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Bài phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam 

Tại Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Lực lượng phòng vệ Nhật Bản 

 

Kính thưa Ngài Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng 

Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn thể các vị khách quý, xin cảm ơn Quý vị đã tham 

gia Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Buổi lễ ngày hôm 

nay cũng đồng thời là thời điểm chúng ta chia tay với Đại tá SHIDO Keitaro, Tùy viên 

Quốc phòng Nhật Bản để Đại tá SHIDO về nước vào ngày kia và chào đón Đại tá HARA 

Takashi, Tùy viên Quốc phòng mới của Nhật Bản tại Việt Nam. 

   

Trong bài phát biểu của mình, Đại tá SHIDO đã trình bày về hợp tác quốc phòng 

giữa Nhật Bản và Việt Nam. Do vậy, tôi xin được trình bày về hợp tác nói chung giữa hai 

nước trong thời gian gần đây. 

 

Hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam đang 

ngày càng phát triển toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, an ninh, 

kinh tế, văn hóa. Nhật Bản đánh giá sự phát triển bền vững của Việt Nam có vai trò vô 

cùng quan trọng trong việc ổn định và phát triển của khu vực nên chủ trương tăng cường 

hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong thời gian tới. 

 

Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc tại Việt Nam, một trong những quốc 

gia có nhiều tình cảm quý mến đối với nước Nhật vào đúng giai đoạn Việt Nam tràn đầy 

năng lượng phát triển. Ba lý do của điều tôi vừa nhắc đến như sau. 

 

Thứ nhất, Nhật Bản và Việt Nam có chung nhiều lợi ích chiến lược như việc duy 

trì tự do hàng hải, thượng tôn luật pháp và pháp luật quốc tế, Hiệp định CPTPP, chiến 

lược “Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do, rộng mở”. 

 

Thứ hai, quan hệ tin tưởng sâu sắc giữa các Lãnh đạo cấp cao hai nước đã được 

xây dựng trên cơ sở duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao. 

 

Trong năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật 

Bản và Việt Nam, đã có tổng cộng gần 250 sự kiện được tổ chức ở cả hai nước. Đại diện 

cho Chính phủ và người dân Nhật Bản, 20 Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ ngành, 25 nghị 

sỹ là thành viên của sáu đoàn khảo sát, trong đó bao gồm Ủy ban ngân sách Hạ viện, 10 
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Thống đốc các tỉnh thành Nhật Bản cùng rất nhiều quan chức của các cơ quan chức năng 

Nhật Bản đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam cũng đã cử 17 lãnh đạo cấp 

cao sang Nhật Bản, trong đó nổi bật nhất là chuyến thăm của Ngài Cố Chủ tịch nước Trần 

Đại Quang và chuyến thăm của Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

 

Tiếp theo năm 2018, các Lãnh đạo chủ chốt của hai nước cũng đang tiếp tục duy 

trì các chuyến thăm lẫn nhau trong năm 2019 này. Tuần trước Ngài Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã sang Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ngày 01 tháng 7, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm cấp cao với Thủ tướng Nhật Bản ABE Shinzo tại 

Tokyo và dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản với sự tham gia của hơn 1000 

lãnh đạo các cơ quan, tổ chức kinh tế của hai nước được tổ chức cùng ngày. 

 

Thứ ba, các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước cũng ngày càng phát triển. 

Trong vòng 7 năm, số người Nhật sinh sống tại Việt Nam đã tăng gấp 3 lần lên tổng số 

22.000 người, số người Việt Nam sinh sống tại Nhật đã tăng gấp 7 lần lên tới 330.000 

người. 

 

Hiện nay Nhật Bản đang phải đối đầu với tình trạng thiếu lao động trầm trọng do 

dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp. Trong khi đó, có rất nhiều thanh niên trẻ Việt Nam đến 

Nhật Bản học tập và làm việc với mục tiêu hiện thực hóa ước mơ của mình. 

 

Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản 

tại đây. Nhân đây, tôi xin trân trọng giới thiệu với quý khách về 4 doanh nghiệp hoạt động 

liên quan đến quốc phòng như Fujitsu, Mitsubishi Electric, IHI đã phối hợp với Đại sứ 

quán Nhật Bản bố trí các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội trường. Rất mong 

Quý vị giành thời gian ghé thăm gian trưng bày của các doanh nghiệp này. 

 

Cuối cùng, tôi xin được nâng cốc chúc sức khỏe của Quý vị có mặt tại đây, chúc 

cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đề nghị Quý vị 

cùng nâng cốc với tôi. Kampai ! 

 


