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Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông TANAKA Akihiko  

trên cương vị Chủ tịch JICA kể từ khi nhậm chức 

 

HỘI ĐÀM VỚI THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRƯƠNG THỊ MAI, 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HỒ ĐỨC PHỚC 

Ngày 7/3/2023 

Văn phòng JICA Việt Nam 
 

Hà Nội, ngày 6/3/2023 - Ông TANAKA Akihiko bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên 
cương vị Chủ tịch JICA kể từ khi nhậm chức và hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung 
ương Đảng Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hà Nội vào ngày 6/3/2023. 

Tại buổi hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai, Chủ tịch JICA 
chúc mừng bà Trương Thị Mai mới được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung 
ương Đảng. Bà Trương Thị Mai trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng của Chủ tịch JICA.  

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai đánh giá cao 
quan hệ hợp tác 50 năm giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao hợp tác 
của JICA trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam nói chung và 
phát triển nguồn nhân lực nói riêng, đặc biệt trong “Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược” 1. Chủ tịch JICA đã nêu bật tầm quan trọng của việc thúc 
đẩy chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)" nhằm mục đích 
duy trì và củng cố trật tự quốc tế, đồng thời, ông cũng chia sẻ về một số dự án JICA đang triển 
khai tại Việt Nam, trong đó có dự án bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cùng lãnh đạo 
chủ chốt các tỉnh, thành. Chủ tịch JICA cũng bày tỏ mong muốn hợp tác xây dựng cơ sở mới 
Trường Đại học Việt Nhật. Đáp lại, bà Trương Thị Mai cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các 
hoạt động hợp tác kịp thời nhằm củng cố mối quan hệ hai nước Nhật Bản - Việt Nam nhân dịp 
kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.  

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Chủ tịch JICA khẳng định JICA sẽ 
tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, 
góp phần vào hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng đánh giá cao 
những đóng góp của JICA cho Việt Nam thông qua tài trợ ODA, đồng thời bày tỏ mong muốn 
tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên nhất trí việc huy động nguồn vốn ODA 
có sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua hình thức hợp tác công tư và thúc đẩy phát triển 
nguồn nhân lực là động lực phát triển của hai nước.  

 

                                                           

1Nhật Bản sẽ đào tạo, bồi dưỡng 500 cán bộ cấp chiến lược cho Việt Nam – đội ngũ lãnh đạo thúc đẩy cải cách hành 
chính và xây dựng mô hình kinh tế-xã hội mới. 
Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược | Dự án HTKT |Dự án JICA 
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Chủ tịch JICA - ông TANAKA Akihiko (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh với Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hồ Đức Phớc (thứ 6 từ trái sang) sau buổi hội đàm 

 

 

Chủ tịch JICA - ông TANAKA Akihiko hội đàm với Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ 
chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai 


