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Phó Chủ tịch thường trực JICA   

Yamada Junichi thăm chính thức Việt Nam 

  

Phó Chủ tịch thường trực JICA Yamada 

Junichi đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam 

từ ngày 21/8 đến ngày 23/8. Trong chuyến 

thăm, Phó Chủ tịch Yamada đã hội đàm với Phó 

Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hà Nội, 

và tham quan công trình tuyến đường sắt đô thị 

số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. 

     Hội đàm với Phó Thủ tướng thường 

trực Phạm Bình Minh 

      Gặp lại sau cuộc hội đàm vào tháng 5/2022, 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, 

Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ 

cùng nhân dân Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ 

nguồn vốn ODA, góp phần quan trọng vào thúc  

 

 

TIÊU ĐIỂM 

 
Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi (trái) và Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh (phải) 

tại buổi hội đàm 

  đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. 

     Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn 

những đề xuất của JICA, bày tỏ quan điểm 

Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét cụ thể các dự 

án ODA, và hy vọng hoạt động hợp tác với 

JICA sẽ phát triển hơn nữa, thúc đẩy mối quan 

hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh 

vực. 

      Đáp lời, Phó Chủ tịch JICA Yamada khẳng 

định Nhật Bản sẽ đề xuất các dự án xây dựng 

cơ sở hạ tầng trọng điểm và củng cố nền tảng 

tài chính… góp phần phát triển kinh tế bền 

vững tại Việt Nam, đồng thời mong muốn củng 

cố mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật 

Bản thông qua các hợp tác này.  
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      Phó Chủ tịch cũng đề nghị Việt Nam và Nhật Bản 

phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến độ các 

dự án đang triển khai tại Việt Nam. 

 

 

Hội đàm giữa Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và 

Phó Chủ tịch thường trực JICA Yamada Junichi 

 

      Kết thúc hội đàm, hai bên mong muốn sẽ tiếp tục 

gặp gỡ và trao đổi chặt chẽ, thường xuyên nhằm tháo 

gỡ những khó khăn và thúc đẩy tiến độ một số dự án 

đang triển khai cũng như đề xuất các dự án mới. 

 

     Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức 

Phớc 

    Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ 

Đức Phớc, Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi bày tỏ 

hy vọng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ nhằm 

phát huy hơn nữa hiệu quả của các dự án ODA. 

 

 

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh (phải) và Phó Chủ 

tịch thường trực JICA Yamada Junichi (trái) trong buổi hội đàm 

 

      Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao vai trò và 

những đóng góp quan trọng của Nhật Bản và JICA đối 

với phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam, đồng thời 

mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với JICA thông 

qua Văn phòng JICA Việt Nam trong việc thúc đẩy, 

triển khai các dự án ODA tại Việt Nam.  

      Kết thúc buổi hội đàm, Bộ trưởng Hồ Đức 

Phớc và Phó Chủ tịch Yamada hy vọng năm 2023 

– năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa Nhật Bản và Việt Nam - sẽ trở thành dấu mốc 

đưa sự phát triển của quan hệ hai nước lên tầm cao 

mới. 

      

     Tham quan tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp. 

HCM (Bến Thành - Suối Tiên) 

      Ngày 22/8, Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi đã 

đến tham quan công trình tuyến đường sắt đô thị số 1 

Tp. HCM. Dưới sự hướng dẫn của một số nhà thầu 

Nhật Bản như Sumitomo Mitsui, Shimizu Corporation, 

Sumitomo Corporation, Hitachi, Nippon Koei..., Phó 

Chủ tịch đã thăm ga Bến Thành và ga Ba Son, kiểm tra 

các thiết bị an toàn như cửa sân ga, khối chữ nổi…, 

kiểm tra kết cấu công trình hoàn thiện. 

      Phó Chủ tịch Yamada biểu dương tất cả các cán bộ, 

công nhân, kỹ sư của Nhật Bản và Việt Nam đã nỗ lực 

xây dựng công trình trong bối cảnh khó khăn do dịch 

bệnh COVID-19, đồng thời bày tỏ hy vọng Tp. HCM 

sẽ phát triển hơn nữa. 

     Tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa Nhật Bản và Việt Nam vào năm 2023, JICA sẽ tiếp 

tục hợp tác vì sự phát triển của Việt Nam, góp phần 

tăng cường mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai nước. 

 

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

trợ lập kế hoạch và thực hiện đóng góp do quốc gia tự 

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

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

năng lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp tham gia hệ 

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

thống này đang được các chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ 

xây dựng. 
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      Ngày 2/8 đã diễn ra Lễ khởi động “Dự án thúc đẩy 

phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) tại 

thành phố Đà Nẵng: Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản 

lý chất thải rắn đô thị của thành phố Yokohama (D-

3RYM) (Giai đoạn 2)”. 

      Đây là dự án thuộc khuôn khổ Chương trình Đối 

tác Phát triển của JICA, được thực hiện từ tháng 

3/2022 đến tháng 2/2025. Buổi lễ có sự tham gia của 

đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, 

thành phố Yokohama, Viện Chiến lược Môi trường 

Toàn cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 

Nẵng và các cơ quan liên quan. 

 

 

Ông Tanaka – Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam  

phát biểu chào mừng tại buổi lễ 

Khởi động Dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn 

và tái chế rác thải (3R) tại Đà Nẵng 

 

 
 

Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi tham quan sân ga Ba Son thuộc công trình tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp. HCM 
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Đại diện của các đơn vị nhận quà lưu niệm của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 

 

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

còn cao so với mặt bằng lao động trong nước, trong khi các kỹ năng chuyên môn học hỏi tại Nhật Bản khác biệt với 

ngành nghề của doanh nghiệp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn để đạt được mức lương mong muốn.  

Câu chuyện cơ hội việc làm của thực tập sinh về 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 cần có một cơ chế kiểm 

chứng hoặc chấp nhận bằng cấp khách quan tại Việt Nam cho các kỹ năng kỹ thuật mà thực tập sinh đã học tại Nhật 

Bản. Thực tập sinh kỹ năng vốn không có bằng cấp học vấn cao và cũng khó 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 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. 

 

  

     Trong nhiều năm qua, thành phố Yokohama đã phối hợp cùng người dân và các doanh nghiệp tại địa phương để 

giảm thiểu lượng rác thải trong thành phố. Tận dụng những kiến thức và kinh nghiệm đó, Dự án sẽ triển khai các 

hoạt động thí điểm tăng cường hệ thống thu gom chất thải rắn đô thị và lập dự thảo đề xuất điều chỉnh Quy hoạch 

quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng, nhằm mục tiêu xây dựng nền tảng của hệ thống tuần hoàn tài nguyên 

bền vững và cơ chế quản lý chất thải rắn đô thị phù hợp tại thành phố. 

     Trong tương lai, Dự án tại thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành một mô hình thành công và được nhân 

rộng triển khai trên toàn quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Ishimaru Hiroki trao đổi với anh Nguyễn Tuấn Anh và anh Lương Thanh Tú 

Thông qua tuyển dụng qua mạng xã hội, Tú vào làm việc tại PMA được hơn 1 năm nay, và rất hài lòng với 

công việc hiện tại của mình là tiếp nhận, xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng Nhật hiện có và khai thác khách hàng 

mới cho công ty. Tú vốn là thực tập sinh kỹ năng ngành in ấn, sống và làm việc tại tỉnh 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 Bản làm việc do 

JICA tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW  
và ký bản ghi nhớ về Dự án vốn vay ODA 

 
 
      Ngày 27/8, tại thành phố Lào Cai, Thủ tướng 

Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương 

hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

 

 

     Khóa học lần này dành cho 15 cán bộ của Cảnh 

     Tại Hội nghị, đại diện các nhà tài trợ quốc tế như 

Đại sứ quán Australia, Ngân hàng Phát triển châu Á 

(ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp 

tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất Nhập 

khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Hàn Quốc (KOICA) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã 

ký các bản ghi nhớ cam kết hỗ trợ 34 dự án sẽ được 

triển khai dựa trên Chương trình hành động này. 

     Khóa học lần này dành cho 15 cán bộ của Cảnh sát 

biển Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng cường năng 

lực thực thi pháp luật trên biển, thông qua các bài 
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Đại học Việt Nhật tổ chức  

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng thạc sĩ khóa 2020 – 2022 

 
 

      Cuối tháng Bảy, trường Đại học Việt Nhật - VJU 

(thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Lễ Tốt 

nghiệp và trao bằng cho tất cả 46 học viên của tám 

chương trình đào tạo Thạc sĩ. 

     Tới dự Lễ trao bằng tốt nghiệp lần thứ năm này của 

VJU có ông Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Takebe Tsutomu - 

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản 

và ông Tô Huy Rứa - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt 

Nhật, cùng đại diện từ các ngành công nghiệp và 

trường đại học của cả hai nước. 

     Những học viên tốt nghiệp các chương trình Thạc 

sĩ lần này đều nhập học năm 2020, trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19, và phải học trực tuyến do trường 

đóng cửa để phòng dịch. 

     Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch VJU Motoo 

Furuta bày tỏ: “Tôi cho rằng hai năm học tập vừa qua 

là khoảng thời gian không dễ dàng cho các học viên 

khi bị hạn chế nhiều điều vì dịch bệnh COVID-19, 

trong đó có cả hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, các 

 

Các Thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp 

 

là khoảng thời gian không dễ dàng cho các học viên 

khi bị hạn chế nhiều điều vì dịch bệnh COVID-19, 

trong đó có cả hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, các 

học viên đều đã vượt qua những khó khăn để hoàn 

thành chương trình Thạc sĩ. Tôi đánh giá cao sự dũng 

cảm cũng như những nỗ lực của tất cả các học viên đã 

có mặt tại đây hôm nay. ” 

 

 

 

Photo: Dương Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Khóa học lần này dành cho 15 cán bộ của Cảnh sát biển Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực thực 

thi pháp luật trên biển, thông qua các bài giảng và thực hành kiểm tra tại chỗ đối với tàu nhập cảnh, 

 

 

 

 

 

 

 

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 từ quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp. 

Nội dung khóa đào tạo tiếp theo dự kiến sẽ dựa trên việc cân nhắc nguyện vọng của học viên và tổ chức theo 

chuyên đề hữu ích với việc vận hành của doanh nghiệp. 

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 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 

          Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam - 

ông Shimizu Akira đã tham dự và ký biên bản ghi nhớ 

về khoản vay vốn ODA (khoảng 28 tỷ yên Nhật) cho 

các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và công trình thủy 

lợi tại 11 tỉnh miền núi Bắc Bộ. 

     Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh 

Chính đánh giá cao những đóng góp của JICA tới các 

khu vực miền núi Bắc Bộ thông qua các dự án vay  

 

 

 

     Khóa học lần này dành cho 15 cán bộ của Cảnh 

sát biển Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng cường 

năng lực thực thi pháp luật trên biển, thông qua các 

bài giảng và thực hành kiểm tra tại chỗ đối với tàu 

nhập cảnh, 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 vốn ODA, đồng thời đề xuất hợp tác hướng tới việc 

sớm triển khai gói hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do 

đại dịch COVID-19 trị giá 50 tỷ yên và khoản vay hỗ 

trợ ngân sách chung đang được cân nhắc. Ông 

Shimizu cũng bày tỏ sự đồng tình và tiếp tục theo dõi 

sát tình hình.   

    Trưởng đại diện JICA Shimizu khẳng định JICA sẽ 

tiếp tục thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển kinh tế - xã 

hội của Việt Nam trong thời gian tới. 

 

 

     Khóa học lần này dành cho 15 cán bộ của Cảnh 

sát biển Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng cường 

năng lực thực thi pháp luật trên biển, thông qua các 

bài giảng và thực hành kiểm tra tại chỗ đối với tàu 

nhập cảnh, 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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      JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ VJU nhằm hướng tới 

tương lai trở thành trường đại học định hướng nghiên 

cứu uy tín nhất Châu Á trong lĩnh vực công nghệ tiên 

tiến và khoa học liên ngành, góp phần phát triển bền 

vững bằng cách tận dụng thế mạnh của Việt Nam và 

Nhật Bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

từ quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp. 

Nội dung khóa đào tạo tiếp theo dự kiến sẽ dựa 

      VJU được thành lập năm 2016 và là nơi JICA hợp 

tác với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo, nghiên 

cứu và quản trị đại học. Đến năm 2019, trường đã mở 

8 khóa Thạc sĩ, đến nay đã đào tạo được 306 học viên 

tốt nghiệp Thạc sĩ. Năm 2020, khóa học cử nhân bắt 

đầu được triển khai. Tính đến ngày 1/8, có 246 sinh 

viên (91 sinh viên cử nhân, 58 sinh viên Thạc sĩ trong 

đó có 24 sinh viên quốc tế) đang theo học tại trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

từ quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp. 

 
 

Tăng cường năng lực cho cảnh sát biển Việt Nam 
 
 
      Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Kỹ thuật 

“Đào tạo tăng cường năng lực cho Cảnh sát biển Việt 

Nam”, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã 

phối hợp với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản 

(JCG) tổ chức khóa đào tạo cho Cảnh sát biển Việt 

Nam trong 5 ngày, từ 15/8/2022 đến 19/8/2022 tại 

Phú Quốc. 

     Khóa học lần này dành cho 15 cán bộ của Cảnh 

sát biển Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng cường 

năng lực thực thi pháp luật trên biển, thông qua các 

bài giảng và thực hành kiểm tra tại chỗ đối với tàu 

nhập cảnh, 

 

 

 

Thực hành về kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền 
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nhập cảnh, khám xét trên tàu và điều tra ban đầu khi 

phát hiện hàng cấm và các hoạt động thu thập thông tin 

để phát hiện tội phạm tiềm ẩn, đặc biệt đối với các cục 

cảnh sát biển tại các địa phương, nơi tiềm ẩn các vụ 

buôn bán trái phép chất ma túy.  

     Trong khóa học, tổ hợp tác lưu động trực thuộc bộ 

phận chuyên hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị 

bảo vệ bờ biển các quốc gia khác của JCG đã trình bày 

các bài giảng cùng các bài thực hành về “Dự đoán trôi 

dạt” và “Thực thi pháp luật trên biển”. 

 

 

Đoàn công tác JICA trao quà kỷ niệm của Lực lượng bảo vệ bờ 

biển Nhật Bản tới Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 

 

    Cùng với hoạt động cung cấp tầu tuần tra biển của 

Dự án Vốn vay “Tăng cường năng lực đảm bảo an ninh 

an toàn trên biển Việt Nam”, các hoạt động hợp tác của 

JICA hướng tới nâng cao năng lực cứu nạn cứu hộ và 

thực thi pháp luật trên biển nhanh chóng và phù hợp, 

đảm bảo tự do hàng hải và an ninh an toàn cho lãnh hải 

Việt Nam, đóng góp vào Mục tiêu phát triển bền vững 

(SDGs) số 14 và 16, góp phần vào hiện thực hóa một 

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. 

 

 

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 

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

doanh nghiệp trên các địa bàn.  

 

 

 

Lớp học lý thuyết 

 

     Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Vũ 

Trung Kiên, đánh giá rất cao sự hợp tác hỗ trợ của 

JICA nói chung, cũng như chương trình tập huấn lần 

này tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển.  

      Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, hoạt động 

đào tạo cho tới nay được tổ chức dưới hình thức trực 

tuyến, và đây là lần đầu tiên được tổ chức trực tiếp 

tại Trung tâm huấn luyện của Cảnh sát biển tại Phú 

Quốc. 

 

 

Đoàn công tác JICA chào xã giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 

Việt Nam tại Hà Nội (ngày 19/8) 

 

 

 

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.  

 

 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng Việt Nam 
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