
                               Kết nối thế giới bằng lòng tin 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Phát hành ngay 

HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA  

TỈNH NGHỆ AN, JICA VIỆT NAM VÀ JETRO HÀ NỘI 

- Hoạt động hợp tác đầu tiên theo Bản Ghi nhớ Hợp tác giữa JICA và JETRO ký năm 2018   -  

Thành phố Vinh, Nghệ An, ngày 5/9/2019 - Bản Ghi nhớ Hợp tác (MOC) nhằm tăng cường hợp tác chiến 
lược và toàn diện để phát triển tỉnh Nghệ An đã được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An, Văn 
phòng JICA Việt Nam và Văn phòng JETRO Hà Nội ngày 5/9/2019. 

Trong khuôn khổ Bản MOC, UBND tỉnh Nghệ An, Văn phòng JICA Việt Nam và Văn phòng JETRO Hà Nội 
tái khẳng định sẽ cùng nhau làm việc hướng tới hợp tác hiệu quả và khả thi nhằm phát triển tỉnh Nghệ An trong 
các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh 
Nghệ An; và Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu. 

JICA đã và đang thực hiện một số dự án ODA hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Diễn đàn thị trường nông 
nghiệp (AMFP) với chức năng hỗ trợ việc thành lập và thúc đẩy chuỗi giá trị thực phẩm đã được thành lập trong 
khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An (3/2016-4/2019). 

Bên cạnh đó, JICA cũng hỗ trợ thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thông qua Chương 
trình đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản (JEPP). 

Các loại hình hoạt động ODA trên của JICA cùng với hỗ trợ của JETRO cho các doanh nghiệp Nhật Bản, bao 
gồm việc cung cấp thông tin đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo ra những hiệu quả đồng bộ cho hợp tác 
giữa các bên. 

Việc hợp tác giữa JICA và JETRO lần này cũng là hợp tác đầu tiên để cụ thể hóa một MOC đã ký giữa hai tổ 
chức trước đó, vào ngày 5/7/2018, nhằm thúc đẩy hợp tác hai bên trong hỗ trợ đầu tư ngoài nước của các doanh 
nghiệp Nhật Bản. 

Trong những năm gần đây, Nghệ An tích cực triển khai xây dựng các khu công nghiệp và cải thiện môi trường 
đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Trong khuôn khổ “Đối thoại Nông nghiệp Nhật Bản – Việt 
Nam” được ký kết giữa hai Chính phủ vào năm 2014, tỉnh Nghệ An được lựa chọn là một trong những địa 
phương thí điểm trong "Tầm nhìn trung và dài hạn cho hợp tác nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam". 

Nghệ An nằm ở vị trí quan trọng kết nối giao thông vùng với diện tích lớn nhất cả nước (16.482 km2).  Nghệ An 
cũng là tỉnh có dân số đông thứ 4 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam (khoảng 3 triệu người), và nổi tiếng là 
quê hương của nhiều vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

_____________________________ 

Chi tiết vui lòng liên hệ: 

Văn phòng JICA Việt Nam, tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: (84-24) 3831 5005 (ext. 125) 
Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ truyền thông) 
Văn phòng JETRO Hà Nội, Tầng 9, Tòa nhà Corner Stone, Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: (84-24) 3825-0630, Email: vha@jetro.go.jp   
Bà Nagura Kazuko (Phó trưởng đại diện); Chị Phạm Dung (Trợ lý nghiên cứu) 
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Tài liệu đính kèm 

Hội thảo Xúc tiến đầu tư - Phát triển nông nghiệp và nông thôn - Phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Nghệ An 

 

Thời gian:  5/9/2019 

Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh Nghệ An, số 3 Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

Chương trình   

Phần 1: Thuyết trình 

 14:00 Đăng ký đại biểu 

 14:30 - 14:40 Khai mạc chương trình, Giới thiệu đại biểu (UBND tỉnh Nghệ An) 

14:40 - 14:55 Phát biểu/Diễn văn chào mừng (Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) 

14:55 - 15:15 Phát biểu/Thuyết trình của Ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam            

15:15 - 15:30 Phát biểu của Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Cố vấn đặc biệt của JICA, thành viên tổ tư vấn kinh tế xã hội 
cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 

15:30 - 15:50 Phát biểu/Thuyết trình của Ông Kitagawa Hironobu, Trưởng đại diện Văn phòng JETRO Hà Nội 

15:50 - 16:10 Phát biểu/Thuyết trình của Ông Yabashi Tatsuyoshi, Chủ tịch, Công ty Yabashi Holdings1 

16:10 – 16:20 Phát biểu bế mạc (Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) 

16:20 – 16:25 Nghỉ giải lao và chuẩn bị cho lễ ký kết 

 

Phần 2: Lễ ký kết Bản Ghi nhớ Hợp tác (MOC) 

16:25 – 16:30 Giới thiệu sơ lược nội dung Bản Ghi nhớ Hợp tác (UBND tỉnh Nghệ  An) 

16:30 – 16:45 Ký kết Bản Ghi nhớ Hợp tác & Chụp ảnh 

 

Dự kiến số đại biểu tham dự: 40 - 50 người 

• Tỉnh Nghệ An: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch / Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, các doanh nghiệp Việt 
Nam 

• Các tổ chức thuộc Chính phủ Nhật Bản (ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam, JICA, JETRO) và các doanh nghiệp Nhật Bản  

                                                           
1 Hoạt động chính của công ty ở Nghệ An là hoạt động khai thác đá vôi tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Tiếp theo bộ phận khai thác đá vôi, bộ phận 

chế biến kim loại và trung tâm VinCAD đã được thành lập; hiện bộ phận chế biến gỗ đang được xúc tiến thành lập và sẽ phụ trách nguyên liệu trong 
nước.  
HP:  https://www.yabashi.co.jp/holdings/en/company/vinawhite.html 
 


