
       Kính thưa Ngài Đại sự Umeda Kunio, 

       Thưa toàn thể các quý vị đại biểu.   

       Tôi rất vinh dự được đón nhận bằng khen của Ngoại trưởng Nhật Bản lần này, 
mặc dù cá nhân tôi cho rằng mình không có thành tích xứng đáng để được khen 
thưởng. Tôi đến Hà Nội, thành lập và vận hành trung tâm tiếng Nhật miễn phí 
trong 10 năm qua, chỉ có vậy mà thôi.  

       Ông Nakagawa Kenzo, một người bạn thân nguyên là giám đốc Đài truyền 
hình Tokyo MX viết mail cho tôi nói rằng “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tìm 
ra Ông giỏi quá”. Tôi mới chợt nhận ra rằng tôi không có trang web cá nhân cũng 
như trang web giới thiệu về trung tâm tiếng Nhật. Ngay cả trong danh thiếp tôi 
cũng hoàn toàn không đề cập đến trung tâm này. Từ tận đáy lòng, tôi xin được gửi 
lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã quan tâm đến một 
người già bình dị, không có điểm gì nổi bật như tôi.  

      Việc tôi đến Hà Nội là do tình cờ xem chương trình ti vi của Đài truyền hình 
NHK của Nhật Bản vào năm 2002. Chương trình đó đưa tin về việc “mặc dù có 
trình độ kỹ thuật cao nhưng do không thông thạo tiếng Nhật nên kỹ sư IT người 
Việt Nam làm việc tại Nhật Bản chỉ nhận được mức lương bằng 70% mức lương 
của kỹ sư IT người Trung Quốc và Hàn Quốc”. Khi tôi hỏi một kỹ sư người Việt 
Nam mà tôi quen biết thì anh ấy nói rằng “ sự thực đúng là như vậy”. Dường như ở 
Việt Nam đang thiếu giáo viên người Nhật. Tôi đã về hưu, vì vậy tôi nghĩ rằng nếu 
đến Việt Nam thì tôi có thể dậy tiếng Nhật. Và tháng 9 năm 2008, tôi đã khai giảng 
trung tâm tiếng Nhật và vận hành cho đến nay. 

     Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam coi trọng chứng chỉ năng lực tiếng Nhật 
hơn quá trình học tập chuyên môn và quyết định tuyển dụng cũng như mức lương 
căn cứ vào cấp độ chứng chỉ này. Vì vậy, tôi đã giảng dậy tập trung vào việc luyện 
thi tại Trung tâm từ ngày thứ Hai đến ngày Chủ Nhật để giúp các sinh viên thi đỗ 
kỳ thi năng lực tiếng Nhật với tâm niệm rằng “chỉ cần các em thi đỗ thì có quên tên 
tôi cũng không sao, nhưng các em phải thi đỗ”.  

     Sinh viên tại Trung tâm tiếng Nhật của tôi rất xuất sắc, cho đến nay đã có gần 
180 sinh viên thi đỗ chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ N1 và N2. Các sinh viên này đã 
vào làm việc tại tập đoàn Mitsubishi, tập đoàn Mitsui, Cơ quan hợp tác quốc tế 
Nhật Bản JICA.v.v. tại Việt Nam và đang phát huy năng lực của mình.  

     Quá nửa sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường đại học bách khoa Hà 
Nội đã sang Nhật Bản và làm việc cho các doanh nghiệp IT của Nhật Bản. Họ đều 



được doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về trình độ kỹ thuật chuyên môn. Ngoài 
ra, cũng có sinh viên đang du học tại các trường đại học của Nhật Bản như hệ sau 
đại học của trường đại học Tokyo, Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản 
GRIPS, trường đại học Tsukuba.v.v. 

     Trước khi đến Hà Nội tôi cũng đã mở lớp học tiếng Nhật miễn phí vào ngày chủ 
Nhật. Phần lớn sinh viên theo học là người Trung Quốc và người Hàn Quốc. Tôi 
nhận thấy rằng sinh viên  Việt Nam thông minh hơn so với sinh viên Trung Quốc 
và Hàn Quốc, có thể nói sinh viên Việt Nam có tố chất thông minh bẩm sinh. Nhật 
Bản có ba nhà toán học trong đó có ông Hironaka Heisuke đã được trao giải 
thưởng toán học Fields, Việt Nam cũng có một nhà toán học tốt nghiệp trường đại 
học tổng hợp Hà Nội (Nay là trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự 
nhiên thuộc trường đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nhận giải thưởng 
toán học này. Trung Quốc và Hàn Quốc thì chưa có nhà toán học nào.  

Ngoài ra, nếu ai đó khen sinh viên Việt Nam là “giỏi tiếng Nhật quá” thì sẽ nhận 
được câu trả lời của sinh viên đó là “tiếng Nhật của tôi vẫn còn kém lắm”. Sự 
chăm chỉ và tính khiêm tốn này là nguyên nhân chính được người Nhật Bản yêu 
quý.  

Với tổng số hơn 30 nghìn người đang học tập tại Nhật Bản, Việt Nam đã vượt qua 
Hàn Quốc, đứng thứ hai sau Trung Quốc về số lượng du học sinh. Và Việt Nam 
đang vượt qua Trung Quốc trở thành nước đứng đầu về số lượng thực tập sinh tại 
Nhật Bản với số lượng 88 nghìn người.  

Việt Nam là quốc gia thân Nhật nhất trên thế giới. Một ngân hàng Thụy sĩ nói rằng 
“Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, trở thành con rồng mới của châu Á”. Mặc dù 
là người đã có tuổi, nhưng tôi thật sự thấy hạnh phúc vì được sống trong một môi 
trường tuyệt vời như thế này.  


