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TƯ LIỆU THÔNG TIN 

Về quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho  

Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản 

1. Ngày 24 tháng 7 (thứ năm), Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chính thức quyết định trao tặng Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Ngoai giao Nhật Bản cho Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu 

học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. 

 

2. Ông Nguyễn Ngọc Bình ngay từ những ngày đầu Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (năm 

2001) với tư cách là Phó Chủ tịch đã có những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tăng cường kết nối 

giữa các cựu lưu học sinh Việt Nam đã từng du học tại Nhật Bản. Từ năm 2004, sau khi được bầu 

chọn là Chủ tịch Hội, với năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, Ông Nguyễn Ngọc Bình đã từng bước xây 

dựng Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản lên thành một tổ chức đóng góp tích cực cho quan 

hệ hữu nghị và thân thiện giữa Nhật Bản và Việt Nam. Năm 2006, từ sau khi Hội cựu lưu học sinh 

Việt Nam tại Nhật Bản gia nhập Hiệp hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản 

(ASCOJA), vị thế  của Việt Nam tại ASCOJA đang ngày càng được nâng lên. Tiếp đến, năm 2013 

lần đầu tiên Việt Nam đã đăng cai tổ chức Đại hội ASCOJA và Ông Nguyễn Ngọc Bình đã tham gia 

với tư cách là Chủ tịch đại hội. 

 

Không chỉ củng cố mạng lưới lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, mà Ông còn nỗ lực trong việc 

tăng sức hấp dẫn của du học Nhật Bản như  tích cực hợp tác với phía Nhật Bản trong việc tổ chức 

các Hội thảo du học tại Nhật Bản hay các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tại Việt Nam vv, góp phần 

tăng số lượng lưu học sinh Việt Nam sang Nhật Bản du học. 

 

3. Với những công lao và thành tích đóng góp cho việc thúc đẩy giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, tăng 

cường quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam trong một thời gian dài, lần này Bộ Ngoại giao 

Nhật Bản đã quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Ông 

Nguyễn Ngọc Bình. 
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