
 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /SKHCN-TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

V/v mời tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh 

với các doanh nghiệp Nhật Bản trong 

khuôn khổ dự án hỗ trợ của JICA  
  

Kính gửi: Quý doanh nghiệp. 
 

Thực hiện Công văn số 1583/SCT-QLCN ngày 04/07/2022 của Sở Công Thương 

V/v mời tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn 

khổ dự án hỗ trợ của JICA, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý doanh nghiệp 

Dự án Sanjo như sau: 

Dự án “Hỗ trợ kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) SDGs trong 

khuôn khổ chương trình phổ cập, kiểm chứng, thương mại hóa dành cho DNNVV 

thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tsubame-Sanjo và 

thương hiệu Tsubame-Sanjo tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án Sanjo) được UBND tỉnh 

Bà Rịa –Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 25/10/2019. Dự án 

Sanjo đang được Sở Công Thương phối hợp cùng tổ hợp 04 công ty Nhật Bản, đại diện là 

công ty TNHH Takagi có trụ sở tại thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản thực hiện và 

sẽ kết thúc vào tháng 08/2024. Nguồn kinh phí do JICA tài trợ.  

Mục tiêu của Dự án là sản xuất thử nghiệm sản phẩm, đào tạo nâng cao năng lực 

quản lý, truyền thụ một phần kỹ thuật gia công kim loại cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Doanh nghiệp Nhật Bản sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp Bà Rịa –Vũng Tàu sản xuất ra 

sản phẩm mang thương hiệu chung trong khuôn khổ dự án. Trong quá trình này, phía 

Nhật Bản sẽ cung cấp thiết bị và vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm. Địa điểm sản 

xuất sản phẩm thử nghiệm được đặt tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

Công nghiệp (Số 08 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu). Sản phẩm 

dự kiến hợp tác sản xuất bao gồm dao nhà bếp, nhíp & kéo nhỏ, cưa cắt cây. Việc sản 

xuất thử nghiệm là bước đầu tiên để xác định khả năng mở rộng hợp tác kinh doanh trong 

tương lai giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Bà Rịa –Vũng Tàu. 

Hiện nay, các chuyên gia Nhật Bản Dự án Sanjo đang phối hợp cùng Sở Công 

Thương khảo sát, tìm kiếm và lựa chọn doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để trở thành 

“doanh nghiệp kiểu mẫu” tham gia sản xuất sản phẩm thương hiệu chung cùng với các 

doanh nghiệp Nhật Bản.  

Chi tiết Dự án Sanjo, vui lòng vào đường link: https://soct.baria-

vungtau.gov.vn/article/groupcategory?item=NTTDASANJO hoặc liên hệ Sở Công 

Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp. 

Bà Rịa; điện thoại: 0254.3850019.  

Sở Khoa học và Công nghệ trân thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp tham 

gia Dự án Sanjo./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Công thương;  
- GĐ Sở KH&CN (b/c); 
- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng website); 

- Văn phòng KNTĐ ĐMST (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 Trần Duy Tâm Thanh 
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