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 Phát hành ngay 

 

JICA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NINH VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH 

 

Hạ Long, ngày 30 tháng 5 năm 2019 – UBND tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức “Hội thảo Phổ biến và Thúc đẩy Tăng trưởng xanh lần thứ 

hai” tại tỉnh Quảng Ninh ngày 30/5. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ 

thuật do JICA tài trợ về “Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh”.  

Hội thảo là dịp để tất cả các bên liên quan như đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương, các đơn vị tư nhân, viện nghiên 

cứu cộng đồng và các đối tác phát triển khác như Viện tăng trưởng xanh toàn cầu Việt Nam 

(GGGI Việt Nam) chia sẻ và trao đổi ý kiến về các hoạt động tăng trưởng xanh và cách thức 

tỉnh Quảng Ninh nên tiến hành để hướng đến nền kinh tế xanh. 

Tại hội thảo, ông Murooka Naomichi, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, nhấn 

mạnh vai trò quan trọng của dự án, có thể được coi là mô hình để hiện thực hóa Chỉ thị số 

13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phát triển bền vững và để đạt được 

các Mục tiêu về Phát triển Bền vững. 

Bên cạnh đó, ông Murooka Naomichi cũng đánh giá cao cam kết của tỉnh Quảng Ninh trong 

việc tiếp tục xuất bản Sách trắng về Tăng trưởng xanh với mục đích cung cấp tổng quan về chất 

lượng môi trường và các hoạt động tăng trưởng xanh tại tỉnh. 

"Một điều rất quan trọng là tỉnh Quảng Ninh sẽ không chỉ phát triển mà còn thực thi các chính 

sách để tạo nên một môi trường thuận lợi cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả đơn vị tư 

nhân tham gia vào các hoạt động tăng trưởng xanh của tỉnh", ông Murooka nói.  

Trong lời bế mạc hội thảo, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng 

Ninh khẳng định, kể từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực chuyển đổi mô hình tế từ nâu 

sang xanh, theo định hướng phát triển bền vững. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 

6970/KH-UB ngày 16/11/2015 về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng 

xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch Tăng trưởng Xanh Quốc gia. Do đó, 

tỉnh Quảng Ninh sẽ cam kết triển khai kết nối dự án bằng các hoạt động cụ thể: Ban hành Nghị 

quyết có lồng ghép các tiêu chí tăng trưởng xanh; cải thiện Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh bằng 

Quyết định điều chỉnh điều lệ Quỹ; phân bổ kinh phí hàng năm cho các đơn vị để thực hiện các 
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hoạt động tăng trưởng xanh. 

Kể từ năm 2016, JICA đã bắt đầu hợp tác với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh để tiến 

hành thực hiện Dự án Tăng trưởng xanh dựa trên những bài học kinh nghiệm từ Mô hình Hồ 

Biwa của tỉnh Shiga (Nhật Bản) -một trong những hồ nước ngọt lớn nhất tại Nhật Bản. Dự án 

nhằm hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong việc chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh bằng cách 

thực hiện các chính sách môi trường bền vững trong các ngành trọng điểm và thực hiện chính 

sách phát triển ngành du lịch. 

 

________________________ 

*Để biết thêm thông tin, xin hãy liên hệ:  

Văn phòng JICA Việt Nam  

Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Bà Bùi Thị Huyền (Cán bộ Truyền thông)  

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ: 171) / Bui-Thihuyen@jica.go.jp 
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