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Ban tổ chức： ＶＮＢＩＧ 

Ban hỗ trợ： Tổng lãnh sự quán Osaka tại Việt Nam、 

Ngày giờ： Ngày 01 tháng 10 năm 2017 (Chủ nhật) 

13:00-17:30（12:30 khai mạc） 

Hội trường： Trung tâm Nakanoshima Đại học Osaka 

Phòng 303,  

nhà ga gần nhất là nhà ga Keihan Nakanoshima      

Số người tham dự: 70 người. Phí tham dự: 2000 yên ( có hỗ trợ đồ 

uống, ăn đậu phộng Việt Nam), Người Việt Nam 500 Yên 

Địa chỉ nhận đăng ký： hien@mbf.nifty.com／090-3238-2413 

Chương trình 

13:00～Tiếp đón khách đến dự 

13:17～ Lời mở màn phát biểu của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ngài Trần Đức Bình 

13:30～14:30 Về năng lượng tái tạo 

Ngài Nguyễn Ngọc Hải, phòng phát triển kinh tế, tổng lãnh sự quán Việt Nam 

『Chiến lược năng lượng tái tạo tại Việt Nam』 

14:30～15:30 Thảo luận về điều dưỡng 

Ngài Hariadi Pamungkas 

『Triển vọng và khó khăn của chương trình EPA tại Indonesia』 

15:30～15:50 Nghỉ giải lao 

15:50～16:50 Phỏng vấn một phụ nữ Việt Nam duyên dáng 

（Nội dung: Vẻ đẹp của áo dài Việt Nam） 

 Đoàn Osaka：5 người (trong đó có chị Okada Hạnh) 

Đoàn Kyoto：Ngô Thị Minh, Nguyễn Thị Hà, Phùng Thị Hồng.  

Các quý vị có mặt tại hội trường tham dự phỏng vấn các câu hỏi liên qua tới 

Việt Nam và Nhật Bản trong không khí vui vẻ 

16:50～17:30 Bà Trần Thị Hiển  

『Chiến lược của AN NAM TOURIST』 

 

Tiểu sử các vị đại biểu 

 Ông Nguyễn Ngọc Hải  

Ông sinh năm 1977 tại miền Bắc Việt Nam. Ông tốt nghiệp thạc sĩ khoa 

quản lý môi trường trường đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó ông từ Bộ 

Công Thương chuyển đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và hoạt động tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế 
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khu vực. Thêm vào đó, từ năm 2017 ông chuyển công tác đến Bộ Ngoại giao, và nhậm chức tại Tổng lãnh 

sự quán Việt Nam tại Osaka với vai trò phụ trách thúc đẩy đầu tư 

 

Ông Hariadi Pamungkas 

Phiên dịch, giảng viên: tại Hiệp hội Đào tạo nguồn nhân lực hải ngoại AOTS, Tổ chức Phúc lợi xã hội 

quốc tế JICWELS. Năm 2016 thành lập công ty Halal. Tháng 3 năm 1998 hoàn thành nửa đầu khóa học 

thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường đại học Kobe. Lĩnh vực chuyên môn là: business network, marketing, 

chiến lược kinh doanh. Nghề nghiệp: Hoàn thành sáng lập trung tâm xúc tiến thương mại và công nghiệp 

Kyoto ( Năm 2007) , Sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn Maxima Engineering Incorporated (đến năm 

2012), Giảng viên cao học khoa giáo dục quốc tế trường đại học Momoyama (Đến năm 2015). Các giải 

thưởng đã nhận được: .Giải tại cuộc thị viết văn Tokyo (Năm 2000), giải thưởng cuộc thi menu món ăn 

của hiệp hội cà phê Nhật Bản (Năm 2006). Thành viên Cộng đồng kinh tế Asean “Mối quan hệ với Việt 

Nam” 

 

Ngô Thị Minh 

Sinh năm 1989 tại tỉnh Nghệ An. Tháng 8 năm 2007 nhập học đại học kinh tế quốc dân, tháng 9 năm 2009 

dừng chương trình học tại đại học kinh tế quốc dân, chuyển sang nhập học đại học Hiroshima. Tháng 4 

năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học Hiroshima, tiếp tục học cao học trường đại học Osaka Sangyou. 

Tháng 3 năm 2015 tốt nghiệp cao học và hiện đang làm việc tại công ty Nhật Bản 

 

  Trần Thị Hiển 

 Sinh năm 1973 tại tỉnh Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Tốt 

nghiệp khoa tiếng Nhật trường đại học Hà Nội ( tiền thân là 

đại học ngoại ngữ Hà Nội). Sau đó học và nhận được bằng 

thạc sĩ khoa nghiên cứu ngôn ngữ và xã hội trường đại học 

Osaka. Từ năm 1996 bắt đầu làm việc tại Honda Việt Nam, 

sau đó kết hôn với người Nhật và đến Nhật Bản năm 1999. 

Bên cạnh việc học thạc sĩ tại trường đại học, cô cũng đảm 

nhiệm vị trí thông dịch tư pháp, và thông dịch tại các tổ chức 

như JICA, AOTS. Năm 2012, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn An Nam. Tháng 5 năm 2015, thành 

lập VNBIG. Tháng 8 năm 2015 mở lớp học ngôn ngữ tại công ty An Nam ở phía Bắc thành phố Osaka và 

mở antena shop. Tháng 8 năm 2017 thành lập văn phòng mới của công ty An Nam và mở ANNAM 

OSAKA như là một nơi giao lưu và hợp tác phát triển  


