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GIỚI THIỆU HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT – VIỆT
Hội Giao lưu Văn hóa Nhật - Việt (JVCA) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong các lĩnh vực: giao
lưu văn hóa, hỗ trợ giáo dục đào tạo, hỗ trợ về y tế phát triển nguồn nhân lực, cầu nối giao lưu kinh tế
giữa Nhật Bản-Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước Nhật-Việt,
bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ 2007. Với sứ mệnh đó, trong những năm qua, Hội đã đặc biệt coi
trọng kết nối văn hoá Nhật – Việt bằng những hoạt động nổi bật như:
-

Lễ hội Hoa anh đào (Sakura) các năm 2007-2009
Tài trợ cho trường Nhật ngữ Núi Trúc, Trung tâm tiếng Nhật JVRC- Hà Nội
Giới thiệu nghệ thuật Ikebana của Nhật năm 2010
Tổ chức Hòa nhạc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh năm 2010-2012, 2014-2015
Tuần lễ phim Konshin tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh năm 2013
Tham gia triển lãm đường hoa Nguyễn Huệ - Tp Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên Đán hàng năm
Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về Việt Nam tại Nhật Bản, cập nhật các thông tin
liên quan đến kinh tế xã hội cho các thành viên của Hội
Thường xuyên tổ chức các Hội thảo giới thiệu việc làm cho Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật…
Chương trình biểu diễn Piano-Violin và Piano-Clarinet cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 trên
địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
Tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật tại Hà Nội năm 2017
Chương trình biểu diễn Piano-Violin cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh năm 2018
Chương trình biểu diễn Piano-Violin cho các em học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng năm 2019
Tài trợ cho Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam
Tài trợ cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng: trang thiết bị, hàng năm cử các bác sỹ sang tu
nghiệp tại Nhật Bản từ 2014 tới nay.
Tài trợ cho Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh năm 2018.

Những thành công này là động lực lớn để chúng tôi không ngừng tìm tòi nghiên cứu hơn nữa
phương thức hoạt động hiệu quả, đặc biệt đưa được những tinh hoa văn hoá và kinh nghiệm phát
triển và giáo dục tiên tiến Nhật Bản đến chia sẻ với khán giả, giới trẻ Việt Nam. Chúng tôi cũng xin
trân trọng cám ơn các Bộ ban ngành, các cơ quan liên quan, các đối tác, các đơn vị đồng tổ chức,
các nhà hảo tâm, các cán bộ nhân viên và đặc biệt là các bạn trẻ, các em học sinh sinh viên luôn
phối hợp tạo điều kiện, hưởng ứng hỗ trợ để các hoạt động của chúng tôi được thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
Mọi chi tiết liên hệ:
Trụ sở chính văn phòng Tokyo:
3-13-7 Uchikanda Shikoku Building 9F
Chiyodaku-ku, Tokyo, Japan 101-0047
Tel: +81-3-3516-7177 Fax: +81-3-3272-8450
Website: http://www.jvca.or.jp

Văn phòng liên lạc tại Hà Nội:
Tầng 13, tòa nhà TID, số 4, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024-3232-1581
Tel: 0972-375-194 (Ms Tịnh), 0943-047-037 (Mr Bình)
https://www.facebook.com/jvca.or.jp/

