
SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA VIỆT NAM- NHẬT BẢN 
TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ông Nguyễn Anh Phong 
- Kinh nghiệm giảng dạy về 
Văn hóa kinh doanh  cho các 
doanh nhân người Việt Nam và 
Nhật Bản
- Kinh nghiệm trợ giảng cho 
các chuyên gia cao cấp của 
Nhật Bản
- Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Đại 
học Nagoya (Nhật Bản) 

Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Hà, Ms. Tuyền, Mr. Đức

GIẢNG VIÊN

Ngày 7 / 11 / 2014
Từ 13:30 ~ 15:30

Tiếng Việt (có phiên dịch sang tiếng Nhật cho các học viên 
Nhật Bản)

• Các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân viên là người Việt Nam làm 
việc trong tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Việt 
Nam. 
Đặc biệt có sự tham gia của 36 học viên Nhật Bản đến từ doanh 
nghiệp Nhật Bản.

THỜI GIAN

NGÔN NGỮ

ĐỐI TƯỢNG

200.000 VNĐ/người
Bao gồm tài liệu và ăn nhẹ 
giữa giờ

HỌC PHÍ

LIÊN HỆ

MỤC TIÊU

NỘI DUNG

PHòNG ĐA NăNG, TòA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, P.25, Q. BÌNH THẠNH

ĐỊA ĐIỂM

• Hiểu được sự khác biệt trong giao tiếp kinh doanh của người Nhật và người Việt
• Phát triển kỹ năng truyền đạt hiệu quả giữa các cá nhân, các nhóm trong tổ chức và với các 
đối tác bên ngoài
• Giao lưu gặp gỡ giữa các học viên Nhật Bản – Việt Nam để hiểu thêm về văn hóa giao tiếp 
của hai nước.
• Tìm kiếm cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản.

1. “Tôi rất muốn hiểu thêm về người Nhật (người Việt) không 
chỉ trong công việc mà cả trong sinh hoạt thường ngày để có 
thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp tốt hơn, nhưng không 
biết làm thế nào”
2. “Tôi nghĩ rào cản ngôn ngữ là một chướng ngại lớn nên đã 
cố gắng học tiếng Nhật và cũng có thể giao tiếp được bằng 
tiếng Nhật, nhưng sao vẫn cứ thấy có gì đó không ổn”
3. “Lẽ ra trong những trường hợp A thì cách hành xử đúng 
mực là phải như A’ nhưng sao họ lại làm những chuyện kỳ 
quặc thế nhỉ ? Thật là không hiểu nổi. Tôi chán những chuyện 
như thế này lắm rồi !”
Nếu bạn có những câu hỏi, nghi vấn như trên mà không biết 
phải làm thế nào, hãy thử tham dự lớp học của chúng tôi. 
Nội dung bài giảng có thể có nhiều thông tin gợi ý để bạn tìm 
được câu trả lời hoặc biện pháp giải quyết phù hợp.

B U S I N E S S
  C o u r s e s



FAX: (08) 3512 2150

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHIẾU ĐăNG KÝ

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA VIỆT NAM- NHẬT BẢN 
TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:

• Tên TK: Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn

Chi tiết xin liên hệ Ms. Hà / Ms. Tuyền / Mr. Đức
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

 
                                 

  
    

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên 
trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2
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www.vjcchcmc.org.vn


