
Thông cáo báo chí 

 

Lễ Bàn giao tàu “SYOEIMARU thứ 28” và tàu 

“SYOFUKUMARU thứ 28”trong Chương Trình Viện trợ 

không hoàn lại phi dự án năm tài khóa 2014. 

 

Ngày 4/11/2015 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

 

1. Ngày 3/11/2015, Ông Nagai Katsuro, Công sứ Kinh tế Đại sứ quán Nhật 

Bản đã tham dự Lễ Bàn giao tàu đã qua sử dụng “SYOEIMARU thứ 28” 

và tàu “SYOFUKUMARU thứ 28” cho Cảnh sát biển Việt Nam trong 

Chương trình Viện trợ không hoàn lại phi dự án năm tài khóa 2014, được 

tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi lễ, Ông Đào Hồng Nghiệp Tư 

lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, cùng các cán bộ liên quan của Chính phủ Việt 

Nam đã tham dự.  

2. Khu vực biển đông mà Việt Nam tiếp giáp đó là khu vực chiến lược của 

giao thông trên biển. Việc đảm bảo an toàn cho vùng biển này không chỉ 

Việt Nam mà còn rất quan trọng đối với Nhật Bản, là một nước phụ thuộc 

lớn vào vận tải quốc tế. Dự án lần này nhằm mục đích đẩy mạnh cơ chế 

giám sát nhằm tuân thủ luật pháp biển trên khu vực biển đông thông qua 

việc sử dụng hiệu quả các tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản hỗ trợ cho đội 

kiểm ngư, cũng như cảnh sát biển Việt Nam là các cơ quan chấp pháp trên 

biển. 

3. Tại buổi lễ, Công sứ Nagai đã phát biểu “Tại hội nghị cấp cao vừa qua, 

hai bên chia sẻ quan ngoại sâu sắc về việc đơn phương thay đổi hiện trạng 

ở biển đông như xây dựng căn cứ quân sự, đắp đảo nhân tạo.. hai bên nhất 

trí cùng hợp tác để luật pháp quốc tế được tuân thủ dựa trên “Pháp quyền 

trên biển. Nhật bản mong muốn những con tàu được hỗ trợ này sẽ được sử 

dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời thông qua những hoạt 

động như này, mối quan hệ hợp tác hữu hảo giữa hai nước sẽ ngày càng 

vững mạnh” 

 



4. Ông Nghiệp Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2, cũng bày tỏ sự biết ơn đối với 

những giúp đỡ quý báu của Chính phủ Nhật Bản và cam kết sẽ sử dụng 

hiểu quả các con tàu này. 

5. Ngoài ra, Công sứ Nagai cũng đã đi thị sát hiện trạng con tàu SYOKAKU 

đã được bàn giao vào tháng 2 năm nay và đang được sửa chữa. Hai con 

tàu “SYOEIMARU thứ 28” và tàu “SYOFUKUMARU thứ 28” này dự 

định cũng sẽ được sửa chữa lại sau khi bàn giao cho cảnh sát biển Việt 

nam. 

6. Hơn nữa, Dự án này có tổng cộng 6 con tàu dự định được bàn giao cho Cơ 

quan chấp pháp trên biển của Việt Nam, bao gồm cả lần này thì 4 còn tàu 

đã được bàn giao xong cho phía Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ảnh tại buổi lễ 

 

   Tàu  “SYOEIMARU thứ 28”   Tàu “SYOFUKUMARU thứ 28” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Shimose.  

Bí thư Ban Kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản. 

Số điện thoại:+ 84-4-3726-3041 

FAX: + 84-4-3846-3048 

Tàu SYOKAKU (Đã được bàn giao tháng 2 năm 

nay) 


