
Những người đương đầu với thử thách

Chương trình Film của Nhật bản

“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 chăng 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 cách cho thấy 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.  
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Cac ban hay nghien cuu bi quyet phat trien dat nuoc Nhat Ban

Co phu de tieng Vietnam

Mien phi vao
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超高層への果てなき闘い～地震列島日本の革命技術～

Revolution In Medical Care : Group Health Screening
医師たちは走った　～医療革命 集団検診～

Những bác sĩ đã bôn ba 
~ Cuộc cách mạng y tế  Kiểm tra sức khỏe cộng đồng ~

The Kasumigaseki- Strength through Flexibility
Tòa nhà Kasumigaseki- Sức mạnh của sự mềm dẻo.

Strength
through
Flexibility

28th April

5th May


