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đạo của 13 tỉnh thành vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Trước tiên, tôi xin đại diện Chính phủ Nhật Bản cảm ơn các cá nhân liên quan 

đã nỗ lực chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản với khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long” lần này, đồng thời tôi xin có đôi lời phát biểu. 

Tôi được biết Hội nghị lần này được tổ chức cùng một lúc với sự tham gia của 

13 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với sự chủ trì và phối hợp 

của Bộ Ngoại giao Việt Nam dựa trên mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh thành địa phương của Việt Nam. 

Năm nay là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, với 

ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng cảm ơn phía Việt Nam đã lựa chọn Nhật Bản làm 

đối tác cho Hội nghị quan trọng này. 

Hôm nay, về phía Nhật Bản có sự tham dự của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt 

Nam, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Hợp 

tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO), 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) 

và hơn 160 đại diện đến từ các doanh nghiệp và các địa phương của Nhật Bản. 

Mối quan hệ Nhật Việt hiện nay đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến 

nay. Trong bối cảnh này, người dân hai nước chúng ta đều cảm nhận “sự thân 

thiết” và hai nước đang cùng chia sẻ nhiều “lợi ích chiến lược”, trong đó “sự tin 

cậy” mà lãnh đạo chính phủ hai nước đã dày công vun đắp trong suốt thời gian 

dài là điểm quan trọng nhất. 

Từ quan điểm đó, hôm nay, tôi xin phép được nêu bật những đóng góp vô cùng 

to lớn của Ngài Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. 

Tôi xin phép được đưa ra một ví dụ vào năm 2014, khi Ngài Trương Tấn Sang 

đến thăm Nhật Bản với tư cách là khách mời cấp nhà nước, mối quan hệ hai 

nước đã được nâng cấp lên một tầm cao mới từ “Đối tác chiến lược” lên thành 

“Đối tác chiến lược sâu rộng”. Ngoài ra, trước khi Ngài nhậm chức Chủ tịch 



nước, Ngài đã đến thăm vùng chịu ảnh hưởng của trận động đất sóng thần 

Tohoku, gửi tặng nhiều món quà, đồng thời thăm hỏi khích lệ người dân khu 

vực này. Hơn nữa, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, Ngài vẫn tiếp tục hỗ trợ 

tăng cường giao lưu giữa các địa phương hai nước Nhật Bản và Việt Nam (Xin 

mọi người cho một tràng vỗ tay vinh danh những cống hiến to lớn của Ngài 

Trương Tấn Sang). 

Hai nước chúng ta hiện có tổng cộng 53 biên bản ghi nhớ và hiệp định v.v.đã 

được ký kết giữa các địa phương. Trong đó, có 14 văn kiện hợp tác vừa được ký 

kết trong vòng 1 năm trở lại đây, bao gồm 6 văn bản hợp tác có liên quan đến 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó có thể thấy rằng mối quan tâm của 

các tỉnh thành địa phương Nhật Bản đang hướng dần về khu vực Đồng bằng 

sống Cửu Long. 

Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng mở rộng một cách chắc chắn 

và sâu sắc hơn. Vào tháng 2 năm nay, số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội 

doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã vượt qua số thành viên của Hiệp hội 

doanh nghiệp Nhật Bản tai Thái Lan để đứng vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Năm 

vừa qua, doanh nghiệp Nhật Bản đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Việt 

Nam đạt mức 9.1 tỉ USD (mức cao nhất từ trước đến nay). Theo khảo sát gần 

đây nhất của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), mong muốn 

đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục ở mức cao, và có 

rất nhiều khách du lịch quan tâm đến Việt Nam. 

Tuy nhiên, mặt khác, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư và khách 

Nhật Bản đến du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn ít so với 

khu vực phía Bắc với trọng tâm là Hà Nội, khu vực miền Trung với trọng tâm là 

Đà Nẵng và khu vực phía Nam với trọng tâm là TP.HCM, những điểm đến đầu 

tư và du lịch của Nhật Bản.  

Nhưng như tôi đã đề cập trong phần giao lưu giữa các tỉnh thành địa phương hai 

nước, mối quan tâm của Nhật Bản đang hướng về khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long, và tôi cho rằng việc tổ chức Hội nghị lần này là rất đúng thời điểm nhìn 

từ quan điểm nhằm thu hút các doanh nghiệp và khách du lịch Nhật Bản. 

Cuối cùng, tôi xin chúc cho sự thành công của Hội nghị lần này, xin chúc cho 

mối quan hệ giữa Nhật Bản và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng 

phát triển, chúc cho mối quan hệ hai nước chúng ta ngày càng được tăng cường 

và bền chặt. Xin kết thúc bài phát biểu tại đây.  

Cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe. 


