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Bài phát biểu tại Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị  

giữa  

Thành phố Huế và Thành phố Takayama 

(ngày 10 tháng 7 năm 2018) 

  Kính thưa Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế  

  Kính thưa Ông Nishikura, Phó Thị trưởng Thành phố Takayama  

 

  Thưa toàn thể quý vị. 

  Vừa qua, Nhật Bản đã phải hứng chịu đợt mưa lũ lớn lịch sử, gây nhiều 

thiệt hại nghiêm trọng và thành phố Takayama cũng nằm trong vùng mưa lũ 

đó. Tại buổi lễ ngày hôm nay, Tôi xin phép được gửi lời chia buồn, lời thăm 

hỏi tới các gia đình đang phải hứng chịu những thiệt hại do mưa lũ gây ra và 

cầu mong thành phố cũng như tất cả người dân thành phố sớm ổn định cuộc 

sống, sản xuất, kinh doanh.  

 

  Hôm nay, Tôi vô cùng vinh dự được có mặt ở đây, chứng kiến lễ ký kết 

biên bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu hảo giữa Thành phố Takayama và 

Thành phố Huế. Tôi được biết, từ 2 năm trước, các hoạt động giao lưu giữa 

hai thành phố đã được liên tục tổ chức và Tôi rất cảm kích trước những nỗ 

lực của lãnh đạo và sự chuẩn bị công phu của cán bộ hai thành phố phố cho 

việc ký kết Biên bản ghi nhớ hữu nghị lần này. 

 

  Hơn thế nữa, trong đoàn công tác tới thăm Việt Nam lần này, ngoài các 

bên liên quan của thành phố Takayama còn có các cá nhân, tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực kinh tế của khu vực miền Trung Nhật Bản, xin được nhiệt liệt 
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chào mừng toàn đoàn công tác. 

  

  Năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật 

Bản và Việt Nam. Mối thân tình Kizuna giữa hai nước ngày càng trở nên tốt 

đẹp hơn bao giờ hết khi chuyến thăm lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhật 

Hoàng và Hoàng Hậu đã được thực hiện vào đầu năm 2017, tiếp theo đó là 

chuyến thăm việt nam của Thủ tướng ABE và chuyến thăm nhật bản của Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều chuyến giao lưu lãnh đạo cấp cao giữa 

hai nước liên tục được diễn ra. Nhớ lại chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua 

và Hoàng Hậu, sau thời gian đoàn thăm Hà Nội, đoàn đã tới Huế, thăm Cung 

đình Huế, khu Lưu niệm Phan Bội Châu. Thời điểm đó, Tôi là một thành 

viên trong đoàn tháp tùng Nhật Hoàng và Hoàng Hậu. Đến bây giờ Tôi vẫn 

còn nhớ cảm giác khi chuyến thăm diễn ra, những giây phút làm nên lịch sử 

giao lưu giữa hai đất nước, 

 

  Không chỉ có giao lưu ở cấp lãnh đạo giữa hai nhà nước, các hoạt động 

giao lưu giữa người dân hai nước cũng rất sôi nổi. Hiện nay, số lượng người 

Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã lên đến 260 

nghìn người. Trong số đó, số người sang Nhật Bản để nghiên cứu và thực tập 

khoảng 123 nghìn người, lưu học sinh khoảng 72 nghìn người. Trong 6 năm 

qua, số lượng người sang làm thực tập sinh và nghiên cứu sinh tăng lên 6 lần, 

số lượng lưu học sinh tăng lên 13 lần. Số người từ Nhật Bản tới thăm Việt 

Nam cũng tăng lên theo từng năm, có khoảng 800 nghìn lượt người tới Việt 

Nam năm 2017.  
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  Tại thành phố Takayama, hiện nay có 70 người việt nam đang lưu trú với 

tư cách là thực tập sinh, tu nghiệp sinh ngành nông nghiệp, trong đó cũng có 

người của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và cũng rất vui mừng khi mối quan hệ giao 

lưu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn khi có nhiều lưu học sinh, tu nghiệp sinh, 

thực tập sinh Việt Nam ở tỉnh Gifu cũng như có nhiều doanh nghiệp của tỉnh 

Gifu quan tâm tới đầu tư tại Việt Nam.   

 

  Tôi tin tưởng rằng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay 

giữa thành phố Takayama và thành phố Huế sẽ không chỉ gắn kết Thành phố 

Huế với Thành phố Takayama, tỉnh Gifu mà còn lan tỏa ra toàn khu vực miền 

Trung Nhật Bản, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt 

Nam. 

  

  Cuối cùng, xin được gửi tới toàn thể Quý vị lời chúc sức khỏe, chúc cho 

mối quan hệ giữa hai thành phố càng phát triển. Xin cảm ơn! 


