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TỔNG QUAN DỰ ÁN VỐN VAY ODA 
 

 
1. Cam kết và Giải ngân 

Số tiền cam kết trong Hiệp định  vay (L/A) và số tiền giải ngân (Đơn vị: tỷ yên) 

Năm tài chính 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hiệp định  vay ODA (L/A) 189,9 187,1 61,8 0 0 48,5 

Giải ngân 179,5 175,6 105,4 70,2 37,5 57,7 

 
 

2. Dự án đã cam kết nhưng chưa ký Hiệp định  vay（（（（Tổng: 63,696 tỷ yên）））） 
 

Tên dự án Ngày cam kết Số vốn cam kết 
dự kiến 

(tỷ yên) 

Dự án Phòng chống Thiên tai và Biến đổi khí hậu 

sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất (Giai đoạn 2) 

16/1/2017 30*  

Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam  10/11/2017 18,082 

Dự án tăng cường lĩnh vục giáo dục nghề nghiệp 31/5/2018 15,614 

*: Số liệu được công bố bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào ngày cam kết 

 

3. Số liệu thực tế về công ty trúng thầu 
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Danh sách các dự án ký kết mới từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021 
 

Hợp tác vốn vay        Đơn vị (tỷ yên) 
  Tên dự án Ngày ký Số vốn 

cam 

kết 
 

Hiệp 

định 

 vay 

ODA 

(L/A) 

 

1 Dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh 

an toàn trên biển Việt Nam 

28/7/2020 36,626 

2 Dự án xử lý nước thải Tp. Hạ Long 25/11/2020 11,891 

 Tổng số Hiệp định vay ODA (L/A)  được ký 

kết (từ tháng 4/2020 – tháng 3/2021): 2 

- 48,517 

 
Viện trợ không hoàn lại               Đơn vị (triệu yên)                            

  Tên dự án Ngày ký 

 

Giá trị 
ký kết 

Thỏa 

thuận 

viện trợ 

(G/A) 

 

1 Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân 

lực giai đoạn 2018 - 2021 (JDS)  

 

26/10/2020 774 

 Tổng số dự án ký kết G/A (từ tháng 4/2020 – 

tháng 3/2021): 1 

- 774 

 
Hợp tác Kỹ thuật                                                                                                                                                    

  Tên dự án Ngày ký Biên bản 

Thảo luận (R/D) 

Biên 

bản 

Thảo 

luận 

(R/D) 

1 Dự án Nâng cao năng lực xử lý đơn sở hữu 

công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ 
24/11/2020 

2 Dự án Tăng cường năng lực của Cục quản lý 

giám sát kế toán, kiểm toán nhằm đẩy mạnh 

việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 

tế (IFRS) vào Việt Nam 

22/12/2020 

3 Dự án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt 
Nam 

9/10/2020 

4 Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững 

(Giai đoạn 2) 

12/1/2021 

5 Dự án Cải cách hành chính thuế dựa trên kinh 

nghiệm quốc tế  
18/9/2020 

 Tổng số dự án ký kết R/D (từ tháng 4/2020 – 

tháng 3/2021): 5 

- 

 


