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Bài phát biểu của Đại sứ tại Lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập 
 Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản năm 2018 (ngày 6 tháng 7 năm 2018) 

 
● Kính thưa Ngài Thượng tướng PHẠM HỒNG HƯƠNG, Phó Tổng Tham mưu 
trưởng QĐND Việt Nam cùng toàn thể các vị khách quý, xin cảm ơn Quý vị đã 
tham gia buổi chiêu đãi kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật 
Bản.  
 
● Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng may mắn được làm việc tại một trong những quốc 
gia gần gũi với Nhật Bản trên thế giới trong thời kỳ Việt Nam đang tràn đầy năng 
lượng phát triển. Tôi xin trình bầy các lý do cụ thể như sau. 
 
● Đầu tiên là thông qua những chuyến thăm cấp cao liên tục được thực hiện từ 
năm ngoái, quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước đã được nâng cấp và 
làm sâu sắc hơn. Trong năm ngoái, Nhật Hoàng và Hoàng Hậu đã có chuyến thăm 
cấp nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản ABE Shinzo và Ngài 
Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC đã chuyến thăm chính thức lẫn nhau, Thủ 
tướng ABE sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC, Nhật Bản và Việt 
Nam đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng TPP… 
  
● Năm 2018 này Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao, hai nước đã đồng tổ chức rất nhiều các hoạt động kỷ niệm trong năm. 
Vừa mới đây, Ngài TRẦN ĐẠI QUANG, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và 
Phu nhân đã có chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu 
năm nay, 12 thành viên trong Chính phủ Việt Nam trong đó có Ngài Phó Thủ 
tướng Thường trực TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ngài Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, 
Bộ trưởng Quốc phòng và đã sang thăm và làm việc tại Nhật Bản.  
 
● Không chỉ giữa lãnh đạo hai nước mà giao lưu giữa người dân hai nước cũng 
đang được mở rộng. Ví dụ trong 6 năm trở lại đây, số lượng người Nhật Bản sinh 
sống tại Việt Nam đã tăng lên gấp đôi, số lượng người Việt Nam sống và làm việc 
tại Nhật Bản đã tăng lên gấp 6 lần.  
 
● Quan hệ Nhật Việt trên tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng ngày càng được 
củng cố, mở rộng nhanh chóng trên mọi lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế và 
văn hóa… Nhật Bản cho rằng sự phát triển bền vững của Việt Nam là điều vô 
cùng cần thiết đối với ổn định và phồn vinh của khu vực, Nhật Bản đã và đang 
tăng cường liên kết với Việt Nam.   



2 
 

 
● Tháng 4 năm nay, Ngài Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản, đây là chuyến thăm Nhật Bản sau 
7 năm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Tại Hội đàm với Bộ trưởng Quốc 
phòng ONODERA Itsunori, hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung nhằm 
tăng cường hợp tác, giao lưu quốc phòng song phương trong thập kỷ tới. Bên cạnh 
đó, tại Hội đàm cấp cao giữa Ngài Chủ tịch nước TRẦN ĐẠI QUANG và Thủ 
tướng ABE vào cuối tháng 5 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã khẳng định Nhật Bản 
và Việt Nam, hai đối tác cùng chia sẽ nhiều lợi ích chiến lược, sẽ cùng phối hợp 
chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.   
 
● Nhật Bản đang nỗ lực hết sức vì hòa bình và ổn định của thế giới dựa trên 
đường lối ngoại giao “Chủ nghĩa hòa bình tích cực” và “Chiến lược Ấn Độ - Thái 
Bình Dương tự do và rộng mở”.  
 
● Nhật Bản và Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực 
trọng điểm như an ninh biển, quân y, trang bị quốc phòng, gìn giữ hòa bình và 
công nghệ thông tin - an ninh mạng. Mặt khác, xuất phát từ quan điểm nhân đạo, 
trong nhiều năm Nhật Bản đã nỗ lực hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực rà phá 
bom mìn và giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam. Hiện tại, Nhật Bản đang 
nghiên cứu khả năng có thể hợp tác với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả 
dioxin.   
 
● Tháng 5 năm nay, hai máy bay P-3C của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản 
thuộc đơn vị tham gia hoạt động phòng chống cướp biển trên đường trở về Nhật 
Bản đã thăm Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Tàu vận tải Osumi của Lực lượng Tự vệ 
trên biển Nhật Bản cũng có chuyến thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh trong khuôn 
khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018. Tôi được biết tàu hải quân Việt 
Nam dự kiến sẽ có chuyến thăm Nhật Bản (Cảng Yokosuka và Cảng Sakai) từ 
cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2018. Thông qua các chuyến thăm lẫn nhau 
của tàu và máy bay quân sự, Nhật Bản hy vọng tăng cường hợp nữa các hoạt động 
huấn luyện chung, giao lưu hữu nghị giữa hai bên.   
 
● Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo của Nhật Bản như Trường Đại học Phòng vệ 
mỗi năm đều tiếp nhận nhiều học viên xuất sắc là sỹ quan Quân đội nhân dân Việt 
Nam sang học tập. Một số cựu học viên quân sự Việt Nam từng học tập tại Nhật 
Bản cũng tham dự buổi chiêu đãi hôm nay. Tôi hy vọng các bạn học viên sẽ phát 
huy các kinh nghiệm tích lũy tại Nhật Bản đóng góp vì tương lai của Việt Nam.   
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● Hôm nay, các doanh nghiệp Nhật Bản như NEC, Fujitsu, Mitsubishi Electric, 
Kawasaki Heavy Industries, IHI đã phối hợp với chúng tôi trong việc bố trí các 
gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội trường. Rất mong Quý vị giành thời 
gian ghé thăm. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị một số loại rượu ngon của Nhật 
Bản, xin mời Quý vị cùng thưởng thức. 
 
● Cuối cùng, tôi được nâng cốc chúc sức khỏe của Quý vị có mặt tại đây, chúc 
cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đề nghị 
Quý vị cùng hô theo, cạn chén!  
 

(Hết) 


