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Chủ tịch Ikeda
vinh dự nhận bằng khen của bộ trưởng bộ ngoại giao
Vào ngày 23 tháng 7, tại văn phòng chính Iikura của bộ ngoại giao, chủ tịch Ikeda Setsuko (chủ
tịch Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản JIFA) đã vinh dự được trao bằng khen cao quý đối với
cá nhân của bộ trưởng bộ ngoại giao năm Lệnh Hòa thứ nhất. Bằng khen mang ý nghĩa vinh
danh những đóng góp trong các vấn đề về giáo dục, viện trợ môi trường ở các quốc gia châu Á,
cũng như nỗ lực thực hiện những chương trình đúng với pháp luật bao gồm thực tập kỹ năng, du
học, giao lưu bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời ngợi ca nỗ lực đẩy mạnh quan hệ quốc tế gần
gũi, thân thiện của Chủ tịch của Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản JIFA đồng thời cũng là
Chủ tịch Tài đoàn quản lí lao động quốc tế IPM, bà Ikeda Setsuko, mang theo hy vọng khơi gợi
được sự lắng nghe, ủng hộ của ngày càng nhiều người dân Nhật Bản đối với những hoạt động kể
trên,là một bằng khen đặc biệt vinh dự.
＊Bằng khen của bộ trưởng bộ ngoại giao:
Hằng năm bằng khen danh giá được bộ trưởng bộ ngoại giao trao tặng
với mục tiêu 「Bên cạnh khen ngợi những công lao đặc biệt nổi bật của
các cá nhân, tập thể trong số rất nhiều người đang hoạt động tích cực trên
nhiều lĩnh vực mang tính quốc tế, ngày ngày đóng góp vào sự phát triển
của mối quan hệ hữu nghị thân thiện giữa Nhật và các quốc gia khác, còn
nhằm kêu gọi sự thấu hiểu, ủng hộ nhiều hơn nữa từ các tầng lớp nhân
dân trong nước đối với hoạt động này」. Năm nay, có tổng cộng 206 cá
nhân, 63 tập thể (trong đó 31 cá nhân, 8 tập thể hoạt động trong nước và
175 cá nhân, 55 tập thể cư trú tại nước ngoài) vinh dự nhận bằng khen.

Lễ hội Việt Nam 2019 ngày 8-9/6
Ghi nhận 130.000 khách ghé thăm Tăng cường sâu sắc giao lưu văn hóa Nhật Việt
Cùng với JIFA, tổ chức IPM, tổ chức Hiệp Tâm cũng như PMC
đã bắt tay với nhau mở gian hàng triển lãm mang tên [Giao lưu
bồi dưỡng nguồn nhân lực Việt - Nhật, vì nụ cười 5 châu]. Gian
hàng đã giới thiệu nhiều hoạt động, cũng như tổ chức giao lưu
cùng các vị quan khách. Kèm theo các hoạt động như mọi năm
như giới thiệu hoạt động của JIFA, tổ chức trò chơi vớt bóng
thạch Puyopuyo, năm nay gian hàng còn mở [Góc tư vấn tiếp
nhận người nước ngoài, thực tập sinh kỹ năng]. Gian hàng triển
lãm đã thành công đón tiếp rất nhiều lượt khách ghé thăm cũng
như tham gia các hoạt động giao lưu bên lề.
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Diễn đàn giao lưu, bồi dưỡng nguồn nhân lực・kinh tế Nhật - Việt tại Kumamoto
Tổ chức đón tiếp ông Vũ Hồng Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam
thường trú tại Nhật Bản
[Diễn đàn giao lưu, bồi dưỡng nguồn nhân lực・Kinh tế Nhật - Việt tại Kumamoto
~Hướng đến hiện thực hóa việc thu nhận nguồn nhân lực nước ngoài đến với tỉnh
Kumamoto, nơi tràn đầy tiềm năng phát triển~] đã diễn ra tại hội quán giao lưu tỉnh
Kumamoto, hội trường Parea vào ngày 12 tháng 7, với 208 khách mời tham dự, cùng
nhau thảo luận một cách nhiệt tình, đóng góp những báo cáo quý giá liên quan đến
việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài từ các quốc gia như Việt Nam,...
Diễn đàn lần này được thực hiện bởi BTC gồm JIFA, IPM (Tổ chức pháp nhân công
ích, tài đoàn quản lý lao động quốc tế) cùng với các đối tác quốc tế khác, đồng thời
nhận được hỗ trợ đồng tổ chức từ đại sứ quán Việt Nam thường trú tại Nhật Bản. Sau
khi đến chào, thăm hỏi xã giao ngài tỉnh trưởng tỉnh Kumamoto là ông Kabashima,
đại sứ Vũ Hồng Nam đã có bài phát biểu quan trọng trong buổi hội thảo. Tiếp theo là
buổi thảo luận nhóm dưới sự chủ trì của ông Yoshimura Ikuya - chánh văn phòng IPM
tại tỉnh Kumamoto, bên cạnh việc đóng góp những thông tin mới nhất như các nỗ lực
của các đoàn thể giao lưu hữu nghị, các đoàn thanh tra, kiểm tra hay động thái mới đổi
với việc thực thi đúng pháp luật của chính phủ Việt Nam, hay là vấn đề viện trợ cho
tỉnh Kumamoto; buổi thảo luận còn hướng đến việc làm sáng tỏ các vấn đề hiện tại và
những thách thức đặt ra, từ đó biến thành thời cơ để tập trung vào việc vận dụng được
nguồn lao động nước ngoài.
JIFA tài trợ tổ chức

Đại sứ Vũ Hồng Nam

Phó tỉnh trưởng Kumamoto Ono

Ông Hoàng trưởng PLĐ ĐSQ VN, GĐ Okamoto và Chủ tịch Ikeda

Chủ trì: ông Yoshimura Giám đốc khách sạn Nikkou Kawasaki

Phát biểu
của thực tập sinh kỹ năng

Linh vật Kumamon
Linh vật Kumamon hữu
nghị Nhật - Việt (giá
gốc 500JPY) sẽ được
chia cho quý hội viên.
Những ai có nhu cầu
xin vui lòng nhanh
chóng đăng ký
（văn phòng JIFA）

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
と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

Hội thảo giao lưu, bồi dưỡng nguồn nhân lực Bangladesh
Ngày 24 tháng 9, Mở cửa 13:00, 13:30 khai mạc
【Hội trường】 BIZ Shinjuku (Hội quán công nghiệp)
Tầng 1 tòa nhà đa chức năng
Quận Shinjuku, Thị trấn Nishi Shinjuku, 6 Chome, 8-2
※Xin vui lòng hạn chế đến hội trường bằng xe ô tô
【Phí tham dự】 Miễn phí (Bất kỳ ai cũng có thể tham dự)
【Chương trình】
Diễn văn khai mạc
Chủ tịch Ikeda Setsuko
Lời chào đến khách tham dự
Bà Rabab Fatima, đại
sứ đặc mệnh toàn quyền Bangladesh
thường trú tại Nhật Bản
Diễn văn
・Tình trạng hiện nay của vấn đề phái cử thực tập sinh kỹ năng tại
Bangladesh
・Tình hình mới nhất của ngành xây dựng và hệ thống thăng bậc
trong ngành xây dựng
・Xu hướng hiện nay của nền kinh tế Bangladesh cũng như các
công ty Nhật hoạt động tại Bangladesh
・Vấn đáp về việc giao lưu, bồi dưỡng nguồn nhân lực nước ngoài
đúng với pháp luật.
Mọi thắc mắc ･ Đăng ký tham dự xin liên hệ:
IPM 03-3354-4841 FAX 03-3354-4841
kokusai@ipm.or.jp

Hãy mời gọi bạn bè của quý vị trở thành hội viên của JIFA
và tham gia các hoạt động của JIFA!
Phí gia nhập

Phí hội viên

Hội viên tổ chức

30,000JPY

15,000JPY

Hội viên cá nhân
chính thức

10,000JPY

6,000JPY

Hội
phí tác
và tiền
chuyển khoản tới tài3,000JPY
khoản sau:
Cộng
viênđóng góp xin5,000JPY
☆Ngân hàng: BIDV
Chi nhánh: Sở giao dịch III
Số tài khoản: 160.10.00.0078517
Hộitàiviên
học Tokutei
sinh
500JPY houjin Nihon
1,000JPY
Tên
khoản:
hieiri katsudou
Kokusai Shinzen Kyoukai
(Japan International Friendship Association)
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