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Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại “Giải bóng đá thiếu niên quốc 

tế U-13 Việt Nam và Nhật Bản tại Bình Dương” 

(Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018  8:00~ tại Bình Dương) 

 

 

●Thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, tôi 

xin chân thành chúc mừng “Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U-13 Việt 

Nam và Nhật Bản tại Bình Dương” được tổ chức. 

 

●Năm nay – 2018, để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 

Nhật Bản và Việt Nam, nhiều hoạt động liên quan đến bóng đá đã được tổ 

chức. Giải bóng đá này được tổ chức tại Thành phố mới Bình Dương, biểu 

tượng cho sự hợp tác Nhật – Việt, là một sự kiện rất quan trọng góp phần 

thúc đẩy giao lưu bóng đá trong năm nay giữa hai nước.  

 

●Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Câu lạc bộ Kawasaki Frontale, 

Becamex Bình Dương FC và tất cả những người có liên quan khác đã nỗ 

lực tổ chức giải bóng đá này. Đặc biệt Câu lạc bộ Kawasaki Frontale năm 

nay và năm ngoái trong 2 năm liên tiếp đã giành chức vô địch J-League. 

Từ năm 2013 đến nay, hàng năm câu lạc bộ đều phái cử huấn luyện viên 

sang Việt Nam, tổ chức các lớp đào tạo bóng đá cho trẻ em, góp phần vào 

sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. 

 

●Giải bóng đá này nhận được sự ủng hộ lớn của Chính phủ, chính quyền 

địa phương và liên đoàn bóng đá hai nước. Nhiều doanh nghiệp tư nhân 

như Ace cook Việt Nam, Fujitsu cũng đã tham gia tài trợ cho giải bóng, 

nhiều doanh nghiệp khác cũng đã gửi quà tặng đến cho các cầu thủ. Tôi 

xin cảm ơn tấm lòng của các doanh nghiệp đã ủng hộ cho giải bóng đá 

này.  

 

● Một điều nữa tôi muốn thông báo tới các cầu thủ là trận chung kết ngày 

16 tới và lễ trao giải sẽ được Đài truyền hình Việt Nam VTV truyền hình 

trực tiếp trên toàn quốc, vì thế các cầu thủ hãy cố lên và giành chiến thắng 

nhé. 

 

 

●Nhật Bản và Việt Nam cùng chung nhiều lợi ích chiến lược và luôn tin 

cậy lẫn nhau đúng với tầm “quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng”, quan hệ 

giữa hai nước đang được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. “Tăng cường 

giao lưu trong lĩnh vực thể thao” cũng hết sức quan trọng để nâng cao sự 

hiểu biết lẫn nhau và nuôi dưỡng tình hữu nghị giữa hai nước. 
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●Tháng 1 năm nay, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã giành ngôi Á 

quân tại Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á trong khi đội tuyển Nhật Bản 

chỉ vào được vòng 1/8. Tại Đại hội thể thao Châu Á tháng 8 vừa qua, đội 

tuyển Việt Nam cũng đã lọt vòng tứ kết ASIAD 2018, đội tuyển Nhật Bản 

giành ngôi á quân. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch  

AFF Suzuki Cup sau 10 năm trong trận đấu ngày kia (15/12). Đội tuyển 

bóng đá Việt Nam, cả đội tuyển nam và nữ, đều đang vượt lên phía trên ở 

khu vực ASEAN và Châu Á, từng bước vững chắc bước ra đấu trường 

quốc tế.   

 

●Tháng 10 vừa qua, bên lề hội nghị cấp cao Nhật – Việt tại Tokyo, Thủ 

tướng Nhật Bản Shizo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng 

kiến lễ ký kết “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa liên đoàn bóng đá Nhật Bản 

và liên đoàn bóng đá Việt Nam”, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu qua 

nhiều thế hệ cầu thủ. 

 

●Chính phủ Nhật Bản và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản mong muốn tăng 

cường hơn nữa giao lưu bóng đá với Việt Nam. Trên quan điểm đó, năm 

nay lễ tiễn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường sang tập 

huấn tại Thành phố Mimasaka và lễ tiễn đội tuyển bóng đá nam U-17 

trước khi sang thi đấu “Giải bóng giao hữu bóng đá Nhật Bản – Mekong 

tại Fukushima” đã được tổ chức tại Đại sứ quán Nhật Bản.    

 

●Giải bóng đá lần này có thể nói là sự cụ thể hóa nội dung của “Biên bản 

ghi nhớ trong Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản – Mekong”. Hơn nữa, với 

tư cách là một cựu cầu thủ yêu bóng đá tôi xin có một lời gửi đến các cầu 

thủ tham dự giải đầu này rằng “các em là những người rất may mắn”. Tôi 

mong rằng các em sẽ tận dụng kinh nghiệm thi đấu quốc tế quý báu lần 

này để trưởng thành, trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc được nhiều người 

biết đến. 

 

●Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các quý vị và các cầu thủ luôn dồi dào sức 

khỏe, thi đấu thành công trong giải bóng đá này. Chúc giao lưu bóng đá 

giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển.  

Xin trân trọng cảm ơn.  


