
 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIM CỦA NHẬT BẢN - PROJECT X 
Những người đương đầu với thử thách 

 

Phim có phụ đề tiếng Việt 
 

Project X là câu chuyện 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 đã phát minh ra những 
sản phẩm mới đã làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống con người. 

Sau chiến tranh, nước Nhật sử dụng hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các cá nhân tự 
phát huy năng lực bởi hình thức làm việc nhóm. 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 
thành công đã có bao nhiêu câu chuyện và vô số những tổn thất được vượt qua một cách 
thầm lặng ra sao? 

Chương trình chiếu phim này muốn giới thiệu đến khán giả những câu chuyện mang tính 
cách mạng của những người tiền phong, sự dũng cảm đối đầu với thử thách của người Nhật 
để có được một Nhật Bản phát triển như ngày nay. 

Phim được trình chiếu tại VJCC hoặc tại doanh nghiệp theo yêu cầu 

Phí chiếu phim: 

Tại doanh nghiệp: 3.610.000 (bao gồm máy chiếu) / 2 phim, tổng cộng khoảng 90 phút 

Tại VJCC: 1.300.000 (phòng chứa khoảng 50 người) / 2 phim, tổng cộng khoảng 90 phút. 

Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ: C. Hà, C. Uyên, C. Thảo phòng BC  
Điện thoại:  08-35122 151           Fax: 08-35122 150            E-mail: bc@vjcchcmc.org.vn 
 

 

 



 

Project X 01-12: Con tàu của suy ngẫm – Câu chuyện về tàu Shinkansen 

Mặc dù bị coi là thiếu thực tế, một nhóm kỹ thuật viên cựu chiến binh vẫn tin rằng họ có thể 
ứng dụng công nghệ máy bay để chế tạo một chiếc tàu điện siêu tốc.   

Chương trình xoay quanh những kỹ thuật viên trên, những người luôn mang trong tim ký ức 
về cuộc chiến tranh đầy mất mát, trong việc dành toàn bộ “cuộc đời thứ hai” của họ cho 
Shinkansen. 

Project X 02-12: Sabaru 360 – Chiếc xe hơi đầu tiên dành cho gia đình 

Cách đây khoảng 40 năm, người Nhật là những người đầu tiên có thể sở hữu xe hơi riêng 
tại nhà. Tại thời điểm mà việc mua một chiếc xe hơi còn đắt hơn cả mua một căn nhà, xe 
hơi Sabaru 360 đã ra đời. 

Câu chuyện phác họa chân dung những người đàn ông đã dành cả đời mình cho công trình 
nghiên cứu vĩ đại này và gia đình của họ. 

Project X 03-12: Được sản xuất tại Nhật – Di sản lớn nhất của Sony 

Ngày nay, sản phẩm của Nhật được cả thế giới biết đến và đánh giá cao vì chất lượng của 
chúng, thế nhưng trước đây, đã có thời sản phẩm của Nhật bị xem là hàng rẻ tiền và kém 
phẩm chất. 

Chương trình nói về những nỗ lực to lớn của đội ngũ bán hàng trong hành trình bôn ba ra 
nước ngoài để bán sản phẩm radio bán dẫn. 

Project X 04-12: Màn hình mơ ước – Sự sắc nét đã hoàn thiện tivi LCD 

Một kỹ sư và nhóm kỹ thuật viên của công ty Sharp Electronics được giao nhiệm vụ phát 
triển công nghệ mang tính cách mạng được tạo ra ở Nhật Bản như màn hình tinh thể lỏng 
hay LCD. Đây là câu chuyện về nhóm kỹ thuật viên đã mạo hiểm cả sự nghiệp của họ để 
phát triển một sản phẩm mà họ tin tưởng sẽ thành công. 

Project X 05-12: Tòa nhà Kasumigaseki – Sức mạnh của sự mềm dẻo 

Trước đây, người ta cho rằng việc xây dựng những tòa nhà chọc trời là không tưởng với 
Nhật bản – đất nước của những trận động đất. Thế nhưng, tòa nhà chọc trời Kasumigaseki 
đã được hoàn thành vào năm 1968. 

Câu chuyện kể về quyết tâm của những kỹ sư xây dựng dân dụng để hoàn thành tòa nhà 
chọc trời đầu tiên của Nhật. 

 

 

 

 



Project X 06-12: Thử thách của Toyota – Phát triển xe hơi gia dụng 

Công ty xe hơi Toyota của Nhật Bản là công ty toàn cầu với doanh thu hàng năm đến 16 
ngàn tỷ yên.  Nhưng vào năm 1950, công ty phải đứng bên bờ vực phá sản. 

Đây chính là câu chuyện cảm động nói về ý chí quyết tâm của quản đốc cơ xưởng Kenya 
Nakamura, người đã vượt qua được thử thách và “thẳng tiến trên con đường chông gai đã 
chọn” 

Project X 07-12: Ngày hồi sinh đặt cược vào chú chó robot 

Project X 08-12: Dưa Melon đỏ - Cuộc chiến 20 năm của vùng đất phía Bắc 

Project X 09-12: Cuộc đấu tranh của 47 kỹ sư trẻ 

Project X 10-12: Nghiên cứu bắt đầu từ chữ “Yêu” 

Và còn rất nhiều phim khác nữa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHIM PROJECT X 
 

Tên công ty: 

Điện thoại:                                           Fax:                                      Email: 

Tên người liên hệ: 

Bộ phim đăng ký xem: 

Địa điểm:  (Vui lòng ghi rõ tại VJCC hay tại doanh nghiệp) 

 

 

Để đăng ký, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu này và gửi e-mail hoặc fax cho chúng 
tôi theo thông tin: 
 C. Hà, C. Thảo, C. Uyên   Fax:      08-35122 150   E-mail:   bc@vjcchcmc.org.vn; bc@vjcchcm.org.vn 
 

mailto:bc@vjcchcm.org.vn

