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Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio  

tại “Buổi thi đấu hữu nghị JUDO Nhật – Việt do Tập đoàn bảo hiểm 

Mitsui Sumitomo Group tổ chức” 

(Thứ bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018  

 Tại Trung tâm tập luyện thi đấu quốc gia Hà Nội) 

 

Kính thưa: 

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam 

- Ông Otsuka Keisuke, Trưởng phòng nghiệp vụ quốc tế Tập đoàn bảo hiểm 

Mitsui Sumitomo 

- Ông Sobajima Yujiro, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ 

MSIG Việt Nam  

 

Thưa toàn thể quý vị. 

 

●Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho Chính phủ Nhật Bản phát biểu cùng quý 

vị nhân dịp “Buổi thi đấu hữu nghị JUDO Nhật – Việt ~ Mitsui Sumitomo” được tổ 

chức.   

 

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

Nhật Bản và Việt Nam và cũng là năm Câu lạc bộ JUDO nữ của Tập đoàn bảo hiểm 

Mitsui Sumitomo kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Trong năm kỷ niệm đáng ghi nhớ 

này, tôi hoan nghênh việc đẩy mạnh hơn nữa giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam 

thông qua JUDO và nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập đoàn bảo 

hiểm Mitsui Sumitomo, Câu lạc bộ JUDO nữ của tập đoàn, Liên đoàn JUDO Việt 

Nam đã dành nhiều tâm huyết cho việc tổ chức buổi thi đấu này.  

 

●Năm 1882, môn võ JUDO đã được sáng lập bởi võ sư Kano Jigoro và trở thành môn 

thi đấu chính thức tại Olympic Tokyo 1964. Đến năm 1992 tại Olympic Barcelona, 

JUDO nữ đã trở thành môn thi đấu chính thức và từ đó Nhật Bản có rất nhiều nữ vô 

địch JUDO. Trong số đó phải kể đến vận động viên Misato Nakamura, người cũng 

tham gia thi đấu hôm nay. Cô đã giành chức vô địch tại Giải Vô địch JUDO thế giới 

năm 2009, 2011, 2015, và hai lần giành huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh 2008 

và Olympic Ryo de Janeiro 2016. Bên cạnh đó còn có vận động viên Kakizawa là 

“ngôi sao đang được kỳ vọng” với những thành tích đáng nể như giành chức vô địch 

tại Giải vô dịch JUDO Đông Á năm ngoái.   

Việc Công ty TNHH Bảo hiểm Mitsui Sumitomo Mitsui Sumitomo lần này phái cử 

hai vận động viên JUDO nổi tiếng này sang Việt Nam thi đấu thực sự là một món quà 

vô cùng ý nghĩa để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và 

Việt Nam cũng như 45 năm ngày JUDO đến với Việt Nam. 
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●Số lượng người đang tập luyện môn JUDO tại Việt Nam là 100 nghìn người với hơn 

70 câu lạc bộ. JUDO đang trở thành một trong những môn thể thao được nhiều người 

yêu thích tại Việt Nam. Hơn nữa, JUDO không chỉ đơn thuần là một môn võ thuật  

với kỹ thuật thi đấu tay không mà còn giúp cho cơ thể và tinh thần trở nên dẻo dai 

thông qua quá trình tập luyện, vì vậy tôi tin rằng JUDO đang góp phần tăng cường 

sức khỏe cho nhiều thanh thiếu niên Việt Nam.   

 

●Trong những năm gần đây, giao lưu JUDO giữa Nhật Bản và Việt Nam đang trở nên 

sôi động hơn. Tháng 6 năm ngoái với sự hợp tác của Liên đoàn JUDO Nhật Bản, Câu 

lạc bộ JUDO Khánh Hòa đã được trao tặng 110 chiếu tập và 50 bộ võ phục JUDO. 

Tháng 3 năm nay, 15 vận động viên JUDO đã được cử sang giao lưu ở Nhật Bản theo 

chương trình Jenesys. 

 

●Thế vận hội Olympic/Paralympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức tại Tokyo. Hướng 

đến thế vận hội này, Chính phủ Nhật Bản thông qua chương trình “Sport for 

Tomorrow (Thể thao cho tương lai)” đã và đang nỗ lực phổ cập các môn thể thao tại 

các nước. Tôi rất mong các vận động viên Việt Nam sẽ phát huy những kinh nghiệm 

thu được trong quá trình thi đấu rèn luyện với vận động viên Nakamura và vận động 

viên Kakizawa cho các giải thi đấu quốc tế và đấu trường Olympic Tokyo năm 2020. 

 

●Cuối cùng, tôi xin chúc tất các các vận động viên dồi dào sức khỏe, chúc giao lưu 

JUDO giữa Nhật Bản và Việt nam ngày càng phát triển, chúc quan hệ hữu nghị giữa 

Nhật Bản và Việt Nam ngày càng được củng cố. Xin trân trọng cảm ơn.  

    

 


