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Toàn cảnh cuộc hội thảo giao lưu
TS. Trần Đình Châu mong muốn các bạn trẻ có kế hoạch đến Nhật Bản làm việc hãy 
chủ động rèn luyện thể lực kỹ năng chuyên môn tác phong tinh thần nhiệt huyết tráchToàn cảnh cuộc hội thảo, giao lưu. 

GD&TĐ - Vừa qua, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo "Giao lưu Giáo dục, Thể thao và Phát 
triển nguồn nhân lực Việt - Nhật".
Hội thảo do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực chủ trì, phối 
hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA), IPM 
tổ chức nhằm góp phần thúc đNy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt N am và N hật Bản

chủ động rèn luyện thể lực, kỹ năng chuyên môn, tác phong, tinh thần nhiệt huyết, trách 
nhiệm nhằm nhanh chóng đến với cơ hội việc làm, nắm bắt công nghệ, tích lũy vốn, rèn 
luyện tác phong, kỹ luật, kỹ năng làm việc hiệu quả theo tiêu chuNn N hật Bản để trở 
thành nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ cao trong tương lai, góp phần 
thúc đNy sự phát triển chung hai quốc gia Việt N am – N hật Bản.
Tại Hội thảo, Chủ tịch JIFA - bà Ikeda - bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động của 
JIFA ô á h ậ kỹ ă d h ố l h h iê h ớ ới N hậ Bả ẽ itổ chức nhằm góp phần thúc đNy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt N am và N hật Bản. 

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng thắt 
chặt, sôi nổi các hoạt động giao lưu hữu nghị và toàn ngành giáo dục Việt N am đang tích 
cực thực hiện N ghị quyết số 29-N Q/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo.
Tham dự Hội thảo, về phía đại diện các cơ quan của Việt N am có đại diện Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng vụ Hợp tác 

JIFA, công tác thực tập kỹ năng, du học số lượng thanh niên hướng tới N hật Bản sẽ gia 
tăng thêm; đồng thời mong muốn các bạn tận dụng sức trẻ, sống có định hướng, có ý 
nghĩa, thêm thấu hiểu tầm quan trọng của học tập để cống hiến cho đất nước cũng như 
tạo nhịp cầu hữu nghị giữa hai quốc gia Việt N am và N hật Bản.
Một vị khách đặc biệt giao lưu tại Hội thảo là ông Miyake Yoshinobu -người đã ghi 
thành tích sáng chói với hai lần đạt huy chương Olympic môn cử tạ tại Tokyo năm 1964 Q g ụ ự ; g g Q ụ g ụ ợp

quốc tế (Tổng cục TDTT), ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh 
viên (Bộ GD&ĐT); ông N guyễn Gia Liêm - Tham tán Đại sứ quán Việt N am tại N hật 
Bản. 
Về phía N hật Bản có bà Ikeda Setsuko - Chủ tịch Hiệp hội thân thiện Quốc tế N hật Bản 
(JIFA); ông Miyake Yoshinobu - Chủ tịch Hội Ươm mầm huy chương vàng và đại diện 
các cơ quan xúc tiến thương mại N hật Bản (Jetro), Hiệp hội Doanh nghiệp N hật Bản tại 

N

g ạ y g y p ạ ạ y
và Mexico năm 1968. Không dừng lại tại đó, sau khi đoạt huy chương, ông còn tiếp tục 
tham gia huấn luyện, chỉ đạo. Đến nay tuy đã 76 tuổi ông vẫn bền bỉ hoạt động trong vai 
trò của giảng viên đại học và là một hội viên danh dự quốc tế. 
Trao đổi với các bạn trẻ về hoàn cảnh khốn khó thời tuổi trẻ, ông Miyake chia sẻ bản 
thân luôn vững vàng với sự động viên của người mẹ kính yêu, ông phân phát báo, làm 
thêm để trang trải chi phí nung nấu trong mình mục tiêu phải đứng thứ nhất thế giớiViệt N am. 

Đông đảo các thực tập sinh cùng các cán bộ quản lý giáo dục, Hiệu trưởng các trường 
THCS, THPT, các giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên thể dục, học sinh thể thao các 
Sở GD&ĐT Hải Phòng, Hà N am, Vĩnh phúc, Hòa Bình, N am Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 
và một số phòng Giáo dục thuộc các quận, huyện của TP Hà N ội... cùng tham dự hội 
thảo.
Phát biể kh i hội thả TS T ầ Đì h Châ Chá h Vă hò Hội đồ Q ố i

thêm để trang trải chi phí, nung nấu trong mình mục tiêu phải đứng thứ nhất thế giới.
Tại hội thảo, ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng Cục TD-TT 
- bày tỏ nhiệt huyết về công tác đào tạo thể thao nói chung, thể thao trong nhà trường nói 
riêng của Việt N am. Ông hi vọng thể thao Việt N am và N hật Bản sẽ phát triển mở rộng 
phạm vi hơn nữa.
N hân dịp này, các nhà tài trợ N hật Bản đã tặng quà cho đại diện các em học sinh vượt 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Trần Đình Châu - Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia 
Giáo dục và Phát triển nhân lực - nhấn mạnh: Thủ tướng Chính phủ Việt N am đã ban 
hành Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt N am 
giai đoạn 2011-2030 với mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Việt N am trong 20 
năm tới. Ở N hật Bản, phong trào thể thao và các câu lạc bộ thể thao phát triển rất nhanh 
và mạnh, cùng với đó là một nước N hật có mối quan hệ thân thiết với nhân dân Việt 
N am trong đó Hiệp hội thân thiện Quốc tế N hật Bản (JIFA) IPM) đã nhiều năm giúp đỡ

khó vươn lên trong học tập.
Trước đó, tại Bộ GD&ĐT diễn ra cuộc trao đổi chuyên đề với Hiệp hội thân thiện Quốc 
tế N hật Bản (JIFA), IPM về tư vấn phát triển trí lực, thể lực và nguồn nhân lực trong nhà 
trường.
Hiệp hội JIFA, IPM cùng với Tổng cục TDTT cũng đã tổ chức thành công buổi giao lưu 
và diễn tập bộ môn cử tạ, trao đổi về chuyên môn trong lĩnh vực cử tạ; giao lưu với các N am, trong đó Hiệp hội thân thiện Quốc tế N hật Bản (JIFA), IPM) đã nhiều năm giúp đỡ 

giáo dục và đào tạo Việt N am. 
và d ễ tập bộ ô cử tạ, t ao đổ về c uyê ô t o g vực cử tạ; g ao ưu vớ các
vị khách mời là VĐV Miyake với VĐV Hoàng Anh Tuấn cùng các VĐV cử tạ đang 
huấn luyện tại trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Đà N ẵng.
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