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Tên gọi：CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Á CHÂU 
           （Tên viết tắt：AHRECO ARECO） 
Địa chỉ văn phòng：Vinata Tower Building 2B Floor 3, 289 khuat Duy Tien, 
Cau Giay, Hanoi 
Giám đốc đại diện：Phan Thi Hai Anh 
Năm thành lập：1998 
Vốn điều lệ：6,900,000,000 VND 
Tài khoản NH：VIETINBANK,VIETCOMBANK, AGRIBANK 
Hoạt động kinh doanh: ・   Phát triển nguồn nhân lực, phái cử TTS kỹ  
                                            năng, lao động đặc định 
　　　                           ・    Phái cử kỹ sư. Hỗ trợ lao động về nước.

1600 100 19 300

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

https://
www.youtube.com/
watch?
v=m84aTENQC0o&list=
PLIJHLGISrvTtRaaDPXW
mVfHNSNJZmxMc5

Xin mời theo dõi 
video giới thiệu 
công ty Á Châu tại 
đây

Tính đến tháng 3 năm 2020
Công ty tiếp nhậnNghiệp đoànNgành nghềSố lượng TTS phái cử



Tên gọi：Trung tâm đào tạo nghề & tiếng Nhật 

Địa chỉ：Làng Nông Lâm, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội  

Năm thành lập：tháng 8 năm 2018 

Giám đốc trung tâm : Tran Vu Binh　　　 
Chức năng： Phát triển nguồn nhân lực đi thực  

                       tập kỹ năng tại Nhật  
Thành tích：Phái cử  thành công khoảng 1600  

                     TTS（Số liệu tháng 7 năm 2020） 
Ngành nghề:  Đường ống, hàn, nông nghiệp, giàn  
                       giáo, chế biến thủy sản, may, v.v.
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Hiện tại (ngày …tháng….năm…) đang có ….học sinh học tại trung tâm 

TỔNG QUAN VÊ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
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※SỐ PHÒNG HỌC: 14 PHÒNG　SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN TỐI ĐA : 300 NGƯỜI　 
※CÔNG SUẤT KÝ TÚC XÁ: 180 NGƯỜI（TỐI ĐA）

Họp giáo viênPhòng học Phòng y tế

Sân thể dục（Sân 
trường）

Nhà bếp Ký túc xá（nam nữ tách biệt）

Văn phòng Thư viện Phòng họp 

CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
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Giáo viên chuyên trách
Nishiyama Yoshinobu

Trưởng phòng đào tạoGiám đốc trung tâm 

Phụ trách y tế

Quản lý giáo viên & Học sinh Quản lý đào tạo。Giảng dạy hội thoại

Chăm sóc sức khỏe học sinh

Phụ trách đời sống Phụ trách bếp ăn

Quản lý  học sinh về mặt đời sống

Cung cáp bữa sáng-trưa-tối

Nguyen Ba Thanh

Bảo vệ

Đảm bảo an ninh cơ sở 24/24h

Ngo Van LapBui Trung TaNguyen Xuan hung
Hoang Ngoc cong

Tran Thanh Tra

Quản lý trung tâm đào tạo

Tran Vu Binh

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM

Cố vấn đào tạo

Kashiwamura Tadao
     Cố vấn & Hỗ trợ đào tạo 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾN NHẬT & TÀI LIỆU HỌC TẬP

Đào tạo cơ bản Đào tạo N5 & từ vựng chuyên ngành Đào tạo N4

Khoảng 3 tháng Khoảng 13 tuần Khoảng 13 tuần（325 giờ）

Học bảng chữ cái Hiragana, 
Katakana, mẫu câu giới thiệu bản 
thân 

Học tiếng Nhật sơ cấp (tương đương N5) và từ 
vựng chuyên ngành

Học tiếng Nhật sơ cấp (tương 
đương N4) 
※ Chỉ áp dụng cho một số đơn 
vị tiêp nhận

Trong  3 tuần: học bảng chữ cái Hiragana, Katakana và những câu đơn giản giời thiệu 
bản thân 
Trong 4 tháng: Học xong tiếng nhật sơ cáp quyển I và từ vựng chuyên ngành  
Trong 7 tháng:  Học xong tiếng Nhật sơ cấp quyển II.

※ Có kế hoạch chuyển tất cả nội dung đào tạo trên sang video。
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Họp buổi sáng Giờ ăn（Sáng / Trưa / Tối）

Thể dục buổi sáng Giờ học（Tiết 1~4）

Giờ tự học Giờ luyện thể lực

LỊCH SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM
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HÌNH ẢNH TẠI TRUNG TÂM
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BÁO CÁO HỌC TẬP GỬI ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HÀNG THÁNG

Ghi thông tin cơ bản của học sinh。

Dán ảnh của học sinh

Ghi tổng điểm của bài test. Đánh giá theo cấp 
độ ABCD 

Vẽ biểu đồ tình trạng học tập. Mục đích là để bằng 
mắt có thể dễ dàng nhìn thấy kết quả học tập 

[Nội dung học tập・Điểm số（％）・Tổng 
điểm）Chỉ lần đầu ghi kết quả test『HIragana』
『Katakana』 Sau đó, cứ kết thúc 5 bài sẽ kiểm 
tra và ghi điểm các nội dung từ vựng・ngữ 
pháp・đọc hiểu・kanji・nghe・hội thoại

[Đánh giá và đối sách] 
Tình hình học tập của hoc sinh được phản ánh 
qua kết quả và nhận xét của giáo viên chủ 
nhiệm. Trong trường hợp cần cải thiện tình 
hình học tập thì giáo viên ghi biện pháp khắc 
phục vào phần đánh giá và đối sách. 



GIỚI THIỆU VỀ SỐ TAY HỌC TẬP CỦA Á CHÂU
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GIỜ HỌC TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN 
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TRUYỀN TẢI THÔNG TIN QUA MẠNG XÃ HỘI  

YOUTUBEFACEBOOK

WEB（日本人向け） WEB（ベトナム人向け）
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KÊNH VIDEO HỌC N5, N4 MIỄN PHÍ⇨『ISHIN JUKU』
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YOUTUBE

Kênh học tiếng Nhật online ISHIN JUKU (Lớp học Duy Tân) lấy cảm hứng từ Hội Duy Tân do nhà cách mạng   
Phan Bội Châu của Việt Nam sáng lập và lớp học Shoka Sonjuku của Yoshida Shoin, người đã đặt nền móng 
cho cuộc Duy Tân Minh Trị.   
”Bồi dưỡng nhân tài đặt chí hướng nơi tương lai!” Với tư tưởng ấy, chúng tôi đã lập ra ISHIN JUKU với mong 
muốn 
 tha thiết sẽ có thêm nhiều thế hệ trẻ Việt Nam biết đến Nhật Bản, qua đó góp phần củng cố tình hữu nghị 
giữa hai nước Việt - Nhật.



DỰ ÁN GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT TẠI LẠNG SƠN
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FACEBOOK YOUTUBE

Từ tháng 10 năm 2020, Á Châu triển khai dự án dạy tiếng Nhật 
miễn phí cho học sinh năm cuối tại các trường TH nghề, THPT, 
trường cao đẳng nghề ở thành phố Lạng Sơn và ba huyện nghèo 
của tỉnh gồm Bình Gia, Đình lập và Văn Quan.   

Lễ khai giảng khóa học tiếng Nhật đầu tiên của công ty chúng tôi 
tại tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức long trọng và được đưa tin trên 
truyền hình Lạng Sơn. Mỗi tuần 1-3 lần, công ty chúng tôi cử giáo 
viên người Việt lên dạy tiếng Nhật, mỗi tháng 1 lần, chúng tôi cử 
giáo viên người Nhật lên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn 
hóa cho các học sinh ở đây.  

Tầm tháng 6 năm tới, sau khi tốt nghiệp cấp 3/trường nghề, các 
em học sinh đang hiện đang theo học tại các lớp tiếng Nhật miễn 
phí này sẽ nhập học tại trung tâm đào tạo của Á châu. Chúng tôi 
trông đợi đây sẽ là nguồn lao động tốt với số lượng lớn cung cấp 
cho thị trường lao động.
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Từ tháng 4 năm 2018 đến nay, Công ty TNHH Đào tạo Nhân lực Á Châu (viết tắt là AHRECO) 
đã được Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) đánh giá xếp hạng 5 sao trong lĩnh 
vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

TTS do Á Châu phái cử được giới thiệu trên báo Okinawa. Đoàn TTS ngành nông nghiệp đầu tiên Á Châu phái cử đến Okinawa được giới thiệu trên báo Kinh tế Okinawa.

Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) là ai？ 
VAMAS là  Hiệp hội của các doanh nghiệp Việt Nam phái cử lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
Hàng năm VAMAS tiến hành đánh giá xếp hạng và công bố thứ hạng của các đơn vị đưa người 
đi lao động ở nước ngoài (thứ hạng cao nhất là 5 sao) 

KÝ SỰ ĐĂNG TRÊN BÁO OKINAWA

海外労働者派遣協会（VAMAS）

ĐỐI TÁC NÓI VỀ CHÚNG TÔI 



17

Tên nước：Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thủ đô：Hà Nội
Dân số：Khoảng 960 triệu người
Diện tích：331,210 km²（Bằng diện tích Nhật Bản trừ đi vùng Kyushu）
Tôn giáo：Phật giáo（80%）Thiên chúa giáo・Hồi giáo・Hinđu giáo（20%）
Khí hậu：Miền Bắc có  khí hâu cận nhiệt đới với bốn mùa rõ rệt、Miền Nam có khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, có hai mùa là mùa mưa và mùa khô.  Riêng vùng Sapa ở phía Bắc có tuyết rời vào mùa đông. 

・Khéo tay（Kiyou）
Nhiều người Việt Nam rất khéo tay.  Đặc biệt ha ngành nghề đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay là thêu và may 
là những ngành nghề đang phát triển tốt tại Việt Nam.
Người Việt Nam cũng rất cẩn thận, có thể đảm nhận những công việc đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ. 

・Khát vọng lớn（Koukishin）
Rất nhiều người VN tiếp tục học tập sau giời làm việc. Trong đó nhiều người  học để nâng cao khả năng 
ngoại ngữ . Khi có khả năng ngoại ngữ, họ có thể làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài với mức thu 
nhập cao. Có thể nói, khát vọng nâng cao năng lực bản thân của người dân đã tạo nên sự phát triển kinh tế 
của Việt Nam hôm nay. 

・Thiển cận（Kinshigan）
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, người Việt Nam thường bị đẩy vào các cuộc chiến tranh vệ quốc hoặc 
chịu sự thống trị của các nước khác. Do đó người Việt Nam có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những 
vẫn đề trước mắt hơn là suy nghĩ cho tương lai. Do không giỏi suy nghĩ những vấn đề trung và dài hạn nên 
người Việt Nam có thể hành động mà không lập kế hoạch. Đối với người Nhật, những người thường suy 
nghĩ quá nhiều về những rủi ro và làm giảm đi khả năng hành động thì năng lực hành động của người Việt 
Nam có thể là điều đáng để học tập. 

・Nữ quyền（Kakaa）
Phụ nữ Viêt Nam làm việc rất chăm chỉ. Ở đất nước mà địa vị xã hội của người phụ nữ ngày càng được coi 
trọng, số lượng phụ nữ tham gia vào công tác quản lý hoặc giữ chức vụ giám đốc doanh nghiệp là rất nhiều. 
Ở Viêt Nam, phụ nữ có mức lượng cao hơn đàn ông là điều rất bình thường. 

ĐẶC ĐIỂM CON NGƯỜI  
VIỆT NAM「４K」

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆT NAM

 ĐÔI NÉT VỀ VIỆT NAM & CON NGƯỜI VIỆT NAM


