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Phát hành ngay 

 

JICA HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ THỰC PHẨM 

 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư nhằm phát 

triển chuỗi giá trị thực phẩm ngày 14/1 tại Hà Nội và ngày 16/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khuôn khổ “Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản 

(2015-2019)”, chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ nhằm phát 

triển toàn diện nền nông nghiệp Việt Nam. 

Đại diện các bộ ngành, tỉnh/thành phố có liên quan, các hợp tác xã, doanh nghiệp và các cơ 

quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản tham dự hội thảo và được nghe báo cáo về nhiều 

vấn đề bao gồm: tiềm năng và chính sách ưu đãi đầu tư phát triển chuỗi giá trị thực phẩm của 

các tỉnh/thành phố mục tiêu trong Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam-

Nhật Bản; Kinh nghiệm và bài học thu nhận được trong kinh doanh nông nghiệp tại Việt 

Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản; và Thực trạng chuỗi giá trị thực phẩm (nhận định và 

phân tích của nhóm Khảo sát) tại các tỉnh/thành phố và triển vọng trong tương lai.   

Tại một số khu vực thí điểm, các kế hoạch hành động đã được triển khai trong 5 năm qua 

gồm: 

(1) Cải thiện chuỗi giá trị thực phẩm 

a. Nâng cao năng suất và giá trị gia tăng (Tỉnh Nghệ An) 

b. Chế biến thực phẩm và phát triển sản phẩm (Tỉnh Lâm Đồng) 

c. Cải thiện chuỗi phân phối và trữ lạnh (vùng ngoại ô của các thành phố lớn như 

Hà Nội và Tp.HCM) 

 (2) Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (vùng Đồng bằng sông Cửu Long) 

 (3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đại học Cần Thơ, v.v...) 

JICA đã và đang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị thực phẩm tại Việt Nam thông qua các dự án 

như nâng cao độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực phía Bắc, thúc 

đẩy sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng và cải tạo hệ thống thủy lợi tại tỉnh Nghệ An, hỗ trợ 

biện pháp phòng chống xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre, hỗ trợ xây dựng tám bước chiến 

lược phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, phối hợp nghiên cứu về biến đổi khí hậu với  
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Đại Học Cần Thơ và đẩy mạnh đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vào lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Khảo sát “Thu thập số liệu về Hợp tác trong Chiến lược mở rộng kinh doanh tại nước ngoài 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa  trong lĩnh vực nông nghiệp” đã được thực hiện nhằm mục 

đích: Phân tích các thách thức và nhu cầu của các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực nông 

nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm (FVC) của Việt Nam; Đánh giá các chương trình hợp tác 

trước đây của JICA trong lĩnh vực nông nghiệp/FVC, đặc biệt từ quan điểm xúc tiến đầu tư 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản tại Việt Nam nhằm góp phần cải thiện chuỗi giá 

trị thực phẩm tại Việt Nam; và Khuyến nghị định hướng tương lai cho các chương trình hỗ 

trợ của JICA trong lĩnh vực nông nghiệp và trong các dự án hợp tác công-tư để đẩy mạnh 

đầu tư của các công ty Nhật Bản vào Việt Nam.  

JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam một cách toàn diện nhằm: phát triển cơ sở hạ tầng nông 

nghiệp; đẩy mạnh đầu tư tư nhân và giới thiệu công nghệ cao; và hỗ trợ về mặt chính sách và 

chiến lược cũng như phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất và giá trị gia tăng 

cho nền nông nghiệp Việt Nam./. 
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* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ  
Văn phòng JICA Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) 

Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 


