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“Project X” là câu chuyện đã không được biết đến, lấy những người Nhật vô danh thành nhân vật 
trung tâm của câu chuyện.  Những dự án vĩ đại cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người Nhật, sự 
phát minh ra những sản phẩm mới đã làm thay đổi 1 cách mạnh mẽ cuộc sống con người. Sau 
chiến tranh, nước Nhật sử dụng 1 cách hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các lực lượng cá nhân 
tự phát huy nguồn lực bởi hình thức làm việc nhóm. Phía sau hậu đài của những sự kiện mang tính 
cách mạng của Nhật Bản sau chiến tranh đó, đã có những con người như thế nào. Phía sau bóng 
dáng của thành công, đã có những câu chuyện và vô số những tổn thất đã được vượt qua 1 cách 
thầm lặng như thế nào. Trong chương trình truyền hình này, bằng việc đưa ra những câu chuyện 
mang tính cách mạng và thách thức của những người tiên phong, từ đó truyền lại sự dũng cảm 
dám đối đầu với thử thách cho những người Nhật của thế kỷ 21 để vượt qua thử thách mới.  

Co phu de tieng Vietnam

Những người đương đầu với thử thách
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Hay cung nghien cuu bi quyet phat trien dat nuoc Nhat Ban
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逆転　田舎工場世界を制す　～クォーツ・革命の腕時計～
Cơ xưởng địa phương nhỏ chinh phục thế giới 
  　　– Quartz : Cuộc cách mạng đồng hồ đeo tay

SEIKO
QUARTZ

Với khẩu hiệu ”sẽ giao hàng đến nhà ngay hôm sau chỉ sau một cuộc điện thoại”, dịch vụ giao hàng tại nhà 
bắt đầu vào năm 1976 được xem như một cuộc cách mạng về dịch vụ quan trọng nhất sau chiến tranh và 
nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân Nhật Bản. Công ty khởi đầu dịch vụ này là công ty vận 
tải Yamato, đã phải đối mặt với vấn đề khủng hoảng trong quản lý. Ông chủ tịch đời thứ hai của công ty- 
Masao Ogura (50 tuổi) đã đặt cược tương lai của công ty vào quyết định táo bạo là bắt đầu dịch vụ giao 
hàng tại nhà. Bởi sự phối hợp chặt chẽ, chương trình phim đã thể hiện một câu chuyện 15 năm của người 
đàn ông đã phổ biến dịch vụ giao hàng tại nhà, một dịch vụ mới mà nó đã làm thay đổi một cách kịch tính 
hệ thống phân phối ở Nhật.

 Sử dụng một máy dao động bằng thạch anh (quart) và dòng điện 
lưu, đồng hồ quartz đầu tiên của thế giới chính xác 0.2s/ngày. 
Ngay khi xuất hiện vào năm 1969, loại đồng hồ đeo tay quartz 
nhanh chóng được ưa chuộng này đã làm một cuộc cách mang 
công nghiệp, và đến nay những chiếc đồng hồ quart đã chiếm 
98% thị trường đồng hồ đeo tay trên toàn cầu. Hisao Yamazaki, 
một ông chủ cửa hiệu đồng hồ ở Suwa, một thị trấn nhỏ ở 
Shinshu, vùng trung nguyên Nhật bản, đã phát triển đồng hồ 
quart cùng với những người kỹ sư làm việc miệt mài để vực dậy 
thành phố quê hương họ. Bởi kết cục chặt chẽ, chương trình phim 
giới thiệu một bước ngoặt ngoạn mục mà vẫn còn được nhắc đến 
nay bởi một người đàn ông đã khôi phục thành phố quê hương 
cùng với những người kỹ sư trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Mien phi 
(Thứ 5) 18:15 - 19:15

(Thứ 5) 18:15 - 19:15

腕と度胸のトラック便　～翌日配達・物流革命が始まった～
Cuộc cách mạng trong ngành giao nhận hàng đã bắt đầu 
– Gửi hàng đến nhà ngay hôm sau 
    chỉ sau một cuộc điện thoại


