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Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio 

Tại Lễ chia tay lưu học sinh Chương trình JET/Học bổng Chính phủ Nhật Bản/Giao lưu 

học sinh THPT các nước Châu Á - Kakehashi Project 

(Thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2019   18:30 ~ tại Nhà riêng Đại sứ) 

 

Xin chào tất cả các Quý vị. 

 

Xin chào tất cả các Quý vị. 

●Tôi xin thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản chúc mừng các em chuẩn bị lên đường sang 

Nhật Bản theo: Chương trình JET Program (3 người),  

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (10 người), Giao lưu học sinh trung học phổ thông các 

nước Châu Á – Kakehashi Project (16 người) (tổng số là 19 người) 

 

● Tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị quốc tế được 

tổ chức tại Tokyo. Tại hội nghị này, Thủ tướng ABE Shinzo đã đưa ra kế hoạch chọn 3 

nước trên thế giới làm trọng điểm bồi dưỡng giáo viên tiếng Nhật và cuối cùng chọn 

Việt Nam cùng với Ấn Độ và Myanma là những nước được lựa chọn.  

 

● Trong quá trình lựa chọn này, Đại sứ quán Nhật Bản và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật 

Bản đã vận động Tokyo lựa chọn Việt Nam, trong đó điểm được đánh giá cao nhất đó 

chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo trong việc nâng cao chất 

lượng giảng dạy tiếng Nhật cũng như tăng cường công tác giảng dạy tiếng Nhật tại Việt 

Nam trong nhiều năm qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo 

về điều đó (vỗ tay). 

 

●Lần này, những đại diện ưu tú được lựa chọn đến từ nhiều tầng lớp gồm các học sinh 

trung học phổ thông, sinh viên đại học đang học tiếng Nhật, những người hiện đang 

công tác thông qua 3 chương trình sẽ lên đường sang Nhật Bản, đó thực sự là một niềm 

vui lớn, niềm tự hào không chỉ đối với các thầy cô giáo tham dự buổi lễ hôm nay mà 

còn đối với cả Đại sứ quán Nhật Bản và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản. 

 

● 3 người tham gia chương trình JET sẽ sang công tác ở các trụ sở của tỉnh, thành phố 

của Nhật Bản, phụ trách các công việc liên quan đến xúc tiến giao lưu quốc tế tại các 

địa phương đó. Quan hệ giao lưu giữa các địa phương của hai nước Nhật Bản và Việt 

Nam đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện nay có 65 mối quan hệ giao lưu giữa 
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địa phương hai nước Nhật Bản và Việt Nam được thiết lập, trong đó có 43 mối quan hệ 

đã được thiết lập từ sau năm 2014. 

Hơn nữa, tháng 1 năm nay, tại hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng ABE Shinzo và Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ hai nước đã trao đổi biên bản ghi nhớ MOC liên 

quan đến việc tiếp nhận lao động có kỹ năng đặc định. Hiện nay có khoảng 330 nghìn 

người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản.  

Chúng tôi hy vọng sẽ được đón nhận nhiều bạn trẻ Việt Nam hơn nữa sang Nhật Bản 

trong thời gian tới và cũng mong muốn giúp đỡ các bạn thực hiện được ước mơ của 

mình khi sang Nhật Bản. 

 

● Các em học sinh trung học phổ thông, sinh viên đại học sẽ sang Nhật Bản du học lần 

này sẽ nâng cao hơn nữa khả năng tiếng Nhật, trải qua những ngày tháng học tập hữu 

ích tại Nhật Bản và thực hiện được “ước mơ và hoài bão của mình” trong tương lai. 

 

● Tiếp theo tôi cũng xin giới thiệu những người đã đến đây giúp đỡ chúng ta ngày hôm 

nay là em Lê Na và em Nguyễn Thị Huyền Trang (vỗ tay).  

Các em đều đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu của Tỉnh Nghệ 

An, tháng trước các em đã tốt nghiệp Trường đại học luật Hà Nội. 

 Em Lê Na sẽ tiếp tục vào học sau đại học tại trường Đại học Nagoya Nhật Bản. Em 

Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ vào làm cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội.  

 Các em cũng là một thành viên trong cộng đồng những người đang học tiếng Nhật tại 

Việt Nam.  

 

● Hôm nay, tôi cũng tặng cho tất cả các em cuốn sách “Cách sống” (bản tiếng Việt) của 

một doanh nhân tiêu biểu và cũng là một nhà sư người Nhật- Ông Inamori Kazuo. Các 

em hãy tham khảo cuốn sách này khi gặp khó khăn, nó sẽ giúp ích cho các em khi lựa 

chọn hướng đi tiếp theo cho mình.  

Ngoài ra còn có nhiều quà được gửi đến các em từ các doanh nghiệp Nhật Bản như của 

Công ty Ajinomoto Việt Nam gửi trà brandy, Giám đốc người Nhật Bản Công ty Coca – 

cola Việt Nam gửi tặng Coca - Cola  

 

● Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các quý vị dồi dào sức khỏe, chúc công tác giáo dục 

tiếng Nhật tại Việt Nam ngày càng phát triển, chúc quan hệ giữa hai nước ngày càng 

được củng cố.  

 

Xin trân trọng cảm ơn. 


