
Bài phát biểu của Đại sứ Umeda tại Hội nghị đầu tư tỉnh Kanagawa 

(Ngày 16 tháng 11 năm 2018) 

Kính thưa thống đốc Kurojiwa Yuji và các quý vị đến từ tỉnh Kanagawa, 

Kính thưa các quý vị đại biểu  doanh nghiệp Việt Nam, 

Tôi xin gửi lời chúc mừng nhân dịp hội nghị đầu tư tỉnh Kanagawa được tổ chức vô cùng 

long trọng ngày hôm nay. Năm 2018 này, Nhật Bản và Việt Nam chào mừng sự kiện kỷ 

niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước được 

củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp này, thay mặt cho Chính phủ 

Nhật Bản, tôi xin phát biểu 3 nội dung có trọng tâm về mối quan hệ kinh tế Nhật Bản – 

Việt Nam. 

Thứ nhất là nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mang tính lịch sử. Hiện 

tại, nền kinh tế Việt Nam đang có các chỉ số kinh tế vĩ mô như  tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, 

chỉ số lạm phát rất tốt, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng hết sức thuận lợi. Tuy còn 

nhiều vấn đề cần khắc phục nhưng Việt Nam vẫn đang tràn đầy năng lượng phát triển, và 

thực sự đang đứng trước những cơ hội mang tính lịch sử để bứt phá mạnh mẽ. Nhật Bản 

mong muốn tăng cường hợp tác để Việt Nam có thể phát huy những cơ hội lịch sử này, 

và đạt được sự phát triển bền vững. Với nền kinh tế và chính trị mạnh mẽ, Việt Nam có 

vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Đông Á trong 

đó có Nhật Bản. 

Ngoài ra, tôi cũng đã chia sẻ với các lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam trong cuộc 

gặp hôm nay rằng việc Việt Nam hoàn tất thủ tục phê chuẩn CPTPP trong nước và thông 

báo với cơ quan lưu chiểu ở New Zealand là một tin đáng vui mừng. 

Nội dung thứ hai tôi muốn trình bày liên quan tới năng suất lao động của Việt Nam. Một 

trong những vấn đề lớn mà Việt Nam nên khắc phục để đạt được sự tăng trưởng bền 

vững là nâng cao năng suất lao động. Có một thực tế là năng suất của Việt Nam còn thấp, 

và đứng thứ 3 tính từ dưới lên trong 10 nước ASEAN. Để nâng cao năng suất và tăng 

cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam, Nhật Bản mong muốn tăng cường liên kết với 

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các Cơ quan Chính phủ Việt Nam và chúng tôi đã 

bắt đầu khởi động những trao đổi về vấn đề này. Đây là một vấn đề không đơn giản, có 

mối liên quan tới ý thức, quy phạm lao động, nhưng đó là một vấn đề không thể né tránh 

đối với tương lai của Việt Nam. 

Nội dung thứ ba mà tôi muốn trình bày thực trạng già hóa, giảm dân số, thiếu lao động 

trầm trọng của Nhật Bản, và những kì vọng Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnh vực 



này. Hiện tại, có khoảng 300.000 người Việt Nam cư trú tại Nhật Bản, hỗ trợ cho nền 

kinh tế Nhật Bản. Quốc hội Nhật Bản đang bắt đầu xem xét những dự thảo luật mới về tư 

cách lưu trú của người nước ngoài. Nếu những dự thảo luật này được thành lập thì từ 

tháng 4 năm tới, những kỳ vọng đối với nguồn nhân lực Việt Nam sẽ gia tăng hơn nữa. 

Và tôi nghĩ rằng có lẽ, những kì vọng đối với Việt Nam là lớn nhất so với các quốc gia 

khác. 

Ở một khía cạnh khác, tại Nhật Bản, việc phạm tội do người Việt Nam gây ra đang đứng 

vị trí thứ nhất tính theo từng quốc gia. Thực trạng đằng sau bối cảnh này là sự tồn tại 

những công ty môi giới thiếu đạo đức ở cả Nhật Bản và Việt Nam đang kiếm lợi từ các 

bạn trẻ Việt Nam, khiến những người trẻ tuổi này phải gánh những khoản nợ lớn và sa 

vào con đường phạm tội. Hiện tại, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đang hợp 

tác và tăng cường các chính sách để giải quyết vấn đề này. Tôi nghĩ rằng tỉnh Kanagawa 

cũng là nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống. Họ sang Nhật Bản với ước mơ và khát 

vọng làm cho cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn. Vì vậy, xin các quý vị hãy dành nhiều 

sự quan tâm tới họ. 

Tôi được biết rằng, mục đích chính của hội nghị đầu tư lần này là kêu gọi đầu tư từ các 

doanh nghiệp Việt Nam. Trong số 500 doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam năm ngoái, có 

khoảng một nửa là doanh nghiệp nhà nước và một nửa là doanh nghiệp tư nhân. Song, vị 

thế của doanh nghiệp tư nhân ngày càng gia tăng qua các năm. Cho đến nay, trong mối 

quan hệ kinh tế Nhật – Việt, sự tập trung hướng vào đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào 

Việt Nam. Nhưng, cũng giống như dòng chảy con người, việc kêu gọi đầu tư của các 

doanh nghiệp Việt Nam vào Nhật Bản cũng là một quan điểm hết sức mới mẻ. Tôi thật sự 

hi vọng thông qua hội nghị lần này, nhiều quý vị Việt Nam có thể cảm nhận sức hút của 

tỉnh Kanagawa. Như tôi đã trình bày với các lãnh đạo Việt Nam trong cuộc gặp hôm nay, 

sự quan tâm chỉ đạo của Thống đốc Kuroiwa đã giúp cho mối quan hệ giữa tỉnh 

Kanagawa và Việt Nam phát triển tốt đẹp. Đây thực sự là một may mắn đối với những 

người Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam. Tôi mong rằng Thống đốc Kuroiwa tiếp tục 

quan tâm và chỉ đạo tỉnh Kanagawa để tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam. 

Kết thúc bài phát biểu của mình, tôi xin chúc các quý vị dồi dào sức khỏe, chúc cho hội 

nghị xúc tiến đầu tư hôm nay diễn ra thành công, quan hệ giữa tỉnh Kanagawa và Việt 

Nam ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn nữa. 

 


