








Thể hiện bề dày kinh nghiệm và bí quyết tích luỹ của Viện VJCC

KEIEIJUKU

Khóa học 10 tháng dành cho các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp, được thiết kế một cách 

hệ thống các kiến thức thực tiễn cần thiết cho quản trị doanh nghiệp. 
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm quản trị, chuyên môn sâu, chủ yếu là các chuyên gia 
Nhật Bản.

Thành tựu hợp tác kinh doanh 
với doanh nghiệp Nhật Bản

Giám đốc BMC   Ông Vũ Văn Nhân

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn FECON
Ông Phạm Việt Khoa

● Phương pháp học tập: chuyên sâu và thực tế, tiếp cận đa diện. Các 
bài giảng bao gồm quá trình từ lập chiến lược công ty đến thực hiện, 
thảo luận nhóm về chính các doanh nghiệp của học viên, tham quan 
doanh nghiệp v.v., nuôi dưỡng năng lực tự phát hiện vấn đề, suy 
nghĩ giải pháp giải quyết vấn đề và thực thi triển khai. Ngoài ra, các 
học viên cũng sẽ đến thăm Nhật Bản vào cuối khóa học để tham 
quan các doanh nghiệp Nhật Bản và tiến hành các hoạt động kết nối.

● Nội dung mô hình quản trị kinh doanh Nhật Bản: học viên sẽ học các 
giá trị quan từ đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp, sứ mệnh của nhà 
quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các phương pháp 
quản lý sản xuất, quản lý nhân sự v.v.

● Kết nối học viên của chương trình: Các học viên tốt nghiệp 
"KEIEIJUKU" đã thành lập “Câu lạc bộ KEIEIJUKU”, kết nối mạnh 
mẽ của các nhà quản lý Việt Nam- những người hiểu được thế 
mạnh của mô hình quản trị kinh doanh Nhật Bản, đang nỗ lực đổi 
mới và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Ngoài ra, CLB còn có thêm ngày 
càng nhiều đối tác giao thương là các doanh nghiệp Nhật Bản, các 
doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường khu vực và quốc tế.

Các khóa học tại Viện VJCC đã giúp chúng tôi mở rộng tầm 
nhìn quản lý trên giác độ tư duy toàn cầu; trang bị kiến thức 
khoa học để xây dựng, điều chỉnh Mục tiêu kinh doanh, Chiến 
lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia truyền cho chúng tôi 
về ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm, tinh thần của người 
Nhật, cũng như phương pháp truyền lửa trong doanh nghiệp 
của mình.  Và đặc biệt là biết mơ cao hơn, nhìn xa hơn. 

Phải nói rằng chương trình học được thiết kế rất 
công phu tạo ra dòng chảy liên tục của kiến thức 
một cách bài bản, hệ thống, giúp cho học viên 
càng học càng thấy các vấn đề hiện ra rõ nét, rất 
cụ thể và sát với thực tiễn doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam.

Cảm nhận 
của học viên

Từ năm 2017 đến năm 2020, các doanh nghiệp KEIEIJUKU từ 
khóa 1 đến khóa 12 đã đạt ký kết và thực hiện được hơn 20 
hợp đồng với các đối tác Nhật Bản, đạt được nhiều thành tích 
kinh doanh, giao thương thực tế như các hợp đồng mua bán, hợp 
đồng đại lý, đơn đặt hàng linh kiện v.v. trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau như điện tử, máy móc, dược phẩm, in ấn, thực phẩm và 
nông nghiệp v.v.



Tăng cường năng lực sẵn sàng áp dụng thực tiễn

Khóa học kinh doanh trung 
và ngắn hạn

● Học hỏi kiến thức và trí tuệ dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các giảng viên 
giàu kinh nghiệm.

● Trong lĩnh vực quản lý sản xuất, chúng tôi thiết kế những khóa học giúp học 
viên hiểu và thực hành tốt 5S, Kaizen, PDCA... đồng thời thấm nhuần tinh thần 
của doanh nghiệp Nhật Bản áp dụng vào hoạt động quản lý với tư duy chiến 
lược.

● Chúng tôi cũng đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp bằng một số 
khoá đào tạo với mô hình giả định trong ngành dịch vụ.

● Chúng tôi cũng thực hiện đào tạo và tư vấn tại hiện trường v.v. theo nhu cầu 
của từng doanh nghiệp (Tư vấn doanh nghiệp / Đào tạo theo yêu cầu).

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Kết nối kinh doanh

Chúng tôi tổ chức các buổi giao lưu kinh doanh, đàm phán 
thương mại trực tiếp hoặc trực tuyến giữa các doanh nghiệp Nhật 
Bản với các doanh nghiệp Việt Nam – những người có tiềm năng 
cao, đã hiểu sâu về mô hình quản trị kinh doanh và thói quen kinh 
doanh Nhật Bản tại các khoá KEIEIJUKU v.v. Chúng tôi cũng tổ 
chức các buổi hội thảo giới thiệu môi trường kinh doanh tại Việt 
Nam, giới thiệu doanh nghiệp hai nước, các cuộc gặp gỡ doanh 
nhân trên nền tảng các sự kiện đó v.v. Các sự kiện, hội thảo luôn 
nhận được sự quan tâm của cả doanh nghiệp Nhật Bản và Việt 
Nam. Tổng số người tham dự đã lên tới hơn 4.000 người. 

Cảm nhận của người tham dự: 
Vào tháng 12/2021, Viện VJCC hợp tác với Trung tâm JICA 

Hokuriku, tổ chức sự kiện giao lưu thương mại trực tuyến. Bốn (4) 
doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tìm kiếm đối tác Việt Nam đã 
đàm phán thương mại với 23 doanh nghiệp Việt Nam và đã phát 
biểu rằng: 

Tôi cảm nhận được động 
lực và tiềm năng của các 
doanh nghiệp Việt Nam. 
Tôi muốn xây dựng mối 
quan hệ kinh doanh tốt 
đẹp từ bây giờ.
 (Công ty Nhật Bản)

Tôi đã biết được các doanh 
nghiệp cùng ngành đang 
nghĩ gì, đang hoạt động 
như thế nào và học hỏi 
cũng như được tiếp thêm 
động.
(Công ty Nhật Bản)

Chúng tôi kì vọng có thể 
kết nối kinh doanh với các 
công ty Nhật Bản và xây 
dựng sự hợp tác tốt đẹp 
trong tương lai. 
(Công ty Việt Nam) 

■ Đào tạo quản lý cấp trung và cấp cơ sở
■ Khóa học thiết kế có hệ thống về quản lý nhân sự, quản lý sản xuất 

(bao gồm quản lý chất lượng, quản lý hàng tồn kho), quản lý tài chính, v.v.

■ Các khoá học trung hạn với sự tích hợp nhiều chuyên đề và các 
khóa học ngắn hạn cho các nội dung riêng lẻ. 

■ Giảng viên là các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm 
quản lý công ty và hiện trường nhà máy. 



Ngày hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp JIB và các khóa đào tạo tiếng Nhật / 
kinh doanh là cầu nối giữa sinh viên mong muốn làm việc cho các công ty Nhật 
Bản với các các công ty mong muốn tuyển sinh viên/học viên xuất sắc của 
Viện VJCC. Chúng tôi đã tổ chức ở cả Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh,  bằng hình 
thức trực tiếp và trực tuyến, với nhiều nội dung phong phú: giới thiệu doanh 
nghiệp, thực tập và thông tin việc làm, nghiệp vụ khi tuyển dụng của doanh 
nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo về các quy tắc kinh 
doanh tại Nhật Bản, về yêu cầu nhân sự của các công ty Nhật Bản qua chia sẻ 
của các cựu học viên và tư vấn viên của doanh nghiệp Nhật Bản. Ngày hội 
việc làm trực tuyến tổ chức vào tháng 12/2021 với 6 công ty Nhật Bản đang 
mở rộng kinh doanh vào Việt Nam tham dự và giới thiệu đã thu hút khoảng 
500 sinh viên tham gia. 

Nuôi dưỡng nguồn nhân lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp trong tương lai

Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc 
tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB)

“Ngày hội việc làm – Job Fair” cho sinh viên và học viên Việt Nam

● Các học phần do giảng viên Nhật Bản và Việt Nam giảng dạy; 
sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ cao với các học phần bằng 
tiếng Anh, các môn tiếng Nhật bắt buộc.

● Sinh viên tốt nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực 
cho cả Việt Nam và 
Nhật Bản, với tư cách 
là nhân lực am hiểu 
văn hóa kinh doanh 
Nhật Bản, có kỹ năng 
thực hành và có thể 
tận dụng hết khả năng 
ngoại ngữ của mình.

Hỗ trợ kết nối nhân lực – nhân tài

Ghi chú: Từ năm học 2022-2023, Viện VJCC, Trường Đại học Ngoại thương sẽ triển khai đào tạo cử nhận Kinh doanh số (DIB). Chương trình được xây dựng trên hai trụ cột 
là công nghệ và kinh doanh quốc tế, áp dụng phương pháp “học tập từ dự án” sử dụng kết hợp “đồng giảng daỵ” 3 bên có sự hợp tác của các trường ĐH Nhật Bản, các 
doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. 

■ 3 trụ cột: Kiến thức kinh doanh quốc tế, phương thức kinh doanh Nhật Bản 
và bản sắc văn hoá con người Việt Nam 

■ Đào tạo các nhà quản lý điều hành doanh nghiệp trong tương lai có trình độ tiếng Anh 
(IELTS 6.5 trở lên) và trình độ tiếng Nhật (JLPT N3 trở lên)

■ Khai giảng khoá đầu tiên vào năm học 2017-2018 theo hệ thống tuyển sinh chính quy 
của Trường Đại học Ngoại thương

■ Năm 2021: 59 sinh viên khóa thứ 1 tốt nghiệp vào tháng 8; 83 tân sinh viên nhập học vào 
tháng 9 trên tổng số 340 sinh viên đang theo học năm 2021 - 2022.

● Trong thời gian học tại trường, sinh viên được rèn luyện, nâng 
cao kỹ năng thực với sự hợp tác và đánh giá của đại diện 
doanh nghiệp Nhật Bản trong việc lập kế hoạch kinh doanh, 
thực tập tại các doanh nghiệp KEIEIJUKU và các doanh 
nghiệp Nhật Bản v.v.



Đa dạng và chất lượng cao

Giáo dục tiếng Nhật

■ Tổ chức các khóa học đa dạng từ trình độ sơ cấp đến các lớp luyện thi năng 
lực tiếng Nhật JLPT và các lớp tiếng Nhật biên, phiên dịch đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của học viên.

■ Các khóa học được thiết kế nội dung tiêu chuẩn, chọn lọc và có chất lượng cao, 
do các giảng viên giàu kinh nghiệm ở bậc đại học giảng dạy.

■ Học phí hợp lý

Cảm nhận của học viên 
đã vượt qua kỳ thi năng 
lực tiếng Nhật JLPT

● Các khóa học tiếng Nhật của Viện VJCC được đông đảo người 
học tại Hà Nội và TP.HCM ưa chuộng, đã và đang tạo nên 
thương hiệu Viện VJCC trong cộng đồng Nhật ngữ Việt Nam

● Chúng tôi cũng xây dựng và cung cấp các khóa học thiết kế 
theo yêu cầu của từng doanh nghiệp và tổ chức.

● Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã đào tạo nhiều thế hệ nhân 
lực tiếng Nhật ưu tú, am hiểu ngôn ngữ và văn hóa của Nhật 
Bản và Việt Nam, góp phần vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp 
giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Trước khi tham gia khóa luyện thi N1 cấp tốc tại Viện VJCC, tôi đã 
3 lần tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1 nhưng đều 
không đỗ. Sau khi tham gia khoá học của Viện VJCC tôi đã thi đậu 
và được nhận trợ cấp của công ty.

Các khóa học

Khóa luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT JUNBI / TAISAKU: Luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT từ N3 đến N1

Khóa tiếng Nhật thương mại: Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật trong công việc. 

Luyện thi tiếng Nhật thương mại

Ngoài ra còn có Khóa tiếng Nhật sơ cấp, khoá Biên phiên dịch Nhật – Việt, Khóa Kế toán tiếng Nhật (Boki) v.v.

Nhân viên công ty Nikken International Asia Co., Ltd.
Chị Nguyễn Thị Hương Phúc


