Trong chuyn thm Nht Bn, Th tng Nguyn Xuân Phúc kêu gi các tp oàn công ngh Nht Bn u t vào
nhng d án công ngh cao, thân thin vi môi trng và phát trin con ngi theo xu hng ca Cách mng công
nghip ln th t.

Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ã có bui làm vic vi 26 tp oàn hàng u ca Nht Bn trong các lnh vc
hàng không, bo him, ngân hàng, ung, Logistic…
Ngày 10/10/2018, trong khuôn kh chuyn thm Nht Bn và tham d Hi ngh Cp cao Hp tác Mekong-Nht
Bn ln th 10, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ã có bui làm vic vi 26 tp oàn hàng u ca Nht Bn
trong các lnh vc hàng không, bo him, ngân hàng, ung, Logistic… S kin do B K hoch và u t và FPT
ng t chc. ây là ln th 2, trong vai trò là công ty CNTT Vit Nam có quy mô ln nht ti Nht Bn, FPT tham
gia t chc chng trình tho lun gia các doanh nghip hàng u ca Nht Bn vi các nhà lãnh o cp cao ca Vit
Nam.
Phát biu ti s kin, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc cho bit, ang trong quá trình công nghip hóa,
hin i hóa nên Vit Nam c bit chú trng nâng cao kh nng tip cn và nm bt các c hi phát trin ca cuc Cách
mng công nghip ln th t. Trong xu th mi, Vit Nam ang chuyn dn ng lc tng trng kinh t sang các ngành
có giá tr gia tng cao, s dng công ngh tiên tin và lao ng cht lng cao. Th tng Nguyn Xuân Phúc cng
nhn mnh, Vit Nam kêu gi và mong mun c ón nhn u t ca các doanh nghip, các tp oàn công ngh Nht
Bn u t vào tt c các lnh vc ca nn kinh t, nht là nhng d án công ngh cao, thân thin vi môi trng và phát
trin con ngi theo xu hng ca Cách mng công nghip ln th t.
Cùng tham gia s kin, Quyn B trng B TT&TT Nguyn Mnh Hùng cng ngh các doanh nghip Nht Bn
tng cng hp tác vi các doanh nghip CNTT ca Vit Nam c bit trong các lnh vc công ngh mi ca cuc
cách mng 4.0 nh trí tu nhân to, phân tích d liu ln, IoT, robotic và tham gia thúc y phát trin chính ph
in t ti Vit Nam.

Trao i ti s kin, i din các doanh nghip Nht Bn ánh giá cao môi trng u t và các chính sách h tr ca Vit
Nam và bày t quan tâm n các k hoch phát trin h tng ca Chính ph và các u tiên u t trong lnh vc công
ngh cao.
Ông Hiroyuki Tsurugi, Giám c iu hành B phn Nng lng ca Mitsui cho bit, Mitsui ang có k hoch s hóa
các hot ng kinh doanh, c bit là vic ng dng công ngh trí tu nhân to (AI) và mong mun hp tác vi các
doanh nghip Vit Nam trin khai k hoch này.
Còn ông Nobuhiko Sasaki, Phó Ch tch Fujitsu Limited cho bit, Fujitsu ã ng dng các công ngh AI,
IoT, in toán ám mây gii quyt các bài toán trong lnh vc nông nghip công ngh cao. Fujitsu cng hp tác
vi FPT trin khai mt d án v nông nghip công ngh cao và mong mun nhn c s h tr ca Chính ph Vit
Nam có th trin khai mnh m hn na nông nghip công ngh cao ti Vit Nam.
Nm 2005, FPT ã tiên phong thành lp Công ty CNTT Vit Nam u tiên ti Nht Bn, m ng cho các doanh
nghip CNTT khác ca Vit Nam bc chân vào th trng này. Trong 13 nm qua, FPT không ngng khng nh
nng lc a Nht Bn tr thành th trng quan trng hàng u ca Tp oàn và góp phn a Vit Nam tr thành i tác y
thác dch v phn mm c a chung th hai ca các doanh nghip Nht Bn.
Trong nhiu nm qua, doanh thu t th trng Nht Bn ca FPT luôn tng trng cao, trung bình khong 2530%/nm. Nm 2016, sau 11 nm có mt ti th trng Nht Bn, FPT cán mc doanh thu 100 triu USD. Nm
2018, d kin doanh thu ti th trng Nht Bn t 200 triu USD, tng khong 25% so vi nm 2017. Trong 9
tháng u nm 2018, doanh thu t th trng Nht Bn ca FPT t khong 150 triu USD tng khong 30% so vi
cùng k.

Hin FPT là công ty CNTT nc ngoài có quy mô nhân s ln nht ti Nht Bn vi hn 1.200 nhân s làm vic trc
tip ti 07 vn phòng, chi nhánh Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Osaka, Fukuoka và Okinawa.
Bên cnh ó, FPT có 8.000 nhân s ti Vit Nam làm vic trong các d án vi th trng Nht Bn. FPT có k hoch

m thêm 03 chi nhánh mi ti Sapporo, Toyota-city, Hiroshima (Nht Bn) trong quý 4 nm 2018.
FPT k vng trong vòng 2-3 nm ti, FPT s tr thành mt trong 20 doanh nghip công ngh ln nht Nht Bn vi
doanh s t th trng này t 500 triu USD và 3.000 nhân s làm vic trc tip ti Nht. Bên cnh các dch v CNTT
truyn thng, FPT tip tc y mnh cung cp dch v công ngh tng th vi giá tr cao hn và toàn din hn cho
khách hàng, t khâu t vn chin lc, thit k n trin khai, bo hành bo trì, c bit trong các d án chuyn i s. Hin
FPT là i tác quan trng v chuyn i s cho các tp oàn hàng u ca Nht Bn nh ISE Foods, Toppan, Hitachi,
Fujitsu…. và cung cp các dch v CNTT cho khong 300 khách hàng là nhng tp oàn ln ca Nht Bn.
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