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JIFA NOW Tổ chức phi lợi nhuận  

Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản 

JAPAN INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION 

 Ngày 10/05/2019, [Diễn đàn giao lưu, bồi dưỡng nguồn nhân lực Nhật - Việt tại Hà 

Nội] đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.Với mục đích hướng đến việc 

thực thi giao lưu, đào tạo nguồn nhân lực Nhật - Việt đúng với pháp luật, được sự 

cộng tác từ Đại sứ quán Nhật Bản thường trú tại Việt Nam, kể từ 2 năm trước, JIFA 

cùng IPM đã tiến hành tổ chức diễn đàn thường niên này tại Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh. 

 Diễn đàn năm nay do Đại sứ quán Nhật Bản và JIFA chủ trì; JETRO, JASSO (Tổ 

chức hỗ trợ du học sinh tại Nhật Bản), phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản tại 

Việt Nam, Tổ chức pháp nhân chung quỹ xúc tiến xây dựng, IPM, HuReDee,...tham 

gia hợp tác tổ chức. 

 Kể từ tháng 4 năm nay, tư cách lưu trú mới mang tên [Kỹ năng đặc định] được thiết 

lập, nhân cơ hội này, từ nay hoạt động giao lưu của nguồn nhân lực nước ngoài có thể 

phát triển hơn nữa, đồng thời còn thu hút sự quan tâm từ nhiều phương diện như các 

tổ chức phái cử, các đơn vị doanh nghiệp Nhật Bản. Có khoảng 325 khách tham dự, 

diễn đàn mang tầm ý nghĩa rất to lớn. 

 Ông Umeda Kunio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đã trình 

bày những nỗ lực tích cực mà phía Nhật Bản đang thực hiện nhằm thực thi đúng pháp 

luật và giúp cho chương trình thực tập kỹ năng hay du học có thể thực hiện mà không 

phải tiêu tốn quá nhiều các chi phí phát sinh. 

  Đồng thời, về hệ thống nâng cao năng lực nghề nghiệp xây dựng do bộ Giao thông 

quốc thổ chính thức áp dụng kể từ tháng 4, đơn vị điều hành là Tổ chức pháp nhân 

chung quỹ xúc tiến xây dựng đã có buổi thuyết trình đầu tiên tại nước ngoài, giao 

nhiệm vụ đăng ký cho nguồn nhân lực nước ngoài trong ngành xây dựng, từ đó mở ra 

triển vọng đối với khách tham dự về vấn đề cải thiện việc đãi ngộ tương xứng với sự 

thăng cấp kỹ năng. 

 Cũng trong hội nghị, Nguyên trưởng phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Nhật Bản tại Việt Nam, chủ tịch Ủy ban đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp xã hội 

Itou, đã đề xuất việc đẩy mạnh kết nối các bên nhằm tận dụng được những thực tập 

sinh kỹ năng về nước vào các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời nhấn 

mạnh diễn đàn chính là cơ hội quan trọng để phát triển giao lưu bồi dưỡng nguồn 

nhân lực Nhật - Việt. 

Số báo mùa hè 2019 Phát hành ngày 01/06/2019 

Diễn đàn giao lưu bồi dưỡng nguồn nhân lực Nhật - Việt 2019   
   diễn ra tại Hà Nội 

Đồng tổ chức cùng đại sứ quán Nhật Bản thường trú tại Việt Nam  
   Ngày 10/05/2019 

Lời chào từ Chủ tịch JIFA Ikeda Setsuko 

Lời chào từ Cục phó DOLAB 

Phạm Viết Hương 

Ngài thư ký Hayashi phát biểu 

Lời chào từ đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Umeda Kunio 
Ngài Doi Naoki, GĐ Quỹ xúc tiến xây dựng  

Thầy Hảo, hiệu trưởng trường tiếng Nhật phát biểu 

DOLAB ông Vũ Trường Giang phát biểu 
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JIFA NOW 
Tổ chức phi lợi nhuận  

Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản 

Hãy mời gọi bạn bè của quý vị trở thành hội viên của JIFA 

và tham gia các hoạt động của JIFA! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội phí và tiền đóng góp xin chuyển khoản tới tài khoản 

sau: 

☆Ngân hàng: BIDV 

Chi nhánh: Sở giao dịch III  

Số tài khoản: 160.10.00.0078517  

Tên tài khoản: Tokutei hieiri katsudou houjin Nihon 

Kokusai Shinzen Kyoukai 

(Japan International Friendship Association) 

Số báo hè 2019   Ngày 01/06/2019   ２ 

Sự đóng góp về cho JIFA 

 ①Chúng tôi hoan nghênh mọi sự đóng góp dù là nhỏ nhất 

 ②Những số tiền đóng góp lớn có thể được miễn thuế, vì vậy, hãy liên lạc và 

trao đổi với chúng tôi 

 ③Với những quý vị đóng góp số tiền lớn, chúng tôi sẽ viết tên quý vị lên bảng 

tên khi trao tặng và trao "Giấy cảm ơn" 

 ④Để cho việc tiếp nhận các đóng góp từ phía Việt Nam được dễ dàng hơn, 

chúng tôi đã mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam 

Việc trở thành Hội viên JIFA 

 ①Thông qua các hoạt động bình thường nhưng có thể đóng góp cho xã hội, 

đóng góp quốc tế cho trẻ em châu Á 

 ②Miễn phí tham gia các sự kiện 

 ③Tham gia các buổi tiệc, giao lưu, du lịch với giá rẻ 

 ④Được chuyển tận tay quà lưu niệm Việt Nam (khó tìm thấy ở Nhật) với giá rẻ 

 Học bổng hỗ trợ giáo dục của JIFA là một phần trong 

chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các tỉnh, 

thành của Việt Nam. Em Nguyễn Thị Thanh Thảo, là một 

trong những em được nhận hỗ trợ từ cấp THCS thuộc [Quỹ 

JIFA số 1], tháng 3 năm nay đã thành công đến với Nhật Bản. 

May mắn nhận được học bổng báo Asahi, mỗi buổi sáng, em 

thức dậy lúc 1 giờ, đến quầy báo chuẩn bị, sau khi đã phát 

xong báo buổi sáng, Thảo đến trường tiếng Nhật học tập, đến 

chiều lại đi phát báo phát hành buổi chiều. 

 Vào một chủ nhật tháng 4 vắng lịch phát báo chiều, Thảo 

cùng mọi người trong JIFA và IPM đã ghé thăm rừng bảo tồn 

anh đào Takao và thưởng ngoạn cảnh hoa anh đào nở rộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kể từ tháng 4, tư cách lưu trú mới [Kỹ năng đặc định] được 

thiết lập, mở ra thêm 1 lựa chọn cho thanh niên thuộc các 

nước châu Á muốn đến Nhật Bản. Với mục tiêu tiếp nhận 

nồng hậu nguồn nhân lực nước ngoài cũng như để phát triển 

đôi bên, JIFA luôn cố gắng từng bước vững chắc trong hoạt 

động của mình. Để có được điều đó, JIFA hy vọng nhận được 

sự đóng góp hơn nữa từ mọi người. 

Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA) 
〒160-0022  Tầng 7 tòa nhà Katou Shinjuku, Shinjuku 1-26-6, Quận Shinjuku, Tokyo 

TEL：03-3352-3918 FAX：03-3352-3962 Mail: info@jifa.org 

Phí gia nhập Phí hội viên 

Hội viên tổ chức 30,000JPY 15,000JPY 

Hội viên cá nhân 

chính thức 

10,000JPY 6,000JPY 

Cộng tác viên 5,000JPY 3,000JPY 

Hội viên học sinh 500JPY 1,000JPY 

Lần đầu đến Nhật của du học 

sinh quỹ JIFA 
Lễ hội Việt Nam 2019 

Ngày 08-09/06 

Tổ chức tại công viên Yoyogi 

 JIFA sẽ cùng IPM, tổ 

chức Hiệp Tâm, PMC 

hợp tác mở lều V23 để 

tham gia giao lưu văn 

hóa. 

 Như mọi năm, nội dung 

sẽ gồm giới thiệu hoạt 

động của JIFA và trò 

chơi  vớt  bóng thạch 

puyopuyo. 

 Năm nay, chúng tôi 

quyết định mở dịch vụ tư 

vấn thực tập sinh kỹ 

năng và tư vấn tiếp nhận 

nguồn nhân lực nước 

ngoài. Nếu có thời gian 

xin hãy ghé thăm chúng 

tôi! 

Thảo cạnh chiếc xe đạp thường 

dùng của tiệm 
Thưởng thức hoa anh đào 

nở rộ 


