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PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC JICA YAMADA JUNICHI  

THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM 

Ngày 25/8/2022 

Văn phòng JICA Việt Nam 

 

Phó Chủ tịch thường trực JICA Yamada Junichi đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21/8 

đến ngày 23/8. Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Yamada đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng thường 

trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hà Nội, và thăm quan công trình tuyến 

đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Hội đàm với Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh 

Gặp lại sau cuộc hội đàm vào tháng 5/2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng 

định, Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ cùng nhân dân Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ 

nguồn vốn ODA, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn những đề xuất của JICA, bày tỏ quan điểm Chính phủ 

Việt Nam sẽ xem xét cụ thể các dự án ODA, và  hy vọng hoạt động hợp tác với JICA sẽ phát 

triển hơn nữa, thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. 

Đáp lời, Phó Chủ tịch JICA Yamada khẳng định Nhật Bản sẽ đề xuất các dự án xây dựng cơ sở 

hạ tầng trọng điểm và củng cố nền tảng tài chính… góp phần phát triển kinh tế bền vững tại 

Việt Nam, đồng thời mong muốn củng cố mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản 

thông qua các hợp tác này. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Việt Nam và Nhật Bản phối hợp chặt 

chẽ nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến độ các dự án đang triển khai tại Việt Nam. 

Kết thúc hội đàm, hai bên mong muốn sẽ tiếp tục gặp gỡ và trao đổi chặt chẽ, thường xuyên 

nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy tiến độ một số dự án đang triển khai cũng như đề 

xuất các dự án mới. 

 

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh (phải) và Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi (trái) tại buổi hội đàm 

 

2. Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc 

Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi bày tỏ hy vọng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến độ 

nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của các dự án ODA. 
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Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Nhật Bản và 

JICA đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp 

tác chặt chẽ với JICA thông qua Văn phòng JICA Việt Nam trong việc thúc đẩy, triển khai các 

dự án ODA tại Việt Nam.  

Kết thúc buổi hội đàm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Phó Chủ tịch Yamada hy vọng năm 2023 – 

năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam - sẽ trở thành 

dấu mốc đưa sự phát triển của quan hệ hai nước lên tầm cao mới. 

 

3. Tham quan tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp. HCM (Bến Thành - Suối Tiên) 

Ngày 22/8, Phó Chủ tịch JICA Yamada Junichi đã đến tham quan công trình tuyến đường sắt 

đô thị số 1 Tp. HCM. Dưới sự hướng dẫn của một số nhà thầu Nhật Bản như Sumitomo Mitsui, 

Shimizu Corporation, Sumitomo Corporation, Hitachi, Nippon Koei..., Phó Chủ tịch đã đến 

thăm ga Bến Thành và ga Ba Son, kiểm tra các thiết bị an toàn như cửa sân ga, khối chữ nổi…, 

kiểm tra kết cấu công trình hoàn thiện. 

Phó Chủ tịch Yamada biểu dương tất cả các cán bộ, công nhân, kỹ sư của Nhật Bản và Việt 

Nam đã nỗ lực xây dựng công trình trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đồng 

thời bày tỏ hy vọng Tp. HCM sẽ phát triển hơn nữa. 

 
Phó Chủ tịch Yamada (phải) tham quan sân ga Ba Son 

 

Tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam vào năm 2023, 

JICA sẽ tiếp tục hợp tác vì sự phát triển của Việt Nam, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị 
lâu dài giữa hai nước./. 

__________________________________ 
 

*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  
Văn phòng JICA Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-24) 3831 5005 (số máy lẻ 125); Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 


