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Khóa học diễn ra trong 10 kỳ, 8 kỳ học tại Tp HCM, 1 kỳ học tại 
Hà Nội (mỗi kỳ học tập trung 5 ngày trong 1 tháng), 1 kỳ học 
đặc biệt từ 1 đến 2 tuần tại Nhật Bản.

Mức đóng góp: 73.000.000 VNÐ/người
(Ðã bao gồm chi phí cho kỳ học tại Nhật Bản).

ĐỐI TƯỢNG

MỨC ĐÓNG GÓP

KEIEIJUKU – KHÓA 10

Chuyến tham quan và học tập tại Nhật Bản của lớp Keieijuku - khóa 4, 5 & khóa 6

Lãnh đạo các doanh nghiệp (Chủ tịch/ Phó Chủ 
tịch HÐQT, CEO, Giám đốc, Phó Giám đốc,...)
* Doanh nghiệp đóng tại Việt Nam
* Doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế tạo 
thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ (trừ các 
doanh nghiệp da giầy, dệt may)

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Bài luận (bằng tiếng Việt và 1 bản dịch ra tiếng 
Anh hoặc tiếng Nhật) giới thiệu về bản thân học viên và doanh nghiệp, nêu những vấn đề tồn tại của 
doanh nghiệp và phương hướng giải quyết.
(Mẫu hồ sơ có thể tải về tại: www.vjcchcmc.org.vn/upload/Maudangky-Keieijuku.doc)

2. Thư giới thiệu của lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 11/9/2017
Thông báo trúng tuyển: 25/9/2017
Khai giảng khóa học Keieijuku 10 - kỳ 1: 10/10/2017 (dự kiến)

THỜI HẠN

HỒ SƠ CHÍNH THỨC ÐƯỢC GỬI QUA BƯU ÐIỆN HOẶC NỘP TRỰC TIẾP
Bì thư ghi rõ:   HỒ SƠ DỰ TUYỂN KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP- KEIEIJUKU 10
                      Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản
                                 tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC-HCMC)
   Ðịa chỉ :      15, D5, P. 25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
File mềm hồ sơ xin gửi qua email đến:  bc@vjcchcmc.org.vn

KEIEIJUKU 
chương trình đào tạo Doanh nhân  Việt Nam do VJCC thực hiện từ 
năm 2009 dưới  dự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
(JICA).
Chương trình được thiết kế công phu và có tính hệ  thống với những 
kiến thức kinh doanh hiện đại và tính ứng dụng thực tiễn cao.
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về quản trị doanh  nghiệp theo 
phong cách Nhật Bản với tư duy chiến lược toàn cầu
Phương pháp đào tạo giúp học viên vận dụng kiến  thức vào thực 
tiễn nhằm cải tiến, đổi mới doanh  nghiệp.
Tạo cơ hội kết nối kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm quản  lý trong 
cộng đồng Keieijuku và các tổ chức, doanh  nghiệp Nhật Bản.
Lan tỏa và nhân rộng “Tinh thần  Nhật Bản” trong các
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Nhật Bản: chuyên gia hàng đầu 
với  kinh nghiệm thực tiễn phong phú và lâu 
năm tại  các Doanh nghiệp Nhật Bản trên 
khắp thế giới.
Giảng viên Việt Nam:  chuyên gia có bề dày 
kinh nghiệm trong  đào  tạo  và  tư  vấn  
doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội 
nhập Quốc tế.

KEIEIJUKU – KHÓA 10



“KEIEIJUKU là khóa học rất hữu ích đối với  nhà quản trị   doanh 
nghiệp Việt Nam. Sự khác biệt của chương trình là ở  sự  thay  đổi  
nhận  thức  về  con  đường  phát  triển   doanh nghiệp bền vững 
và sứ mệnh cống hiễn xã hội cho doanh  nhân Việt Nam.”
Bà Trần Thị Thu Trang,  Giám đốc Công ty CP Hanel PT

“Khóa học 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, Triết  lý kinh doanh, Chiến lược kinh doanh của 
mình. Các chuyên gia truyền cho chúng tôi  ngọn lửa nhiệt t ình, ý 
chí  quyết tâm, t inh thần của người Nhật,  cũng như phương pháp
truyền lửa vào trong Doanh nghiệp của mình. Chúng tôi  đã có thể 
nâng cao Tư duy chiến lược,  năng lực Phát hiện vấn đề,  năng lực 
Giải quyết vấn đề,  năng lực Thực hành, năng lực Lắng nghe, năng 
lực Thuyết trình, năng lực Lãnh đạo. Và đặc biệt là biết mơ cao 
hơn, nhìn xa hơn.”
Ông Hà Thế Phương- Giám đốc Công ty PVC –  Fecon

“Thật tuyệt!  Cần quảng bá cho nhiều người đi  học
Khóa học rất bổ ích.
Doanh nghiệp đã áp dụng được nhiều vào thực tế.
Được truyền đạt nhiều về kỹ năng giao tiếp và hiểu nhiều phong 
tục tập quán các nước.”
Ông Huỳnh Việt  Thương,  Chủ t ịch HĐQT Công ty Viễn Thông A

“Tôi là người làm khoa học,  lập Công ty sản xuất VLXD vì  đam mê mang 
những kiến thức của mình làm ra của cải vật chất hữu ích cho xã hội 
trong khi chưa có sự chuẩn bị bài bản về quản trị  kinh doanh, đã từng 
thất bại.  
Tôi  thường tự học và tham gia 1 số khóa học ngắn ngày về quản trị  
doanh nghiệp. Keiei juku là khóa học bài bản đầu tiên tôi  được tham gia, 
tôi  đã rất kỳ vọng và tới  hôm nay tôi  có thể nói Keiei juku đã cho tôi  
nhiều hơn những gì mong đợi.  Tôi  đã tự t in hơn, ý thức được  những việc 
làm của mình, đã hình dung được con đường phát triển của công ty.  
Được tham gia Keiei juku là một bước ngoặt lớn trong công cuộc sản xuất 
kinh doanh của tôi .  Tôi  mong sao nhiều người bạn của tôi  là chủ những 
Doanh nghiệp nhỏ có cơ hội được học khóa Keiei juku như mình.”
Bà Hoàng Anh Phương, Giám đốc Công ty TENZI

Học kỳ Thời gian Chủ đề Nội dung Giảng viên Địa điểm

Kỳ 1
10~14
Tháng 

10/2017

Lễ khai giảng

Bài giảng đặc 
biệt

“Build Today for Tomorrow”

Khách mời từ 
các tổ chức

Mr. Chosaku 
TODA

Tp.HCM

Kỳ 2
13~17
Tháng 

11/2017

Chiến lược 
kinh doanh 
(phần 1)

Phân tích môi trường kinh doanh, xây dựng  
triết lý kinh doanh và chiến lược quản trị 
doanh nghiệp

Mr. Shinichiro 
KAWAGUCHI Tp.HCM

Kỳ 3
4~8

Tháng 
12/2017

Quản trị sản 
xuất theo 
phương pháp 
Nhật “Mono-
zukuri”

Thực hành sản xuất trên dây chuyền mô phỏng
tại Nhà máy Panasonic Việt Nam
Các công cụ quản trị sản xuất: 5S, Kaizen, 
ECRS…

Mr. Hirata
Mr. Shimizu Hà Nội

Kỳ 4
8~12

 Tháng
1/2018

Marketing 
chiến lược

Phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường  
Phân tích cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh 
tranh
Chiến lược Marketing
Quản trị đổi mới và sáng tạo

Việt Nam Tp.HCM

Kỳ 5
26~30
 Tháng
3/2018

Quản trị và 
Phát triển 
nguồn nhân 
lực

Hoạch định nguồn nhân lực
Tuyển dụng và bổ dụng nhân sự
Đánh giá và quản trị thành tích

Ms. Kyoko 
YAMAZAKI Tp.HCM

Kỳ 6
16~20
Tháng 
4/2018

Chiến lược 
kinh doanh 
(phần 2)

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh, 
các mô hình chiến lược tiêu biểu của Ansoff, 
Rumelt, PPM , BSC, KPI

Mr. Shinichiro 
KAWAGUCHI Tp. HCM

Kỳ 7
14~18
Tháng 
5/2018

Quản trị tài 
chính

Phân tích báo cáo tài chính
Quản trị tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn

Việt Nam Tp. HCM

Kỳ 8
11~15
Tháng 
6/2018

Kế hoạch kinh 
doanh

Mô hình kinh doanh và lập kế hoạch kinh 
doanh  
Thực hành mô phỏng kinh doanh
Xây dựng lộ trình cải cách doanh nghiệp

Mr. Naoki 
SUGIURA Tp.HCM

Kỳ 9

16~28
tháng 

7/2018

Thực tập tại 
Nhật Bản (dành 
cho những học 
viên xuất sắc và 
tham gia 95% 
thời gian toàn 
khóa học)

Thăm quan các doanh nghiệp tại Nhật Bản, 
trao đổi và thảo luận cùng ban lãnh đạo các 
doanh nghiệp.
Tìm hiểu thị trường Nhật Bản, giao lưu và kết 
nối kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản

Nhật Bản Nhật Bản

Kỳ 10
20~24
Tháng 
8/2018

Báo cáo kết 
quả

Báo cáo kết quả thu hoạch từ khóa học
Nhận xét và tư vấn từ chuyên gia, giảng viên

Lễ bế giảng

Chuyên gia 
Nhật Bản, 
Việt Nam

Khách mời từ 
các tổ chức

Tp.HCM
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