
LỚP TIẾNG NHẬT VĂN PHÒNG 
CHỦ ĐỀ: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Khái quát:  

Khoá học trang bị những kiến thức cần thiết về phương pháp “Phân tích & soạn thảo văn bản” 
trong công ty. Trọng tâm của khoá học là hướng dẫn cho học viên hiểu được các văn bản trong 
công ty, cách soạn thảo email đơn giản. Ngoài ra, học viên còn học được những kiến thức cơ 
bản về Business manner.  

Mục tiêu: 

1. Trang bị kiến thức cơ bản về cách sử dụng từ ngữ, hiểu  
 nội dung & có thể tự mình viết email trao đổi công việc ở mức  

đơn giản. 
2. Hướng dẫn học viên có thể đọc được các văn bản, các ghi chép  
 bằng tiếng Nhật thường dùng trong công ty  
3.  Hiểu biết căn bản về Business manner. 

Giáo trình: 『しごとの日本語 メールの書き方編』 

 Ngoài ra, còn có tài liệu tự soạn khác. 

Thời gian khoá học :  13, 18, 20, 25 & 27/5/2010 (5 buổi)  

  (vào các ngày thứ ba & thứ năm hàng tuần) 

Giờ học mỗi ngày : 18:30 đến 20:00 (90 phút/buổi) 

※ Mỗi lần học sẽ có các bài tập khác nhau. 

Đối tượng :  Những học viên đã hoàn thành chương trình sơ cấp  

Giảng viên :  Ms. Hiraiwa Keiko, Ms. Cao Thị Khánh Nguyệt (VJCC-HCMC) 

Học phí :  200.000 đồng (Sinh viên, học sinh giảm 30%) 

Lệ phí thi xếp lớp : 20.000 đồng 

Ngày thi xếp lớp :  ● 5 tháng 5 (thứ Tư) 18:00～ ● 6 tháng 5 (thứ Năm)18:00～ 

※ Vui lòng đăng ký qua điện thoại, Fax, Email trước 17 giờ ngày 4/5/2010 (thứ 3) 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr. Phong, Ms. Hiraiwa & Ms. Nguyệt
TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN (VJCC) 
15 D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 08-3512.2151                                           Fax: 08-3512.2150 

E-mail: vjcchcmcjc@gmail.com 


