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Tổ chức pháp nhân xã hội



1. Mục đích thành lập Diễn đàn

Sự phát triển và ổn định của các 
nước láng giềng Châu Á là điều 
tất yếu để duy trì tiếp tục sự tăng 
trưởng và phát triển của Nhật 
Bản.

Diễn đàn được thành lập nhằm 
hướng tới sự phát triển của hai 
nước Việt Nam và Nhật Bản, 
thúc đẩy sự quan hệ giao lưu và 
hợp tác song phương về mặt kinh 
tế và doanh nghiệp, với một trong 
những trọng tâm chính là nhằm 
phát triển nguồn nhân lực.

● Tổ chức các Hội nghị cấp quốc tế nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam và 
đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế giữa 
Nhật Bản và Việt Nam (Hội nghị cấp cao 
Kinh tế Nhật Việt, Tiểu ban kế hoạch và 
điều tra)

● Xây dựng và thúc đẩy các dự án đào tạo 
nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề cơ bản 
cho việc thúc đẩy quan hệ về kinh tế giữa 
hai nước (Đào tạo nguồn nhân lực: Tiểu 
giao lưu và hợp tác)

● Điều tra nghiên cứu tình hình phát triển 
kinh tế xã hội của Việt Nam và tìm hiểu 
những nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp 
hai nước (Khảo sát và nghiên cứu: Tiểu 
ban doanh nghiệp và khảo sát)

● Cung cấp thông tin cần thiết cho các 
doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư 
sang Việt Nam (Tổ chức các buổi giới 
thiệu thông tin, hội thảo đầu tư…)

● Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu học 
thuật, và hợp tác giao lưu khác giữa hai 
nước.

2. Khái quát hoạt động của Diễn đàn
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3. Cơ cấu tổ chức Hội nghị cấp cao (dự kiến) và Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam

（Thành viên phía Việt Nam）
Chủ tịch:

Liên đoàn kinh tế 

Nhật Bản

(Keidanren)

VCCI-Việt Nam

Tiến cử：

Tiến cử：Hội nghị cấp cao kinh tế Nhật Bản – Việt Nam
（Thành viên phía Nhật Bản）

Chủ tịch：

（Giới doanh nghiệp）
Chủ tịch

Hiroshi Okuda

（Giới học giả）
Chủ tịch

Hiroshi Kato

（Giới doanh  nghiệp）
Chủ tịch

（Giới học giả）
Chủ tịch

Ban điều hành

Ban thường trực

Chủ tịch Shigenobu Nagamori

Chủ tịch điều hành:     Masaaki Homma

Chủ tịch thường trực:   Bunshichi Fujioka

Ủy viên thường trực: Mitsuru Okada

Motoo Furuta

Masaaki Yoshida

Chánh văn phòng Naozumi Atoda

Các Ủy viên

Ủy viên giám sát   Terumichi Saeki

Yoshinori Shinohara

Shigeru Nishiyama

Diễn đàn kinh tế Nhật Bản – Việt Nam
Chủ tịch           Nobuya Minami

Viện nghiên cứu tổng hợp 

Nhật Bản

Viện nghiên cứu kinh tế 

xã hội Kansai

Phối hợp, Hợp tác：

Ban đánh giá
Chủ tịch

Hiroshi Okuda

Tư vấn/

Giải đáp
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Trung tâm nghiên cứu kinh tế

Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam

Bộ kế hoạch và đầu tư

Việt Nam



(2) Tiểu ban kế hoạch và điều tra

Được thành lập trên cơ sở tập hợp các nhà 
nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp và các học 
giả nhằm điều tra nghiên cứu về tình hình phát 
triển kinh tế Việt Nam, chính sách phát triển 
công nghiệp và tình hình kinh doanh của các 
doanh nghiệp

（Chủ đề chính）
 Tiến hành các nghiên cứu đa dạng về tính hỗ trợ 

hai nền kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (cơ cấu 
công nghiệp, thị trường lao động, bảo hiểm xã 
hội, quản trị doanh nghiệp, thuế, hạ tầng…)

 Nghiên cứu các chính sách công nghiệp và các 
chủ đề nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của 
hai nước.

 Nghiên cứu các mô hình hợp tác giữa doanh 
nghiệp Việt Nhật và phát triển mô hình mới về 
mối quan hệ hợp tác này

 Nghiên cứu các ngành nghề truyền thống và tái 
tạo lại các ngành nghề này.

 Những vấn đề khác

(3)  Tiểu ban giao lưu và hợp tác

Được hình thành trên cơ sở các doanh nghiệp hội 
viên của Diễn đàn và bộ phận văn phòng của Diễn 
đàn, nhằm tiến hành các hoạt động thúc đẩy hợp tác 
đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy các hoạt động 
giao lưu nhân dân.

（Chủ đề chính）
 Tìm kiếm và cung cấp thông tin tạo thành cầu nối 

giữa doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy chuyển 
giao công nghệ

 Tạo điều kiên hỗ trợ người làm việc trong các 
doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đưa sang 
Nhật thực tập để học tiếng Nhật và Văn hóa con 
người Nhật Bản.

 Tạo điều kiên hỗ trợ thực tập cho người Nhật dự 
định đưa sang Việt Nam công tác.

 Hỗ trợ cho các lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản 
có mong muốn làm việc cho các doanh nghiệp tại 
Nhật Bản hoặc tại Việt Nam

 Xây dựng Diễn đàn trao đổi tìm ra các vấn đề được 
doanh nghiệp 2 nước đang hết sức quan tâm, tìm 
kiếm nghiên cứu biên pháp giải quyết và đề xuất 
chính sách liên quan.

 Ngoài ra sẽ phát triển dự án về phát triển nguồn 
nhân lực Nhật Việt.

(1) Hội nghị cấp cao kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (dự kiến)

・ Được thành lập và hoạt đông trên cơ sở tập hợp những người có tên tuổi trong giới học giả và giới doanh 

nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và quan hệ các doanh nghiệp giữa hai nước, đồng thời cũng xem xét cách 

thức để đào tạo nguồn nhân lực để tạo tiền đề thúc đẩy mối quan hệ này.
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4. Nội dung hoạt động Hội nghị cấp cao (dự kiến) và Diễn đàn (các tiểu ban) Kinh tế Nhật Bản -
Việt Nam
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5. Danh sách thành viên Ban Điều hành Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam 

 
Ngày 01 tháng 10 năm 2010. 
(Sắp sếp không theo tôn xưng) 

 
 

 
 Chủ tịch: Nobuya Minami,        Cố vấn, Công ty điện lực Tokyo Electric Power Co., Inc. 
 
 Đại diện Ban Chủ tịch:  Shigenobu Nagamori, Giám đốc Công ty điện tử NIDEC Corp. 
 
 Chủ tịch điều hành: Masaaki Homma, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế thế 

giới, Đại học Kinki. 
 

 Chủ tịch thường trực: Bunshichi Fujioka, Nguyên Thứ trưởng phụ trách chính sách 
hợp tác kinh tế và chính sách tài khóa, Phủ Nội các. 

 
Ủy viên thường trực :  Mitsuru Okada Phó Giám đốc (Nguyên Giám đốc Panasonic 

Việt Nam), Tokyo Drawing Ltd. 
 
Ủy viên thường trực:   Motoo Furuta, Giáo sư, Đại học Tokyo. 
 
Ủy viên thường trực:  Masaaki Yoshida, Chủ tịch, RECOF Group. 
 
Ủy viên, Chánh Văn phòng:  Naosumi Atoda, Phó Hiệu trưởng, Đại học Kaetsu. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Ủy viên：Naoki Azuma  Ủy viên thường trực, Hiệp hội Nhật Bản - Việt Nam. 
 
 Ủy viên：Ken Arakawa  Giám đốc điều hành, Cơ quan giải quyết các vấn đề lãnh thổ  

phía Bắc. 
 

 Ủy viên：Takeo Inokuchi Cố vấn cao cấp, Nguyên Chủ tịch-Tổng Giám đốc, Công ty 
bảo hiểm Mitsui Sumitomo Insurance 

 
 Ủy viên：Takashi Omori  Chủ tịch Ủy ban kinh tế APEC 
 
 Ủy viên : Kentaro Ogawa   Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Zensho Co., Ltd 
 
 Ủy viên：Reiko Okutani  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty The R Co., Ltd. 
 
 Ủy viên：Kazuo Ogura  Chủ tịch, Quỹ Giao lưu quốc tế The Japan Foundation. 
 
 Ủy viên：Toshikazu Kitazawa Chủ tịch, Trung tâm hỗ trợ sinh viên NASIC 
 
Ủy viên：Yoshiko Koike  Giám đốc, Công ty Kitano Arms. 

 
 Ủy viên：Masanori Sasada Chủ tịch sáng lập Relo Holdings, Inc. 
 
 Ủy viên：Kazuo Shikano        Ủy viên thường trực, Viện nghiên cứu tổng hợp Nhật Bản. 
 
 Ủy viên：Kozo Sugiura      Giám đốc điều hành Đại học Kinki. 
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Danh sách thành viên Ban điều hành Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam 

(tiếp theo) 
Ngày 01 tháng 10 năm 2010. 
(Sắp sếp không theo tôn xưng) 

 
 
Ủy viên：Sadahiro Sugita  Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Waseda. 

 
 Ủy viên：Akihiko Takashima Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kyoei Steel Ltd. 
 
Ủy viên：Kazuhiro Takei  Đại diện, Văn phòng Luật sư Nishimura & Asahi Partners 
 
Ủy viên: Masaya Tohyama  Giáo sư, Khoa sau đại học Y khoa, Đại học Osaka 

 
 Ủy viên：Trần Văn Thọ  Giáo sư, Đại học Waseda. 
 
 Ủy viên：Takeshi Niinami  Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty LAWSON,Inc. 
 
 Ủy viên：Shuzo Nishimura Phó Hiệu trưởng Đại học Kyoto. 
 
 Ủy viên：Sadaaki Hirasawa Cố vấn đặc biệt, Ngân hàng Bank of Yokohama,Ltd. 

 
 Ủy viên：Katsuyuki Fukuda Phó Hiệu trưởng, Đại học Takushoku. 

 
 Ủy viên：Ken Matsuzawa   Hiệu trưởng, Đại học Aoyama Gakuin. 

 
 Ủy viên：Masahiko Miyake     Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Sanei-International Co.,Ltd. 

 
 Ủy viên：Kazuyoshi Miyajima Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty FANCL CORP. 

 
 Ủy viên：Toshiro Mutoh    Giám đốc, Viện nghiên cứu Daiwa Institute of Research Ltd. 

 
 Ủy viên：Nobuko Muromatsu Giám đốc, Chủ tịch Công ty Tư vấn East West Consulting K.K. 

 
 Ủy viên：Monte Cassim    Phó Hiệu trưởng, Đại học Ritsumeikan 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ủy viên giám sát: Terumichi Saeki     Giám đốc, Văn phòng tư vấn Luật Kitahama. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ủy viên giám sát: Yoshinori Shinohara Kiểm toán công. 
 
Ủy viên giám sát: Shigeru Nishiyama  Giáo sư, Trường Kinh doanh, Đại học Waseda. 
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7  Tuyên bố thành lập Hội nghị kinh tế Nhật Bản – Việt Nam 

Ý tưởng xâp dựng “Cộng đồng Đông Á” hiện đang thu hút được sự chú ý quan tâm tại Nhật Bản. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, đối với Nhật Bản, để tìm ra được một hướng đi mới trong tương lai 

nhằm thoát ra khỏi tình trạng kinh tế tăng trưởng thấp, thì việc tăng cường liên kết hợp tác với các nước lân cận 

trong khu vực Đông Á có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Việt Nam hiện đang là đầu tàu với sự tăng 

trưởng kinh tế vượt bậc tại khu vực Mê kông, đang làm một trong những nhân tố quan trọng trong việc phát 

triển và duy trì sự ổn định trong toàn thể ASEAN, cũng như là một quốc gia rất quan trọng cho nền hòa bình và 

phồn vinh tại khu vực Đông Á. 

Trên phương diện quan hệ kinh tế song phương, Nhật Bản có tổng giá trị đầu tư trực tiếp thực hiện nhiều nhất 

tại Việt Nam (tính theo giá trị lũy kế). Về mặt quan hệ ngoại thương, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai 

của Việt Nam. Việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, con người và giao lưu giữa các doanh 

nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam, sẽ giúp hai nước cùng bổ trợ và cùng đem lại lợi ích to lớn nhất cho hai bên. 

Tại cuộc họp giữa người đứng đầu hai nước đã tái khẳng định việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương 

với tư cách là “Đối tác chiến lược”. Tháng 10 năm 2009, Hiệp định Đối tác kinh tế (EPA) giữa Nhật Bản và Việt 

Nam đã bắt đầu có hiệu lực, đây là bước khởi đầu cho việc cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ hai nước. 

Để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, cùng với việc xây dựng một nền tảng tin tưởng lẫn 

nhau trên phương diện chính trị, thì không thể thiếu được một kênh đối thoại liên tục nhằm đẩy mạnh sự hợp tác 

toàn diện giữa chính phủ hai nước. Tuy vậy, điều quan trọng nhất đó là xuất phát từ tầm nhìn dài hạn, sự giao lưu 

giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước không chỉ tiến hành trên diện rộng mà còn được thực hiện theo chiều sâu 

với sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân. Bởi vì nếu như không có sự thông hiểu lẫn nhau và mối quan hệ hữu 

hảo giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước, thì sẽ không thể kì vọng vào một thành quả tốt đẹp trong tương lai. 

Xuất phát từ nhận thức như vậy, Hội nghị kinh tế Nhật Bản – Việt Nam được thành lập với mục đích xây 

dựng một cơ chế để các nhà doanh nghiệp và các học giả cùng hội đàm với nhau một cách định kỳ nhằm tăng 

cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trên cơ sở thảo luận nghiêm túc và chặt chẽ 

giữa các thành viên tham gia của hai nước Nhật Bản và Việt Nam, Hội nghị sẽ đưa ra các phương án giải quyết 

tất cả các vấn đề đang nổi cộm trong mối quan hệ song phương. Chúng tôi kỳ vọng sự tham gia của các nhà 

doanh nghiệp đang thành đạt, những nhà trí thức với trí tuệ sâu sắc của mình đóng góp và sự phát triển mối 

quan hệ Nhật Bản – Việt Nam. 

Thành viên sáng lập: 

Hiroshi Okuda (Chủ tịch danh dự Liên đoàn kinh tế Nhật Bản - Keidaren). 

Hiroshi Kato (Hiệu trưởng Đại học Kaetsu). 

Shigenobu Nagamori (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn NIDEC). 

Nobuya Minami (Nguyên chủ tịch Tập đoàn Điện lực Tokyo). 

Masaaki Homma (Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, Đại học Kinki). 

(Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái) 


