
Đề án Đại học Việt – Nhật (VJU) 
(Phối hợp với Đại học quốc gia Hà Nội） 

Tài liệu sơ bộ 
   

Diễn đàn kinh tế Nhật Bản – Việt Nam 

1 tháng 8 năm 2013 



1.  Chương trình VJU & SAP 
(SAP: Dự án Viện khoa học, tập trung vào Đại học Việt-Nhật) 
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Viện khoa học Việt-Nhật 
(Quỹ Đại học Việt-Nhật) 

Trường ĐH Việt-Nhật 

Bệnh viện và các cơ sở y tế 

Khu thể thao, tổ chức 
sự kiện 

Trung tâm hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ 

Không gian sống (cho 
thuê) 

Đường sắt, xe buýt 

Khách sạn, hội trường 
hội nghị, hội thảo, v.v 

・ ・ 

Cơ sở đào tạo kỹ thuật viên trình độ 
cao, các chuyên gia và đào tạo nghề 

・ 
・ ・ 

・ 

Trung tâm nghiên cứu và 
các phòng thí nghiệm, v.v 

Đại học Việt – Nhật 
Cơ sở vệ tinh tại nội thành Hà Nội Phạm vi khảo sát JICA 



2.  Vị trí dự kiến của Đại học Việt-Nhật 
(Khu đất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và khu công nghệ cao Hòa Lạc) 
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ĐH Quốc Gia 

Hà Nội 

(1000ha) 

(cách Hà Nội 30km về phía Tây) 

Nguồn：Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, “HOA LAC HI-TECH PARK” 

Khu đất dưới 
sự quản lý 
của Bộ Xây 

Dựng
（1200ha) 

Đường cao tốc 
Thăng Long 
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(Ref.) Hoalac, Hanoi 
-HHTP & VNU, Hanoi- 

Đề xuất của Bộ xây dựng 
(35ha) (～50ha) 

Đại học Quốc 
Gia Hà Nội 

Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc 

Khu vực đề 
xuất ban đầu 
(50 ha～) tại 

Khu công 
nghệ cao Hòa 

Lạc 



3.  Cơ cấu của Đại học Việt-Nhật 
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 Ngành/Khoa bao gồm cả đào tạo sau đại học (⇒ sẽ nhóm lại thành 4 nhóm) 

 Khoa học công nghệ 
và Kĩ thuật 

 Y học và Điều 
dưỡng Kinh tế và quản trị Nông nghiệp và 

nghề cá 
Luật 

Việt Nam 
Đại học Quốc Gia Hà Nội 

& các trường đại học khác 

 
Nhật Bản  

ĐH Tokyo, ĐH Kyoto 
ĐH Tsukuba, ĐH Osaka ,  

ĐH Nagoya,  
ĐH Ritsumeikan, ĐH Kinki 

ĐH Taskusyoku ,  
Viện KHCN Nhật Bản JAIST,  

ĐH Waseda, 
v.v. 

 

Trường 
ĐH A,J&K 

Trường 
ĐH B&C Trường 

ĐH  H&I 

Trường 
ĐH  F&G 

 Ngôn ngữ và 
Văn hóa Nhật 

Trường 
ĐH E Trường 

ĐH D Ngôn ngữ 
Tiếng Việt 
Tiếng Nhật 
Tiếng Anh 

Trong/Thành viên/Hợp tác cùng? 

ĐHQGHN  
(Đại học Quốc Gia Hà Nội) 

 Đại học Việt Nhật 



4.  Định hướng của Đại học Việt – Nhật 

• Giáo dục đào tạo chất lượng cao như các trường đại học hàng 
đầu tại Nhật. 

• Đào tạo nguồn nhân lực để nâng tầm phát triển của Việt Nam và  
thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia. 

• Đào tạo gắn với thực tiễn dựa trên nền tảng công nghệ và kinh 
nghiệm của Nhật Bản. 

• Giáo dục dựa trên sự hiểu biết chung giữ hai quốc gia. 

• Tôn trọng các sáng kiến của mỗi trường đại học. 

• Giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực rộng rãi bằng tiếng Nhật và 
có kết hợp với các nội dung bằng tiếng Anh 
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5.  Khái quát về Đại học Việt – Nhật 
(trong vòng 10 năm) 

• 6 Ngành/Khoa (⇒ sẽ nhóm lại thành 4) 
       1. Khoa học công nghệ và kỹ thuật  
       2. Y học và điều dưỡng  
       3. Kinh tế và quản trị 
       4. Nông nghiệp và nghề cá  
       5. Luật 
       6. Khoa học nhân văn, ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản   

Các khóa học sau đại học sẽ được thành lập chung. 

Mỗi lĩnh vực sẽ hợp tác để thành lập các viện nghiên cứu/phòng 

thí nghiệm liên ngành.   

• Dự kiến số lượng sinh viên: khoảng 6000 sinh viên trong đó có gần 
2400 sinh viên cao học)  

• Các môn học kỹ năng cơ bản sẽ được giảng dạy chung cho tất cả 
các ngành. 

 
7 



6-1. Ủy ban chuyên trách về 
thành lập Đại học Việt-Nhật 
(Được ủy nhiệm vào ngày 11 tháng 3 năm 2013) 
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Tsutomu TAKEBE Chủ tịch, Cố vấn đặc biệt của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt 
(Cựu chủ tịch) 

Motoo FURUTA Phó chủ tịch, Giáo sư, Đại Học Tokyo 

Michiaki MISHIMA Phó chủ tịch, Phó hiệu trưởng, Đại học Kyoto 

Takeo INOKUCHI Cố vấn cao cấp, Công ty Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. 

Masaaki HOMMA Giám đốc, Giáo sư, 
Viện nghiên cứu kinh tế thế giới, Đại học Kinki 

Monte CASSIM Trợ lý đặc biệt cho chủ tịch, The Ritsumeikan Trust 

Katsuyuki FUKUDA Chủ tịch hội đồng quản trị, Đại học Takushoku 

Naosumi ATODA Phó hiệu trưởng, Đại học Kaetsu 

Bunshichi FUJIOKA Giám đốc cao cấp, Diễn đàn kinh tế Nhật Bản – Việt Nam 

Giáo sư. Tiến sĩ Mai Trọng 

Nhuận 

Chủ tịch, Chuyên gia cao cấp quốc gia, 

Nguyên Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội 

Giáo sư. Tiến sĩ khoa học Vũ 

Minh Giang 

Chuyên gia cao cấp quốc gia, 

Nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội 

Phó giáo sư. Tiến sĩ . Vũ Đức 

Minh 

Trưởng ban Kế Hoạch - Tài Chính 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thư Trưởng ban Hợp tác quốc tế 

Thạc sĩ. Nguyễn  Quang Huy Phó trưởng ban Xây Dựng 

Phó giáo sư. Tiến sĩ Hoàng Đình 

Phi 

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh 

Tiến sĩ. Phan Hải Linh Trưởng Khoa tiếng Nhật, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân 

văn – Đại học Quốc gia Hà nội  

Tiến sĩ. Nguyễn Nam Hoàng Giảng viên Trường đại học Công nghệ 

Thành viên của Ủy ban chuyên trách phía Việt Nam 

Thành viên của Ủy ban chuyên trách phía Nhật Bản 

 Ủy ban chuyên trách về thành lập Đại học Việt-
Nhật (Ủy ban chuyên trách) 

    Chủ tịch, phía Việt Nam: Ông. Mai Trọng Nhuận 

    Chủ tịch, phía Nhật Bản: Ông. TAKEBE, Tsutomu 

Ban Thư kí, phía Việt Nam 

（Đại Học Quốc Gia Hà Nội） 

Ban Thư kí, phía Nhật Bản 

(Diễn đàn kinh tế Nhật – Việt và 

đoàn khảo sát） 

Hội nghị về ĐH Việt-Nhật tại Nhật 

Đồng chủ tọa: Ông. FURUTA, 

Motoo (Đại học Tokyo), Ông 

MISHIMA, Michiaki (Đại học 

Kyoto) 

Quyền chủ tọa: Ông. HOMMA, 

Masaaki (Đại học Kinki) 

Hội nghị về nguồn nhân lực tại 

Nhật 

Chủ tọa: Ông. ATODA, Naosumi 

(Đại học Kaestu) 



6-2. Hội nghị về ĐH Việt-Nhật giữa các trường 
ĐH Nhật Bản 
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Motoo FURUTA Đồng chủ tọa, Giáo sư, Đại học Tokyo 

Michiaki MISHIMA Đồng chủ tọa, Phó hiệu trưởng, Đại học Kyoto  

Masaaki HOMMA Quyền chủ tọa, Giám đốc, Giáo sư Viện nghiên cứu kinh tế thế giới, Đại học Kinki 

Naosumi ATODA Phó chủ tịch, Phó hiệu trưởng, Đại học Kaetsu 

Masanori AIKYO Phó hiệu trưởng, Đại học Nagoya 

Hitoshi IEDA Giáo sư, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Kỹ thuật Đại Học Tokyo 

Katsuichi UCHIDA Phó hiệu trưởng (Đối ngoại quốc tế), Đại học Waseda                                                                                                                            
Giáo sư Khoa nghiên cứ quốc tế và giáo dục 

Takuya KATAYAMA Chủ tịch Viện nghiên cứu Khoa học và công nghệ Nhật Bản (JAIST) 

Yusuke KAWAKAMI Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề nghiên cứu, học thuật, hợp tác chính phủ và các vấn đề quốc tế, 
Viện nghiên cứu Khoa học và công nghệ Nhật Bản (JAIST) 

Masaya TOHYAMA Tổng giám đốc Bệnh viện Osaka, Đại học Osaka 

TRAN Van Tho Giáo sư Đại học Waseda 

Kyosuke NAGATA Hiệu trưởng Đại học Tsukuba 

Osamu OHNEDA Giám đốc Văn phòng chính sách quốc tế, 
Chủ tịch Hợp tác Quốc tế, Khoa Y, Đại học Tsukuba 

Shuzo NISHIMURA Tổng giám đốc, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội 
(Nguyên Phó hiệu trưởng, Đại học Kyoto) 

Kensuke FUKUSHI Giáo sư, Hệ thống tích hợp nghiên cứu khoa học phát triển bền vững, Đại học Tokyo 

Katsuyuki FUKUDA Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại học Takushoku 

Monte CASSIM Trợ lý đặc biệt cho chủ tịch, The Ritsumeikan Trust 

Kozo SUGIURA Giám đốc điều hành, Đại học Kinki 

Shoji TAKEUCHI Trưởng Ban Đối ngoại, Đại học Takushoku                                                                                            

Kumi KANAMURA Trợ lý Giáo sư /Điều phối viên Chương trình tiếng Nhật 
Trường đào tạo sau đại học ngành Luật, Đại học Nagoya 



7-1. Các đặc điểm nổi bật của ĐH Việt-Nhật 
Nội dung đào tạo (1) 

• Các bài giảng/hội thảo thực tế hấp dẫn của các giáo sư và giám đốc 
điều hành của công ty nổi tiếng 

• Giáo dục / nghiên cứu theo hướng hình thành cộng đồng trong đó 
nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối con người 

• Tận dụng các mạng chức năng và mạng lưới liên kết con người giữa 
các trường đại học của hai nước, ĐH Việt-Nhật sẽ chuẩn bị các dịch 
vụ tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên 

• Giáo dục kiểu Nhật nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ 
trợ tìm kiếm việc làm. 

• Môi trường tân tiến để học tiếng Nhật. 

• Đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Anh và tăng cường giáo dục mang tính 
toàn cầu 

• Môi trường đào tạo, nghiên cứu với các trang thiết bị, công nghệ thông 
tin và chương trình giảng dạy hiện đại và tiên tiến, v.v. 
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Nội dung của chương trình (2) cho 3 năm đầu, 
Hợp tác/Hỗ trợ của các trường ĐH Nhật Bản 

Các trường Đại học tham gia (Không theo thứ tự, thí điểm)  
       Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Tsukuba, Đại học Osaka, Đại học Nagoya, Đại học 

Ritsumeikan, Đại học Takushoku, Đại học Kinki, Đại học Waseda, Viện Khoa học Công 
nghệ Nhật Bản, v.v. 

Các nghành nghề cụ thể trong giai đoạn đầu : Cộng đồng, kỹ năng cơ bản, và các khả năng 
khác nhau, 

• Khoa học công nghệ và kỹ thuật: phát triển bền vững, môi trường, khoa học đời sống, 
thực phẩm, v.v. ⇒”Trường đào tạo sau đại học ngành phát triển bền vừng” 

• Khoa học máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông ⇒”Trường/Khoa Công nghệ 
thông tin và truyền thông” 

• Khoa học Nano ⇒ nhập vào “Y học” hoặc “Khoa học công nghệ”  

• Kinh tế và quản trị: quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, chính sách công, khoa 
học chính sách, các khóa đào tạo sau đại học về khoa học thực hành ⇒ Chuẩn bị 
cho ”Trường/Khoa ngành ・・・” 

• Nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá: các khóa đào tạo sau đại học về công nghệ sinh 
học và nuôi trồng thủy sản, v.v. ⇒・・・ 

• Y học, điều dưỡng và chăm sóc y tế : đào tạo nâng cao cho các sinh viên y khoa và đào 
tạo sau đại học cho các chuyên ngành ngoại khoa, sản khoa, điều dưỡng, v.v. ⇒ Chuẩn 
bị cho “Trường ・・・” 

• Khoa học nhân văn, ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản: Các khóa học sau đại học chủ yếu 
tập chung vào các lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam và Nhật Bản, các kỹ năng cơ bản, 
ngôn ngữ/văn hóa Nhật Bản là các môn học chung của trường ⇒ Trường Khoa học và 
Xã hội và Nhân Văn  

• Luật: Sự phát triển toàn cầu, các luật cơ bản và luật kinh tế, v.v ⇒・・・  
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7-2 Hệ thống quản lý thống nhất 

• Thành lập Ban Thư Ký của ĐH Việt Nhật: Ban sẽ chỉ 
đạo việc quản lý trường đại học, đặc biệt là trong việc 
chuẩn bị thành lập, quyết toán/ điều phối các khóa 
học, bài giảng và các khóa cao học, làm báo cáo và 
kế hoạch tài chính, phối hợp các nguồn vốn của ĐH 
Việt-Nhật, v.v. 

• Tuyển dụng nhân viên người Việt trong đó bao gồm 
những người học cao học tại Nhật Bản. 

• Cải thiện các dịch vụ của trường đại học bằng cách 
xây dựng các mạng lưới vững mạnh với các trường 
đại học khác có liên quan 

• Trở thành một mô hình trường đại học tiên tiến tại 
Việt Nam 

• Cùng đồng hành với sự phát triển của Đại học Quốc 
gia Hà Nội 
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(tham chiếu.)  
Quỹ Đại học Việt-Nhật và các chức năng của Quỹ  

• Điều hành và quản trị hiệu quả  

• Lập kế hoạch tài chính và huy động vốn   

• Lập kế hoạch chi tiết về các trang thiết bị và cơ sở vật 

chất cần thiết 

• Cung cấp nhiều dịch vụ như hỗ trợ cho tìm việc làm tìm 

kiếm, du học, nghiên cứu, tương tác với cộng đồng, vv 

• Xây dựng các khu vực học tập tiên tiến, lập kế hoạch và 

thực thi nhiều sự kiện khác nhau, vv 

• Các khả năng khác 
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7-4. Cơ sở vật chất của ĐH Việt-Nhật ở Hòa Lạc và nội thành Hà Nội 

・ Trung tâm điều hành (bao gồm các cơ sở vật chất đào tạo nguồn nhân lực và bảo tàng)  
(Đại học Quốc gia Hà Nội) 

・ Tòa nhà các khoa (các trường chuyên ngành) (Khu công nghệ cao Hòa Lạc)⇒(Đại học 
Quốc gia Hà Nội) 

・ Tòa nhà cho các khóa cao học (Khu công nghệ cao Hòa Lạc)⇒(Đại học Quốc gia Hà Nội) 

・ Chi nhánh tại nội thành Hà Nội (Cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội tại nội thành Hà Nội) 

・ Thư viện (mở cửa 24 giờ, bao gồm cả thư viện điện tử) (Đại học Quốc gia Hà Nội) 

・ Trung tâm giao lưu văn hóa dành cho sinh viên (Nhà hàng/Phòng ăn, phòng họp cỡ nhỏ và 
vừa, các cửa hàng, v.v.)  (Cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội tại nội thành Hà Nội) và (Đại học 
Quốc gia Hà Nội)  

・ Trung tâm hỗ trợ việc làm và thực tập sinh (Khu công nghệ cao Hòa Lạc) 

・ Trung tâm thí nghiệm công nghiệp/vườn ươm (Khu công nghệ cao Hòa Lạc) 

・ Hội trường (một hội trường lớn cho các hội nghị và các sự kiện quy mô lớn, v.v) (Đại học 
Quốc gia Hà Nội) 

・ Bảo tàng khoa học công nghệ dành cho sinh viên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 

・ Khu công nghiệp chế tạo thử nghiệm và thực hành (Khu công nghệ cao Hòa Lạc) 

・ Khu thể thao và sân vận động (Đại học Quốc gia Hà Nội) 

・ Khách sạn và nhà ở cho giáo viên, học sinh và các khách viếng thăm (?)  
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7-3. Kế hoạch xây dựng và tài chính 

• Kế hoạch cuốn chiếu  
Xây dựng kế hoạch 10 năm về xây dựng và tài chính, kế hoạch 
này sẽ được điều chỉnh lại hàng năm.   
• Kế hoạch huy động vốn dài hạn và các điều chỉnh 
Các yếu tố tài chính cơ bản: Quy mô diện tích của ĐH Việt-
Nhật và các cơ sở hạ tầng liên quan, môi trường xung quanh, 
xây dựng tuyến đường sắt số 5 từ nội đô đến khu vực đặt 
trường đại học, trang bị cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết 
cho trường, các hỗ trợ từ Chính phủ, các hỗ trợ từ Đại Học 
Quốc Gia Hà Nội và các trường đại học khác tsuppong đó có 
các trường đại học Nhật Bản, các khoản tài trợ và đầu tư từ 
các doanh nghiệp tư nhân, v.v.  
・ Phát triển bền vững trên thị trường 
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8. Lịch trình thành lập Đại Học Việt – Nhật 
(Kế hoạch sơ bộ 3 bước) 

16 

Năm 2015 

Thành lập trường đào tạo sau đại 
học cho các khóa thạc sĩ ngành phát 
triển bền vững, 

Các khoa thử nghiệm, 

Các khóa đào tạo thực hành cho các 
chuyên gia và các giảng viên, 

Cơ sở vệ tinh tại nội thành Hà Nội 
(thuê một tòa nhà  trong giai đoạn 
đầu chờ xây dựng cơ sở tại Hòa Lạc) 

Đến năm 2018 

Từng bước tăng số lượng và hoàn 
thiện các nhóm nghiên cứu/giảng 
dạy đến năm 2018, 

Thành lập các trường/khoa hoặc 
các khoa liên kết quốc tế với các 
trường đại học Nhật Bản, 

Tổ chức các nhóm nghiên cứu theo 
từng lĩnh vực, 

Thành lập các viện nghiên 
cứu/phòng thí nghiệm,  

Hoàn thiện cơ sở vật chất của 
trường tại Hòa Lạc và cơ sở vệ tinh 
tại nội thành Hà Nội 

Đến năm 2022 

Hình thành từ 4 đến 6 
trường/khoa,  

Thu hút 6000 sinh viên theo học, 
trong đó có 2400 sinh viên cao học 



(Tham vấn) Chiến lược xây dựng (Giai đoạn 1) 
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Hà Nội 
 

Đường sắt/ Xe Bus 
~30ｋｍ 

ĐH Việt Nhật trong/thành 
viên/hợp tác cùng ĐHQGHN tại 

Hòa Lạc 

Nhà 
ga. 

Khu vực sinh 
sống và nghiên 

cứu 

Nhà 
để xe 

ĐH Việt Nhật (& ĐHQGHN) cơ sở 
vệ tinh tại nội thành Hà Nội 

Nhà 
ga. 



• Tạo tiền đề cho việc thành lập “Trường Công Nghệ” 

• Cung cấp các dịch vụ tinh giản về đào tạo nghề, du học, hỗ 
trợ hiệu quả trong việc tìm kiếm việc làm và tìm kiếm nhân 
sự có tay nghề cao cho các công ty Nhật Bản 

• Phối hợp với các hoạt động phát triển nguồn nhân lực sẵn 
có. 

• Bồi dưỡng kỹ sư, chuyên gia và nhân sự cấp quản lý (bao 
gồm quản lý viên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các kỹ 
sư thiết kế và xây dựng hạ tầng kỹ thuật)  

• Các dịch vụ hỗ trợ mua bán, sáp nhập và chuyển nhượng, v.v. 
để đào tạo các nhà quản lý doanh nghiệp 

9. Đào tạo chuyên gia và kỹ sư cao cấp 

18 



10. Nâng cao giá trị Khu Học Viện Khoa Học Hòa Lạc 

・ Khu vực khoa học tiên tiến: hình thành một mạng 
lưới liên kết ĐHQGHN, Khu công nghệ cao Hòa Lạc và 
các cơ quan thúc đẩy hợp tác liên ngành, v.v. 
・ Khu vực phát triển quốc tế hóa thân thiện với môi 
trường (tạo môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn và 
thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và khách quốc 
tế (ví dụ: “Cây xanh và nước”, Không có trở ngại nào 
dành cho người khuyết tật, Xây dựng các tòa nhà/khu 
căn hộ tiện nghi chất lượng cao, v.v.)  
・ Dễ dàng tiếp cận từ/với nội thành Hà Nội (dễ dàng di 
chuyển đến/từ Hòa Lạc)  
  Đại lộ Thăng Long, Hệ thống xe bus, Đường sắt tuyến 
5, tàu điện nội khu,v.v. 
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11. Lịch trình thành lập ĐH Việt-Nhật  
(hướng tới khai giảng trong 3 năm tới) 

1. Ủy ban chuyên trách về ĐH Việt-Nhật (Thành lập ngày 11 tháng 
3 năm 2013) 
2. “Khảo sát thu thập thông tin cho dự án ĐH Việt-Nhật” của JICA 
(Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 11 năm 2013) 
3.  Nghiên cứu khả thi để thành lập ĐH Việt Nhật (khoảng hơn 2 
năm) 
・Chuẩn bị cho việc thành lập ĐH Việt-Nhật và thử nghiệm sơ bộ 
bài giảng, thuyết trình, v.v. 
・Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chi tiết bao gồm cả cơ sở hạ tầng, v.v. 
・Cân nhắc cụ thể về các khóa đào tạo chuyên gia và các mô hình 
thử nghiệm 
・Các vấn đề khác liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân, v.v.  
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12  Những vấn đề lớn cần xem xét 

• Diện tích của trường: Đề xuất 100ha cho khuôn viên trường 
và 100ha cho các cơ sở hạ tầng liên quan,v.v. 

• Khu vực bảo vệ xung quanh ĐH Việt-Nhật (khoảng 300ha~) 

• Liên kết với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia 
Hà Nội tại Hòa Lạc 

• Cơ sở vệ tinh của ĐH Việt-Nhật (&ĐHQGHN) tại khu vực nội 
thành Hà Nội 

• Tầm quan trọng của giao thông công cộng: Kết nối với nội 
thành Hà Nội bằng xe bus hoặc Đường sắt tuyến 5 và các hệ 
thống giao thông tiềm năng khác tại Hòa Lạc 
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Diễn đàn kinh tế Nhật Bản – Việt Nam （JVEF) 
 Giám đốc điều hành cao cấp, Trưởng Ban thư ký : 
        Ông. Bunshichi Fujiokia   
    Chuyên gia nghiên cứu: Bà. Mayumi Miyagishima 
        Thư ký giám đốc: Bà. Mariko Miyazawa 

 

 
 Address: 11th floor Kojimachi Diamond Bldg.    

                              4-1-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo,102-0083 Japan  
 TEL:＋81-3-6380-9424  
 FAX:＋81-3-6380-8000 
 E-Mail: jvef0906@oasis.ocn.ne.jp 
 URL:http//jvef.org 

 

22 


