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Bài phát biểu khai mạc Hội thảo Minh trị Duy tân của Đại sứ Umeda 

Kunio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam 

(ngày 14 tháng 9 năm 2018) 

 

 

- Kính thưa Ông Mai Văn Chính, Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng ban Tổ 

chức Trung ương 

- Kính thưa Ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch JICA 

- Kính thưa Quý vị có mặt tại hội trường và Quý vị đang theo dõi của hệ 

thống trực tuyến  

 

● Nhân Hội thảo Minh trị Duy tân được tổ chức ngày hôm nay, tôi xin 

được thay mặt Chính phủ Nhật Bản phát biểu đôi lời. Năm nay - năm 2018 

là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam, 

và tại Nhật Bản là 150 năm Minh trị Duy tân. Trong năm đáng kỷ niệm này, 

chúng tôi vô cùng vinh dự được đồng tổ chức Hội thảo ngày hôm này cùng 

với Ban Tổ chức Trung ương. Tôi xin được cảm ơn Ban Tổ chức Trung 

ương, các quý vị của JICA đã tích cực phối hợp để tổ chức Hội thảo này. 

Đặc biệt, tôi xin được cảm ơn Chủ tịch JICA Ông Kitaoka đã nhận lời và 

dành thời gian sang Việt Nam để thuyết trình tại Hội thảo hôm nay.  

● Trước hết, tôi xin được đề cập tới quan điểm cơ bản của Nhật Bản trước 

những nỗ lực cải cách của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 

đổi mới về chính trị, trong đó 1 trong 6 nhiệm vụ quan trọng đó là “xây 

dựng một hệ thống chính trị tinh gọn và hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh 

phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. 

● Tháng 12 năm 2016, Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung 

ương trong chuyến công du tại Nhật Bản đã đề nghị Thủ tướng Abe hỗ trợ 
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trong việc chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính và đào tạo nhân lực. 

Trên cơ sở đó, tháng 6 năm 2017, trong cuộc toạ đàm cấp cao giữa 2 thủ 

tướng 2 nước nhân chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 

Thủ tướng Abe đã khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách cơ 

cấu hành chính và đào tạo cán bộ lãnh đạo thông qua các cơ hội học tập 

dành cho hơn 800 cán bộ lãnh đạo.  

● Để thực hiện cải cách tổ chức hành chính, nâng cao hiệu quả, cùng với 

cải cách cơ cấu tổ chức và các quy định thì việc “đào tạo” từng con người 

cấu thành nên tổ chức là rất quan trọng. Hay nói cách khác, đó là “2 bánh 

của 1 chiếc xe”. Trên cơ sở quan điểm như vậy, Chính phủ Nhật Bản đang 

triển khai hỗ trợ thông qua hình thức “đào tạo nhân lực” và “chia sẻ kinh 

nghiệm” là những yếu tố góp phần cải cách nền hành chính của Việt Nam.  

● Về “đào tạo nhân lực”, với mục tiêu đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng và 

Chính phủ, từ năm nay chúng tôi bắt đầu tiếp nhận 60 học viên thạc sỹ, và 

các học viên này đã sang Nhật Bản vào tháng 9. Chương trình đào tạo tiến 

sỹ được bắt đầu vào năm nay, và có 7 học viên học tại Nhật Bản. Ngoài ra, 

hàng năm sẽ tổ chức các khoá tham quan khảo sát tại Nhật Bản dành cho 

khoảng 100 cán bộ nguồn, và nhóm đầu tiên sẽ sang Nhật Bản vào tháng 

10 này.    

● Về “chia sẻ kinh nghiệm”, năm ngoái, chúng tôi đã mời các chuyên gia 

Nhật Bản sang Việt Nam để chia sẻ những kinh nghiệm (thành công, thất 

bại), và bài học của Nhật Bản dưới hình thức hội thảo về các nội dung như 

đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, cổ 

phần hoá doanh nghiệp nhà nước... Và vừa tháng 3 vừa rồi, chắc Quý vị 

còn nhớ, chúng tôi đã tổ chức Hội thảo về Triết lý Inamori... 

● Lần này, Ban Tổ chức Trung ương đã có đề nghị muốn được tìm hiểu về 

chính sách của Nhật Bản thời kỳ Minh trị Duy tân là thời kỳ mà Nhật Bản 
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đã thành công trong công cuộc hiện đại hoá trên cơ sở hài hoà giữa văn hoá 

truyền thống của Nhật Bản với tri thức mới của Phương Tây, đặc biệt là 

chính sách giáo dục, đào tạo, sử dụng nhân tài để có thể vận dụng vào công 

cuộc cải cách hệ thống công chức, cải cách hành chính tại Việt Nam hiện 

nay. Chúng tôi đã trăn trở không biết nên mời học giả nào cho phù hợp với 

đề nghị này và ngày hôm nay, rất vinh dự được chào đón Ông Kitaoka, Chủ 

tịch của JICA sang Việt Nam để thuyết trình.  

● Chủ tịch Kitaoka là một nhà nghiên cứu xuất sắc hàng đầu về lịch sử 

chính trị ngoại giao của Nhật Bản, đồng thời ông còn là một người có nhiều 

kinh nghiệm như “một nhà giáo dục” tại Trường ĐH Tokyo, trường ĐH 

Nghiên cứu chính sách, Trường ĐH Quốc tế. Ngoài ra, ông còn có kinh 

nghiệm thực tế là Đại sứ tại LHQ ở New York. Tháng 10 năm 2015 ông 

được bổ nhiệm giữ chức vụ là Chủ tịch JICA, và là người tích cực chủ 

động đi đầu trong việc “trồng người”. Tôi vô cùng vui mừng vì có thể mời 

được một chuyên gia rất phù hợp cho chủ đề của Hội thảo. Tôi chúc cho 

Hội thảo ngày hôm nay sẽ là tham khảo hữu ích cho việc đào tạo nhân lực 

tại Việt Nam.  

● Cuối cùng, xin chúc Quý vị sức khoẻ, chúc cho công cuộc cải cách của 

Việt Nam thành công, chúc quan hệ Việt Nam Nhật Bản ngày càng phát 

triển. Xin cảm ơn.  


