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Lần đầu tiên ở Việt Nam 

Chương trình “Đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam”  
liên kết giữa trường ĐH Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản 

Khai giảng Khóa 2, ngày 22/9 (thứ hai) 
 
Công ty kinh doanh lĩnh vực Y tế - Phúc lợi tại Nhật Bản - Innovation of Medical Service (trụ ở chính tại tỉnh Kanagawa, 
dưới đây gọi là Công ty IMS) và Trường Đai học Y Dược Thái Bình  tổ chức Lễ khai giảng Khóa 2 của “Chương trình đào 
tạo điều dưỡng viên Việt Nam” - chương trình liên kết giữa hai đơn vị  vào ngày 22/9 (thứ hai) tại Trường Đại học Y 
Dược Thái Bình. Đây là dự án đào tạo điều dưỡng viên do doanh nghiệp tư nhân tổ chức, được thử nghiệm lần đầu 
tại Việt Nam. Chương trình đặt mục tiêu sẽ có 24 trong số 60 học viên  theo học tại chương trình từ tháng 9/2014 sẽ 
trở thành điều dưỡng viên tại Nhật vào năm 2020. 
 

Chương trình đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam 
Đây là chương trình liên kết giữa Công ty IMS và Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Những sinh viên có nguyện vọng 
trở thành điều dưỡng viên tại Nhật Bản sẽ được đào tạo toàn bộ tại Việt Nam (đào tạo chuyên môn về điều dưỡng, 
đào tạo tiếng Nhật), để có thể lấy được chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản về điều dưỡng viên sau 5,5 năm. “Khóa học 
Nhật Bản” (chỉ tiêu 60 học viên)  được tổ chức trong Khoa điều dưỡng thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Tháng 
9/2013 học viên Khóa 1 (hiện có 16 sinh viên) đã nhập học. Bắt đầu từ năm học này, Chương trình dự định hàng năm 
sẽ tuyển 60 sinh viên mỗi khóa. 
 

Quá trình đào tạo điều dưỡng viên và tuyển chọn sinh viên theo từng giai đoạn 
 

 
 
 
 
■Triển vọng của chương trình  
Tại Nhật Bản, bắt đầu từ năm 2008 đã khởi động chương trình tiếp nhận 
ứng viên điều dưỡng viên người nước ngoài từ Indonesia, Philipine, Việt 
Nam trên cơ sở Hiệp định đối tác Kinh tế (EPA). Tuy nhiên, do tốc độ già hóa 
dân số nhanh và giảm thiểu trẻ em nên việc đảm bảo nguồn điều dưỡng 
viên giỏi đang trở thành vấn đề cấp bách đối với các cơ sở y tế. Chương 
trình này thông qua việc triển khai các dự án đào tạo, giới thiệu việc làm 
cho các điều dưỡng viên Việt Nam do công ty tư nhân tiến hành sẽ giảm 
thiểu tình hình thiếu điều dưỡng viên ở Nhật Bản, đồng thời với việc các 
điều dưỡng viên đem kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản về Việt Nam sẽ 
giúp cải thiện chất lượng môi trường y tế ở Việt Nam.  
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Hình ảnh giờ học của sinh viên Khóa 1 
(Nhập học tháng 9/2013) 
 



 

■Nội dung đào tạo 
Đào tạo chuyên môn điều dưỡng viên: Dựa theo Khung chương trình được 
quy định tại Nhật Bản. 
Đào tạo tiếng Nhật: Đạt trình độ cấp 1 (N1) của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật.  
Văn hóa kinh doanh (Business manner): Hiểu được sự khác nhau về văn 
hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, trang bị văn hóa kinh doanh theo yêu cầu 
của Nhật Bản. 
 

■ Chi phí 
Toàn bộ chi phí cho khóa học Nhật Bản đều do các cơ quan Y tế của Nhật 
Bản chi trả, học viên tham gia chương trình sẽ không phải chịu chi phí cho 
chương trình đào tạo. 
 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình 
Là trường Đại học quốc lập ở tỉnh Thái Bình. 
Có các Khoa Y tế, Khoa Dược, Khoa Điều dưỡng và các khóa học chuyên môn. Hiện tổng số sinh viên đang theo học 
tại trường là gần 6.000 sinh viên. 



Lễ Khai giảng Khóa 2 
Thời gian Từ 9:00 ngày 22/9/2014 
Địa điểm Hội trường 1, tầng 2, Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

(373 Phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam) 
Nội dung 
chương 
trình 

• Phát biểu của Trường ĐH Y Dược Thái Bình 

• Phát biểu và giới thiệu về chương trình của Công ty IMS 

• Phát biểu của SEIKO IDEAS CORP. (Đơn vị phụ trách đào tạo tiếng Nhật) 

• Tham luận của học viên Khóa 1 

• Tham luận của điều dưỡng viên người Việt Nam đã có chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều 

dưỡng viên.  

 

Nếu Quý cơ quan quan tâm đưa tin, xin hãy vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. 

 
 
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

Innovation of Medical Service, Inc  là công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng thuốc, cho thuê, kinh doanh dụng cụ y 

tế và cung cấp dịch vụ về nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực y tế, phúc lợi với phương châm “Cống hiến cho cộng 

đồng xã hội thông qua dịch vụ tổng hợp về Y tế - Phúc lợi”. 

 

Tên công ty:    Innovation of Medical Service, Inc 

Giám đốc- Chủ tịch HĐQT:  Endo Seiichi   

URL：    http://www.ims-inc.co.jp 

Thành lập:    Tháng 10/1982.  

Vốn điều lệ:    20.000.000 Yên Nhật 

Lĩnh vực hoạt động:   Kinh doanh thuốc, hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng, kinh doanh & cho thuê dụng cụ y tế, 

giới thiệu nhân lực v.v… 

Trụ sở chính:    222-4 Ishida, Isehara, Kanagawa, Japan 

Chi nhánh Atsugi:   579-1 Funako, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan 

 

Thông tin Liên hệ 
Innovation of Medical Service, Inc 
Nhật Bản 
Mr. Mochizuki    TEL：+81-46-220-0777  E-mail：infomail@ims-inc.co.jp 
 
Việt Nam 

Mr. Isono (Tiếng Nhật)   TEL：012-9206-8410  E-mail：isono@ims-inc.co.jp 

Ms. Bùi Thị Tuyết (Tiếng Việt)  TEL：097-632-1711  E-mail：tuyetanh2827@gmail.com 
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