
   
 

Kính gửi
Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC) trân trọng giới thiệu 
khóa học chuyên đề: 

: Quý cơ quan, Doanh nghiệp 

 

Caùch thöùc toái öu hoùa nguoàn nhaân löïc – Kinh nghieäm töø coâng ty Panasonic 
 

NGÀY CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG 

17/8 (Thứ Ba) Triết lý kinh doanh của 
Panasonic 

Giới thiệu nhà sáng lập công ty 
Panasonic, Matsushita Konosuke  

8:30-11:30 Tối ưu hóa khả năng con 
người trong kinh doanh Triết lý kinh doanh  

18/8 (Thứ Tư) Quản lý nhân sự của 
Panasonic 

Phương châm về nhân sự và chính 
sách cụ thể  

8:30-11:30 Vai trò cần có của phòng 
quản lý nhân sự 

Mối quan hệ win-win giữa công ty và 
cá nhân.  

19/8 (Thứ Năm) Hoạt động nhóm nhỏ Thực hành phương pháp KJ  

8:30-11:30 Sự tham gia của toàn thể 
nhân viên 

Kỹ năng của con người và kỹ năng 
lãnh đạo  

20/8 (Thứ Sáu) 

Nghiên cứu ví dụ: 
Phát triển xe hơi loại nhỏ 
trong ngành công nghiệp của 
Fuji Juko 

Phim Project X của NHK 

8:30-11:30  Chế độ đánh giá nhân viên  Chủ nghĩa trừ điểm hay cộng điểm 

 
 

 

Giảng viên: Ông Toyokazu ONO, Chuyên gia JICA. 

 Trên 35 năm làm việc tại công ty Panasonic với các chức vụ: Trưởng phòng 

nhân sự, phòng PR và phòng kế hoạch. 

 Hiện tại là giảng viên chuyên ngành quản trị và phát triển nguồn nhân lực của 

trường đại học Tokai-Nhật Bản; Chuyên gia của JICA . 

 



 
 

Thời gian:         8:30-11:30 các ngày 17, 18, 19 và 20/08/2010.  

Học phí:            1.100.000 VNĐ/người  

Ngôn ngữ:         Tiếng Nhật được dịch sang tiếng Việt 

Đối tượng:      Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức-phát triển nguồn nhân lực và các cá 
nhân có quan tâm. 

Địa điểm:          Phòng Đa năng, toà nhà VJCC. 
                         Số 15, D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh 
                         Lưu ý: VJCC nằm trong khuôn viên trường Đại học Ngoại Thương 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
      
    

 
Tên công ty:   

 Địa chỉ:   

 Ngành nghề SXKD:    

 Điện thoại:                                 Fax:                                   Email:   

 Người liên hệ:                                               Chức vụ:  

  

Học viên tham dự khóa học BC11-10:    

    1. Ông/ Bà:                                               Chức vụ :   

    2. Ông/ Bà:                                               Chức vụ :   

    3. Ông/ Bà:                                               Chức vụ :   

 
Sơ đồ đường đến  VJCC: 

* Lưu ý: TT VJCC nằm bê n trong khuôn viên 
trường ĐH NGOẠI THƯƠNG 

 
Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng: 
 - Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và email hoặc fax đến 
VJCC (giữ chỗ tạm thời). 
 - Hoàn thành thủ tục đóng học phí tại VJCC hoặc 
chuyển khoản (đăng ký chính thức).        
  - 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 Binh Thanh 
Chi tiết xin liên hệ C.Hà/ C.Thảo: 
15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. 
HCM.    bc@vjcchcmc.org.vn   Tel: 3512-2151  
             Website: http://vjcchcmc.org.vn 
 

 

Vui lòng fax đến số: 08-3512 2150 

http://vjcchcmc.org.vn/�

