
Lễ tiễn Đội bóng U16 PVF 

 

Kính thưa: 

- Bà Phan Thu Hương, Tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF 

-Ông Philippe Troussier, Giám đốc kỹ thuật 

-Toàn thể các cầu thủ và các Quý vị, 

 

 Thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, tôi xin 

có đôi lời phát biểu động viên các cầu thủ Đội U16 PVF. 

 

 Đội U16 PVF chuẩn bị sang Nhật Bản để tham gia Giải Giao hữu Bóng đá 

U16 Nhật Bản-Việt Nam tổ chức tại tỉnh Nara vào ngày 29 và 30 tháng 8.  

Các cầu thủ sẽ thi đấu giao hữu với 3 đội bóng Nhật Bản. 

 

 Ông Philppe Troussier, Giám đốc Kỹ thuật PVF cũng sẽ sang Nhật Bản 

cùng với đội.  Nhân dịp này, tôi xin giới thiệu với quý vị về mối lương 

duyên của Nhật Bản với ông Troussier. 

 

 Cách đây 21 năm, ông Troussier được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên trưởng 

Đội tuyển Quốc gia cũng như Đội tuyển U20 và Đội tuyển U23 Nhật Bản.  

Trong suốt 4 năm làm Huấn luyện viên trưởng, ông đã dẫn dắt 3 Đội tuyển 

Quốc gia của Nhật Bản gặt hái nhiều thành công vang dội. Ví dụ như: 

-Đội tuyển U20 Nhật Bản giành ngôi Á quân tại Giải vô địch U20 Thế giới năm 

1999 

-Đội tuyển Olympic U23 Nhật Bản vào đến vòng tứ kết tại Olympic Sydney 

2000 

-Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản giành chức vô địch Asia Cup 2000.  Đội tuyển 

cũng giành ngôi Á quân tại Confederation Cup 2001.  Hơn thế nữa, Đội tuyển 



Nhật Bản đã lọt vào 16 đội mạnh nhất tại World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản 

và Hàn Quốc. 

 Ông Troussier đã tạo nên những thành công ấn tượng trong lịch sử bóng đá 

Nhật Bản và  mang đến sự tự tin cho các cầu thủ Nhật Bản khi chơi bóng tại  

đấu trường quốc tế.  Trên thực tế, ông đã huấn luyện nhiều lứa cầu thủ trẻ tài 

năng của bóng đá Nhật Bản không chỉ giỏi về tinh thần mà cả thể chất để họ 

có thể tham gia thi đấu cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu.  Ông hiện vẫn 

nhận được sự yêu mến và tôn trọng của rất nhiều cổ động viên bóng đá Nhật 

Bản cũng như Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. 

 

 Vietjo, tờ báo tiếng Nhật phát hành tại Việt Nam vừa có bài phỏng vấn ông 

Troussier.  Ông Troussier nhấn mạnh “Việt Nam hiện đang ở bước ngoặt 

lịch sử chuyển sang một kỷ nguyên mới, tràn đầy năng lượng phát triển.  Ở 

Việt Nam,  cả cổ động viên và các cầu thủ bóng đá đều mơ ước được thi đấu 

tại World Cup.  Thêm vào đó, các cầu thủ luôn khát khao học hỏi và tiếp thu 

mọi vấn đề liên quan đến bóng đá. Tôi tin rằng ước mơ của họ sẽ thành hiện 

thực trong một tương lai gần, và Việt Nam sẽ ngập tràn cờ đỏ sao vàng cùng 

những tiếng hò reo vui sướng”. 

 

 Tôi tin rằng Việt Nam thật may mắn khi có một người với suy nghĩ tích cực 

như vậy làm giám đốc kỹ thuật. Bản thân tôi cũng đồng ý với ông Troussier 

rằng ngày mà bóng đá Việt Nam thể hiện vai trò tích cực trên đầu trường thế 

giới đang đến rất gần.  Tôi tin Việt Nam đang có cơ hội lớn để tham gia 

Olympic Tokyo vào năm sau cũng như FIFA World Cup 2022 và 2026. Tôi 

mong chờ  tất cả các bạn sẽ làm nên lịch sử bằng việc đưa Việt Nam ra đấu 

trường quốc tế. 

 

 Nhật Bản mong muốn tăng cường giao lưu bóng đá với Việt Nam.  Tháng 

11 năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản và Liên đoàn bóng đá Việt Nam 

đã ký Biên bản hợp tác nhân dịp hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Abe 

Shinzo và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tổ chức tại Tokyo. Dựa trên Biên 

bản hợp tác này, nhiều chương trình  đã được thực hiện. Ví dụ, tháng 4 năm 

nay, ông Ijiri Akira đã được bổ nhiệm làm Cố vấn kỹ thuật cho Đội tuyển 

bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và Huấn luyện viên trưởng U19 nữ Việt Nam.  



Đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Fukushima, Nhật 

Bản vào đầu tháng 8 này để chuẩn bị cho Giải vô địch Bóng đá nữ  Đông 

Nam Á 2019 tại Thái Lan. Cuối năm nay, Giải Bóng đá trẻ U13 Nhật Bản-

Việt Nam do Kawasaki Frontale tổ chức tại Bình Dương sẽ có đội PVF tham 

dự. VTV có kế hoạch truyền hình trực tiếp trận đấu giao hữu Nhật Bản-Việt 

Nam. 

 

 Tôi nghĩ rằng việc ông Troussier làm Giám đốc kỹ thuật của PVF sẽ là cơ 

hội lớn cho cả Nhật Bản và Việt Nam trong việc tăng cường giao lưu thế hệ 

trẻ hai nước. 

 

 Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các quý vị sức khỏe và chúc cho Giải bóng đá 

giao hữu tại tỉnh Nara thành công tốt đẹp. 

Xin cảm ơn. 

 

 

 


