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Bài phát biểu của Đại sứ tại Lễ Trao Huân chương cho Ông Phan Hữu 

Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài Bộ KHDT  

(Ngày 11 tháng 12 năm 2018)  

 

Bài phát biểu của Đại sứ Kunio Umeda 

 

Kính thưa các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam 

Kính thưa Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Kính thưa Bà Trần Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng 

Kính thưa Ông Do Nhat Hoang, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài 

Kính thưa toàn thể quý vị, 

 

Ngày 23 tháng 10, tại cuộc họp thường trực chính phủ, đã quyết định trao “Huân 

chương mặt trời mọc” cho Ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước 

ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hôm nay, với sự có mặt của Ông Phan Hữu Thắng, Bà 

Phu Nhân Phạm Hồng Chuyên cùng gia đình và rất nhiều người bạn thân hữu của Ông, 

tôi rất vinh dự được tổ chức lễ trao huân chương cho Ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục 

trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, như một sự kiện nằm trong khuôn khổ các sự kiện được 

tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Ông Phan Hữu Thắng có rất nhiều thành tích đóng góp cho việc tăng cường mối quan 

hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam nhưng tôi xin phép được nêu 2 thành tích nổi bật 

của Ông như sau.  

 

Đóng góp nổi bật đầu tiên là những đóng góp liên quan đến chương trình hợp tác Sáng 

kiến chung Nhật Việt nhằm cải thiện môi trường đầu tư. 

“Sáng kiến chung Nhật Việt” là khuôn khổ hợp tác giữa hai nước đã được bắt đầu với 

sự thống nhất ý kiến tại hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ 

tướng Koizumi vào tháng 4 năm 2003. Ông Phan Hữu Thắng giữ cương vị là Cục 

trưởng Cục Đầu tư nước ngoài từ năm 2003 đến năm 2009, trong suốt thời gian này, 

Ông đã đảm nhận trọng trách chính trong việc thiết lập Sáng kiến chung và đưa khuôn 

khổ hợp tác này đi vào hoạt động.  

Vào năm 2003, trong giai đoạn một bắt đầu chương trình Sáng kiến chung Nhật Việt 

này, trong nội bộ Chính phủ Việt Nam đã có nhiều ý kiến phản đối việc thành lập 

chương trình này. Ông Phan Hữu Thắng chính là người đã đứng ra thuyết phục các cán 

bộ của các cơ quan liên quan về việc chương trình này quan trọng như thế nào và có ích 
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như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.  

Và Ông cũng là người đứng đầu tổ công tác phía Việt Nam, phát huy vai trò lãnh đạo 

không chỉ trong công tác xây dựng kế hoạch hành động mà còn thể hiện trong việc thực 

hiện các kế hoạch hành động đã được đề ra. Thành quả đạt được là khoảng 85% kế 

hoạch hành động được đưa ra lúc bấy giờ đã được triển khai có tiến triển. 

Giai đoạn 2 của chương trình Sáng kiến chung bắt đầu vào năm 2006 và đạt được tiến 

độ thực hiện tốt khoảng 94% các nội dung trong kế hoạch hành động. Không chỉ nỗ lực 

hết sức mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, 

mà ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Ông Phan 

Hữu Thắng đã nỗ lực hết sức mình trong việc tiếp tục khởi động giai đoạn 3 chương 

trình Sáng kiến chung Nhật Việt này.  

Chương trình hợp tác giữa hai nước do Ông Phan Hữu Thắng góp phần quan trọng 

trong việc thiết lập và đưa vào thực hiện đã được liên tục tiếp nối và triển khai trong 

suốt thời gian dài và ngay cả hiện tại. Giai đoạn 7 của chương trình đã được bắt đầu vào 

tháng 7 năm nay. Chương trình hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc góp phần hỗ trợ 

cho các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được tiến 

hành thuận lợi mà còn góp phần to tớn trong việc cải thiện môi trường đầu tư đối với tất 

cả các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.  

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của năm vừa qua đạt mức cao nhất 

trong 9 năm gần đây lên đến 35.9 tỉ USD (Con số cấp phép). Ngoài ra, tổng vốn đầu tư 

trực tiếp năm nay cũng đạt mức vô cùng cao là 30.8 USD (số liệu đến cuối tháng 11). 

Trong đó, đầu tư của Nhật Bản đạt mức 9.1tỉ USD vào năm vừa qua và năm nay đang ở 

mức 8 tỉ USD. Những con số này là bằng chứng thể hiện những thành quả to lớn do 

chương trình “Sáng kiến chung Nhật Việt” được thực thiện và tiếp tục triển khai cho đến 

ngày nay và chương trình này đã được bắt đầu bằng chính nhiệt huyết của Ông Phan 

Hữu Thắng. (Vỗ tay).  

 

Cống hiện to lớn thứ 2 của Ông Phan Hữu Thắng là những đóng góp trong công tác hỗ 

trợ đầu tư đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.  

Năm 2014, Ông Phan Hữu Thắng đã thành lập “Japan Desk”, đầu mối tiếp nhận thông 

tin và hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản, trong Cục Đầu tư nước ngoài. Đây 

là “bộ phận tư vấn” đầu tiên được thiết lập nhằm thúc đẩy đầu tư từ một đất nước cụ thể. 

Việc thành lập Japan Desk này đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy đầu tư của doanh 

nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.  

Ngoài ra, Ông Phan Hữu Thắng cũng đã hỗ trợ mạnh mẽ công tác triển khai kinh 

doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thông qua các hoạt động cụ thể 
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như: thành lập “Aichi Desk” để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong tỉnh Aichi, 

nơi có ngành công nghiệp chế tạo phát triển phồn thịnh, cũng như ký kết “Biên bản ghi 

nhớ hợp tác về giao lưu kinh tế” với tỉnh Okayama v.v… 

Thành quả của những hỗ trợ này là số lượng các doanh nghiệp Nhật Bản trở thành hội 

viện của Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ Cục 

trưởng Cục Đầu tư nước ngoài của Ông Phan Hữu Thắng tăng gấp đôi từ 386 doanh 

nghiệp vào năm 2003 lên 766 doanh nghiệp vào năm 2009. Tính cách trung thực và 

nhiệt huyết trong công việc của Ông Phan Hữu Thắng tạo được “sự tin cậy mạnh mẽ” từ 

Chính phủ Nhật Bản cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan của phía Nhật Bản, bản 

thân Ông Phan Hữu Thắng cũng được các nhân viên của Cục Đầu tư nước ngoài tin 

tưởng.  

Điều khiến chúng tôi cảm kích nhiều là ý tưởng “Japan Desk” được Ông Phan Hữu 

Thắng đưa vào thực hiện từ 14 năm về trước hiện tại đang được áp dụng tại nhiều tỉnh 

thành địa phương . Thành quả là, hiện tại, có đến hơn 3 nghìn doanh nghiệp Nhật Bản 

đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, trong số đó có đến khoảng 18000 doanh nghiệp 

đang là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Nếu tính về số 

lượng thành viên hiệp hội, năm nay là năm đầu tiên Việt Nam vượt Thái Lan trở thành 

nước có nhiều doanh nghiệp tham gia Hiệp hội nhất tại Asean. Tôi cho rằng điều này 

cũng là thành quả của những đóng góp của Ông Phan Hữu Thắng từ 14 năm về trước.  

 

Kế tiếp, tôi xin được trình bày đôi nét về mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

Việt Nam ngày nay mang trong mình nhiều năng lượng phát triển và đang đón cơ hội 

lịch sử để đạt được sự phát triển vượt bậc. Nhật Bản thành thật mong ước Việt Nam sẽ 

tận dụng cơ hội lịch sử này để trở thành nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh 

vực chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng, cũng như mong muốn liên kết mạnh mẽ 

hơn nữa với Việt Nam.  

Mặt khác, gần đây, chúng tôi nhận thấy có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến đầu tư 

như: chậm trễ thanh toán chi phí thi công công trình, hủy bỏ những chính sách ưu đãi 

đầu tư đã cam kết trong quá khứ v.v…Chúng tôi mong muốn những vấn đề này sẽ sớm 

được giải quyết để Việt Nam tiếp tục duy trì sự tin tưởng từ cộng đồng quốc tế. Sự phát 

triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và thịnh 

vượng của toàn bộ khu vực Đông Á bao gồm Nhật Bản.   

 

Được biết Ông Phan Hữu Thắng đang tiếp tục đảm nhận những vai trò quan trọng như 

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất 

Động sản. Tôi xin chúc Ông ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên các cương vị 
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này. Cuối cùng, xin được kính chức Ông dồi dào sức khỏe, xin chúc cho sự phát triển 

hơn nữa của Việt Nam và chúc cho mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam 

được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Xin kết thúc bài phát biểu tại đây. Cảm ơn các Quý 

vị.  

 

 

 


