
 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 

2. Tên Dự án: 

Nâng cao các kỹ năng (các kỹ năng sản xuất) theo chương trình MONO-ZUKURI của Nhật Bản 

tại trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh. 

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án: 

 Hiện nay, đã có trên 1.200 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam, trong số đó có 

khoảng 50% số doanh nghiệp là đầu tư vào khu vực phía Nam bao gồm cả thành phố Hồ Chí 

Minh. Mặt khác, cũng có nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ của thành phố 

Kawasaki quan tâm đến Việt Nam và đã có một số doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động ở 

Hồ Chí Minh và các thành phố khác.  

 Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố 

khác đang phải đối mặt với thử thách trong việc đào tạo kỹ sư trẻ Việt Nam (sau đây gọi tắt là 

quản đốc sản xuất), đó là những người có thể nói được tiếng Nhật, hiểu và có kinh nghiệm 

thực tiễn về kỹ năng sản xuất tiên tiến và tinh vi Mono-zukuri của Nhật Bản, là người kết nối 

giữa giám đốc người Nhật Bản và nhân viên người Việt Nam làm việc tại xưởng sản xuất.  

 Cơ quan đối tác của chương trình này là Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh (sau 

đây gọi tắt là Trường Cao đẳng nghề), Trường đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên trong số họ có 

nhiều người mong muốn được làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản, tuy nhiên họ lại 

không tìm được cơ hội việc làm như mong muốn do không có những kỹ năng nghề phù hợp, 

v.v…  

 Chương trình này được xây dựng nhằm giải quyết những khó khăn của cả hai phía Việt Nam 

và Nhật Bản bằng việc xây dựng một chương trình đào tạo mới dành cho sinh viên cơ khí năm 

thứ 3 (sinh viên năm cuối) của Trường Cao đẳng nghề. Chương trình được xây dựng dựa trên 

cơ sở vận dụng kỹ năng/ kỹ thuật sản xuất ưu việt Mono-zukuri của thành phố Kawasaki, đây 

là những kỹ năng/kỹ thuật đã hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp Nhật Bản. Trong 

tương lai, chương trình sẽ tạo môi trường để đảm bảo, đào tạo và phát triển những kỹ sư trẻ, 

có khả năng làm quản đốc sản xuất cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh 

nghiệp khác.  

 Thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng/kỹ thuật sản xuất Mono-zukuri của Nhật 

Bản, chương trình này hy vọng có thể đóng góp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản 

đang hoạt động ở Việt Nam cũng như các doanh nghiệp sẽ đầu tư phát triển ở Việt Nam trong 

tương lai. Hơn nữa, có thể thấy rằng các sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề sẽ có 

nhiều cơ hội tìm việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp khác. Do vậy, 

chương trình này cũng sẽ đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mục tiêu Dự án: 

  Thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam bằng cách vận dụng kỹ năng/kỹ thuật 

sản xuất Mono-zukuri ưu việt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Kawasaki, chương 

trình sẽ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đầu tư vào 

Việt Nam và đồng thời thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa hai nước. 

5. Địa bàn dự án:  

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

6. Đối tượng hưởng lợi: 

 - Sinh viên năm thứ ba ngành cơ khí của Trường Cao đẳng nghề  

 - Giảng viên cơ khí của Trường Cao đẳng nghề  

 

7. Kết quả mong đợi: 

 Hoàn thiện, củng cố các chương trình học, giáo trình giảng dạy và cơ chế thực hiện của các 

bài giảng về mô hình sản xuất đặc thù Mono-zukuri của Nhật Bản.  

 Các sinh viên và giảng viên có thể hiểu kỹ hơn về kỹ thuật sản xuất Mono-zukiru, kỹ thuật mà 

các doanh nghiệp Nhật Bản rất coi trọng.  

 Tạo cơ hội cho các sinh viên đã tốt nghiệp có thể tìm việc làm ở các doanh nghiệp Nhật Bản 

tại Việt Nam và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Kawasaki.  

 Nâng cao trình độ giảng dạy của giảng viên, giúp giảng viên tự tin sử dụng giáo trình này kể 

cả khi chương trình này đã kết thúc.  

 

8. Các hoạt động chính: 

 Phái cử chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam  

- Hướng dẫn kỹ thuật cho các giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng nghề  

 Tiếp nhận học viên Việt Nam  

- Hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng cho các giảng viên của Trường Cao đẳng nghề tại Nhật Bản (Đi 

thăm quan và thực tập tại các trường cao đẳng nghề cũng như tại các doanh nghiệp khác)  

 Các hoạt động khác 

- Các sinh viên Trường Cao đẳng nghề sẽ được thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt 

Nam.  

- Tổ chức các khóa học tiếng Nhật cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề  

- Hỗ trợ tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề với các doanh 

nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Kawasaki  

- Biên soạn tài liệu giảng dạy và tài liệu hướng dẫn, v.v….  

 

9. Thời gian thực hiện:  



 

 

 

 

 

 

 

 

  Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 7 năm 2016 

 

10. Cơ quan thực hiện:   

-  Phía Nhật Bản: Quỹ phục hưng sản xuất thành phố Kawasaki, Nhật Bản (Quỹ tài chính công) 

-  Phía Việt Nam: Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh  

 

 


