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Ngày 11 tháng 12 năm 2020  
Ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, Chủ tịch JICA, Ngài KITAOKA Shinichi đã trao tặng Viện Vệ sinh Dịch tễ 

Trung ương (Viện VSDTTƯ ) “Bằng khen của Chủ tịch JICA”. Hàng năm, JICA trao tặng “Bằng khen của Chủ tịch JICA” 

để tuyên dương các cá nhân và tổ chức có đóng góp to lớn trong phát triển nguồn nhân lực và phát triển xã hội ở 

các nước đang phát triển thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Tại lễ công bố khen thưởng lần thứ 16 được tổ 

chức tại Nhật Bản vào ngày 8 tháng 10, hai tổ chức trong đó có Viện VSDTTƯ và một cá nhân của Việt Nam đã 

được vinh danh. 

Viện VSDTTƯ là viện đầu ngành về y học dự phòng trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam. Từ năm 2006, với sự hỗ trợ của 

các chuyên gia JICA, Viện VSDTTƯ đã làm chủ được kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống phòng xét nghiệm BSL-3, 

xây dựng và hoàn thiện quy chế  đảm bảo an toàn sinh học phục vụ xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm 

bao gồm cúm gia cầm. Bên cạnh đó, cùng với các chuyên gia JICA, Viện VSDTTƯ đã có những đóng góp to lớn cho 

việc tăng cường xây dựng mạng lưới các phòng xét nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực về an toàn sinh học và kỹ 

thuật xét nghiệm cho các viện nghiên cứu khu vực và các trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh. Trong quá trình 

phòng chống dịch COVID-19, nhờ có  hệ thống xét nghiệm hiệu quả mà Viện VSDTTƯ đã góp phần quan trọng  vào 

việc ngăn chặn sự lây lan của virus Corona tại Việt Nam, giúp khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch KITAOKA Shinichi phát biểu: "Các nhân viên y tế Việt Nam cùng với các đơn vị xét nghiệm  và 

đặc biệt là Viện VSDTTƯ đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều đó đã giúp Việt Nam kiểm 

soát dịch bệnh một cách hiệu quả. Nhật Bản rất vinh dự được hợp tác và đóng góp một phần vào thành công của 

Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn phát biểu: “Viện VSDTTƯ đóng góp một vai trò quan 

trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ngay từ giai đoạn đầu khi dịch bùng phát, Viện VSDTTƯ  là đơn vị 

tham mưu, hỗ trợ kỹ thuật về y tế dự phòng cho Bộ Y tế, và chúng tôi rất vui mừng khi nhận được giải thưởng 

này”. Viện trưởng Viện VSDTTƯ – GS.TS. Đặng Đức Anh cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới sự hỗ trợ của JICA 

từ trước tới nay: “Chính phủ Nhật Bản, JICA, các trường đại học/viện nghiên cứu của Nhật Bản đã là những đối 

tác truyền thống, những người bạn thân thiết của Viện chúng tôi trong nhiều thập kỷ vừa qua. Thông qua những 

hoạt động hợp tác và hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, Viện VSDTTƯ và hệ thống y tế Việt Nam đã được nâng cao 

năng lực trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm và chúng tôi đã phát huy năng lực đó trong đại dịch COVID-19 này”. 



Sáng ngày 11 tháng 12, Chủ tịch KITAOKA Shinichi đã đến thăm Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội và trao cho bệnh 

viện danh mục thiết bị, vật tư y tế sẽ được tặng cho bệnh viện để hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19. 

Cho đến nay, thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật hiện có và các kênh khác, JICA đã trao tặng vật tư và thiết bị 

xét nghiệm, quần áo bảo hộ v.v. trị giá khoảng 200 triệu Yên để hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam 

(khoảng 250 triệu Yên nếu tính cả các thiết bị trao tặng cho bệnh viện Bạch Mai). 

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hàng đầu ở miền Bắc - nơi JICA đã thực hiện hợp tác trong nhiều năm. Những 

kinh nghiệm và bài học mà bệnh viện Bạch Mai có được trong dịch SARS năm 2003 đã góp phần vào việc ngăn 

chặn thành công dịch COVID-19 tại Việt Nam. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch KITAOKA Shinichi nói: "Tôi rất vui khi được đến thăm bệnh viện Bạch Mai, biểu tượng của tình 

hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi hy vọng rằng sự hỗ trợ lần này sẽ giúp tăng cường hệ thống y tế trên 

toàn khu vực miền Bắc Việt Nam”. GS. TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đáp lời: "Năm 2020, 

do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động hợp tác quốc tế bị hạn chế nhưng các hoạt động hợp tác giữa 

Bệnh viện Bạch Mai và các đối tác Nhật Bản vẫn được tiếp tục triển khai. Bệnh viện xin cam kết sử dụng hiệu quả 

gói tài trợ từ JICA, phát huy vai trò chỉ đạo tuyến đầu ngành, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm cho đồng 

nghiệp tuyến dưới, đặc biệt trong kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống dịch bệnh".  

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch KITAOKA Shinichi đã có buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. 

Mở đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ lòng cảm ơn về những hợp tác JICA dành cho Việt Nam, sau đó, 

Chủ tịch KITAOKA Shinichi thể hiện sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc với những mất mát do bão lũ liên tiếp gây ra 

tại miền Trung, và ngợi khen những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19.  

Chủ tịch KITAOKA Shinichi cho biết, JICA sẽ nâng cao hơn nữa việc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực y tế và chăm 

sóc sức khỏe, bao gồm phòng ngừa, cảnh báo và tăng cường năng lực điều trị, là hoạt động hợp tác vốn đã được 

thực hiện trong nhiều năm kể từ khi bắt đầu hợp tác với bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 1966, qua đó giúp tăng cường 

hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch KITAOKA Shinichi nhận định rằng chuỗi cung ứng đứng trước đòi hỏi phải được tái cấu trúc 

do những thay đổi về địa chính trị chính là cơ hội tốt cho sự phát triển hơn nữa của Việt Nam. Ngài Chủ tịch cũng 

cho biết sẽ hợp tác về an ninh hàng hải để đảm bảo cho tàu thuyền đi lại tự do và sẽ tăng cường hơn nữa việc hợp 

tác với các nước ASEAN, bao gồm hợp tác phát triển nguồn nhân lực. 

Đáp lời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự hỗ trợ từ Nhật Bản về xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động viện 

trợ nhanh chóng kịp thời đối với những thiệt hại do bão lũ v.v. gây ra cho Việt Nam trong thời gian vừa qua. Ngài 

Thủ tướng cũng hoan nghênh chính sách của Nhật Bản về “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, và 

bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong tương lai trong các lĩnh vực y tế và an ninh hàng hải, bên cạnh các 

lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch v.v. trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước 

Việt Nam và Nhật Bản. 
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