ kết quả của “Khảo sát của JICA về 

nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” được thực hiện từ 

tháng 1/2022. 

   Gần 80 đại biểu từ các cơ quan nhà nước, viện nghiên 

cứu và doanh nghiệp đã tham dự hội thảo và thảo luận 

sôi nổi về dự thảo khung Kế hoạch hành động quốc gia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ 

hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không 

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

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

bộ chủ quản, chính quyền địa phương và doanh nghiệp 

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

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

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

chìa khóa để chúng ta ứng phó với khủng hoảng khí 

hậu. Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ là điển hình tiêu 

biểu về  hợp tác giữa các viện nghiên cứu của Nhật Bản 

và Việt Nam trong việc theo đuổi các công nghệ đột 

phá nhằm phát triển các sản phẩm bền vững và góp 

phần giảm phát thải khí nhà kính”, ông Shimizu Akira, 

về kinh tế tuần hoàn được quy định trong Luật bảo vệ 

môi trường sửa đổi, đã được Quốc Hội thông qua vào 

năm 2020, nhằm chuyển đổi nền kinh tế tuyến tính 

của Việt Nam sang nền kinh tế tuần hoàn và thiết lập 

một xã hội bền vững.   

     Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu gồm các chuyên 

gia Nhật Bản đã trình bày kết quả nghiên cứu cùng 

các khuyến nghị về việc xây dựng Kế hoạch hành 

động quốc gia về Kinh tế tuần hoàn cho Bộ 

TNMT/ISPONRE và Chính phủ Việt Nam nhằm xác 

định lộ trình thực hiện Kinh tế tuần hoàn tại Việt 

Nam. 

 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 thứ c thứ c 

hiệ  n tứ  các cơ quan quả n lý vệ  việ  c áp dụ ng 

IFRS. Deloitte Việ  t Nam hy vọ ng nhứ ng diệ n 

đàn chia sệ  báo cáo, tứ vả n nhứ hôm nay sệ  họ  

trơ  doanh nghiệ  p đả  t nhứ ng viên gả ch nệ n móng 

chả c chả n đệ  chả m tơ i đích vào năm 2025.” 

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 

 
Toàn cảnh hội thảo 
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Ông Murooka Naomichi - phó trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại Hội thảo 

 

Trước đây, JICA đã triển khai nhiều hoạt động hỗ 

trợ trong công tác quản lý chất thải tại Việt Nam thông 

qua thúc đẩy mô hình 3R (Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái 

chế) và phân loại rác thải tại nguồn. Ông Murooka 

Naomichi, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt 

Nam cho biết: “Đã đến lúc chúng ta cần phải tăng 

cường hợp tác với Bộ TNMT để thiết lập nền tảng pháp 

lý và định hướng chính sách vững chắc nhằm triển khai 

các mô hình Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Khảo sát 

này không chỉ hỗ trợ ISPONRE phát triển khung Kế 

hoạch hành động quốc gia về Kinh tế tuần hoàn mà còn 

cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ thống lập pháp và các 

hoạt động về Kinh tế tuần hoàn đang diễn ra tại Việt 

Nam. Do đó, khảo sát này sẽ giúp xác định những bất 

cập còn tồn đọng, từ đó giúp chúng tôi xây dựng các 

dự án hợp tác kỹ thuật trong tương lai giữa JICA và Bộ 

TNMT.” 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh tế tuần hoàn được định nghĩa là một giải 

pháp có hệ thống giúp giải quyết các khủng hoảng 

toàn cầu như biến đổi khí hậu, chất thải nhựa và ô 

nhiễm môi trường. Hơn nữa, dưới tác động của đại 

dịch COVID-19, kinh tế tuần hoàn sẽ là một công cụ 

mạnh mẽ để có thể phục hồi nền kinh tế và xã hội 

theo hướng thân thiện với môi trường. Nhằm xây 

dựng một khung chính sách chặt chẽ để chuyển đổi 

nền kinh tế tuyến tính hiện nay sang nền kinh tế tuần 

hoàn sau khi Luật Bảo vệ môi trường mới có hiệu lực 

vào tháng 1/2022, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP, công bố các quy định cụ 

thể về việc thực hiện nền Kinh tế tuần hoàn và xây 

dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh tế tuần 

hoàn. 

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 thứ c thứ c 

hiệ  n tứ  các cơ quan quả n lý vệ  việ  c áp dụ ng 

IFRS. Deloitte Việ  t Nam hy vọ ng nhứ ng diệ n 

đàn chia sệ  báo cáo, tứ vả n nhứ hôm nay sệ  họ  

trơ  doanh nghiệ  p đả  t nhứ ng viên gả ch nệ n móng 
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Diễn tập sơ tán giảm thiểu rủi ro sạt lở mái dốc 

 

Trong tháng 6, Công ty Advantechnology (Nhật 

Bản), Cục Phòng Chống Thiên tai tỉnh Lào Cai và Viện 

Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải Việt Nam 

đã cùng tiến hành buổi diễn tập sơ tán phòng chống 

thiên tai tại thôn Pờ Sì Ngài, xã Trung Chải, tỉnh Lào 

Cai. 

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án hợp tác 

kỹ thuật cấp cơ sở của JICA nhằm tăng cường năng lực 

cho cộng đồng địa phương về giảm thiểu rủi ro sạt lở 

mái dốc. Buổi diễn tập có sự tham gia của khoảng 100 

người dân trong thôn, tập dượt sơ tán phòng chống 

thiên tai trong các trường hợp có mưa lớn, lũ lụt và sạt 

lở đất. 

Tại buổi diễn tập, các khu dân cư được tập trung 

thành nhóm, mỗi nhóm được trang bị áo có màu sắc 

khác nhau để phân biệt với các nhóm khác, và người 

trưởng nhóm sẽ dẫn đầu, chủ động hướng dẫn mọi 

người trong nhóm. Trao đổi ý kiến sau buổi diễn tập, 

sau khi xem lại video diễn tập được quay lại bằng thiết 

bị quay từ trên cao, các cán bộ của Viện Khoa học và 

Công nghệ Giao thông Vận tải Việt Nam đã trình bày 

những điểm đặc trưng khi sơ tán tránh nạn ở mỗi khu 

dân cư.  

 

 

 

Diễn tập sơ tán 

 

Kết thúc, các chuyên gia Nhật Bản đã thực hiện kể 

chuyện bằng tranh – kamishibai với mục đích nâng cao 

nhận thức về việc phòng chống thiên tai tại địa phương. 

Người dân đã vô cùng hưởng ứng với các bức tranh 

minh họa có sử dụng những điểm đặc trưng của ngôi 

làng này. 

Ở Việt Nam, các dữ liệu căn bản như bản đồ phòng 

chống thiên tai vẫn chưa được hoàn thiện, năng lực 

phòng chống thiên tai tại địa phương cũng như việc tổ 

chức phòng chống thiên tai còn yếu. Đặc biệt, ở các khu 

vực miền núi, hiện tượng sạt lở đất thường xuyên xảy 

ra, gây nhiều thiệt hại về người và của và là một trong 

những nguyên nhân ngăn cản người dân thoát khỏi đói 

nghèo. Các buổi diễn tập sơ tán tương tự sẽ được tiến 

hành ở các khu vực khác trong tỉnh. 

Dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở (phạm vi đặc biệt 

phục hồi kinh tế khu vực) "Tăng cường khả năng giảm 

thiểu rủi ro sạt lở sườn dốc của người dân địa phương 

bằng cách vực dậy các tổ chức phòng chống thiên tai" 

được thực hiện từ tháng 4/2020 đến tháng 2/2023. 
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  JICA trao tặng Kỷ niệm chương 

cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 

Ngày 25/7/2022, Văn phòng JICA Việt Nam đã 

trao tặng Kỷ niệm chương Cống hiến cho Thứ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông để ghi nhận 

những đóng góp to lớn của ông trong quá trình hợp tác 

lâu dài và hiệu quả trong hơn 10 năm qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã có nhiều đóng 

góp to lớn trong việc xây dựng thành công những công 

trình hạ tầng giao thông trọng điểm như Tuyến đường 

vành đai 3 của thành phố Hà Nội, Cảng hàng không 

quốc tế Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp nối Cầu Nhật Tân với Sân bay quốc tế Nội Bài, 

Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, Cảng nước sâu Lạch 

Huyện v.v… 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng 

đã chỉ đạo thực hiện thành công rất nhiều hoạt động 

hợp tác kỹ thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam, như Quy 

hoạch tổng thể giao thông toàn quốc, Xây dựng tiêu 

chuẩn kỹ thuật về cảng, Nghiên cứu về đường sắt cao 

tốc, Đào tạo nhân lực ngành đường sắt v.v… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ 

hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không 

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

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

bộ chủ quản, chính quyền địa phương và doanh nghiệp 

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

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

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

chìa khóa để chúng ta ứng phó với khủng hoảng khí 

Tại buổi Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Cống 

hiến, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết đây 

không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân ông, mà còn 

lại sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, 

công nhân viên ngành Giao thông vận tải Việt Nam 

cho sự phát triển của toàn ngành nói riêng và sự phát 

triển của mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nói 

chung. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và ông Shimizu 

Akira -Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam- 

đều tin tưởng rằng, ngành giao thông vận tải Việt 

Nam sẽ tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo 

chất lượng các công trình hạ tầng giao thông vận tải 

nói chung và các công trình có sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Nhật Bản nói riêng, để xứng đáng với 

sự tin tưởng của hai chính phủ và đáp ứng niềm mong 

đợi của nhân dân hai nước. 

 

 

 

 

 

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 thứ c thứ c 

hiệ  n tứ  các cơ quan quả n lý vệ  việ  c áp dụ ng 

IFRS. Deloitte Việ  t Nam hy vọ ng nhứ ng diệ n 

đàn chia sệ  báo cáo, tứ vả n nhứ hôm nay sệ  họ  

trơ  doanh nghiệ  p đả  t nhứ ng viên gả ch nệ n móng 

chả c chả n đệ  chả m tơ i đích vào năm 2025.” 

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 

 
Ông Shimizu Akira  - Trưởng đại diện JICA Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 
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JP MIRAI APP – Một ứng dụng mới vô cùng hữu ích dành cho các bạn 

đang sinh sống tại Nhật Bản! 
 
 

 

   Mới đây, nền tảng tiếp nhận lao 

động nước ngoài có trách nhiệm 

JP-MIRAI vừa cho ra mắt phiên 

bản ứng dụng (app) của trang cổng 

thông tin điện tử dành cho người 

nước ngoài sinh sống và làm việc 

tại Nhật Bản.  
   Ứng dụng cung cấp 77 bài báo và 

nội dung video hữu ích cho người 

nước ngoài trước, đang và sau khi 

đến Nhật Bản, bằng nhiều ngôn 

ngữ khác nhau, trong đó có tiếng 

Việt. 

   Các bạn hãy tải app ngay để cập 

nhật các thông tin hữu ích nhé! 

 

Trang web cổng thông tin điện tử:  

https://portal.jp-mirai.org/vi 
 

iOS→ https://apps.ap-
ple.com/jp/app/jp-mi-
rai/id1621260241?l=en 

 

Andrọid→ 
https://play.google.com/store
/apps/details... 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportal.jp-mirai.org%2Fvi%3Ffbclid%3DIwAR1rACjfK_KCxcRyDq8z0GA2snBzqTQ187XEJ1REksx2axJKne7ytYJtDFM&h=AT33p3khGSQuh_s8_lD_lmW56JE9ow5APIQWOnYC4Kb-sAx6KvkGYF10IvIP3lK6DoFQj1w6uJjU_gAJdLC0EGDh6NPvCivheix79g-BFIUfnu6bKFm7Y0zQxZMkYMwtiON4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g2lPSb6BYZgbJFEuA0hOAGIwN3ogulaLtQ431VBCQmRUjT5eSVnbtCpfslP2x-1kDmY0AmIaAYE3xVQyOT_Lonq7rJUHEgKkJz2FALLtQ7TP5TnyZHy_3FDE0uPInV8kzgEIL8bFY2oD-E97XMgdqKCa5CGqA-R0AiIyHeX0n7LSVthZ_dW2Ji9LdtuxtboEVR1Et
https://apps.apple.com/jp/app/jp-mirai/id1621260241?l=en&fbclid=IwAR1-IIxClsnOReC64AIKKPlGjlUzrB5VNJ7xxCkQlvuIamtyMgq2HvbnFvY
https://apps.apple.com/jp/app/jp-mirai/id1621260241?l=en&fbclid=IwAR1-IIxClsnOReC64AIKKPlGjlUzrB5VNJ7xxCkQlvuIamtyMgq2HvbnFvY
https://apps.apple.com/jp/app/jp-mirai/id1621260241?l=en&fbclid=IwAR1-IIxClsnOReC64AIKKPlGjlUzrB5VNJ7xxCkQlvuIamtyMgq2HvbnFvY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.jp_mirai.portal%26hl%3Den_US%26gl%3DVN%26fbclid%3DIwAR0q33IZ_Zmi8MuwfRSGOs3wVviaguydJ13aNTyUPctoc0Khe_h91HU4Oeo&h=AT3KevrIX1PofNH24am_qXtVZ9JyzPKW4Fu4Hyd5vZNQkf5wSAdvj5okql3KLcifSjVdvs8kiWLHnKPhQl2iC4sYgYsbKoEjfJMbMw73lOMKGsakuE48orKWfDqNB11il8FE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g2lPSb6BYZgbJFEuA0hOAGIwN3ogulaLtQ431VBCQmRUjT5eSVnbtCpfslP2x-1kDmY0AmIaAYE3xVQyOT_Lonq7rJUHEgKkJz2FALLtQ7TP5TnyZHy_3FDE0uPInV8kzgEIL8bFY2oD-E97XMgdqKCa5CGqA-R0AiIyHeX0n7LSVthZ_dW2Ji9LdtuxtboEVR1Et
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