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Tôi rấ t  vui mừng Lễ  trao Giải  thưởng du l ịch Nhậ t  Bản tạ i  Việt Nam năm 

2017 (Japan Tourism Award in VN )  được JNTO(Cơ quan Xúc ti ến Du l ịch 

NB) chủ  trì  tổ  chức trọng thể  vớ i  sự  tham dự  của nhiều cơ quan ngành du l ịch 

Nhậ t  Bản –  Việ t  Nam ngày hôm nay.  

 

Năm nay là năm kỷ  niệm 45 năm thiế t  lập quan hệ  ngoạ i  giao Nhậ t  Bản và 

Việ t  nam tổ  chức nhiều sự  kiện trong suố t  1 năm tạ i  cả  hai nước. Tôi rấ t  

mong nhận được sự  hợp tác,  giúp đỡ  của quý v ị  làm sao để  năm nay trở  thành 

1 năm phát triển mố i  quan hệ  hai nước Nhậ t  Bản và Việ t  Nam.  

 

Nhân d ịp này, tôi  xin bày tỏ  cảm ơn và đề  xuất 3 điều như sau.  

 

1.  Thứ  nhất là thu hút du khách ngườ i  Việt Nam đến Nhậ t  Bản. 

 

Lượt khách ngườ i  Việ t  Năm  tớ i  Nhậ t  Bản năm 2017  đạ t  kỷ lục 309,000 lượ t ,  

cao hơn 32% so với năm trước. Đó chính là thành quả  của nhiều công ty du 

l ịch tích cực xúc t iến du l ịch Nhậ t  Bản và phát  triển sản phẩm du l ịch. Tôi 

xin gửi  lờ i  cảm ơn các quý  v ị .  

 

Nhiều ngườ i  dân Việ t  Nam tớ i  Nhậ t  Bản để  cảm nhận mộ t  cách thực tế  và trả i  

nghiệm nền văn hóa là việc vô cùng quan trọng khiến người dân hai nước sẽ  

thấu cảm được mố i  quan hệ  tốt đẹp nhấ t  và sẽ  đẩy mạnh hơn mố i  quan hệ  tố t  

đẹp này.  

 

Tôi mong rằng quý v ị  sẽ  t iếp tục t ích cực thu hút  khách du l ịch tớ i  Nhậ t  Bản. 

 

2.  Thứ  2 là , hiện nay, có 15 công ty du l ịch giúp đỡ  chúng tôi t iếp nhận hồ  

sơ xin visa .  

 

Năm ngoái,  nhiều người xin VISA cho Đạ i  sứ  quán đã nộp hồ  sơ tạ i  các công 

ty du l ịch.  Nhờ  cơ chế  này,  sẽ  thuận lợi hơn cho những người xin visa đặc 

biệ t  những ngườ i  ở  xa và sẽ  rút  ngắn được thờ i  gian chờ  đợ i ,  góp phần tăng 

lượng khách du l ịch sang Nhậ t  Bản hơn nữa.   

Tôi rấ t  mong quý v ị  sử  dụng hiệu quả  cơ chế  này để  đẩy mạnh du l ịch.  

 

3.  Thứ  3 là , thu hút du khách Nhậ t  Bản tớ i  Việ t  Nam 



 

Năm ngoái, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhậ t  Bản vào Việt  Nam đạ t  kỷ  

lục 9,1 tỷ  USD, nâng cao tính kế t  nố i  kinh tế  hai nước.  

 

Bên cạch đó, lượng khách Nhậ t  Bản tớ i  Việt Nam cũng đạ t  kỷ  lục 798,000 

lượ t ,  tuy nhiên con số  nay ch ỉ  tăng 8% so với  năm trước, đó là con số  vẫn 

khiêm tốn. Các lãnh đạo Việt  Nam như thủ  tướng Nguyễn Xuân Phúc đề  xuấ t  

thúc đẩy du khách Nhậ t  Bản tớ i  Việ t  Nam trong d ịp năm kỷ  niệm 45 năm 

thiế t  lập quan hệ  ngoại giao hai nước.  

 

Kế t  quả  điều tra trên mạng Internet của mộ t  doanh nghiệp tư nhân, có thể  

thấy những tín hiệu tích cực khi  Hà Nộ i  bứt phá vươn lên v ị  trí  thứ  2 ,  Đà 

nẵng đứng thứ  3 trong các địa điểm du l ịch yêu thích tại nước ngoài của sinh 

viên trường đạ i  học Nhậ t  Bản. 

 

Tôi mong rằng các quý v ị  ngành du l ịch hợp tác t ích cực để  phát triển sản 

phẩm du l ịch và chương trình tour mở  đố i  vớ i  du khách Nhậ t  Bản ,  tăng 

chuyến bay thuê bao.  

 

Cuố i  cùng, tôi  xin chúc quý v ị  dồ i  dào sức khỏe,  du khách hai  chiều Nhậ t  

Bản và Việt Nam tăng lên, mố i  quan hệ  hai Nhậ t  Bản và Việ t  Nam phát tr iển 

hơn nữa.  


