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Bài phát biểu của Ngài Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 

   Ngài KUNIO UMEDA – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt nam 

   Các anh nguyên Lãnh đạo cao cấp của ĐẢNG, QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ Việt Nam 

   Ông Vũ Đại Thắng –Thứ Trưởng Bộ KH&ĐT 

   Bà Trần Thu Hà: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng 

   Các ông, bà Bộ Trưởng, Thứ trưởng các bộ khác, các Chủ tịch UBND và đại diện lãnh đạo một 

số các địa phương 

   Các anh nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, Lãnh đạo cấp cao của các bộ ngành và địa phương 

   Các anh Chủ tịch, Phó chủ tịch các Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề VN như Hiệp hội doanh 

nghiệp có vốn FDI VN, Hiệp hội bất động sản VN, Hội bất động sản du lịch VN, Hiệp hội vật 

liệu xây dưng VN,… 

   Các vị lãnh đạo các tổ chức, tập đoàn, công ty của Nhật Bản và Việt Nam 

   Tất cả các bạn Nhật Bản và Việt Nam thân mến, cùng anh chị em con cháu trong gia đình có 

mặt tai buổi lễ trọng thể này hôm nay 

        

Thưa Quí vị và các Bạn 

Năm nay, trong không khí hoạt động chào mừng 45 năm quan hệ ngoại giao Việt nam – Nhật 

Bản. 

Việc được nhận Huân Chương MẶT TRỜI MOC của Hoàng gia và Chính phủ Nhật Bản là 

một vinh dự, một phần thưởng cao quí đối với tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Hoàng gia và 

Chính phủ Nhật Bản, cám ơn sự đồng thuận của các cơ quan liên quan của Chính phủ Việt Nam  

trong việc trao tặng huân chương này cho tôi. Tôi xin thay mặt nhiều bạn bè cùng trang lứa, 

nhiều và rất nhiều những người Việt nam khác cũng đã có những đóng góp tích cực cho việc 

phát triển mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản nhận tấm Huân Chương cao quí này. 

Ngay từ khi còn bé, tôi đã được nghe nói đến Nhật Bản - một đất nước hàng ngày luôn nhận 

được những tia nắng đầu tiên của MĂT TRỜI, được học về phong trào Đông Du, được biết đến 

các Nhà chí sĩ cách mạng Việt Nam như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,…đi tìm con đường 

cứu nước đã tìm đến Nhật bản. 

Ân tượng tốt đẹp về đất nước Nhật Bản trong tôi thực sự đã ngày càng được nhân lên,khi 

trong những năm sau đó tôi được biết đến kĩ thuật, công nghệ cao của Nhật Bản thông qua các  

sản phẩm của Nhật Bản tại Việt Nam, và trong suốt các năm sau này khi được học tập, tham 

quan nhiều công trình, nhà máy ở Nhật Bản, được tiếp xúc nhiều với các dự án đầu tư của Nhật 

Bản tại Việt Nam, qua đó được biết đến - được làm bạn với những người Nhật, được chứng kiến 

tận mắt những con người nghiêm túc trong đầu tư và kinh doanh tại Việt nam, được biết đến một 

xã hội Nhật Bản cũng nghiêm túc với trật tự, an toàn, trách nhiệm, thương yêu nhau, cùng nhau 

vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra như trận động đất và sóng thần đã xảy ra tại Nhật Bản năm 

2011,...càng làm sâu sắc thêm tình cảm của tôi đối với con người và đất nước Nhật Bản. Có thể 

nói, Nhật Bản là một trong số rất ít các nước mà tôi đã yêu và chân quí. Tôi đã không bị thất 

vọng khi thấy những suy nghĩ tốt đẹp của tuổi thơ tôi về đất nước MẶT TRỜI MỌC đúng là tốt 

đẹp như vậy, và tôi hiểu rằng nếu cá nhân tôi có được những người bạn tốt Nhật Bản, đất nước 



tôi cũng có được lâu dài một đối tác hợp tác tốt, cùng phát triển toàn diện và chiến lược như Nhật 

Bản, chúng tôi sẽ sớm thành công trên con đường phát triển tự cường của mình. 

Thưa Qúi vị và các Bạn 

Như Quí vị và các Bạn đã biết, Trái đất của chúng ta hiện: 

Đang phải đối mặt với biến đổi khắc nghiệt của khí hậu toàn cầu,cần được bảo vệ. 

Chiến tranh và đói nghèo trên thế giới cũng cần được loại bỏ. 

Các hoạt động không rầm rộ, nhưng góp phần xây dựng tình đoàn kết – hữu nghị giữa các 

nước, giữa các dân tộc, như hoạt động trao huân chương MẶT TRỜI MỌC của Hoàng gia và 

Chính phủ Nhật bản cho các cá nhân những người nước ngoài sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết 

– hữu nghị giữa các nước, các dân tộc, tạo sự hòa thuận, hiểu biết lẫn nhau sẽ là cơ sở tốt cho 

việc sẽ cùng nhau chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – CHIẾN 

TRANH – ĐÓI NGHÈO, do vậy từ góc nhìn của mình, tôi thấy việc trao huân chương này còn 

có giá trị và ý nghĩa cao quí hơn rất nhiều.   

Tôi thật sự tự hào là một trong số ít người nước ngoài được nhận 1 trong các tấm huân chương 

MẶT TRỜI MỌC của Hoàng gia và Chính phủ Nhật Bản. 

Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn Hoàng gia và Chính phủ Nhật Bản đã dành tấm huân 

chương cao quý "The Order of Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" cho tôi trong năm nay 

2018. Việc trao tặng Huân chương này cho tôi, không chỉ là vinh dự đối với tôi, mà còn là nguồn 

động viên đối với anh chi em, con cháu tôi, cũng như đối với nhiều bạn bè của tôi. Họ sẽ hết 

lòng hơn, tích cực hơn trong phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghi, thực chất sâu sắc, hiệu 

quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành của tôi đến các tổ chức, tập đoàn, công ty 

của Nhật bản như: JICA, JETRO, SUMITOMO CORPORATION, TOYOTA MOTOR 

CORPORATION, FUJITA CORPORATION, HASEKO CORPORATION, LOGITEM VIET 

NAM,.. cũng như các bạn Viêt Nam đã gửi lời chúc mừng đến tôi trong những ngày vừa qua khi 

biết tôi được tặng  phần thưởng cao quý của Nhật Bản “ HUÂN CHƯƠNG MẶT TRỜI MỌC” 

Xin kính chúc tất cả các Qúi vị, các bạn luôn thành công trong công việc và sự nghiệp, luôn 

vui khỏe và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống 

 

Kính 

 

Ts Phan Hữu Thắng. 
 


