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Phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp Giáo sư Trần Văn Thọ     

nhận Huân chương Thụy Bảo vàng do Nhật Hoàng tặng thưởng 

 

Kính thưa Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda, 

Kính thưa Ngài Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, 

Kính thưa Giáo sư Trần Văn Thọ, 

Kính thưa toàn thể quý vị quan khách Nhật Bản và Việt Nam, 

 

Tôi tên là Phạm Chi Lan. Tôi rất hân hạnh được phát biểu đôi lời tại tiệc 

chiêu đãi trọng thể này. 

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam về 

nhã ý mở tiệc chiêu đãi hôm nay để chúng ta có dịp cùng nhau gặp gỡ và 

chúc mừng Giáo sư Trần Văn Thọ, người vừa có vinh dự lớn được Nhật 

Hoàng tặng thưởng Huân chương Thụy Bảo vàng cao quý. 

Tấm huân chương cao quý và những lời tốt đẹp của Ngài Đại sứ Kunio 

Umeda đã nói lên sự đánh giá cao của đất nước Nhật Bản đối với Giáo sư 

Trần Văn Thọ về những đóng góp của Giáo sư cho đất nước Nhật Bản và 

cho mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

Đối với những người Việt như tôi, Giáo sư Trần Văn Thọ là một mẫu hình 

của nhà trí thức chân chính đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu, sáng 

tạo, nâng cao tầm vóc của mình trong công việc nghiên cứu và giảng dạy 

về khoa học kinh tế. Nghiên cứu và làm việc về lĩnh vực khoa học kinh tế 

không bao giờ dễ dàng, nhất là ở đất nước đã làm nên “câu chuyện thần 

kỳ về kinh tế” từ cuối thập niên 1960 và liên tục viết tiếp những câu chuyện 

thần kỳ trong thời đại mới của toàn cầu hóa và các cuộc cách mạng công 
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nghiệp hiện đại sau này. Những thành tựu và cống hiến của Giáo sư Trần 

Văn Thọ từ sau khi hoàn thành bậc tiến sĩ (vào năm 1978) thật đáng nể 

phục, đặc biệt trong thập niên 1990, khi ông làm ủy viên chuyên môn trong 

Hội đồng tư vấn kinh tế của nhiều đời thủ tướng Nhật Bản, và từ năm 2000 

khi trở thành giáo sư kinh tế tại Đại học Waseda danh tiếng.  

Với chúng tôi, Giáo sư Trần Văn Thọ còn là tấm gương sáng về lòng yêu 

nước và tinh thần kiên trung, tận tâm đóng góp cho cả hai đất nước Nhật 

Bản và Việt Nam. Là người con nước Việt được nước Nhật đào tạo và trao 

cho những cơ hội làm việc quý báu, ông đã đem hết trí tuệ, tài năng góp 

phần phát triển kinh tế Nhật Bản, kinh tế Việt Nam, đồng thời kết nối, thúc 

đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Với hàng trăm bài 

thuyết giảng tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam, hàng 

trăm bài viết trên báo chí tiếng Việt và 4 cuốn sách xuất bản ở Việt Nam 

(trong đó có 2 cuốn được trao Giải thưởng Sách Hay), ông đã chuyển tải, 

chia sẻ cho quê hương Việt Nam biết bao tri thức và bài học kinh nghiệm 

quý giá của đất nước Nhật Bản trong quá trình phục hồi và phát triển kinh 

tế sau chiến tranh. Ông cũng đã trực tiếp đóng góp rất nhiều ý kiến có giá 

trị cho các nhà lãnh đạo Việt Nam về đường hướng và chiến lược phát 

triển đất nước, đặc biệt trên cương vị chuyên gia tư vấn cho hai vị Thủ 

tướng của những năm Đổi mới thành công nhất- Thủ tướng Võ Văn Kiệt 

và Thủ tướng Phan Văn Khải- cũng như cho Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc ngày nay. Sự tham gia của ông đã góp phần mở ra và nâng cao chất 

lượng nhiều dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam không chỉ trên lĩnh 

vực kinh tế, mà cả trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, nghiên cứu 

khoa học, giao lưu con người... trong suốt hơn 40 năm qua. 
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Thưa Giáo sư Trần Văn Thọ, người bạn thân kính của chúng tôi, 

Chúng tôi quý trọng và tự hào về Anh, nhà trí thức lỗi lạc của hai đất nước 

Nhật Bản-Việt Nam, người đã truyền bao cảm hứng và khát vọng cống 

hiến cho giới trí thức và những người trẻ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn 

Anh về tất cả những gì Anh đã làm cho hai nước, cho mối quan hệ mọi mặt 

ngày càng tốt đẹp giữa hai nước Nhật Bản-Việt Nam. Xin một lần nữa chúc 

mừng Anh về tấm Huân chương Thụy Bảo cao quý mà Anh rất xứng đáng 

được nhận. 

Xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ Kunio Umeda, ngài Đại sứ Nguyễn 

Quốc Cường và toàn thể quý vị.  

Xin cảm ơn. 

  

 

  

 

 

 


