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Kính thưa: 

- Ông Sato Toyoyuki, Thành viên Ban điều hành Công ty Taiyo Nissan 

- Ông Yasuga Haruhiko, Giám đốc Công ty Japan Gas Việt Nam 

- Ông Huỳnh Quyết Thắng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học bách 

khoa Hà Nội 

- Ông Tanaka Manabu, Phó giám đốc Viện nghiên cứu kỹ thuật hàn 

nối Đại học Osaka 

Thưa toàn thể quý vị, 

 

●Hôm nay tôi xin thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản chúc mừng việc tổ 

chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp - 

trường đại học Nhật – Việt giữa Công ty Toyota Nissan, Công ty Japan Gas 

Việt Nam, Trường đại học bách khoa Hà Nội và Trường đại học Osaka. 

 

●Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp – trường đại học 

Nhật – Việt lần này không chỉ làm “Tăng cường mối liên kết” giữa doanh 

nghiệp và trường đại học tham gia mà còn là “hình mẫu tiêu biểu” cho sự 

kiên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học hai nước và chắc chắn sẽ góp 

phần thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam một cách toàn diện. 

 

Hơn nữa, lễ ký hôm nay cũng là một trong những hoạt động để kỷ niệm 45 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nhân đây tôi 

cũng xin chân thành cảm ơn tất các cá nhân, tổ chức có liên quan đã nỗ lực 

thực hiện lễ ký này.  

 

●Sau đây tôi xin có vài lời trình bày về quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và 

Việt Nam. 

Năm ngoái đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam 

(được cấp phép) gấp 4 lần năm trước nữa, đạt mức cao nhất trong lịch sử là 

9 tỷ 100 triệu đô la Mỹ. 

 

Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp Nhật Bản gia nhập Hiệp hội các 

doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trừ đi số lượng các doanh nghiệp đã 

gia nhập Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Thái Lan tháng 2 năm 

nay là nhiều nhất, đứng vị trí số 1 trong khối ASEAN. 

Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng 
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cao, theo điều tra của JETRO được công bố vào tháng 3 năm nay thì có 

37,5% doanh nghiệp Nhật Bản muốn chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư, 

con số này của cùng kỳ năm ngoái là 34,1%, cao thứ 2 trên thế giới. 

 

●Việt Nam đang đạt được những bước tăng trưởng mạnh mẽ với mức ghi 

nhận tăng trưởng 6,81% năm ngoái và 7,4% quý 1 năm nay, tuy nhiên Việt 

Nam cũng đang phải đối mặt với những vấn đề lớn. 

Cụ thể là Việt Nam cần phải xác lập một “mô hình tăng trưởng mới” để “kế 

tục” mô hình tăng trưởng đã tồn tại cho đến nay là “Đầu tư nước ngoài và 

giá nhân công rẻ”. 

Để có thể thành công với mô hình tăng trưởng mới thì Việt Nam cần phải 

“Nuôi dưỡng nền công nghiệp sản xuất địa phương có sức cạnh tranh”,  

“Tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước”, “Nâng cao năng suất lao động”, 

“Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao”.  

 

●Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu được ký kết hôm nay sẽ góp phần vào sự 

phát triển kinh tế của Việt Nam bằng việc sử dụng các kỹ thuật hàn hàng 

đầu thế giới của trường Đại học Osaka và khí hàn có tính năng cao của 

công ty Taiyo Nisan để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, nuôi dưỡng 

nền công nghiệp sản xuất và nâng cao năng suất lao động. 

Hơn nữa, trường Đại học Osaka và trường Đại học Bách Khoa đang xúc 

tiến kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật viên hàn, 

hy vọng rằng đây sẽ nơi đầu tiên đặt nền tảng cho sự phát triển khoa học kỹ 

thuật đóng góp cho xã hội được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu vốn còn 

tương đối ít ỏi ở Việt Nam. Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực sẽ là sự 

hợp tác kịp thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

 

●Mặt khác, Đại học Osaka không chỉ đóng góp cho Việt Nam bằng kỹ 

thuật hàn mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trên 

nhiều lĩnh vực khác. Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn về điều đó.  

Ví dụ như tháng 12 năm ngoái Đại học Osaka đã mở Văn phòng hợp tác 

nghiên cứu tại Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam(VAST) và 

đang thúc đẩy “nghiên cứu môi trường”. Hơn nữa, trường Đại học Osaka 

còn phụ trách mảng nghiên cứu công nghệ Nano tại trường Đại học Việt – 

Nhật. 

Tôi rất mong trường Đại học Osaka sẽ tiếp tục hợp tác nghiên cứu và đào 
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tạo nguồn nhân lực với Việt Nam.  

 

●Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các quý vị sức khỏe, thành công trong việc 

hợp tác nghiên cứu, chúc quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam 

ngày càng được tăng cường và củng cố. 

 

Xin trân trọng cảm ơn.  


