DIỄN ĐÀN KINH TẾ VÀ GIAO LƯU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
NHẬT BẢN - VIỆT NAM TẠI TỈNH KUMAMOTO
Hướng đến việc thực hiện tiếp nhận một cách thích hợp nguồn nhân lực
nước ngoài tới tỉnh Kumamoto - nơi tràn đầy tiềm năng phát triển
Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam ngày càng trở nên mật thiết thì phát triển kinh tế và giao lưu đào tạo nguồn nhân
lực cũng trở nên tích cực hơn. Bởi vậy, luật quản lý nhập cảnh sửa đổi được thông qua và đưa vào thực hiện từ tháng 4 năm 2019. Luật sửa đổi thiết
lập thêm hai tư cách lưu trú mới bao gồm: “Kỹ năng đặc định số 1” - công nhận những việc làm với kỹ năng cơ bản ở mức độ nhất định nằm trong
nhóm 14 ngành nghề như lĩnh vực xây dựng và dịch vụ ăn uống; “Kỹ năng đặc định số 2” - công nhận ngành nghề thuộc 2 lĩnh vực xây dựng và
công nghiệp đóng tàu, được cho phép bảo lãnh gia đình lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú. Tỉnh Kumamoto hy vọng ngoài những thực tập sinh kỹ
năng thông thường đang làm việc tại tỉnh, tỉnh có thể tiếp nhận linh hoạt hơn nữa nguồn lao động thuộc diện kỹ năng đặc định. Ngoài ra, các doanh
nghiệp Nhật Bản tiến vào trị trường Việt Nam dự báo sẽ gia tăng hơn nữa trong tương lai nên giao lưu phát triển kinh tế cũng trở nên tích cực hơn.
Diễn đàn lần này, vinh dự được đón tiếp ngài Đại sứ Vũ Hồng Nam, người vừa nhậm chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản
vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, diễn đàn cũng phổ biến vận dụng mục đích của chế độ mới và được kỳ vọng là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế
và giao lưu đào tạo nhân lực giữa Việt Nam và tỉnh Kumamoto. Đồng thời đây cũng là cơ hội nhằm thắt chặt và nâng lên tầm cao mới mối quan hệ
giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam. Do đó, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị tham gia diễn đàn lần này.

Số người tham dự

Năm Reiwa thứ nhất, thứ sáu ngày 12 tháng 7

（Giới hạn 200 người）

Hội quán giao lưu tỉnh Kumamoto Hội trường Parea Hall 10F

Miễn phí

Kumamoto-shi, Chuo-ku, Tetori Honcho 8-9

CHƯƠNG TRÌNH
13:00

Bắt đầu đón khách.

13:35

Phát biểu chào mừng của khách mời, ngài Ono Taisuke Phó Tỉnh trưởng Kumamoto.

13:40~14:10 Diễn thuyết đặc biệt: Ngài Vũ Hồng Nam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.
Chủ đề: “Vấn đề và hiện trạng liên quan đến kinh tế và giao lưu nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt
Nam.” (tạm đặt)
14:20~15:20 Thảo luận diễn đàn (Panel discussion)
Chủ đề: “Hướng tới việc thực hiện tiếp nhận một cách thích hợp nguồn nhân lực nước ngoài đến
tỉnh Kumamoto, nơi tràn đầy tiềm năng phát triển.” (tạm đặt)
(Danh sách chuyên gia - thành viên tham gia thảo luận)
Ngài Phan Tiến Hoàng, Trưởng Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Ngài Koji Okamoto, Trưởng phòng tuyển dụng lao động tạo việc làm thuộc Sở công thương,
du lịch và lao động tỉnh Kumamoto.
Ngài Seiichi Kajo, Giám đốc công ty phân phối chăn nuôi Kumamoto (đang xác nhận).
Bà Setsuko Ikeda, Chủ tịch Pháp nhân tài đoàn công ích. Tài đoàn quản lý lao động quốc tế (IPM).
Ngài Hiroaki Ise, Giám đốc Tổ chức phi lợi nhuận. Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA).
Đại diện xí nghiệp tiếp nhận thực tập sinh. (chưa quyết định)
Ngài Ikuya Yoshimura - Người điều phối, Trưởng Ban tổ chức thực hiện Diễn đàn giao lưu đào
tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam tại tỉnh Kumamoto.
15:25~15:50 Phần hỏi đáp.
15:55
Phát biểu bế mạc diễn đàn (dự kiến kết thúc lúc 16:00).

Ngài Vũ Hồng Nam
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Việt Nam tại Nhật Bản
01/2014-09/2014: Trợ lý Bộ trưởng,
Chánh văn phòng Bộ, Quyền Chủ
nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt
Nam ở nước ngoài (tháng 8-9/2014).
09/2014-10/2018:Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về
người Việt Nam ở nước ngoài.
10/2018 đến nay: Đại sứ Đặc mệnh
Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Số lượng

200 người. (※ Ưu tiên theo thứ tự)

Thời hạn
đăng ký

Năm Reiwa thứ nhất, Thứ sáu ngày 5 tháng 7.
(Nếu đạt số lượng 200 khách đăng ký, thời gian đăng ký sẽ được kết thúc.)

Cách thức
đăng ký

Sau khi điền vào đơn đăng ký tham gia ở mặt sau, xin Quý khách vui lòng gửi qua FAX hoặc E-mail.

(Tổ chức chính) (Ủy ban thực hiện Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam tại tỉnh Kumamoto.)
(Đồng tổ chức) Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, (Phi lợi nhuận) Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản JIFA, (Công ích) Tài đoàn
quản lý lao động quốc tế IPM.
(Bảo trợ) Tỉnh Kumamoto, Thành phố Kumamoto, Hội công thương Kumamoto, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Kumamoto, Liên hiệp hội công
thương Kumamoto, (Phi lợi nhuận) Hội giao lưu Nhật - Việt Kumamoto, (Công ích) Hiệp hội hỗ trợ ngành kinh tế Kumamoto, JETRO Kumamoto,
Kumamoto Travel Convention Bureau, Ngân hàng cổ phần Kumamoto, Báo Nichi Shinbun Kumamoto, Công ty cổ phần Kumamoto Keizai, Cục phát
thanh và truyền hình NHK Kumamoto, Đài truyền hình cổ phần Kumamoto, Công ty cổ phần Tivi Kumamoto, Đài truyền hình nhân dân Kumamoto,
Kumamoto Asahi Broacaster, FM-Kumamto Broadcasting Co.,Ltd, City FM Co.,Ltd, Hiệp hội thương mại Kumamoto, Hiệp hội ngành công nghiệp xây
dựng Kumamoto, Hiệp hội ngoại thương Kumamoto, Hiệp hội liên hiệp bảo dưỡng tòa nhà công nghiệp.

(Liên hệ) Ủy ban thực hiện Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam tại tỉnh Kumamoto.
Tel/Fax 096-288-2555; địa chỉ: Kumamoto-shi, Chuo-ku, Anseicho 8-16, số 203.

(Chưa quyết định）2019/4/27

Sau khi điền vào đơn đăng ký tham gia, vui lòng gửi qua Fax.

ĐƠN ĐĂNG KÝ
“Diễn đàn giao lưu kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam tại tỉnh Kumamoto”
Nơi đăng ký：Ban tổ chức thực hiện Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản - Việt Nam tại
tỉnh Kumamoto.

Fax :

096-288-2555

(Thời hạn đăng ký ) Năm Reiwa thứ nhất, thứ sáu ngày 5 tháng 7
※ Nếu đạt số lượng 200 khách đăng ký, sẽ dừng đăng ký trước ngày hết hạn đăng ký. Mong quý khách thông cảm.
※ Thông tin quý khách 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.

(Tổ chức)

Năm Reiwa thứ nhất, thứ sáu ngày 12 tháng 7

13:00

Bắt đầu đón khách

13:30~16:00 Diễn đàn
Hội quán giao lưu tỉnh Kumamoto Hội trường Parea Hall 10F
Kumamoto-shi, Chuo-ku, Tetori Honcho 8-9
Điện thoại: 096 – 3555 – 4300

Ngành nghề

Tên công ty
Địa chỉ

Địa chỉ liên hệ

〒 ‐

FAX :

TEL :
E-MAIL :
Chức vụ

Họ và Tên

Người tham
dự

(Liên hệ)

Ủy ban thực hiện Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực
Nhật Bản - Việt Nam tại tỉnh Kumamoto.
Tel/Fax 096-288-2555; địa chỉ: Kumamoto-shi, Chuo-ku, Anseicho 8-16,
Tòa nhà Murase Kaiunbiru số 203.
Ngày 28 tháng 4 năm 2019 Chưa quyết định.

