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Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị tới từ tỉnh
Saitama và các quý vị đại diện doanh nghiệp tỉnh Saitama đang hoạt động tại Việt
Nam. Tôi xin phát biểu hai nội dung như sau.
Thứ nhất là hiện tại Nhật Bản đang phải đối diện với tình trạng già hóa
giảm dân số, và thiếu lao động trầm trọng như Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Vũ Đại Thắng cũng đã đề cập. Hiện nay có khoảng 300.000 người Việt Nam đang
cư trú tại Nhật Bản. Việt Nam đang thực sự trở thành quốc gia quan trọng nhất góp
phần hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu lao động trầm trọng của Nhật Bản.
Tại cuộc hội đàm cấp cao Nhật – Việt được tổ chức tại Tokyo vào tháng 10
vừa qua, thủ tướng hai nước đã đạt được sự nhất trí trong việc tăng cường biện
pháp ứng phó với các công ty môi giới thiếu đạo đức.
Hiện tại, có khoảng 20.000 người Việt Nam đang cư trú tại tỉnh Saitama.
Tỉnh Saitama đã thiết lập cửa sổ tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài, trong
đó có cửa sổ tiếp nhận tư vấn bằng tiếng Việt. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục
nhận được sự hỗ trợ của các quý vị để các bạn trẻ Việt Nam mang hoài bão và ước
mơ khi sang Nhật Bản sẽ có khoảng thời gian đầy ý nghĩa tại tỉnh Saitama.
Thứ hai là lời cảm ơn tôi muốn gửi tới Thống đốc Ueda và tỉnh Saitama.
Đây là lần thứ 6 Thống đốc Ueda tới thăm Việt Nam. Vừa qua, tôi đã tham dự cuộc
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hội đàm giữa Thống đốc Ueda và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tôi
cảm nhận rằng Thống đốc đã tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo
Việt Nam.
Nói về mối quan hệ trên phương diện kinh tế giữa tỉnh Saitama và Việt
Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng, vì Thống đốc Ueda và Thứ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư vừa trình bày về nội dung này nên tôi sẽ không nhắc lại. Thay
vào đó, tôi xin trình bày một số những đóng góp của tỉnh Saitama bên cạnh lĩnh
vực kinh tế. Người dân Việt Nam có tình yêu bóng đá vô cùng mãnh liệt. Năm
ngoái và năm nay, Câu lạc bộ Bóng đá Urawa Reds đã tổ chức lớp học bóng đá
“Heart Full Soccer” dành cho trẻ em Việt Nam. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân
thành tới đội trưởng Ochiai vì những chỉ dẫn nghiêm khắc nhưng hết sức tận tình
mà ông đã dành cho các em nhỏ tại lớp học.
3 năm trước, Học viện y khoa Waseda tỉnh Saitama đã thiết lập Đại học Y
khoa Tokyo Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên. Tôi tin tưởng ngôi trường này sẽ có thể
góp phần to lớn vào nền giáo dục y tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều
dưỡng, vật lý trị liệu, xét nghiệm y học lâm sàng, chẩn đoán bức xạ.
Tháng 9 vừa qua, thống đốc Ueda đã được trao tặng Huy chương Hữu nghị
của Việt Nam. Tôi cho rằng đây thực sự là một biểu trưng thể hiện sự ghi nhận của
phía Việt Nam đối với những cống hiến to lớn của Thống đốc Ueda. Xin các quý vị
dành một tràng vỗ tay cho Thống đốc Ueda.
Để kết thúc bài phát biểu của mình, tôi xin chúc các quý vị dồi dào sức
khỏe, chúc cho mối quan hệ giữa tỉnh Saitama và Việt Nam ngày càng được củng
cố và tăng cường, mối quan hệ Nhật – Việt ngày càng phát triển hơn nữa.
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