
 

Phụ lục 
 
1. Điều kiện tham gia: 

- Là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hoạt động trong các lĩnh vực được lựa chọn, gồm: sản xuất linh phụ kiện 
hoặc khuôn mẫu hoặc đồ gá phục vụ cho các ngành ô tô, xe máy, điện tử, điện 
gia dụng. 

2. Số lượng doanh nghiệp được chọn và nhận hỗ trợ:  

Dự kiến tổng số doanh nghiệp được chọn và nhận hỗ trợ của Dự án là: 20 
doanh nghiệp. Trong đó giai đoạn 1 (năm 2021): 10 doanh nghiệp; giai đoạn 2 
(năm 2022): 10 doanh nghiệp.  

3. Lợi ích đối với doanh nghiệp tham gia: 

- Được nâng cao năng lực sản xuất (được chuyên gia JICA Nhật Bản có 
kinh nghiệm hướng dẫn và đào tạo, tư vấn miễn phí trong khoảng 01 năm). Cụ 
thể như sau: (i) Hướng dẫn OJT như quản lý chất lượng, kiểm soát giá thành sản 
xuất, v.v…tại nhà máy; (ii) Đào tạo nhân lực từ đó giúp củng cố cơ cấu tổ chức 
doanh nghiệp và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp 

- Có cơ hội tiếp cận và làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản thông qua 
giới thiệu của Dự án, đồng thời tham gia các sự kiện kết nối do Dự án tổ chức để 
có cơ hội ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Nhật Bản. 

4. Đăng ký tham gia: Vui lòng đăng ký theo đường link sau:  
https://docs.google.com/forms/d/1d_8MeuVBcXD2ntZMd_8G3tGeBo3Ve

X1iRqBzu_xA4Bg/edit 
Hạn đăng ký: Thứ 6, ngày 06/08/2021 
5. Thông tin liên hệ: 

Chuyên gia Phụ trách: ông Fumiaki NATSUMI - Chuyên gia công nghiệp 
phụ trợ JICA. E-mai: fnatsumi@zm.commufa.jp 

Trợ lý: Đỗ Thị Thu Hiền. Email: dohien.smepride@gmail.com, ĐT: 024 
7109 8598, DĐ: 09.6666.3987. 
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