
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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SETO
Bridge

日本初のハイウェー　～勝負は天王山～

Bridge building pioneers ~ The story of the longest bridge ~
男たち不屈のドラマ　～瀬戸大橋～世紀の難工事に挑む～

Giai thoạt bất khuất của những anh hùng  
~ Cầu SETO ~ Thách thức với công trình khó khăn thế kỷ ~

Japan’s First Highway 
          ~ The biggest obstacle was the construction of a 1400m tunnel ~
Đường cao tốc đầu tiên của Nhật Bản
~ Trở ngại lớn nhất là việc xây dựng một đường hầm dài 1400m
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