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Công ty cổ phần Schoo ( Công ty chính: TP.Shibuya, Tokyo, Japan, Người đại 
diện: Kenshiro Mori, dưới đậy gọi tắt là Schoo) bắt đầu cho ra mắt [Schoo], dịch 
vụ lớp học trực tuyến có liên kết với Samurai Café Saigon trực thuộc Công ty 
TNHH Spice Up Việt Nam tại TPHCM vào khoảng tháng 11 năm 2016 (Trụ sở 
chính: TP.HCM, Người đại diện: Hideaki Miyake). 
 
Schoo giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh ở Việt Nam, cung cấp môi trường 
học tập cho những ai có tinh thần ham học hỏi không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở 
bất kì đâu trên thế giới và cung cấp các khóa học [Schoo] trực tuyến cho những 
bạn trẻ người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam và các bạn Việt Nam đang học 
tiếng Nhật nhằm giúp những người trẻ tuổi này tạo ra các giá trị trong cuộc sống. 
 
▼	 Hình ảnh giờ học tại Samurai Café Saigon 

 

Trao cơ hội học tập tương đồng cho những nhà kinh doanh trẻ đang sinh 
sống tại Việt Nam giống với nền giáo dục hiện có tại Tokyo. 
Từ trước đến nay, Samurai Café Saigon luôn nổ lực cung cấp cơ hội học tập cho 
những bạn có tinh thần học tập cao như là tạo nên một góc thư viện nhỏ với hơn 
800 đầu sách tiếng Nhật dành cho các bạn trẻ người Việt ở TP.HCM đang học 
tiếng Nhật và người Nhật đang sinh sống tại TP.HCM. 
Lần này, chúng tôi sẽ tập trung vào một chương trình hỗ trợ tác động để tạo ra 
nhiều giá trị, giúp các nhà kinh doanh đang làm việc tại TPHCM giải quyết các 

Schoo	 bắt	 đầu	 cho	 ra	 mắt	 ra	 d ịch	 vụ	 [Học	 tập	 thoải	 mái]	 tại	 TP.HCM	 

- Cung cấp Schoo tại Samurai Café Saigon, học tác với Công ty TNHH Spice Up Việt Nam - 



vấn đề trong công việc và mang đến cơ hội học tập về các xu hướng kinh doanh 
mới nhất mà sách vở chưa thể cập nhật giống như bạn đang được học hỏi từ 
chính những người kinh doanh đang làm việc tại trung tâm thành phố. Ngoài ra 
Schoo còn cung cấp nền tảng các kiến thức căn bản qua việc học tập trực tuyến 
và kiến thức chuyên sâu để làm việc cho các doanh nghiệp IT, Web lấy đối tượng 
là nhân viên công ty. 
 
Về việc cung cấp cơ hội học tập ở [Schoo] mà tiêu biểu là với những cơ 
quan chính quyền đại phương.  
Cho đến bây giờ, Công ty cổ phần Schoo cung cấp kế hoạch giáo dục trường học 
như trường cấp ba, và trường cấp hai của thành phố Sano ở tỉnh Kanto, và các 
thành phố ngoại ô như là : thành phố Kamaishi, Yokosuka, Fukuoka, Chiba. Hơn 
thế nữa,[Schoo] còn cung cấp kế hoạch giáo dục và các khóa huấn luyện kinh 
doanh cho công ty trên toàn ngước Nhật. Nhờ vào các khóa học [Schoo] online 
có thể giúp bạn lần lượt khám phá ra được niềm đam mê trong học tập từ chương 
trình học có 2900 nội dung, cung cấp trải nghiệm học tập hiệu quả hoặc các cơ 
hội học tập phong phú tương đồng với nền giáo dục tại các thành phố lớn, cung 
cấp kỹ năng văn phòng (OA) như Powerpoint và Excel, các kỹ năng kinh doanh 
Web mà điển hình là Thiết kế và lập trình, những bài học để tăng hiệu suất trong 
kinh doanh như cách quản lý, phát triển ý tưởng, Maketing Web… 
Chúng tôi với suy nghĩ rằng thông qua chương trình này, không chỉ cung cấp cơ 
hội học tập cho nhà kinh doanh trẻ Nhật Bản sống tại Việt Nam mà còn muốn nổ 
lực để người doanh nhân trẻ hay sinh viên Việt Nam có cơ hội tìm việc, du học ở 
Nhật Bản, hay trau dồi các kỹ năng liên quan đến IT. 
 
+ Tại sao lại chọn Việt Nam? 
Ở Việt Nam, vào khoảng năm 2016 bắt đầu chương trình dạy tiếng Nhật như là 
ngoại ngữ thứ nhất cho học sinh lớp 3,và được cho rằng sau này mối quan hệ hữu 
nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng trở nên sâu sắc. (*1) Hơn thế nữa, ở 
Nhật bản có khả năng số người lao động vào năm 2030 sẽ giảm 787 vạn người so 
với người lao động của năm 2014 (6587 vạn người). (*2), Thật sự rất cần thiết 
cho việc nâng cao trình độ của người tài như là trau dồi các tri thức và kỹ năng 
về IT và Web để họ có thể làm việc ở cả Việt Nam và Nhật Bản.  
(*1) Về việc thỏa thuận đào tạo liên quan đến ngôn ngữ tiếng Nhật tại cấp giáo dục sơ cấp và trung cấp ở Việt Nam (Đại sứ quán 

Nhật Bản tại Việt Nam) 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/culture/Kako_katsudo/jp_giaoductiengnhat20160224.html 

(*2) [Ước tính nhu cầu lao động năm Bình Thành thứ 27] {theo nghiên cứu chính sách lao động} 



http://www.jil.go.jp/press/documents/20151216.pdf	  

 
Muốn gắn kết song phương giữa người Việt Nam học tiếng Nhật và người 
Nhật (Người đại diện Công ty TNHH Spice Up Việt Nam: Hideaki Miyake). 
Với suy nghĩ rằng muốn cung cấp một cách đầy đủ các thông tin đầu vào mà 
đang bất cập ở Việt Nam nên Samurai Café Saigon đã tạo nên một tủ sách tiếng 
Nhật với hơn 800 đầu sách dành cho người Nhật sinh sống tại Việt Nam. Do đó, 
chúng tôi đã có thể giúp đỡ các bạn người trẻ người Nhật đang có khao khát học 
tập nhiều hơn nữa bằng cách liên kết với [Schoo]. 
Hơn thế nữa, chúng tôi có tổ chức câu lạc bộ tiếng Nhật dành cho người Việt và 
đang xây dựng nên cộng đồng học tiếng Nhật dành cho người Việt vào thứ 7 
hàng tuần.Ngoài ra, hiện tại chúng tôi liên kết với [Schoo] để hướng đến việc 
trau dồi các kỹ năng IT và Tiếng Nhật mà thị trường việc làm đang yêu cầu. 
 
 

▼	 Toàn cảnh Samurai Café Saigon 
「Schoo」là	 gì?	 	 	 https://schoo.jp/  
[Schoo] là dịch vụ học tập trực tuyến thông qua Web mà công ty cổ phần Schoo 
vận hành từ năm 2012. Cung cấp các khóa đào tạo trang bị cho bản thân các kỹ 
năng và tri thức đa dạng như kỹ năng khởi nghiệp, tiếng anh thương mại, 
marketing hay các lĩnh vực IT như là thiết kế hay lập trình Web. Mỗi ngày cung 
cấp các lớp học được phát trực tiếp, và có thể trải nghiệm học tập song phương 
thông qua giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên và người học. Cho đến bây giờ, có 
hơn 2800 giờ học online được ghi hình và đăng tải lên cho người xem. Cung cấp 
gói dịch vụ Master giá 78000 yên trong đó hỗ trợ học tập các kĩ năng chuyên 
nghiệp hỗ trợ cá biệt (1 người chuyên gia sẽ hổ trợ cho 1 học viên), và các khóa 
học [Premium Plan] có phí là [980 yen/tháng đối với iOS và Android là 1080 
yen/ tháng] cho việc xem không giới hạn lượt xem.Thêm vào đó, [Schoo] cũng 
cung cấp gói dịch vụ Premium dành cho công ty là [Business Plan] và [Master 
Plan for Business]. Số lượng hội viên hiện tại là 24 vạn người ( thời điểm 
9/2016) 
 



 
<đ ịa chỉ tìm hiểu thông tin về các vấn đề này> 

Người chịu trách nhiệm quảng cáo công ty cổ phần Schoo : Nakanishi	 

TEL：+81-3-6455-1680	 E-mail：info@schoo.jp	 


