
各位 

次の要領で、「日越人材交流フォーラム 2022in ハノイ」を開催いたします。 

2022 年 10 月 10 日(月)  15:00～18:00 に IPM より「日本における人材の受入れ」の講演を、

その後、日本企業による「日本企業の国際社会貢献事業」のプレゼンテーションを行います。 

もし、お知り合いの医療関係者や、新しい職種に興味のある実習生、日本の化粧品について知

りたい実習生がいらっしゃいましたらご案内ください。 

次の URL より 10 月 3 日（月）18：00 までにお申込みお願いいたします。 

是非参加くださるようお願いいたします。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JfsV5LgSGOpT6rvC1-

rcfocSwcJpzppTYDzgmYd30a00TQ/viewform?usp=sf_link 

 

日本語 VIETNAM 

公益財団法人国際労務管理財団 

イベント運営事務局 

 

【開催概要】 

１．事業名 

  日越人材交流フォーラム 2022in ハノイ 

 

２．主催団体等名 

公益財団法人国際労務管理財団 

 https://www.ipm.or.jp/ 

公益社団法人国際化粧療法協会 

 https://caremake.or.jp/ 

 

 

３．共催及び後援等支援団体名等 

Pháp nhân tài đoàn công ích Tài đoàn quản lý lao động 

quốc tế 

Phòng nghiệp vụ tổ chức sự kiện 

「Toàn cảnh sự kiện」 

１．Tên sự kiện 

Diễn đàn giao lưu nhân lực Nhật Bản – Việt Nam tổ 

chức tại Hà Nội năm 2022 

 

２．Đơn vị tổ chức sự kiện 

Pháp nhân tài đoàn công ích Tài đoàn quản lý lao động 

quốc tế(IPM)  

Pháp nhân xã đoàn công ích Hiệp hội liệu pháp thẩm mỹ 

quốc tế (ICA)  

 

３．Đơn vị hỗ trợ tài trợ và đồng tổ chức    

 



 （１）後援 

在ベトナム日本国大使館 

国立大学法人大分大学 

一般財団法人国際ケアメイク財団 

 

（２）協力（順不同） 

一般社団法人日本ケアメイク協会 

一般社団法人ジャパン・コスメティックセン

ター 

一般社団法人日本ケアネイル協会 

一般社団法人日本メンズコスメ協会 

一般財団法人多文化支援国際協会 

株式会社アデランス 

株式会社資生堂 

株式会社マンダム 

岩瀬コスファ株式会社 

東洋ビューティ株式会社 

 

４．事業の概要 

  （１）目的 

視覚障害者、技能実習生、特定技能などの

就労者など日越の懸け橋となる人材の交流

を促進し、適正な人材交流と人材の送り出し

及び受入れを実現することにより、日越のパ

ートナーシップのさらなる発展に寄与すること

を目的とする。 

 

（２）開催日時 

   第一部 「ブラインドメイクを世界に広げよ

う！2022」 

2022 年 10 月 10 日（月）  10:00～12:00  

    （１）Hỗ trợ tài trợ 

-  Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam  

  -  Pháp nhân đại học quốc lập đại học Oita 

    -  Pháp nhân xã đoàn Hiệp hội trang điểm và chăm sóc sắc 

đẹp quốc tế 

（２）Đồng tổ chức 

Pháp nhân xã đoàn Hiệp hội trang điểm và chăm sóc sắc 

đẹp Nhật Bản 

Pháp nhân xã đoàn Trung tâm Cosmetics Nhật Bản 

Pháp nhân xã đoàn Hiệp hội Nail Nhật Bản 

Pháp nhân xã đoàn Hiệp hội Mỹ phẩm nam giới Nhật Bản 

Pháp nhân xã đoàn Hiệp hội hỗ trợ đa văn hóa quốc tế 

Công ty TNHH Aderans-  

 Công ty Cổ phần Shiseido 

Công ty Cổ phần Mandom 

Công ty Cổ phần Iwase Cosfa 

Công ty Cổ phần Toyo Beauty 

 

４．Tổng quan và mục đích sự kiện-  

  （１）Mục đích 

Nhằm thúc đẩy việc trao đổi nguồn nhân lực như người khiếm thị, 

thực tập sinh kỹ năng và người lao động kỹ năng đặc định, 

v.v...đóng vai trò là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam; đồng thời 

thông qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác 

giữa Nhật Bản và Việt Nam bằng cách thực hiện trao đổi gửi và 

tiếp nhận nguồn nhân lực phù hợp.  

 

（２）Thời gian tổ chức 

   Phần 1: 「Lan tỏa chương trình trang điểm cho người 

khiếm thị trên toàn thế giới !2022」 

Ngày 10tháng 10 năm 2022 （ Chủ nhật ） 10:00~12:00 



（日本時間 12:00～14:00） 

第二部 「日本における人材の受入れ」 

「日本企業の国際社会貢献事業」  

2022 年 10 月 10 日(月)  15:00～18:00 

 （日本時間 17:00～20:00） 

 

（３）対象：280 人 

在越視覚障害者、送り出し機関、人材派遣企業、

教師、学生等、一般市民、監理団体、登録支援

機関、業界団体、報道関係者 

 

 

５．事業開催場所  

第1部 「Hanoi VPLACE」 tòa nhà 5T2_N05, 

đường Hoàng Đạo Thúy, P Trung 

Hòa, Quận Cau Giay, TP Hà Nội 

第2部 「Hanoi VPLACE」 

  

６．入場料・参加費等 

  無料 

 

(12:00~14:00 giờ Nhật Bản) 

Phần 2: 「Giới thiệu về việc tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản」 

「Các dự án đóng góp cho cộng đồng quốc tế của 

các doanh nghiệp Nhật Bản」 

Ngày 10 tháng 10 năm 2022(Thứ 2)15:00～18:00 （17:00～

20:00 giờ Nhật Bản） 

（３）Đối tượng：280người 

Người khiếm thị ở Việt Nam, Cơ quan phái cử, Doanh nghiệp 

phái cử nhân lực, Giáo viên, Học sinh v.v..., Dân chúng, Nghiệp 

đoàn quản lý, Cơ quan hỗ trợ đăng ký, Nhóm ngành đoàn thể, 

truyền thông. 

 

5. Địa điểm tổ chức sự kiện 

Phần 1: Hanoi VPLACE tòa nhà 25T2_N05, đường Hoàng Đạo 

Thúy, P Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Phần 2：Hanoi VPLACE 

 

 

6. Vé vào cửa/ Phí tham gia v.v… 

Miễn phí 

 

 


