
第 10 回 VNBIG 交流会 

主催： ＶＮＢＩＧ 日時： 2017年 5月 28日(日) 13:00～17:30( 12:30 開場 ) 

会場： 大阪大学中之島センター 507号室 

ACCESS→    http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php 

参加費用は 2,000 円（お飲み物はベトナム Trung Nguyen G7コーヒー、花茶、おやつ（ベ

トナムのトウモロコシ,マンゴ、お菓子等） 

当日竜眼の蜂蜜試食があり。  

ベトナム人と学生は 500円 

ベトナム少数民族の布製小物のプレゼントあり  

参加可能人数： 先着 75名様まで 

申込・連絡先： hien@mbf.nifty.com 

090-3238-2413  090-3992-5201 

コメンテイター 公益財団法人 地球環境セン

ター 大石 一裕様 

司会者     チャンティ ヒエン 

13:00～13:10 在大阪ベトナム総領事館 TRAN DUC BINH総領事からのご挨拶 

第Ｉ部  農業と植物輸入 

13:10～14:00 農林水産省 神戸植物防疫所 大阪支所 支所長 難波一郎様 

「植物検疫の概要 ― 植物輸入の流れ」 

14:00～14:30 カトウ酸素株式会社 代表取締役 加藤様 

「ベトナム安全な植物を作るために今できること」 

14:30～14:40 休憩 

第 II部  人材育成 

14:40～15:30  北九州市環境ミュージアム  中園館長 

「北九州市の公害克服の歴史と現在のベトナム」 

15:30～16:20 ＨＩＤＡ関西研修センター 小川館長  

「HIDA の海外産業人材育成への取り組みとベトナム」 

16:20～17:10日本語教師 吉川 紀元先生 

「ベトナムと今を生きる」 

交流  17:10~17:30 意見交換、名刺交換、記念撮影、閉会のご挨拶 

【アクセス】 

〒530-0005 大阪市北区中之島 4-3-53 

京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約５分 

阪神本線 福島駅より 徒歩約９分 

JR 東西線 新福島駅より 徒歩約９分 

JR 環状線 福島駅より 徒歩約 12 分 

地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より 徒歩約 10 分 

地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より 徒歩約 16分 

http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
mailto:hien@mbf.nifty.com
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各講師のご経歴 

ＨＩＤＡ関西研修センター 小川和久館長 OGAWA KAZUHISA 

1990年 東京外国語大学中国語学科卒業 

1993年 （財）海外技術者研修協会（AOTS）（※）入職 

※2012 年より（一財）海外産業人材育成協会（HIDA） 

企業経営・工場管理等に関する研修プログラムを企画・実施する研修コーディネーター

を経て、2001 年～2006年バンコク事務所駐在、2016 年より関西研修センター館長 

 

北九州市環境ミュージアム  中園館長 

中園（なかぞの さとし）略歴 

生年月日：１９４８年２月２５日（６９歳） 

学歴：熊本大学工学部合成化学科 

卒業：１９７０年３月 

職歴の内容 １９７０年 北九州市役所入職。公害対策部（大気汚染対策、公害防止協

定） 

１９９２年 環境局環境保全部主幹（環境計画・国際協力担当） 

１９９３年 環境局総務部計画課長（ごみ指定袋制度導入、エコタウン計画、 

      大連環境モデル地区計画、ＫＩＴＡ環境協力センター設立） 

１９９９年 環境局環境保全部長（国連ＥＳＣＡＰ環境大臣会合実行委員会 

      事務局長） 

２００１年 環境局総務部長（環境ミュージアム開設） 

２００３年 環境局環境科学研究所長 

２００６年 環境局理事 北九州国際技術協力協会（ＫＩＴＡ）へ出向 

２００８年 北九州市退職。財団法人北九州国際技術協力協会（ＫＩＴＡ）採用（ＫＩ

ＴＡ環境協力センター所長）２０１２年３月まで。  

２０１２年 北九州市環境ミュージアム館長（現在に至る） 

大学卒業後、大阪の民間会社勤務を経て、北九州市役所入職。 

公害対策局に所属して、大気汚染対策や公害防止協定を担当。 

１９９２年から国際協力を担当。 

１９９３年、環境局計画課長になり、ごみ減量化政策、リサイクル産業化政策、 

中国大連市との環境協力、ＫＩＴＡ環境協力センター設立を担当。 

１９９９年、環境保全部長になり、国際会議の誘致、実施を担当。 

２００１年、環境局総務部長 

２００３年、環境科学研究所長 

２００６年、環境局理事となり、財団法人北九州国際技術協力協会理事に就任。 

２００８年、北九州市役所退職、ＫＩＴＡに採用される。ＫＩＴＡ環境協力センター所

長。この間、５回ベトナム出張（公害防止対策指導など）。 

２０１２年、３月ＫＩＴＡを退職。４月北九州市環境ミュージアム館長就任。 
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吉川 紀元先生 YOSHIKAWA NORIMOTO 

1940年生まれの 77歳。 

1964年に天理大学外国語学部イスパニア語学科を卒業し、凸版印刷株式会社関西支社

に入社。 

1995年に同社を退職後、ベトナム、ホーチミン市の東遊（ドンユー）日本語学校の教

師として赴任。以降ホーチミン市外国語情報大学の教師、在越企業のベトナム人幹部候

補生の教育、JICA シニア海外ボランティア等を歴任。外国人への日本語・日本文化教

育にご尽力されてきました。 

コメンテイター 公益財団法人 地球環境センター 大石 一裕様 

１９５２年生まれ  ６４歳（大阪市出身） 

１９７５年３月 大阪薬科大学卒業後（薬剤師）、同年４月地方公務員（衛生部局・環

境部局）を経て、２０１３年５月から公益財団法人地球環境センター勤務 

 

チャン ティヒエン 

１９７３年、ベトナムの北部で生まれた。１９９９年の３月ハノイ外国大学日本語学部

を卒業後、来日。２００７年大阪外国語大学で修士号を獲得した後、２０１０年大阪大

学大学院言語文化研究博士前期課程単位習得退学。その後、安南株式会社を起業し、旅

行、貿易、通訳翻訳、ベトナム進出支援を行っている。また、２０１５年には、ベトナ

ムビジネス交流会ＶＮＢＩＧを開始した。 

今年から、さらに本格的に、ベトナムのビジネスチャンスを日本の皆さんに、そして日

本のビジネスチャンスをベトナムの皆さんにお届けすべく、努力しています。 

また、ベトナムに関する様々な相談や通訳翻訳を、ベトナム人、日本人に関わらず受け

ております。 
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HỘI GIAO LƯU THÔNG TIN KINH TẾ LẦN THỨ 10 

Ban tổ chức: VNBIG    13:00~17:30    ngày 28-05-2017 (Chủ Nhật)  (12:30 Mở cửa) 

Hội trường:   Phòng 507 Trung tâm Nakanoshima đại học Osaka 

Xin mời vào link sau→ http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php 

Cách đi tầu điện:  1.Nakanoshima（3 phút） 2.Nhà ga Watanabebashi（4 phút） 3.Fukushima 

(Tuyến Osaka-Hanshin (Cửa ra phía Tây) 

Phí tham dự: 2,000 yên (phí tài liệu, đồ ăn vặt (ngô nếp rang), xoài sấy khô, bánh kẹo ,nước giải 

khát) và nếm thử mật ong hoa nhãn. 

Người Việt Nam và học sinh: phí là 500 yên 

Được tặng kèm túi vải thêu của dân tộc  

Ưu tiên 75 người đăng ký trước 

Liên hệ:  

Trần Thị Hiển  hien@mbf.nifty.com 090-3238-2413 Hoặc 090-3992-5201 

Đóng góp ý kiến: Chủ tịch Quỹ Trung tâm Môi trường toàn cầu MR OISHI KAZUHIRO 

Dẫn chương trình: MS Trần Thị Hiển 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

13:00～13:10 Lời phát biểu khai mạc của ngài Trần Đức Bình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 

tại Osaka 

Phần 1 Chăm sóc thực vật, và nhập khẩu thực vật 

13:10～14:00 Trung tâm hội bảo vệ thực vật chi nhánh Osaka,Ngài Tanaka  

「Khái quát về kiểm dịch thực vật- Quy trình nhập khẩu thực vật」 

14:00～14:30 Ngài Kato, Giám đốc dại diện công ty Kato Sanso  

「Những điều có thể làm để tạo dựng nguồn thực vật an toàn tại Việt Nam」 

14:30～14:40 Giải lao 

Phần 2 Giáo dục đào tạo 

14:40～15:30 Giám đốc Bảo tàng Môi trường Kitakyushu Ngài Nakazono 

「Tình hình Việt Nam hiện nay và lịch sử khắc phục ô nhiễm của thành phố Kita 

Kyushu」 

15:30～16:20 Ngài Ogawa Kazuhisha Viện trưởng trung tâm nghiên cứu Kansai Hida「Việt 

nam và những nỗ lực trong việc đào tạo nhân tài công nghiệp nước ngoài của Hida」 

16:20～17:10 Giáo viên tiếng Nhật ngài Yoshikawa Norimoto  

「Việt Nam và cuộc sống hiện tại của tôi」 

17:10～17:30 Trao đổi ý kiến, trao danh thiếp, trao quà lưu niệm, bế mạc chương trình 

 

 

 

http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
mailto:hien@mbf.nifty.com
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Lý lịch công tác 

Ngài OGAWA KAZUHISA Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kansai 

Năm 1990 Tốt nghiệp Khoa tiếng Trung Đại học Ngoại ngữ Tokyo 

Năm 1993 Làm việc tại Hiệp hội đào tạo kỹ thuật viên ở nước ngoài (AOTS) 

※Từ năm 2012, Làm việc tại Cơ quan đào tạo nhân lực ngành công nghiệp nước ngoài (HIDA) 

Điều phối viên đào tạo lập kế hoạch, đào tạo chương trình liên quan đến quản trị doanh nghiệp 

và quản lý nhà máy. Năm 2001 ~2006 Mở văn phòng đại diện tại Bangkok. Từ năm 2016 trở đi 

Ông trở thành Giám đốc Trung tâm đào tạo Kansai 

 

Ngài NAKAZONO SATOSHI Giám đốc Bảo tàng môi trường Thành phố Kita Kyushu 

Sinh: 25-02-1948 (69 tuổi) 

Chuyên ngành học: Ngành Hóa học tổng hợp Khoa Kỹ thuật Đại học Kumamoto 

Tốt nghiệp tháng 3 năm 1970 

Tiểu sử làm việc: 

Năm 1970 Làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố Kita Kyushu (Đề ra chính sách quy định 

phòng chống ô nhiễm) 

Năm 1992 Cán bộ trưởng Cơ quan bảo vệ môi trường Cục Môi trường (Phụ trách kế hoạch Môi 

trường, hợp tác Quốc tế) 

Năm 1993 Trưởng phòng Kế hoạch Bộ phận Tổng vụ Cục Môi trường (Áp dụng chế độ sử dụng 

túi rác phân loại rác, kế hoạch Eco- Town, kế hoạch Khu vực môi trường kiểu mẫu Đại Liên, 

thành lập Trung Tâm hợp tác Môi trường KITA) 

Năm 1999 Trưởng phòng bảo vệ Môi trường Cục Môi trường ( Hiệp hội Ủy ban kinh tế Xã hội 

Châu Á Thái Bình Dương ESCAP ) 

Năm 2001 Trưởng phòng tổng vụ Cục Môi trường ( Thành lập Bảo tàng Môi trường) 

Năm 2003 Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học môi trường Cục Môi trường 

Năm 2006 Chủ tịch Cục Môi trường, biệt phái đến Hiệp hội hợp tác kỹ thuật quốc tế 

KitaKyushu (KITA) 

Năm 2008 Từ chức tại thành phố Kita Kyushu. Làm việc tại Hiệp hội hợp tác kỹ thuật quốc tế 

KitaKyushu ( Giám đốc Trung tâm hợp tác môi trường KITA ) đến tháng 3-2016 

Năm 2012 Giám đốc bảo tàng môi trường thành phố Kita Kyushu ( cho đến hiện nay) 

Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc tại công ty tư nhân của Osaka và tại Ủy ban nhân dân của 

thành phố Kita Kyushu 

Trực thuốc Cục chính sách phòng chống ô nhiễm, phụ trách thực hiện quy định phòng chống ô 

nhiễm, đưa ra giải pháp chống ô nhiễm 

Từ năm 1992 Phụ trách quản lý hiệp hội quốc tế 

Năm 1993 Trưởng khoa kế hoạch Cục Môi trường, lập chính sách giảm rác thải, công nghiệp 

hóa tái chế.Hợp tac môi trường với thành phố Đại Liên Trung Quốc, thành lập trung tâm hiệp 

hội hợp tác môi trường KITA 
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Năm 1999 Trở thành Trưởng ban Bảo vệ môi trường Cục Môi trường, phụ trách thực hiện , thu 

hút hội nghị Quôc tế 

Năm 2001 Trưởng bộ phận Tổng vụ Cục Môi trường 

Năm 2003 Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường 

Năm 2006 Nhận chức Cục trưởng Cục Môi trường, được bổ nhiệm làm Chủ tịch hiệp hội Kỹ 

thuật Quốc tế Kita Kyushu 

Năm 2008 Từ chức tại Ủy Ban nhân dân Thành phố Kita Kyushu, được tuyển dụng vào KITA. 

Giám đốc Trung tâm hợp tác Môi trường Kita. Đã đến Việt Nam công tac 5 lần ( Ví dụ: để chỉ 

đạo Chính sách phòng chống ô nhiễm) 

Tháng 3 năm 2012, thôi việc ở KITA tháng 4 được bổ nhiệm làm Giám đốc Bảo tàng Môi 

trường thành phố Kita Kyushu 

 

Ngài YOSHIKAWA MORIMOTO  

Sinh năm 1940, hiện nay ông 77 tuổi 

Năm 1964 Tốt nghiệp ngành tiếng Tây Ban Nha Khoa Ngoại ngữ đại học Tenri, làm việc tại 

công ty in ấn Toppan chi nhánh Kansai 

Năm 1995 Từ chức tại công ty,ông sang Việt Nam làm giáo viên tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ 

Đông Du ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau làm giáo viên tại Đại học Ngoại ngữ TP Hồ Chí 

Minh.Ông đào tạo các cán bộ người Việt của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, Tình nguyện 

viên cho tổ chức JICA. Ông đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp đào tạo tiếng Nhật, quảng bá 

văn hóa Nhật đến người nước ngoài. 

 

Chủ tịch Quỹ Trung tâm Môi trường toàn cầu ngài OISHI KAZUHIRO 

Sinh năm 1952, năm nay 64 tuổi ( xuất thân từ thành phố Osaka) 

Tháng 3-1975 Tốt nghiệp đại học Dược Osaka  (Dược sĩ), và trở thành cán bộ công chức vào 

tháng 4 ( Cục Vệ sinh Môi trường). Đến tháng 5 năm 2013, làm việc tại Quỹ trung tâm môi 

trường toàn cầu 

 

Trần Thị Hiển: Sinh năm 1973 tại Miền Bắc Việt Nam, vào tháng 3 năm 1999 đã tốt nghiệp 

khoa tiếng Nhật trường ĐH ngoại ngữ Hà Nội, Lấy bằng Thạc sỹ ngôn ngữ văn hóa năm 2007 

tại trường ĐH cao học Osaka, và kết thúc chương trình tiến sỹ năm 2010 của khoa ngôn ngữ 

văn hóa trường cao học Osaka. Sau đó đã mở công ty An Nam chuyên về du lịch, phiên dịch 

biên dịch và xuất nhập khẩu, và vào năm 2015 đã thiết lập hội VNBIG tại Osaka. 

http://vn.tvnet.gov.vn/video/70007/ban-tin-cong-dong-nguoi-viet-nam-chau-13042017

/thoi-su-nguoi-viet-nam-chau 

 

http://vn.tvnet.gov.vn/video/70007/ban-tin-cong-dong-nguoi-viet-nam-chau-13042017/thoi-su-nguoi-viet-nam-chau
http://vn.tvnet.gov.vn/video/70007/ban-tin-cong-dong-nguoi-viet-nam-chau-13042017/thoi-su-nguoi-viet-nam-chau

