
Tổ chức phi lợi nhuận 

CẦU NỐI NHẬT BẢN & VIỆT NAM 

  



Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN được thành lập năm 1996 tại Nhật Bản. Trong suốt gần 20 năm, MPKEN 

đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Tổ chức các lớp dạy nghề thủ công cho phụ nữ 

nông thôn tại Hải Dương, Việt Nam; Đào giếng cung cấp nước sạch cho các trường học tại 

Campuchia; In sách và truyện tranh cho thư viện trẻ em tại Lào. Tại Nhật Bản, MPKEN đã giúp gần 

200 du học sinh Việt Nam tìm việc làm ổn định, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp Nhật trong quá trình mở rộng đầu tư sang các nước ASEAN. 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA MPKEN TẠI NHẬT BẢN & VIỆTNAM 
 

1996     Thành lập tổ chức MPKEN tại Nhật Bản 
 
2005    Được công nhận là pháp nhân NPO tại Nhật Bản 
 
2007    Phối hợp cùng Trung tâm Dạy nghề 8/3 Hải Dương mở lớp  
            dạy nghề thủ công cho phụ nữ nông thôn 
          Thành lập tổ chức NGO tại Việt Nam 
 
2008    Mở văn phòng tại Hà Nội 
             Liên kết với Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội  
        tổ chức chiến dịch nâng cao ý thức an toàn giao thông lần 1 
 
2009    Tổ chức chiến dịch nâng cao ý thức an toàn giao thông lần 3 
 
2011     Khai giảng khóa học bồi dưỡng kĩ năng mềm cho SV kì 1 
 
2014  Tổ chức lớp dạy nghề thêu khóa 15     
      Triển khai dự án đưa sản phẩm thêu Hải Dương vào Nhật Bản    
            Triển khai các hoạt động giới thiệu việc làm cho du học sinh tại    
            Nhật Bản 
            Khai giảng lớp học nấu ăn Nhật Bản Oneday Cooking Class 
 
2015     Triển khai Dự án Xúc tiến Phát triển Nguồn nhân lực Nhật - Việt  
            tại trường ĐH Xây dựng và ĐH Bách Khoa Hà Nội  
 
2016     Khai giảng khóa học bồi dưỡng kĩ năng mềm cho SV kì 9 

 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MPKEN 

Kể từ khi được sáng lập bởi ông Miyamoto Takaaki – nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mik 

Planning cho đến nay, MPKEN luôn hoạt động theo 3 tôn chỉ chính :  

① Hoạt động trên toàn cầu (Trái đất tròn) 

② Hỗ trợ những người trẻ đang nỗ lực hết mình vì tương lai  

③  Hoạt động dựa trên ý chí độc lập của tổ chức 

 TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA MPKEN 



 HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ TẠI NHẬT BẢN 

Tư vấn, định hướng công việc 

• Đến tháng 7/2016, MPKEN  

đã tiến hành gần 200 buổi tư 

vấn riêng về định hướng 

nghề nghiệp cho du học sinh 

ASEAN 

• Hình thức tư vấn: Phỏng vấn 

trực tiếp hoặc qua Skype 

 

Giới thiệu việc làm  

• Cung cấp thông tin tuyển 

dụng qua website và 

Facebook, giới thiệu việc làm 

miễn phí cho các bạn SV 

 

Hỗ trợ trước phỏng vấn 

• Giúp sửa sơ yếu lí lịch 

• Cùng tập dượt phỏng vấn 

Ứng viên 

MPKEN 

Nhà  

tuyển dụng  

Tổ chức các khóa học bồi 

dưỡng kĩ năng mềm cho SV  

• Nhằm hỗ trợ du học sinh các 

nước ASEAN có nguyện vọng 

làm việc tại các công ty Nhật, 

từ năm 2011, MPKEN bắt đầu 

tổ chức định kỳ các khóa học 

miễn phí bồi dưỡng kỹ năng 

mềm cho du học sinh. Tại lớp 

học này, các bạn không chỉ 

được học về các kỹ năng cần 

thiết khi đi xin việc như : cách 

viết CV, trả lời phỏng vấn,…mà 

còn cùng tìm hiểu về các kiến 

thức kinh tế - xã hội của Nhật, 

rèn luyên khả năng trình bày ý 

kiến của mình trước người khác 

bằng tiếng Nhật v.v. để tự tin 

hơn trong công việc sau này. 

 DỰ ÁN XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT–VIỆT 

Tháng 4/2015, MPKEN cùng các đối tác tại Nhật đã phối hợp với 

trường ĐH Xây Dựng và ĐH Bách Khoa Hà Nội triển khai Dự án 

Xúc tiến Phát triển Nguồn nhân lực Nhật–Việt, hỗ trợ đào tạo 

tiếng Nhật và tổ chức các buổi Job fair định kỳ giúp đem lại cơ 

hội việc làm tại Nhật cho sinh viên và cựu sinh viên của hai 

trường này.  

Việc đào tạo tiếng Nhật cho các sinh viên xuất sắc tốt nghiệp hai 

trường Đại học hàng đầu về kỹ thuật tại Việt Nam của dự án 

cũng góp phần đem lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho các 

doanh nghiệp Nhật Bản, giải quyết vấn đề thiếu thốn nhân lực kỹ 

thuật của Nhật hiện nay. 



 HỖ TRỢ NGHỀ THÊU TẠI HẢI DƯƠNG 

Bắt đầu từ năm 2007, MPKEN phối hợp cùng các trung tâm dạy nghề mở các lớp dạy nghề 

thủ công miễn phí cho phụ nữ nông thôn ở Hải Dương. Sau hơn 8 năm, các lớp dạy nghề 

thêu, móc do MPKEN hỗ trợ đã giúp đào tạo nghề cho hơn 200 phụ nữ, giúp nhiều người 

trong số họ có thêm thu nhập ổn định nhờ các nghề thủ công này. Cuối năm 2014, sản phẩm 

thêu tay Hải Dương đã xuất hiện trong các bộ sưu tập của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng 

Nhật bản, có mặt tại một trong những trung tâm mua sắm sang trọng nhất Nhật Bản. 

 THÔNG TIN DO MPKEN PHÁT HÀNH  

VOICE OF ASEAN SEMPAI  (Tiếng Nhật & Tiếng Việt) 

Chuyên mục giới thiệu và chia sẻ những câu chuyện của các 

sempai đang học tập và làm việc tại Nhật. Qua mỗi bài viết, 

các sempai đều gửi gắm lời nhắn nhủ về quan điểm sống 

tích cực đến các bạn trẻ. Bài viết được cập nhật vào ngày 

30 hàng tháng trên Facebook và website của MPKEN.    

(sempai là từ dùng để chỉ  các anh chị đi trước) 

NHẬT KÝ XIN VIỆC  (SHUKATSU DIARY)  (Tiếng Việt) 

Là series các bài viết chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của 

các bạn sinh viên đã thành công trong hành trình xin việc 

tại Nhật. Bài viết được cập nhật 2 tuần một lần trên 

Facebook của MPKEN. 

Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN (NPO MPKEN) 

〒102-0083  2F Trusty building, 3-4 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo TEL: 03-3556-2344     FAX: 03-3556-2494    

Website: http://mpken.jp          Facebook : https://www.facebook.com/mpkenhr      Email: info@mpken.jp 
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