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Nâng cánh ước mơ - Nâng tầm doanh nghiệp

Uy tín, chất lượng với bề dày kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp
  về quản lý kinh doanh sản xuất theo phong cách Nhật Bản

Tính thực tiễn, ứng dụng cao của các chương trình đào tạo

Cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức
  kinh tế, giáo dục, văn hóa Việt Nam - Nhật Bản



CẢM NHẬN
CỦA HỌC VIÊN

“Các khóa học tại 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 ngọn lửa nhiệt 
tình, ý chí quyết tâm, tinh thần của người Nhật, cũng 
như phương pháp truyền lửa vào trong doanh 
nghiệp của mình... và đặc việt là biết mơ cao hơn, 
nhìn xa hơn”

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế do trường Đại học 
Ngoại thương cấp bằng, được thiết kế trên cơ sở 3 trụ cột: Kiến thức 
kinh doanh quôc tế, phương thức kinh doanh Nhật Bản và bản sắc 
văn hóa con người Việt Nam. Trường Đại học Ngoại thương triển khai 
đào tạo theo khung chương trình và giáo trình chuyển giao từ mô 
hình đào tạo cử nhân kinh doanh tiên tiến của các trường Đại học 
Nhật Bản, với đội ngũ giảng viên là các giáo 
sư, chuyên gia, giảng viên đến từ các trường 
đại học Nhật Bản, ĐH Ngoại thương và các 
doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải 
nghiệm thực tiễn với sự hỗ trợ từ cộng đồng 
doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, được bồi 
dưỡng tư duy kinh doanh quốc tế, trang bị 
năng lực làm việc hiệu quả, hiện đại và phát 
huy tinh hoa văn hóa, đạo đức kinh doanh 
Việt Nam - Nhật Bản.

“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”

“Thành công của khóa học ngoài những kiến thức 
uyên bác, chuyên sâu của các chuyên gia cao cấp 
Nhật Bản còn là những trải nghiệm, chia sẻ, giao lưu, 
học hỏi giữa các học viên trên khắp ba miền đất 
nước. Chúng tôi đã ứng dụng triệt để các kiến thức, 
giúp doanh nghiệp liên tục phát triển và tăng 
trưởng”.

“Bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ ứng xử 
của cán bộ, nhân viên VJCC về sự nhiệt tình, chu đáo, 
và luôn luôn niềm nở với các học viên. Về mặt kinh 
doanh, ngoài việc học được kiến thức lý thuyết, 
chúng tôi còn được các thầy chỉ dẫn cho cách thức 
tiếp cận thị trường Nhật Bản, nhờ vậy, từ năm 2010 
đến nay, công ty chúng tôi thường xuyên xuất hàng 
đi thị trường Nhật Bản và số lượng khách hàng ngày 
càng tăng”.

“Trước khi tham gia khóa học tiếng Nhật N1 - cấp tốc 
tại VJCC, tôi đã 3 lần tham gia kỳ thi năng lực tiếng 
Nhật cấp độ N1 nhưng không đỗ. Sau khi tham gia 
khóa học tại đây, tôi đã đỗ. Và nhờ đó, tôi đã nhận 
được phụ cấp từ công ty”.

Ông Phạm Việt Khoa
Tổng Giám đốc

Ông Vũ Văn Nhân
Giám đốc

Ông Đoàn Hồng Hải
Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Lan Anh
Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Hà Yến

Bà Nguyễn Thị Hương Phúc
Công ty Nikken International Asia
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Những kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại và thực tiễn được thiết 
kế công phu và có tính hệ thống, cung cấp bức tranh toàn cảnh về 
quản trị doanh nghiệp ở góc nhìn của một nhà quản lý cấp cao.
Keieijuku trang bị cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tư 
duy toàn cầu, tư duy chiến lược và các năng 
lực điều hành doanh nghiệp. Các chuyên gia 
Nhật Bản giàu kinh nghiệm không chỉ giảng 
dạy, tư vấn mà còn truyền cho học viên tinh 
thần Nhật Bản trong kinh doanh, sự thấu hiểu 
về sứ mệnh doanh nhân và trách nhiệm xã 
hội. Keieijuku kết nối một cộng đồng doanh 
nhân Việt Nam quyết tâm đổi mới và phát 
triển theo mô hình quản trị Nhật Bản.

Các khóa đào tạo Giám đốc Nhân sự (CPO), Giám đốc sản xuất 
(PPD) và đào tạo ngắn hạn trang bị kiến thức và công cụ hiệu quả 
trong quản lý hiện trường sản xuất, marketing, bán hàng và quản 
trị nguồn nhân lực v.v. Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng 
đầu Nhật Bản với kinh nghiệm thực tiễn 
phong phú, lâu năm tại các tập đoàn lớn, 
trực tiếp giảng dạy, tư vấn giúp cho học 
viên hình thành năng lực tìm kiếm và giải 
quyết vấn đề; xây dựng kế hoạch hành 
động - thực thi - giám sát và cải tiến 
(P-D-C-A), phát triển tư duy chiến lược và 
tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng 
theo phong cách Nhật Bản.

Các khóa học tiếng Nhật tổ chức tại VJCC đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của học viên, từ các lớp tiếng Nhật sơ cấp đến các lớp luyện 
thi năng lực tiếng Nhật JLPT và các lớp tiếng Nhật thương mại, 
biên phiên dịch. Sự đảm bảo về chất lượng 
đào tạo và mức học phí hợp lý đã và đang 
tạo nên thương hiệu VJCC trong cộng đồng 
Nhật ngữ Việt Nam. Với hơn 15 năm xây 
dựng chương trình đào tạo cùng với đội 
ngũ giảng viên Việt Nam, Nhật Bản giàu 
kinh nghiệm, VJCC góp phần bồi dưỡng 
nguồn nhân lực tiếng Nhật có chất lượng, 
phù hợp với yêu cầu trong mối quan hệ hợp 
tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Các sự kiện lớn như Giao lưu kết nối kinh doanh giữa cộng đồng 
Doanh nghiệp học viên VJCC với cộng đồng doanh nghiệp Nhật 
Bản, Ngày hội việc làm, Giao lưu sinh viên Việt Nam - Nhật Bản, 
giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các Trung tâm Nhật Bản trên 
toàn thế giới... được tổ chức thường niên tại 
VJCC dựa trên sự hợp tác tin cậy giữa VJCC 
với nhiều tổ chức Kinh tế, văn hóa, giáo dục 
vủa Nhật Bản. Uy tín và thành công của các 
sự kiện này trong suốt thời gian qua góp 
phần không nhỏ tạo nên hình ảnh VJCC là 
cầu nối gắn kết Việt Nam và Nhật Bản trên 
nhiều phương diện.
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“Nhân lễ ra mắt Viện phát triển nguồn nhân lực 
Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), tôi xin gửi tới các 
cán bộ, giảng viên, nhân viên, chuyên gia, học 
viên đã và đang công tác, học tập tại Viện VJCC 
lời chúc mừng nồng nhiệt.

Việc ra đời Viện VJCC đánh dấu bước chuyển 
sang một tầm cao mới trong quan hệ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa 
Trường Đại học Ngoại thương với các trường đại học, viện nghiên cứu, các 
tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam.  
Đây cũng là một trong những kết quả của Dự án Phát triển Nguồn nhân lực 
Kinh doanh của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA tại VJCC trong suốt 
16 năm vừa qua.
Với 3 trụ cột chính để xây dựng và phát triển - tri thức hiện đại, phương thức 
Nhật Bản, văn hóa và con người Việt nam, Viện VJCC sẽ là nơi đưa người học, 
đưa doanh nghiệp đến với Việt Nam, đến với khu vực Đông Nam Á, đến với 
nhật Bản và Thế Giới.”

PSG.TS Bùi Anh Tuấn
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương

Konaka Tetsuo
Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

Được thành lập vào năm 2000, với 2 cơ sở tại Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Viện VJCC thực 
hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao phục vụ cho nền kinh tế thị trường và 
hội nhập Quốc tế ở Việt Nam, đồng thời góp phần 
tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia thông qua 
các hoạt động đào tạo tiếng Nhật cũng như giao 
lưu văn hóa. JICA cùng với trường Đại học Ngoại 

thương là đơn vị hỗ trợ cho các hoạt động  này của Viện.
Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là khóa học 
Keieijuku đã đào tạo được hơn 400 học viên là các Giám đốc, các nhà lãnh đạo 
Doanh nghiệp. Hoạt động đào tạo tiếng Nhật và Giao lưu văn hóa cũng đang 
bước vào giai đoạn hoạt động tự chủ. Ngoài ra, năm 2017, với sáng kiến của Đại 
học Ngoại Thương và Viện VJCC, chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh Quốc 
tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản đã được triển khai tại Viện VJCC.
Trong thời gian tới, với việc tận dụng và phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy 
được dưới sự hỗ trợ của JICA, tôi tin rằng viện VJCC sẽ phát triển lớn mạnh để 
cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam.

Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị 
doanh nghiệp theo tinh thần Nhật Bản; cầu nối tri thức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng 
đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối kinh doanh và văn hóa -  giáo dục giữa hai quốc 
gia Việt Nam - Nhật Bản.

Tầm nhìn: Viện Phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản trở thành tổ chức có uy tín trong 
các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh 
nghiệp theo mô hình Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và các nước trong khu vực.

Giá trị cốt lõi: Uy tín - Chất lượng - Thực tiễn - Bền vững

2017: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản ( Viện VJCC) được thành lập trên cơ sở nâng 
cấp hai Trung tâm VJCC Hà Nội và TP.HCM, có nhiệm vụ duy trì, phát triển các hoạt động thuộc Dự án 
VJCC và triển khai đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.

2014: VJCC triển khai chuỗi Seminar tiếp lửa kinh doanh (Busines Follow-up Seminar), kết nối và hỗ trợ cộng 
đồng doanh nghiệp học viên.
2014: Mở rộng quy mô Chương trình Keieijuku tại VJCC Hà Nội và VJCC TP.HCM
2011: VJCC mở rộng kết nối kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, nghiệp 
đoàn kinh tế Nhật Bản.
2010: Thành lập Câu lạc bộ KEIEIJUKU, kết nối các doanh nghiệp học viên chương trình Kinh doanh cao cấp

2002: Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động

2001: Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.

2000: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Dự án xây dựng hai Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC).

1998: Hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản ký Hiệp định về hợp tác Kỹ thuật giữa hai quốc gia.

2009: Khai giảng Chương trình Kinh doanh cao cấp - KEIEIJUKU khóa 1, đào tạo doanh nhân Việt Nam

2008: VJCC mở rộng hoạt động hỗ trợ du học Nhật Bản và ngày hội việc làm cho sinh viên Việt Nam

2007: VJCC triển khai mô hình doanh nghiệp điển hình Việt Nam áp dụng QLSX theo lương thức Nhật Bản 
(Monozukuri).
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2015: VJCC mở rộng quy mô Chương trình Keieijuku và các khóa đào tạo quản lý, kinh doanh tại
TP Hải Phòng

VIỆN VJCC


