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Kính thưa, 

Ông KAWAI Ken, Trưởng đại diện Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi khu 

vực Châu Á Thái Bình Dương, 

Ông UEKI Masahiko, Thành viên Ban lãnh đạo CLB Urawa Reds Diamonds 

Ông OCHIAI Hiroshi, Đội trưởng lớp học bóng đá Heart Full Soccer 

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam 

Ông Triệu Quang Hà, Phó chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng 

 

 Tôi là Asazuma, Công sứ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 

 Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban tổ chức đã mời tôi tham dự buổi tiệc chiêu đãi chào 

mừng sự kiện lớp học bóng đá Urawa Reds Heart Full Soccer ngày hôm nay. 

Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cùng các quý vị liên quan 

đã góp sức cho hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua thể 

thao trong đó có việc tổ chức lớp học bóng đá Urawa Reds Heart Full Soccer 

trong năm kỉ niệm 45 thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam vô cùng 

đáng nhớ này. 

 Năm 2018 này, Nhật Bản và Việt Nam kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao. Mối ân tình giữa Nhật Bản và Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ 

hết, thể hiện ở những hoạt động giao lưu thường xuyên liên tục của lãnh đạo cấp 

cao hai nước trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam 

của Nhật hoàng và Hoàng hậu, chuyến thăm lẫn nhau của Thủ tướng Nhật Bản 

Shinzo Abe và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào năm 

ngoái. 

 Những hoạt động giao lưu như vậy tiếp tục được duy trì trong năm nay. Vừa 

qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã thực hiện chuyến thăm cấp 

nhà nước tới Nhật Bản. Và một trong những thành quả của chuyến thăm này là 

việc thúc đẩy hơn nữa trong các hoạt động giao lưu thể thao được khẳng định 

trong tuyên bố chung Nhật – Việt. 

 Lớp học bóng đá Heart Full Soccer tổ chức tại Việt Nam lần này có thể nói là 

một hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung được đưa ra trong Tuyên bố chung này, 

đồng thời cũng là một nỗ lực nhằm hỗ trợ để tăng cường hơn nữa mối quan hệ 

Nhật – Việt. Thay mặt cho chính phủ Nhật Bản, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các quý 



vị liên quan đã hợp tác để hiện thực hóa nỗ lực này. 

 Bóng đá là môn thể thao được yêu chuộng nhất tại Việt Nam và đội tuyển Việt 

Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ vững chắc. Tháng 1 năm nay, đội 

tuyển U23 Việt Nam đã giành vị trí á quân tại vòng chung kết U23 Châu Á. 

Trong thời gian tiếp theo, tôi kì vọng rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ có thể tham dự 

Olympic Tokyo 2020, World Cup năm 2022 và năm 2026. 

Thông qua lớp học bóng đá Heart Full Soccer lần này, tôi hi vọng rằng nhiều 

trẻ em Việt Nam sẽ yêu bóng đá bằng cả trái tim. Đồng thời tôi hi vọng rằng đây 

sẽ là cơ hội để các em học được những phẩm chất quan trọng cho sự trưởng 

thành của một con người gồm “sự cảm thông”, “sự tin tưởng” và “sự nỗ lực hết 

mình”. 

 Cuối cùng, tôi xin gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe, chúc lớp học bóng đá 

Heart Full Soccer được tổ chức thành công và chúc cho mối quan hệ Nhật – Việt 

ngày càng phát triển hơn nữa. 

Xin cảm ơn các quý vị. 

 


