
Bài phát biểu của Đại sứ tại Lễ khánh thành  
Trung tâm ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản 
 trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn  

(cắt băng khánh thành, từ 16:40 đến 17:00 ngày 27 tháng 4 (thứ sáu)) 

 
Kính thưa Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 

Kính thưa Ông Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn 

Kính thưa Ông Trần Minh Chương, Giám đốc Trung tâm ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản  

 

  Lời đầu tiên, Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Nhà trường và các Quý vị có liên quan đã mời 

Tôi tới tham dự Lễ khánh thành Trung tâm Ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản trực thuộc trường 

Đại học Quy Nhơn ngày hôm nay.  

  Thưa toàn thể Quý vị,  

  Tỉnh Bình Định và các tỉnh trực thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đã tổ chức Hội 

thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề “Gặp gỡ Nhật Bản～Meet Japan” vào tháng 10 năm 2017 

nhằm thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản và đây cũng là khu vực được kỳ vọng 

sẽ phát triển hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. 

  Trong bối cảnh nhu cầu nguồn nhân lực dự kiến sẽ tăng cao, Tôi rất vui mừng được biết 

Trung tâm ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản trực thuộc trường Đại học Quy Nhơn, trường Đại học 

trọng yếu của khu vực trong đào tạo nguồn nhân lực, được thành lập và Tôi tin rằng Trung tâm 

sẽ hỗ trợ và làm sâu sắc và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Nhật Bản với tỉnh Bình Định 

và các tỉnh trực thuộc khu vực Nam Trung Bộ. 

  Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ là nơi đào tạo ra nhiều thanh niên Việt 

Nam đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Xin cảm ơn. 

 

(Hết) 


