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Tầm nhìn mới của JICA
“Kết nối thế giới bằng niềm tin”
Tháng 7/2017, JICA đã định hướng hoạt động với tầm nhìn mới “Kết nối thế giới bằng
niềm tin”. Đây là lần đầu tiên trong 9 năm, JICA thay đổi tầm nhìn. Trên trang chủ JICA,
trong phần “Lời chào từ Chủ tịch”, Chủ tịch JICA Kitaoka Shinichi, sau khi đề cập tới xu
hướng gần đây trên thế giới, mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và
vai trò của Nhật Bản cùng JICA, đã chia sẻ về tầm nhìn mới của JICA như sau:
“JICA đã đưa ra tầm nhìn mới của mình với cụm từ chính “Kết nối thế giới bằng niềm
tin”. Niềm tin là cơ sở cho hoạt động hợp tác phát triển của Nhật Bản. Tinh thần hợp tác dựa
trên quan điểm “tất cả vì đối tác” đã giúp JICA tạo lập được sự tin tưởng từ rất nhiều tầng
lớp đối tác, cả trong và ngoài nước.
JICA nỗ lực hoạt động nhằm tạo nên một xã hội tốt đẹp được xây dựng từ nguồn năng lực
phong phú sẵn có của con người, đất nước hay các tổ chức, đồng thời, hướng tới xây dựng
một thế giới được kết nối bởi niềm tin giữa con người với con người, và giữa các quốc gia
với nhau.”
JICA sẽ triển khai hoạt động hợp tác phát triển của mình tại Việt Nam theo tầm nhìn mới
này.
Tầm nhìn của JICA

PHÁI

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo các trang web dưới đây:
Tầm nhìn của JICA: https://www.jica.go.jp/english/about/mission/index.html

TIÊU ĐIỂM
“Doanh nghiệp Nhật
Bản cần một nhân tài
biết thích ứng chứ
không phải một nhân
tài thông minh xuất
chúng” (Trang 2)

Khai giảng khóa học
phân tích dữ liệu để
cải tiến sản xuất
(Trang 3)

Bế giảng chương
trình “Giám đốc
chiến lược” khóa 1
(trang 3)
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“Doanh nghiệp Nhật Bản cần một nhân tài biết thích ứng
chứ không phải một nhân tài thông minh xuất chúng”

Ngài Koshimura Toshiaki gặp gỡ và chụp ảnh với các giảng viên
và học viên Trường Đại học Việt Nhật

Đó là quan điểm tuyển chọn nhân viên mà ông Koshimura Toshiaki, Giám đốc kiêm Cố vấn Tập đoàn
Tokyu (Nhật Bản) đã đưa ra trong bài giảng đặc biệt,
với chủ đề "Hình mẫu sinh viên tốt nghiệp trường Đại
Học Việt Nhật mà doanh nghiệp Nhật Bản trông đợi”,
được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2017. Đây là bài
giảng thứ tư trong chuỗi bài giảng đặc biệt năm 2017
của trường ĐH Việt Nhật (VJU), thuộc Đại học Quốc
gia Hà Nội.

các doanh nghiệp Nhật Bản như cần học thêm về
Luật, đặc biệt là liên quan đến quản lý lao động,
khai thác tài chính. Bên cạnh đó, kiến thức đại
cương sâu rộng cũng rất cần thiết trong quá trình
quản lý. Ngoài ra, cũng cần có năng lực giao tiếp;
tính chủ động và khả năng giải quyết vấn đề một
cách linh hoạt; quản lý rủi ro bao gồm quản lý rủi
ro thảm họa thiên nhiên và quản lý rủi ro trong quá
trình điều hành.

Sau phần mở đầu giới thiệu về lịch sử 95 năm phát
triển của Tập đoàn Tokyu để trở thành một tập đoàn
lớn mạnh của Nhật Bản với doanh thu năm 2016 là
1.117,3 tỷ yên, lợi nhuận kinh doanh là 77,9 tỷ yên
chủ yếu đến từ hai mảng kinh doanh chính là vận hành
giao thông công cộng và bất động sản, ông Koshimura
Toshiaki đã mở đầu phần thứ hai, cũng là phần chính
của bài giảng, với lời khẳng định: "Các doanh nghiệp
Nhật Bản không đòi hỏi một nhân tài thông minh xuất
chúng mà cần một nhân tài biết thích ứng”.

Ông Koshimura chia sẻ, ba thứ giúp ông nâng
cao năng lực quản lý rủi ro của bản thân là sách,
bạn bè và những chuyến đi.

Dẫn chứng cho tính “biết thích ứng”, ông Koshimura đã đưa ra hai ví dụ của Nhật Bản. Ví dụ đầu tiên
là việc vận dụng kinh nghiệm, tổ chức khảo sát để đưa
ra kết luận về độ an toàn của các tầng đất đào đường
hầm cho tầu điện siêu tốc shinkansen. Ví dụ thứ hai là
về nhà máy điện nguyên tử, tuy được nghiên cứu xây
dựng kỹ lưỡng nhưng việc không tính đến khảo sát địa
chất đầy đủ và đề ra các biện pháp đối phó với sóng
thần đã dẫn đến thảm họa nguyên tử sau trận đại động
đất và sóng thần năm 2011.
Bên cạnh đó, ông Koshimura cũng chia sẻ kinh
nghiệm thực tế của bản thân để nhấn mạnh tầm quan
trọng của kiến thức lịch sử cận đại –những kiến thức ít
được tìm thấy trong sách giáo khoa– trong việc giúp
bản thân đưa ra quyết định kinh doanh bền vững trong
tương lai.
Trong bài giảng, ông Koshimura đưa ra cho các học
viên VJU những lời khuyên nếu muốn làm việc cho

Bài giảng đặc biệt của ông Koshimura nhận
được sự quan tâm của nhiều học viên và ứng viên
tiềm năng của VJU. Các câu hỏi được đặt ra sau
khi bài giảng kết thúc xoay quanh các yếu tố tạo
nên thành công của Tập đoàn Tokyu, yếu tố giữ
chân nhân tài của Tập đoàn, yếu tố lựa chọn nhà
thầu của Tập đoàn tại Việt Nam, bí quyết thăng
tiến ở cấp quản lý của ông Koshimura và hỗ trợ
của Tập đoàn Tokyu cho các trường đại học ở Việt
Nam nói chung và VJU nói riêng trong tương lai.
Bài giảng "Hình mẫu sinh viên tốt nghiệp trường
ĐH Việt-Nhật mà doanh nghiệp Nhật Bản trông
đợi” của ông Koshimura Toshiaki nằm trong
khuôn khổ chuỗi các bài giảng mở của VJU được
khởi động từ tháng 12/2016.
Bài giảng được kỳ vọng là cơ hội mở rộng tầm
nhìn, phát triển tư duy sáng tạo, nâng cao chuyên
môn, tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ Việt Nam
nói chung và học viên VJU nói riêng. Bài giảng
cũng có tầm quan trọng đặc biệt đối với định
hướng của VJU trong đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp
Nhật Bản, đặc biệt là những doanh nghiệp Nhật
Bản đang đầu tư tại Việt Nam.
Sau phần hỏi đáp sôi nổi, ông Takebe Tsutomu,
Cố
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Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật –
Việt đã có bài phát biểu cảm nghĩ về bài giảng đặc biệt
của ông Koshimura, cảm ơn và đánh giá cao những
kinh nghiệm, kiến thức được ông chia sẻ. Ông Takebe

đặt kỳ vọng vào VJU là trường đại học đầu tiên ở
Việt Nam theo đuổi giáo dục khai phóng và giáo dục
bền vững, đồng thời kêu gọi các học viên cùng xây
dựng VJU thành một "Havard của châu Á”.

Khai giảng Khóa học phân tích dữ liệu để cải tiến sản xuất

Tình nguyện viên cao cấp JICA, Ông Kobayashi Noriaki giảng
dạy cho học viên về kỹ năng quản lý dữ liệu để cải tiến sản xuất

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa phía
Bắc (TAC-HN) thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa phối hợp với ông
Kobayashi Noriaki -Tình nguyện viên cao cấp của Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)- tổ chức Khóa
học phân tích dữ liệu để cải tiến sản xuất ở Hà Nội cho
các nhà quản lý sản xuất tại một số doanh nghiệp.
Trong khóa học 4 ngày này, ông Kobayashi trực tiếp
giảng dạy cho các học viên về kỹ năng quản lý dữ liệu
cơ bản, xây dựng biểu đồ xu hướng và mục tiêu, xây
dựng cách phân loại và đánh giá qua chỉ số Sigma, xác
lập kế hoạch và trình bày kế hoạch cải tiến đối với
từng doanh nghiệp.
Sau 3 ngày học đầu tiên, từ ngày 30/5 đến 1/6, học
viên tự xây dựng kế hoạch cải tiến và triển khai thực
hiện trong vòng 2 tháng tiếp theo tại chính doanh
nghiệp của mình. Trong thời gian 2 tháng đó, ông
Kobayashi cũng trực tiếp đến các doanh nghiệp của
học viên để tư vấn về việc áp dụng kế hoạch cải tiến.
Đến ngày 1/8, học viên sẽ báo cáo kết quả áp dụng tại
doanh nghiệp của mình.
Trong bối cảnh Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và sẽ có

hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Khóa học phân tích dữ
liệu để cải tiến sản xuất hướng đến mục tiêu tăng
cường khả năng giám sát hiệu quả của doanh
nghiệp, tăng cường khả năng thúc đẩy cải tiến một
cách cụ thể thông qua việc thực hành và trải nghiệm
cải tiến thực tế tại chính doanh nghiệp của học viên.
Học viên được kỳ vọng sẽ trở thành người lãnh đạo
hoặc trưởng nhóm thực hiện cải tiến tại doanh
nghiệp.
Sau khi nhận được đánh giá tích cực từ phía Cục
Phát triển Doanh nghiệp cũng như sự quan tâm từ
những doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, TAC-HN và
ông Kobayashi Noriaki tiếp tục triển khai thêm một
khóa học tương tự trong các ngày từ 19-21/6/2017
và buổi báo cáo sẽ diễn ra vào ngày 27/9/2017.
Ông Kobayashi Noriaki là một trong 50 Tình
nguyện viên của JICA hiện đang hoạt động tại Việt
Nam. Ông được JICA phái cử đến TAC-HN với
ngành nghề quản lý chất lượng, trong nhiệm kỳ
công tác từ 23/3/2016 đến 22/3/2018. Cho đến nay,
ông đã hỗ trợ được 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
phía Bắc, qua đó đào tạo nâng cao năng lực cho các
nhân viên ở TAC-HN, trong lĩnh vực tổ chức, tư
vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bế giảng Chương trình “Giám đốc chiến lược” khóa 1
Ngày 27/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị thành phố
Hải Phòng đã diễn ra Lễ bế giảng chương trình “Giám
đốc chiến lược” Keieijuku khóa 1 Hải Phòng.
Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải

Phòng; Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng; Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); trường Đại
học Ngoại thương; Viện phát triển nguồn nhân lực
Việt Nam – Nhật Bản (VJCC); Hội khoa học phát
triển phát
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triển nguồn nhân lực nhân tại Hải Phòng; CLB
Keieijuku Việt Nam; cùng đại diện các Sở ban ngành,
đoàn thể, các tổ chức Hiệp hội và các cơ quan thông
tin truyền thông.
Sau 10 tháng học tập, trong đó có 2 tuần thực tập tại
Nhật Bản, 25 doanh nhân học viên đến từ 19 doanh
nghiệp hiện đang kinh doanh trên địa bàn thành phố
Hải Phòng đã bảo vệ thành công báo cáo tốt nghiệp và
nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học Keieijuku
khóa 1 Hải Phòng từ Hiệu trưởng trường Đại học
Ngoại thương cùng kỷ niệm chương của Đại sứ Nhật
Bản tại Việt Nam.
PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại
học Ngoại thương, đơn vị tổ chức khóa học, đã phát
biểu chúc mừng 25 học viên Keieijuku khóa 1 và đánh
giá cao tinh thần ham học hỏi, cầu tiến cũng như sự
gắn kết cộng đồng doanh nghiệp của các doanh nhân
Hải Phòng.
Hiệu trưởng cũng bày tỏ hy vọng thông qua chương
trình này sẽ tạo ra một đội ngũ cán bộ quản lý mang
đậm bản sắc Việt, với kiến thức hiện đại, am hiểu về
triết lý và mô hình kinh doanh Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Nguyễn Xuân
Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố
Hải Phòng chúc mừng 25 doanh nhân học viên đã
tốt nghiệp khóa học Keieijuku khóa 1 Hải Phòng
và bày tỏ mong muốn các doanh nhân sẽ mang
những kiến thức học được từ các chuyên gia Nhật
Bản về áp dụng điều hành doanh nghiệp mà mình
đang quản trị, góp phần phát triển doanh nghiệp
đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố
Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung.

.

Hình ảnh tại lễ bế giảng Keieijuku khóa 1 tại Hải
Phòng ngày 27/06/2017
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