
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU KHÓA 12 

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN (VJCC)  

Thứ Hai, ngày 24/09/2018, thời gian từ 9:00 ~  

Bài phát biểu của ông Junichi KAWAUE, Tổng Lãnh sự Nhật Bản 

 

● Bà Nguyễn Thị Hiền, Viện Trưởng VJCC 

● Ông Tô Bình Minh,  Giám Đốc Trung Tâm VJCC TP.HCM 

● Thưa toàn thể quý vị 

 

1. Trước tiên, xin cảm ơn Ban Tổ chức đã mời tôi đến tham dự Lễ Khai giảng Khóa 

học kinh doanh cao cấp Keieijuku khóa 12 và xin chào 30 bạn học viên mới của Khóa 

học ngày hôm nay. Sau đây, Thay mặt Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM tôi 

xin có đôi lời phát biểu. 

 

2. Với vị trí trung tâm tại khu vực Đông Nam Á và dân số trên 90 triệu dân, Việt Nam 

ngày càng trở thành quốc gia có vai trò dẫn đầu trong khu vực. Tuy nhiên, tôi cho 

rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực thì việc phát triển 

ngành công nghiệp phụ trợ và tăng cường năng lực sản xuất của từng địa phương, 

đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng sản 

phẩm và có chuyên môn cao trong lĩnh vực kinh doanh là điều vô cùng quan trọng.  

 

3. Chương trình đào tạo của Khóa học Keieijuku được giảng dạy trong 10 tháng bởi 

các giảng viên người Nhật Bản và Việt Nam. Tôi được biết các bạn học viên của Khóa 

12 lần này là những người đã có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản, 

hoặc là những người làm việc tại các đơn vị cùng hợp tác với  doanh nghiệp Nhật Bản. 

Tóm lại, hầu hết các bạn đều là những người đã từng tiếp xúc với Nhật Bản. Tôi nghĩ 

rằng,  trong quá trình làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản,  có lẽ các bạn cũng 

từng gặp phải các vấn đề hoặc có những điều thắc mắc khó hiểu. Vì vậy, tôi mong 

rằng, thông qua Khóa học Keieijuku này sẽ giúp cho các bạn giải quyết được các 

vướng mắc hiện có và  giúp cho mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật 

Bản ngày càng được mở rộng hơn, đồng thời, góp phần cống hiến cho sự phát triển 



của nền kinh tế giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.  

 

4. Tôi kỳ vọng, các bạn học viên Khóa học Keieijuku khóa 12 sẽ không ngừng phấn 

đấu học tập, đồng thời, luôn giữ vững cao độ tinh thần học hỏi và mục đích học tập 

của mình trong suốt khóa học từ nay cho đến khi tốt nghiệp sau 10 tháng nữa. Tôi 

mong, tất cả các bạn sẽ phát huy năng lực của mình trên những tuyến đầu trong tất cả 

ngành nghề của nền kinh tế Việt Nam, giống như các anh chị SENPAI ở những khóa 

trước. Về phía VJCC, thông qua việc tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng 

lực cho các nhà kinh doanh và những người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ 

góp phần cống hiến vào cho sự phát triển của Việt Nam. 

 

5. Cuối cùng, xin chúc các bạn học viên Khóa học Keieijuku Khóa 12 cùng toàn thể 

quý vị khách quý dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn./. 


