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Số mùa hè năm 2020 phát hành ngày 01/08/2020
Chung sống với COVID-19 hướng tới việc nối lại vấn đề đi lại với
các nước châu Á
Duy trì và tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch bệnh cần thiết tại các công ty
và trường học
Nhật Bản sẽ bắt đầu mở cửa quốc tế từ những nước hoàn thành việc điều chỉnh
“residence track”※１như một biện pháp từng bước tái mở cửa giao thông quốc tế
song song với việc duy trì chính sách biên giới hiện tại (xét nghiệm PCR ở sân bay, tự
cách ly 14 ngày). Trước lúc đó, đi lại với những nước châu Á đã ngừng do bối cảnh
dịch Covid-19. Các quốc gia thuộc nhóm đối tượng là Việt Nam, Thái Lan, Trung
Quốc, Mông Cổ, Myanmar, v.v. (Hình bên phải cho thấy sự thay đổi về số người
nhiễm và tử vong ở mỗi quốc gia)
Tại Việt Nam và Mông Cổ, số người chết được duy trì ở mức 0, và với Việt Nam, từ
ngày 29 tháng 7, việc tiếp nhận cấp visa “residence-track” đã bắt đầu, dựa trên “Nỗ
lực nối lại vấn đề đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam” vào ngày 19 tháng 6, “Việc lưu
thông quốc tế trở lại.” vào ngày 22 tháng 6. “Business track”※2 đang được điều chỉnh.
Các chuyến bay hồi hương từ Nhật Bản tạm thời đã thực hiện theo cuộc thảo luận
giữa Nhật Bản và Việt Nam, theo thứ tự từ những người ưu tiên, bắt đầu về Việt Nam.
(Để biết thông tin mới nhất, xin vui lòng xem trên trang web của Đại sứ quán Nhật
Bản tại Việt Nam)
Từ đây, dự kiến việc quay về nước của những người Châu Á ở Nhật Bản, hay việc
đến Nhật Bản của những thực tập sinh kỹ năng và du học sinh đang ở trong tình trạng
chờ đợi vì không thể đến Nhật Bản sẽ dần dần thành hiện thực.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của làn sóng thứ hai như đã thấy ở Nhật Bản, các
quy chế về tái nhập cảnh có thể được tăng cường một lần nữa, và tình hình là không
thể khinh thường.
May mắn thay, đối với sinh viên quốc tế và thực tập sinh kỹ năng người Singapore,
Thái Lan, v.v, chưa có dịch bệnh bùng phát do môi trường sống kém, dường như là do
nỗ lực phòng chống dịch bệnh của các công ty chủ quản, tổ chức giám sát, trường học,
v.v, các biện pháp phòng chống được kỳ vọng sẽ tiếp tục được triển khai.

Việt Nam

quốc Thái Lan

Trung Quốc

Mông Cổ

residence track※１:
Được phép nhập cảnh vào nước đối tác hoặc Nhật Bản, nhưng vẫn phải tự cách ly 14 ngày ở nhà sau
khi nhập cảnh vào nước đối tác hoặc Nhật Bản. Chủ yếu cho người ở lâu dài.
business track※2:
Được phép nhập cảnh vào nước đối tác hoặc Nhật Bản, với các điều kiện bổ sung như nộp "kế hoạch
hoạt động", trong thời gian cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi nhập cảnh vào nước đối tác hoặc
Nhật Bản, cũng cho phép các hoạt động kinh doanh trong phạm vi hoạt động hạn chế. Chủ yếu dành
cho người đi công tác ngắn ngày.

Myanmar

So sánh các trường hợp COVID-19, tỷ lệ lây nhiễm, tỷ lệ tử vong, v.v. ở các nước Châu Á

Tổng số người
lây nhiễm
Việt Nam
Myanmar
Campuchia
Thái Lan
Trung Quốc
Mông Cổ
Nhật Bản
Indonesia
Nepal
Philippines
Ấn Độ
Bangladesh

446
350
226
3,297
84,060
289
32,313
102,000
19,063
83,673
1,480,000
229,000

Tỷ lệ người bị
Số người tử
nhiễm / 100.000
vong
người
0.5
0.7
1.4
4.9
6.0
8.9
25.5
38.6
67.9
78.5
110.9
138.9

Tỷ lệ tử vong /
người bị nhiễm
(%)

0
6
0
58
4,634
0
1,002
4,901
49
1,947
33,425
3,000
2020.7.28現在

0.00
1.71
0.00
1.76
5.51
0.00
3.10
4.80
0.26
2.33
2.26
1.31

Nhật Bản

Tình hình người nhiễm corona mới ở mỗi quốc gia
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Các hoạt động chính trong năm 2020

Đại hội thường kỳ năm 2020 được tổ chức
Đại hội thường kỳ JIFA được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 tại quận
Shinjuku, Tokyo. Cuộc họp này bị muộn do bùng phát dịch COVID19.Để phòng chống lây nhiễm COVID-19, các thành viên từ Việt Nam
và Nhật Bản đã tham gia trực tuyến thông qua ứng dụng ZOOM. Với
sự tham gia của tổng cộng 18 người, 7 đề xuất đã được thảo luận và
những nội dung sau đã được thông qua.
① Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019
② Sửa đổi các điều khoản của công ty (Sửa đổi để có thể giới thiệu việc
làm, địa chỉ)
③ Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động cho năm 2020 và 2021
④ Bổ nhiệm lại cán bộ (Bổ nhiệm lại vì hết nhiệm kỳ)
⑤ Chuyển văn phòng
⑥ Về việc tăng phí thành viên
Sửa đổi phí thành viên, đã được xác định từ năm 2002, để cải thiện tài
chính. (Thành viên là tổ chức pháp nhân 30.000 yên, thành viên thông
thường cá nhân 10.000 yên, cộng tác viên 5.000 yên, thành viên sinh viên
không thay đổi)
⑦ Các báo cáo khác
Ngoài ra, Hiroaki Ise được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị thông
qua cuộc bầu cử lẫn nhau của các giám đốc tại cuộc họp hội đồng quản trị
lần thứ hai được tổ chức sau đại hội.

■Văn phòng JIFA đã chuyển sang trụ sở mới
JIFA đã chuyển văn phòng đến địa điểm sau để tăng cường hơn nữa
trao đổi phát triển nguồn nhân lực với châu Á và mở rộng phạm vi hoạt
động đồng thời nhấn mạnh hợp tác với nhiều đối tượng hơn.

Hỗ trợ học phí tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Hỗ
trợ cho 84 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Từ năm 2018, dựa trên đề xuất từ mỗi huyện,
chúng tôi đã hỗ trợ học phí cho những học sinh
lớp 9 gặp khó khăn về kinh tế cũng như hoàn
cảnh gia đình để tiếp tục đi học.
Tại buổi giao lưu diễn ra vào tháng 10 năm
2019, các em học sinh vui mừng chia sẻ, được
sự hỗ trợ từ Nhật Bản, dù trong hoàn cảnh khó
khan trong cuộc sống, các em vẫn có thể cảm
nhận được sự động viên, khích lệ để học tập và
học tiếp lên cấp 3. Một số em nói muốn du học
Nhật Bản trong tương lai.
Theo kết quả trao đổi với Sở Giáo dục và Đào
tạo, chúng tôi quyết định tăng số lượng học sinh
được hỗ trợ từ năm 2020 theo nguyện vọng
khuyến khích nhiều học sinh hơn là tăng số tiền
hỗ trợ.
Năm nay sẽ có 4 em tốt nghiệp THPT, 26 em
học sinh lớp 9 mới được Sở GD & ĐT tiến cử,
sau khi thẩm xét, 84 em sẽ được hỗ trợ kinh phí.
Chúng tôi muốn nhờ các quý vị tiếp tục hỗ
trợ, và chúng tôi cũng đang tìm kiếm người ủng
hộ mới, vì vậy xin vui lòng kêu gọi bạn bè của
bạn.
Ngoài ra, tôi cũng chưa biết năm nay chúng tôi
có thể vào Việt Nam dự lễ trao giải và tiệc giao
lưu hay không, nếu không vào được, chúng tôi
dự định tổ chức sự kiện giao lưu, tặng quà với
sự hợp tác của các thành viên đang sinh sống tại
Việt Nam.
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Về việc tài trợ cho JIFA
① Hiệp hội tiếp nhận cả các khoản tài trợ với giá trị nhỏ
② Các khoản tài trợ lớn có thể được miễn thuế, xin mời liên hệ để trao đổi thêm.
③ Với các khoản trài trợ có giá trị lớn, chúng tôi xin được ghi tên nhà tài trợ trên
bảng công trình của trang thiết bị, hệ thống đem trao tặng cũng như gửi tới nhà tài trợ
Bằng cảm ơn.
④ Nhằm thuận tiện cho việc tiếp nhận tài trợ từ Việt Nam, chúng tôi đã thiết lập tài
khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Lợi ích khi trở thành Hội viên JIFA
① Thông qua các hoạt động cụ thể, hội viên có thể cống hiến cho xã hội và hoạt
động quốc tế, hỗ trợ cho trẻ em châu Á.
② Được tham dự nhiều sự kiện miễn phí
③ Có thể tham dự các chuyến du lịch giao lưu cũng như hội tiệc với chi phí thấp.
④ Có thể có được các đặc sản Việt Nam khó tìm mua tại Nhật với giá thành rẻ.
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Hãy mời gọi bạn bè của mình trở thành hội viên của
JIFA và tham gia vào các hoạt động của JIFA!
Phí gia nhập

Phí hội viên

Hội viên tổ chức

30,000Yên

30,000Yên

Hội viên cá nhân
chính thức

10,000Yên

10,000Yên

5,000Yên

5,000Yên

500Yên

1,000Yên

Cộng tác viên
Hội viên học sinh

*Phí hội hội viên tổ chức, hội viên cá nhân chính thức,
cộng tác viên đã được sửa đổi kể từ năm 2020
*Hỗ trợ học phí (1 suất 10 000 Yên)
Hội phí và tiền đóng góp xin chuyển khoản tới tài
khoản sau:
Ngân hàng: BIDV
Chi nhánh: Sở giao dịch III
Số hiệu tài khoản: 160.10.00.0078517
Tên tài khoản: Tokutei hieiri katsudou houjin Nihon
Kokusai Shinzen Kyoukai
(Japan International Friendship Association)

