
 
 

 
 

 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

 

2. Tên Dự án: 

Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất chế tạo tại tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

 

3. Bối cảnh chung và sự cần thiết của Dự án: 

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa trước năm 2020, trong đó đẩy mạnh đào tạo nghề 

được coi là mục tiêu quốc gia.Cùng thời điểm này, các danh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của Nhật Bản 

đang phát triển việc kinh doanh cần có đủ nguồn nhân lực là đội ngũ công nhân và chuyên viên kỹ 

thuật. 

Do đó, hợp tác kỹ thuật trong phát triển nguồn nhân lực cho sản xuất để đáp ứng nhu cầu của các 

doanh nghiệp của Kansai là điều bắt buộc. Địa bàn mục tiêu là tỉnh Đồng Nai. 

Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng Kansai và Việt Nam, Cục kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp Kansai đã nỗ lực thúc đẩy trao đổi kinh tế thông qua việc trình bày ý định với Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai vào tháng 4/2013 về việc thúc đẩy thành lập cụm công nghiệp phụ trợ bao 

gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu công nghiệp hiện đại của địa phương Đồng Nai với sự hợp 

tác của Chính quyền Tỉnh Osaka và các tổ chức kinh tế của Kansai. 

Mặt khác, theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng đầu tư tại tỉnh Đồng Nai thì 

khó khăn hiện tại của địa phương chính là “nguồn nhân lực”, là phát triển nguồn nhân lực cho ngành 

công nghiệp sản xuất tại tỉnh Đồng Nai và điểm quan trọng để trao đổi bền vững giữa tỉnh Đồng Nai 

và vùng Kansai. 

Do đó, hợp tác kỹ thuật lần này sẽ được thực hiện tại Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành 

Nhơn Trạch và Trường Đại học Lạc Hồng, hai trường đóng vai trò hạt nhân trong việc phát triển nguồn 

nhân lực kỹ thuật cho tỉnh. 

 

4. Mục tiêu Dự án: 

Chương trình đào tạo với nội dung phù hợp và cập nhật liên tục đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp 

Nhật Bản sẽ được hình thành tại trường học thí điểm tại tỉnh Đồng Nai.  

 

5. Địa bàn dự án:  

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

 

6. Đối tượng hưởng lợi: 

Giáo viên và học sinh tại các tổ chức đào tạo nghề được chọn làm thí điểm (Trường Cao đẳng nghề 

khu vực Long Thành Nhơn Trạch và Trường Đại học Lạc Hồng).  



 
 

 
 

7. Kết quả mong đợi: 

1) Xác định khó khăn trường thí điểm đang gặp phải. 

2) Tăng cường hợp tác giữa trường thí điểm với doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương. 

3) Cải tiến nội dung đào tạo của trường thí điểm. 

4) Nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên tại trường thí điểm. 

 

8. Nội dung hoạt động: 

 

  Phái cử 

chuyên 

gia  

Tiếp nhận 

học viên 

từ Việt 

Nam 

Các hoạt 

động tiếp 

theo tại 

Việt Nam 

1) Xác định khó khăn trường thí điểm đang gặp phải.    

1.1 Điều tra tiền Dự án để xác nhận hiện trạng của các trường ○   

1.2 Xác định các vấn đề cần giải quyết và các yêu cầu liên 

quan đến nguồn nhân lực của các doanh nghiệp tuyển dụng 

sinh viên tốt nghiệp cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản. 

○   

1.3 Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) và 

lãnh đạo các trường thí điểm xác nhận các vấn đề cần giải 

quyết. 

○   

2) Tăng cường hợp tác giữa trường thí điểm với doanh nghiệp 

Nhật Bản tại địa phương. 

   

2.1 Định kỳ tạo cơ hội trao đổi giữa trường thí điểm và Doanh 

nghiệp Nhật Bản trên địa bàn. 

○  ○ 

2.2 Đưa sinh viên các trường thí điểm đi thực tập tại các doanh 

nghiệp Nhật Bản 

○  ○ 

2.3 Xây dựng kế hoạch 3 năm sau khi Dự án kết thúc ○ ○ ○ 

3) Cải tiến nội dung đào tạo của trường thí điểm.    

3.1 Thành lập ban cải tiến chương trình đào tạo (DIZA, trường 

thí điểm, doanh nghiệp Nhật Bản, các chuyên gia của chính 

quyền Osaka, các trường trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, 

v.v… 

○   

3.2 Tiến hành điều tra nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản ○ ○  

3.3 Trao đổi cải tiến chương trình đào tạo hiện hành tại các 

trường thí điểm 

○ ○  

3.4 Lưu trữ thông tin mục 3.2 và 3.3 thành cơ sở dữ liệu ○   



 
 

 
 

3.5 Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo  ○ ○ 

3.6 DIZA sẽ trình bày nội dung giám sát   ○ 

4) Nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên tại trường thí 

điểm. 

   

4.1 Cử các chuyên gia từ Osaka và các nhà chuyên môn đến 

địa phương xác định các vấn đề cần giải quyết.  

○   

4.2 Học tập thông qua các tình huống cao cấp tại trường cao 

đẳng kỹ thuật Osaka trong thời gian đào tạo tại Nhật Bản. 

 ○  

4.3 Tóm tắt kế hoạch cải tiến ○ ○  

4.4 Cử chuyên gia góp ý hướng dẫn kế hoạch cải tiến ○   

4.5 Thực nghiệm kế hoạch cải tiến trong thời gian đào tạo tại 

Nhật Bản 

 ○  

4.6 Giám sát định kỳ   ○ 

 

9. Thời gian thực hiện: Tháng 6/ 2014 – Tháng 3/ 2017. 

 

10. Các tổ chức thực hiện: 

-  Phía Nhật Bản: Chính quyền Tỉnh Osaka 

                Trung tâm trao đổi nguồn lực Thái Bình Dương (PREX)  

-  Phía Việt Nam:  Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) 

 


