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Bài phát biểu của Đại sứ Umeda Kunio  
 

Kính thưa: 

- Bà Lê Thị Hoảng Yến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục thể dục thể 

thao Việt Nam 

- Bà Lâm Thị Thanh Phương, Phó vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Bộ 

Ngoại giao VN 

- Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam 

- Huấn luyện viên trưởng  và đội tuyển bóng đá U17 

 

●Nhân dịp tổ chức lễ tiễn đội tuyển bóng đá U17 sang dự Giải giao hữu 

bóng đá Nhật Bản - Mekong, tôi xin thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản và 

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản có đôi lời gửi tới quý vị. 

 

●Năm nay 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 

Nhật Bản và Việt Nam, dự kiến sẽ có khoảng hơn 180 hoạt động kỷ niệm 

được tiến hành tại hai nước và lễ tiễn đoàn ngày hôm nay cũng là một 

trong những hoạt động đó. 

 

●Tham dự lễ tiễn này không chỉ có đại diện các cơ quan liên quan của 

chính phủ hai nước, những người đang hoạt động trong lĩnh vực bóng đá 

mà còn có nhiều đại diện của các doanh nghiệp Nhật Bản, câu lạc bộ bóng 

đá J-league. Rất nhiều quà tặng cũng đã được gửi đến. Tôi xin chân thành 

cảm ơn. 

 

● Nhật Bản và Việt Nam có cùng chung nhiều lợi ích chiến lược và luôn 

tin cậy lẫn nhau. Với “quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng” quan hệ giữa 

hai nước trên tất cả các lĩnh vực đang được tăng cường và củng cố. Trên 

lĩnh vực giáo dục và thể thao, trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc năm ngoái cũng như chuyến thăm cấp nhà nước của 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang năm nay, Thủ tướng ABE Shinzo và hai 

nhà lãnh đạo của Việt Nam đã thống nhất vể việc “Tăng cường hơn nữa 

hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và thể thao”. 
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●Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 10, Hội nghị thượng đỉnh 

Mekong- Nhật bản cũng như hội đàm cấp cao Nhật Bản – Việt Nam sẽ 

diễn ra tại Tokyo.  Thủ thướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự kiến 

thăm dự hội nghị này. Trong dịp này Chính phủ Nhật Bản có nguyên vọng 

tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bóng đá với Việt Nam cũng như các 

nước Mekong.  

 

●Trên quan điểm tăng cường hợp tác giữa hai nước Nhật Viêt, hai nước 

dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Liên đoàn bóng 

đá Nhật Bản và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, là một trong những nội dung 

để làm kết quả của Hội đàm cấp cao Nhật Bản – Việt Nam vào tháng tới.  

 

●Thêm vào đó, để tăng cường hợp tác giữa NB-Mekong trong lĩnh vực 

này, Giải giao hữu bóng đá sẽ được tổ chức với sự tham dự của cầu thủ 

U17 từ 6 nước là Nhật Bản, Việt Nam, Campuchia, Thái lan, Lào và 

Myanmar từ ngày mung 3 đến ngày mung 8 tháng 10 tại sân bóng đá J 

Village Tỉnh Fukushima. 

Tôi rất mong, đội tuyển Việt Nam có mặt tại đây phát huy sức mạnh của 

mình để giảnh chức vô dịch.  

 

● Tháng 1 năm nay đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã rất thành 

công tại Vòng Chung kết U23 Châu Á với việc lọt vào  trận chung kết và 

tháng trước đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã lọt vào vòng bán kết ASIAD 

2018. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã đoạt chức vô địch tại SEA 

Games năm ngoái và lọt vào vòng tứ kết ASIAD 2018 vào tháng trước.   

 

●Bóng đá Việt Nam cả bóng đá nam và bóng đá nữ đang ngày càng tiến 

bộ hơn. Tôi rất mong tất cả các cầu thủ của Việt Nam cố gắng luyện tập 

hướng tới những  trận đấu mang tính thế giới như Thế vận hội Olympic 

và Paralympic 2020 tại Tokyo cũng như Worldcup.  
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●Trước khi kết thúc bài phát biểu của mình tôi xin được bày tỏ lời chia 

buồn sâu sắc nhất đối với sự ra đi đột ngột của ngài Chủ tịch nước Trần 

Đại Quang và tôi xin giới thiệu, chia sẻ một chút về những đóng góp của 

ngài Chủ tịch nước đối với mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam. 

 

●Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã dành sự đón tiếp vô 

cùng trọng thị đối với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm 

Việt Nam lần đầu tiên vào năm ngoái. Tháng 5 năm nay, Chủ tịch nước và 

Phu nhân cũng đã có chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước và Chủ tịch 

nước đã tăng cường tin cậy chính trị với các lãnh đạo Nhật Bản và đạt 

nhiều thành quả trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và  văn hóa 

thể thao. Chuyến thăm của ngài Chủ tịch nước là một sự kiện quan trọng 

nhất trong những hoạt động kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa Nhật Bản và Việt Nam.  

Thêm vào đó , trước đây khi còn là Bộ trưởng Bộ Công An, ngàì Chủ 

tịch nước Trần Đại Quang cùng  với báo Mainichi đã khởi xướng cuộc 

thi sáng tác khẩu hiệu Doraemon vì an toàn giao thông. .   

 

●Tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của Chủ tịch nước 

Trần Đại Quang đối với việc tăng cường quan hệ giữa hai nước Nhật Bản 

và Việt Nam và cũng xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng người 

thân và gia đình của Chủ tịch nước.  

 

●Cuối cùng, tôi xin chức tất cả các cầu thủ có mặt hôm nay phát huy hết 

khả năng của mình để đatđược thành công tại Giải giao hữu bóng đã Nhật 

bản –Mekong  

 


