
Bài phát biểu của Đại sứ Umeda trong tiệc chiêu đãi trên tàu tàu huấn luyện 

Kojima của Cảnh sát biển Nhật Bản nhân dịp tàu tới thăm Đà Nẵng 

(ngày 25 tháng 07 năm 2018) 

 

 

Kính thưa Đại tá Tonozaki Hironobu, thuyền trưởng tàu huấn luyện Kojima 

Kính thưa ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Kính thưa Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam 

Kính thưa toàn thể các quý vị có mặt tại đây ngày hôm nay, 

 

 Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng Thuyền trưởng Tonozaki đã chỉ huy 40 

thủy thủ và 39 học viên đưa tàu huấn luyện Kojima của Cảnh sát biển Nhật Bản 

ghé thăm cảng Đà Nẵng và tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu ngày hôm nay.  

 

 Từ năm 2016, hàng năm tàu của Cảnh sát biển Nhật Bản đều ghé cảng Đà 

Nẵng. Mỗi lần tới đây, các thành viên của tàu luôn nhận được tình cảm, sự đón 

tiếp nồng hậu của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhân dân Đà Nẵng. 

Tôi xin thay mặt chính phủ Nhật Bản gửi lời cảm ơn chân thành đến thành phố 

Đà nẵng, nhân dân Đà Nẵng. 

 

 Ngoài ra, hôm nay có rất nhiều người Nhật Bản đang sinh sống tại Đà Nẵng 

cũng đến tham dự tiệc chiêu đãi này. Tôi xin chào đón và chân thành cảm ơn sự 

có mặt của quý vị.  

 

 Năm nay là kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. 

Rất nhiều sự kiện chào mừng đang diễn ra tại cả 2 quốc gia. Việc tàu Kojima 

thăm Đà Nẵng cũng nằm trong một chuỗi các sự kiện quan trọng này. Ngày 

mai, học viên của tàu Kojima dự kiến sẽ tham gia biểu diễn, giới thiệu văn hóa 

Nhật Bản trong lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật lần thứ 5 đang diễn ra tại Đà 

Nẵng. 

 

 Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có những chuyến thăm 

song phương. Năm ngoái, hai nước đã chứng kiến chuyến thăm cấp Nhà nước 

lần đầu tiên tới Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu, chuyến thăm lẫn nhau 

của Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cũng trong năm 

ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe đã tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở 

Đà Nẵng. Thành công của hội nghị thượng đỉnh APEC đã giúp quốc tế biết đến 

cái tên Đà Nẵng. 

 



 Vào tháng 5 năm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tiến hành 

chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản. Chủ tịch Trần Đại Quang đã hội kiến 

với Nhật hoàng và Hoàng hậu, hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Trong cuộc 

hội đàm, hai lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về nhiều lĩnh vực. 

 

 Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trên biển, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ mong 

muốn sẽ cụ thể hóa hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ “Chiến lược Ấn Độ - Thái 

Bình Dương tự do và rộng mở”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất hoan 

nghênh những nỗ lực của Nhật Bản trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định, 

hợp tác và phát triển trong khu vực.     

 

 Ngoài ra, trong tuyên bố chung Nhật Việt, hai lãnh đạo khẳng định sẽ tăng 

cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trên biển thông qua các 

hoạt động ghé thăm cảng Việt Nam của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản. 

 

 Lần ghé cảng này của tàu huấn luyện Kojima có thể nói là một kết quả cụ thể  

của những thỏa thuận nói trên của lãnh đạo hai nước. Nhật Bản đánh giá việc 

nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam là hết sức quan 

trọng trong đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Nhật Bản mong 

muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trước hết là sớm thực hiện đóng mới 5 

tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam.   

 

 Tôi được biết sau 10 ngày nữa thuyền trưởng cùng các thủy thủ và học trò sẽ 

kết thúc chuyến huấn luyện viễn dương dài 99 ngày trên tàu Kojima này. Tôi 

xin chúc hành trình còn lại sẽ an toàn, chúc tất cả các thành viên trên tàu sức 

khỏe và thành công. Tôi xin kết thúc bài phát biểu của mình ở đây. Xin chân 

thành cảm ơn.  

 
 


