
Bài Phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại Buổi lễ Thông xe cầu  

Lạch Huyện – Tân Vũ 

Kính thưa: 

- Ngài Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, Ngài 
Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

- Các vị lãnh đạo của thành phố Hải Phòng đứng đầu là Bí thư thành ủy Lê 
Văn Thành 

- Các thành viên phía Nhật Bản đứng đầu là Ông Norikusa Chủ tịch Công ty 
Xây dựng Mitsui Sumitomo  
 

 Đại diện cho chính phủ Nhật Bản tôi xin chúc mừng buổi lễ thông xe 
cầu Lạch Huyện – Tân Vũ ngày hôm nay được thực hiện dưới thời 
tiết rất đẹp. 

 Đặc biệt tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đến những nỗ lực thực 
hiện công trình trong thời gian gần 3.5 năm vừa qua đến Ông Yamaji, 
Trưởng đại diện công ty Mitsui Sumitomo tại Việt Nam và các cán bộ 
Nhật Bản, Việt Nam đã theo thực hiện dự án này.  

 Tôi rất vui mừng vì cây cầu chất lượng cao tuyệt vời như thế này đã 
được hoàn thành trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo được tính an 
toàn. 

 Tôi tin rằng cây cầu Lạch Huyện – Tân vũ được thông xe ngày hôm 
nay kết hợp với cảng Lạch Huyện đang được xây dựng, sẽ nâng cao 
đời sống của người dân trên đảo Cát Hải. Đồng thời đóng vai trò như 
cửa ngõ miền bắc Việt Nam với Đông Dương sẽ góp phần thúc đẩy 
phát triển khu vực phía Bắc Việt Nam đặc biệt là thành phố Hải 
Phòng. 

 Ngày hôm nay là ngày rất quan trọng đối với người dân Việt Nam là 
ngày Quốc khánh 2/9. Tôi xin được thông báo rằng Nhà vua Nhật 
Bản cũng đã gửi điện mừng ngày Quốc khánh Việt Nam tới Ngài Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang. 

 Một lần nữa, Tôi xin chúc mừng cầu Lạch Huyện – Tân Vũ được 
thông xe đúng vào ngày Quốc khánh 2/9, một ngày có ý nghĩa trọng 
đại của nhân dân Việt Nam. 



 Cuối cùng, tôi xin chúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các quý vị 
tham dự ngày hôm nay sức khỏe dồi dào, chúc Việt Nam và thành 
phố Hải Phòng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Tôi xin kết thúc bài 
phát biểu tại đây.  

 

 


