
Thời gian: Ngày 10 tháng 5 năm 2019 (thứ sáu). Từ 8:30 đến 11:00. Đón tiếp từ 8:00. 
Khách tham dự: 300 khách (ưu tiên đăng ký sớm), những Quý vị quan tâm đến sự nghiệp giao lưu    
                           đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam. 
Hội trường       : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, phòng họp Đại Yến. 
                        Sảnh chính tầng 2, phòng 241.  
                           Cổng 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
                           Số điện thoại  +84 804 1133. 
Phí tham dự     : Miễn phí.  

Nội dung chương trình: 
Phát biểu khai mạc của đơn vị tổ chức 
   Ngài UMEDA KUNIO Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. 
   Bà IKEDA SETSUKO Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản. 
Phát biểu của Khách Quý 
     Ngài TỐNG HẢI NAM, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động   
           Thương binh và Xã hội.                
Đề tài bàn luận 
 ① Hướng đến việc thực thi đúng pháp luật của cơ quan phái cử  đối với thực tập sinh kỹ năng,  
            người lao động, lưu học sinh. 
     Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.  

 ② Về thực thi đúng pháp luật việc phái cử lao động sang Nhật. 
     Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB). 
 ③ Về tư cách lưu trú mới 「Kỹ năng đặc định」 
     Tổ chức Phi lợi nhuận - Hiệp hội Thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA). 
 ④ Về áp dụng hệ thống nâng cao năng lực nghề nghiệp xây dựng. 
     Tổ chức pháp nhân chung Quỹ xúc tiến Xây dựng.   

 ⑤ Việc đào tạo nguồn nhân tài nước ngoài cao cấp và hỗ trợ việc làm cho các doanh   
            nghiệp Nhật Bản. 
     Đại học Ngoại thương Việt Nam.   

 ⑥ Về lưu học tại Nhật Bản trong tương lai. 
      Tổ chức hỗ trợ học sinh tại Nhật Bản (JASSO). 
 ⑦    Ngoài ra. 

Địa chỉ liên hệ 
Mã số bưu điện: 160-0022  
Thành phố Tokyo, quận Shinjuku, Shinjuku 1-26-6, tòa nhà Shinjuku Kato tầng 7. 
Tổ chức Phi lợi nhuận - Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA)       info@jifa.org 
Tổ chức pháp nhân công ích - Tổ chức quản lý lao động quốc tế. Bộ phận quốc tế. 
kokusai@ipm.or.jp         Điện thoại: ＋81-3-3354-4841 
 

 

 Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản-Việt Nam 
                              tại Hà Nội năm 2019 

  Trong bối cảnh mối quan hệ mật thiết về kinh tế, giao lưu nhân tài giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, 
cùng với việc thiết lập tư cách lưu trú mới của Nhật Bản trong tháng 4 năm nay, chúng tôi kỳ vọng vào sự nghiệp phát triển giao lưu đào 
tạo nguồn nhân lực trên rất nhiều lĩnh vực như là thực tập kỹ năng, kỹ năng đặc định, nhân lực trình độ cao, lưu học sinh vv... 

       Chúng tôi cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến thực tập kỹ năng, tư cách lưu trú của kỹ năng đặc định và du học. Đồng thời, 
chúng tôi nỗ lực tìm kiếm các phương pháp hướng đến mục đích hiện thực hóa việc tiếp nhận và phái cử thực thi đúng pháp luật để mang 
đến nụ cười cho các em thực tập sinh kỹ năng, các em lưu học sinh, những người sẽ trở thành cầu nối cho mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam. 

       Mong Quý vị hãy dành thời gian tham dự sự kiện vì đây là cơ hội hiếm hoi để hiểu về động thái mới nhất giữa mối quan hệ và sự giao 
lưu ngày càng mật thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

(Đơn đăng ký tham dự xem ở trang sau)   

NGÀI UMEDA KUNIO 
Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Nhật Bản tại  

việt Nam 

Tháng 4 năm 1978     Vào làm việc tại Bộ Ngoại giao. 

Tháng 4 năm 1995     Trư ởng phòng Đông Nam Á 2, Vụ Châu Á. 

Tháng 7 năm 1996     Trư ởng phòng Chính sách Khu vực, Vụ Châu Á.   

Tháng 7 năm 1997     Tham tán, Đ ại sứ quán Nhật Bản tại Peru. 

Tháng 9 năm 1998     Tham tán, Đ ại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ. 

Tháng 6 năm 1999     Tham tán, Phái đoàn Thư ờng trực Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc. 

Tháng 1 năm 2002     Công s ứ, Phái đoàn Thường trực Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc. 

Tháng 9 năm 2002    Trư ởng phòng Nhân sự. 

Tháng 9 năm 2004     Hàm Tham tán, Văn ph òng Bộ Ngoại giao. 

Tháng 5 năm 2005     Phó V ụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại đồng thời  Phó Vụ  
                                   trưởng Vụ Châu  Á & Châu Đại dương. 

Tháng 12 năm 2006   Công s ứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc. 

Tháng 8 năm 2010     V ụ trưởng, Vụ Đông Nam & Tây Nam Á. 

Tháng 9 năm 2012     V ụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế. 

Tháng 1 năm 2014     Đ ại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Brazil. 

Tháng 10 năm 2016   Đ ại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. 

Tên sự kiện   : Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam tại Hà Nội năm 2019. 
Đồng tổ chức: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam/Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) 
Đơn vị bảo trợ: Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến thương mại  
                        Nhật Bản (JETRO), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), Tổ chức hỗ  
                        trợ du học sinh tại Nhật Bản  (JASSO)※, Tổ chức pháp nhân chung Quỹ xúc tiến xây dựng, Tổ chức 
                        pháp nhân công ích Tài đoàn quản lý lao động Quốc tế (IPM),  Tổ chức pháp nhân công ích TOA 
                        Soken , Nghiệp đoàn TIC, Tổ chức hỗ trợ nhân lực người nước ngoài  (HuReDee), ※Đang đàm phán. 
Đơn vị hợp tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB). 
Mục đích:      Nhằm xúc tiến sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực thực tập sinh, người lao động, lưu học sinh làm cầu nối 
                       mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, với việc thực thi đúng pháp luật của Cơ quan phái cử và xí nghiệp  
                      tiếp nhận để đóng góp vào sự nghiệp phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. 
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Tên công ty 
 
  Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Âu Việt 

Địa chỉ liên hệ 
TEL: 

E-mail: 

Họ tên người 
tham dự 

Chức vụ Họ và tên Diễn đàn 
     
  NGUYỄN THANH HƯƠNG 

 
Tham d ự・Không tham d ự 

 
  CAO QUỐC KHÁNH 

 
Tham d ự・Không tham d ự 

 
  NGUYỄN THẾ HIẾU 

 
Tham d ự・Không tham d ự 

※ Vì số lượng người tham dự có hạn nên chúng tôi không thể tiếp tục nhận đăng ký nếu đủ 
       người mặc dù chưa hết hạn đăng ký tham dự, mong Quý vị thông cảm. 

※  Thông tin Quý vị đăng ký có thể được dùng để cung cấp thông tin liên lạc với đoàn thể tổ 
       chức chính và báo cáo đến đoàn thể hỗ trợ. 

Hãy gửi thư điện tử bằng file PDF đính kèm 

Đơn đăng k ý tham d ự「Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực 
                                  Nhật Bản - Việt Nam tại Hà Nội năm 2019」 

Địa chỉ tiếp nhận đăng ký:  
Tổ chức Phi lợi nhuận - Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản. 
Người phụ trách: Mr. Hiroaki Ise  ise@jifa.org 

Tổ chức pháp nhân công ích – Tổ chức quản lý lao động quốc tế (I.P.M)   
Người phụ trách：Bộ phận Quốc tế   Ms. Kim Dung ;   Ms. To (Bu-) 

Số bưu điện: 160-0022 
Thành phố Tokyo, quận Shinjuku, Shinjuku 1-26-6, tòa nhà shinjuku Kato tầng 7. 

I.P.M 
Số điện thoại: 03-3354-4841   Fax: 03-3354-4847 
Địa chỉ Email: kokusai@ipm.or.jp 

Địa chỉ nhận đăng ký: Tổ chức phi lợi nhuận - Tài đoàn quản lý lao động quốc tế (I.P.M) 
                                     Bộ phận Quốc tế.  

Địa chỉ Email            :  kokusai@ipm.or.jp 

(Hạn nộp đăng ký)    :  Ngày 6 tháng 5 năm 2019 (thứ hai) 
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