
Bài phát biểu khai mạc của Đại sứ Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại 

Việt Nam tại Triển lãm trực tuyến với chủ đề “Việt Nam – Nhật Bản: Lịch sử quan hệ hợp 

tác qua tài liệu lưu trữ”, sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 

(ngày 20 tháng 9 năm 2018) 

 

 -Kính thưa: 

 Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

 Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Bộ Nội vụ 

Thưa toàn thể Quý vị, 

 

 Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cá nhân, tổ chức có liên quan đã tích cực phối hợp để tổ 

chức Triển lãm trực tuyến này. Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt Chính phủ Nhật Bản phát biểu 

đôi lời. 

 Như thông điệp Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản Ông Takeo Kato đã gửi tới chúng ta qua 

video quý vị vừa xem, Triển lãm trực tuyến này là hoạt động cụ thể được triển khai đầu tiên sau khi 

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam ký kết Bản ghi 

nhớ hợp tác song phương vào tháng 9 năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên Cơ quan Lưu trữ Quốc 

gia Nhật Bản ký kết quan hệ hợp tác trong tầm nhìn dài hạn với một cơ quan Lữu trữ Quốc gia của 

nước ngoài. Lễ công bố cũng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản trong chiều nay, và dự kiến có đông đảo 

khách đến tham dự. 

 Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 9 năm 1973. Trong suốt năm 

2018 này, hơn 170 sự kiện kỷ niệm đã và đang được tổ chức tại các tỉnh thành của Nhật Bản và 

Việt Nam. Tôi cho rằng tổ chức Triển lãm trực tuyến để tìm hiểu về những dấu ấn trong quan hệ 

giao lưu Việt Nam – Nhật Bản dựa trên tư liệu lịch sử trong một năm đặc biệt như thế này là một 

hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Qua đây chúng ta có thể “nhìn lại quá khứ và thực tại, suy 

ngẫm về tương lai quan hệ Nhật Bản – Việt Nam”. 

 Hiện tại được hình thành từ quá khứ. Tương lai được sinh ra từ hiện tại. Con người muốn suy nghĩ 

về tương lai cần phải xem xét lại các ghi chép của quá khứ và hiện tại. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia 

đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp người dân hiểu đúng về lịch sử và suy nghĩ cho 

tương lai. 

 Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang ngày càng trở nên gắn bó mật thiết 

hơn bao giờ hết trên tất cả mọi lĩnh vực.  



 Trên thực tế, về lĩnh vực an ninh chính trị, thông qua sự giao lưu thường xuyên của lãnh đạo, quan 

hệ tin cậy giữa hai nước ngày càng sâu sắc. Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ nhiều “lợi ích 

chiến lược”, sự liên kết giữa hai nước ngày càng trở nên quan trọng đối với hòa bình và ổn định tại 

khu vực. 

 Về lĩnh vực kinh tế, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư và phát triển thị trường tại Việt 

Nam tiếp tục tăng cao. Năm vừa qua, doanh nghiệp Nhật Bản đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư 

vào Việt Nam đạt mức 9.1 tỉ USD (mức cao nhất từ trước đến nay), đứng vị trí số 1 trong đầu tư 

nước ngoài vào Việt Nam. Sự phát triển bền vững của Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính 

sách ngoại giao của Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, không chỉ 

trong đầu tư mà còn trong các lĩnh vực trọng tâm như kỹ thuật hạ tầng chất lượng cao, đào tạo nhân 

lực, đối phó với biến đổi khí hậu. 

 Về lĩnh vực văn hóa, cùng với sự gia tăng giao lưu giữa các trường đại học Nhật – Việt và số lượng 

người học tiếng Nhật, trường Đại học Việt Nhật được thành lập dựa trên sự đồng ý của lãnh đạo hai 

bên đã bước sang năm thứ ba. 

 Trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản – Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như 

hiện nay, tôi vô cùng hoan nghênh hợp tác giữa Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản và Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam lần này được hình thành dưới hình thức Triển lãm trực tuyến. 

 Cuối cùng, xin chúc Quý vị sức khỏe, chúc cho buổi triển lãm thành công tốt đẹp, chúc quan hệ 

Việt Nam Nhật Bản ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. 


