
Bài phát biểu của Đại sứ Umeda tại Lễ ký hợp đồng viện trợ  

 “Dự án cải thiện giáo dục mầm non, tiểu học của dân tộc tiểu số ở hai tỉnh Bắc Bộ 
và Trung Bộ” trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại liên kết với tổ chức 

NGO của Nhật Bản năm tài khóa 2018 

(hồi 15:00 ngày 1 tháng 10 tại Nhà riêng Đại sứ) 

 

     Kính thưa: 

     - Bà Okumura Machiko, Giám đốc Dự án Plan International Japan 

     - Ông Vũ Xuân Thủy, Trưởng phòng giáo dục mầm non, tiểu học, Sở Giáo dục 
và Đào tạo Tỉnh Kom Tum 

     Thưa các Quý vị đại biểu, 

1. Hôm nay, Tôi rất vui mừng được ký kết hợp đồng viện trợ cho Dự án “Cải thiện 
giáo dục mầm non, tiểu học của đồng bào dân tộc tiểu số tại hai tỉnh ở miền Bắc 
và miền Trung Việt Nam” trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại liên 
kết với tổ chức NGO của Nhật Bản năm tài khóa 2018. Đại diện chính phủ Nhật 
Bản, tôi xin được có đôi lời phát biểu tại buổi lễ này.  
 

2. Trong năm 2018 này, Nhật Bản và Việt Nam đón chào kỷ niệm 45 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao với hơn 180 sự kiện kỷ niệm đã và đang được tổ chức tại hai 
nước. Buổi Lễ ngày hôm nay cũng là một trong những sự kiện chào mừng dấu 
mốc 45 năm này.  

 
3. Hiện nay quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam đang hết sức chặt chẽ, có thể nói 

là đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Một trong những yếu tố vun 
đắp nên mối quan hệ này chính là sự gần gũi và tin cậy sâu sắc giữa hai nước. 
Và có được sự gần gũi và tin cậy này chính là nhờ sự đóng góp to lớn của các 
cá nhân và các Quý vị đang làm việc tại các tổ chức NGO đã nỗ lực vì sự phát 
triển của xã hội Việt Nam trong nhiều năm qua.  

 
4. Tôi được biết rằng đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực miền 

núi của Việt Nam vẫn còn nghèo khó. Tôi hiểu rằng việc cải thiện môi trường 
sống của đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề cấp thiết, trong đó “giáo dục” 
đóng vai trò rất lớn để khắc phục vấn đề này.  

 



5. Dự án này được triển khai trong ba năm nhằm cải thiện môi trường học tập của 
trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Kon Tum và đây là 
năm cuối cùng thực hiện Dự án.  
 

6. Trong hai năm qua, các quý vị tổ chức Plan International Japan đã thúc đẩy Dự 
án triển khai đúng tiến độ, kết quả là đã xây dựng được 6 khu trường mầm non 
và tiểu học mới, đồng thời nội dung giảng dậy cũng được cải thiện một cách 
thuận lợi thông qua đào tạo nâng cao chất lượng của giáo viên.   

 
7. Mong ước của người dân Nhật Bản là Dự án sẽ xây dựng những trường mầm 

non và tiểu học góp phần mang lại tương lai tươi sáng cho trẻ em đồng bào dân 
tộc thiểu số. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của các Quý vị thuộc tổ chức 
Plan International Japan trong 2 năm qua, đồng thời xin trân trọng đề nghị các 
quý vị tiếp tục hợp tác để hoàn thành dự án này.  

 
8. Công ty TNHH Mizuno gửi tặng 6 trường mầm non và trường tiểu học đã được 

xây dựng trong năm thứ 1 và năm thứ 2 thực hiện dự án cùng 3 trường mầm 
non và trường tiểu học dự kiến sẽ được xây dựng trong năm cuối dự án 9 quả 
bóng. Thông qua tổ chức Plan International Japan, Tôi rất vui khi những trái 
bóng này sẽ được chuyển tới các cháu học sinh tiểu học và mầm non trong vùng 
dự án.    

 
9. Cuối cùng, tôi xin chúc sức khỏe các quý vị, chúc dự án thành công và xin kết 

thúc bài phát biểu tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. 
 

 


