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Thưa toàn thể quý vị,
Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các cổ động viên bóng đá Việt
Nam trước chiến thắng của đội nhà trong trận gặp đội tuyển Malaysia diễn ra trên sân vận
động Mỹ Đình vào tối qua.
Tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội được tổ
chức long trọng ngày hôm nay. Thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản, tôi xin gửi lời cảm ơn
tới các quý vị của tỉnh Kanagawa và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vì những nỗ
lực trong việc tổ chức sự kiện lần này, đồng thời tôi xin có đôi lời phát biểu như sau.
Trước hết, tôi muốn nhắc tới những đóng góp to lớn của Thống đốc Kuroiwa nói riêng và
tỉnh Kanagawa nói chung đối với việc tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt
Nam. Năm 2018 này, hơn 220 sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam đã được tổ chức và đang có kế hoạch thực hiện tại cả
hai nước. Trong số đó, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội lần này là lễ hội Kanagawa với quy
mô lớn đầu tiên mà tỉnh Kanagawa tổ chức tại nước ngoài. Đây là “thử thách lớn” song
chính điều đó đã tạo nên cho lễ hội một ý nghĩa đặc biệt được thể hiện qua những nội
dung hết sức phong phú. Bên cạnh đó, tôi cho rằng việc tổ chức lễ hội lần này vào cùng
thời điểm với giải chạy đua tiếp sức Kizuna Ekiden Việt Nam góp phần nâng cao hiệu
quả của cả hai sự kiện.
Tổ chức từ năm 2015, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa có lẽ là sự kiện liên quan tới Việt
Nam có quy mô lớn nhất được tổ chức tại nước ngoài. Thay mặt Chính phủ Nhật Bản,
một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tới Thống đốc Kuroiwa và những quý vị liên quan của
tỉnh Kanagawa, những người đã luôn phát huy các sáng kiến trong việc tăng cường mối
quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. (Xin các quý vị dành một tràng vỗ tay) Tôi mong

rằng Thống đốc và các quý vị liên quan của tỉnh Kanagawa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để
tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Nhật – Việt.
Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị dồi dào sức khỏe, chúc cho lễ hội lần này được tổ chức
thành công. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.

