
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Phát hành ngay 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU VIỆT NAM  

KỶ NIỆM 10 NĂM 

Hà Nội, ngày 15/11/2019 - Trong không khí mùa thu Hà Nội, lễ kỷ niệm 10 năm Chương trình 

đào tạo Kinh doanh cao cấp KEIEIJUKU Việt Nam được tổ chức ngày 15/11/2019 quy tụ gần 

400 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc, cùng hội ngộ, 

tri ân thầy cô và mở rộng kết nối.  

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, từ năm 2009 đến nay, 

Trường Đại học Ngoại thương đã và đang thực hiện rất thành công một chương trình đào tạo 

doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp xây dựng mô hình doanh nghiệp điển hình Việt Nam, áp 

dụng quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản (Monozukuri) dưới sự hỗ trợ của Cơ quan hợp 

tác quốc tế Nhật Bản JICA. Sau hành trình 10 năm, KEIEIJUKU đã đào tạo được một đội ngũ 

lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, luôn nỗ lực cống hiến cho xã hội bằng những sản 

phẩm hàng hóa chất lượng và tinh thần quản trị “lấy con người làm trung tâm”, “kinh doanh thắp 

lửa trái tim”, “kinh doanh bằng tự lực tự cường và bằng sự tử tế”. 

Sự kiện kỷ niệm 10 năm là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp KEIEIJUKU Việt Nam mở 

rộng kết nối, nâng cao hình ảnh và tinh thần kinh doanh của mình trước các tổ chức ngoại giao, 

kinh tế và hiệp hội doanh nghiệp hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản.  

 

Năm 1998, hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định Hợp tác Kỹ thuật và năm 2000, 

Thủ tưởng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Dự án xây dựng hai Trung tâm VJCC tại Hà Nội và 

Tp. Hồ Chí Minh do trường Đại học Ngoại thương thực thi bằng nguồn vốn viện trợ của Chính 

phủ Nhật Bản. 



Năm 2001 và 2002, Trung tâm VJCC Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, 

triển khai ba mảng hoạt động chính là vận hành các khóa học kinh doanh, các khóa học tiếng 

Nhật và giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Năm 2017, Viện phát triển nguồn nhân lực Việt 
Nam- Nhật Bản (Viện VJCC) được thành lập được thành lập trên cơ sở nâng cấp hai Trung tâm 

VJCC, có nhiệm vụ duy trì, phát triển các hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp và triển khai đào 

tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản. 
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Thông tin phục vụ báo chí xin liên lạc: 

 

(Mr.) NGUYỄN HOÀNG THẮNG 

Trưởng ban truyền thông sự kiện, Câu lạc bộ Keieijuku 

Điện thoại: 0964 67 0099 

Email: thang.nguyen@belcholat.com – nghenoi@gmail.com 

 

(Ms.) PHẠM THỊ VIỆT HÒA 

Cán bộ Dự án, Văn phòng JICA Việt Nam 

Điện thoại: 0904 255 452 

Email: PhamThiVietHoa.VT@jica.go.jp 

 


