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Hội thảo khoa học quốc tế và lễ ký kết hiệp định giao lưu học thuật 

giữa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà 

Nội) và Mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học nhân văn Quốc 

gia Nhật Bản (NIHU) 

(Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Tại trường Đại học KHXH&NV 

(VNU)) 

Kính thưa GS.TS.Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học 

KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Kính thưa ông HIRAKAWA Minami, Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan 

Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Quốc gia Nhật Bản, 

Thưa các quý vị đại biểu, 

 

 Tôi xin gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ ký kết Hiệp định giao lưu học 

thuật và Hội thảo quốc tế được Trường Đại học KHXH&NV, Đại học 

Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nhân 

văn Quốc gia Nhật Bản tổ chức ngày hôm nay, đồng thời thay mặt cho 

Đại sứ quán Nhật Bản, tôi xin có đôi lời phát biểu. 

 

 Hiện tại, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ở vào giai 

đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước 

nhất trí về việc Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ những lợi ích trên 

phương diện chính trị, an ninh, đồng thời trong lĩnh vực kinh tế, mức đầu 

tư thương mại của Nhật Bản vào Việt Nam hai năm trước và năm ngoái 

đã vươn lên xếp ở vị trí số 1 trong các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, số 

lượng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản hiện tại là 390.000 người 

(đứng thứ 3 tính theo từng quốc gia), số lượng người Nhật Bản cư trú tại 

Việt Nam là khoảng 23.000 người và đều đạt mức cao nhất trong lịch sử. 

 

  Năm ngoái, hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã kỷ niệm 45 năm thiết 
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lập quan hệ ngoại giao. Trong suốt những năm qua, mặc dù đã có giai 

đoạn đình trệ song quan hệ giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng đặc 

biệt là sau khi Nhật Bản nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm 1992. 

Trong lĩnh vực học thuật, tôi cho rằng lĩnh vực khoa học tự nhiên như kỹ 

thuật, nông nghiệp, y tế.v.v…dựa trên nền tảng ODA là lĩnh vực hợp tác 

chủ đạo. 

 

 Mặt khác, chính sự tương đồng rõ nét về mặt văn hóa và mối liên hệ 

lịch sử mạnh mẽ đã giúp quan hệ hai nước Nhật Bản và Việt Nam ngày 

càng trở lên mật thiết trên tất cả các lĩnh vực. Sự kiện các cơ quan nghiên 

cứu trong lĩnh vực khoa học nhân văn đại diện cho Nhật Bản và Việt 

Nam bắt tay hợp tác ngày hôm nay sẽ góp phần mở rộng hoạt động 

nghiên cứu trong lĩnh vực này, cũng như làm sâu sắc hơn nền tảng mối 

quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc 

khi sự kiện hôm nay được tổ chức rất đúng thời điểm. 

 

 Khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhật Bản, chúng ta không thể 

không nhớ tới nhà nghiên cứu sử học lỗi lạc - Giáo sư Phan Huy Lê. Vào 

những năm 80, khi quan hệ giữa hai nước đang ở trong giai đoạn khó 

khăn, với vai trò là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, giáo sư Phan Huy Lê đã xây 

dựng nền móng quan trọng trong nghiên cứu khoa học nhân văn giữa 

Nhật Bản và Việt Nam thông qua các hoạt động như hợp tác với Nhật 

Bản trong dự án bảo tồn khu phố cổ Hội An hiện đã được công nhận là di 

sản thế giới, làm sáng tỏ phong trào Đông Du do chí sĩ yêu nước Phan 

Bội Châu khởi xướng. Đặc biệt, từ năm 1995, sau khi giữ chức Chủ 

nhiệm Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư đã đào tạo nhiều chuyên gia 
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Nhật Bản học xuất sắc trong đó phải kể đến Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan 

Hải Linh. 

 

 Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Giáo sư Phan Huy Lê 

vào năm ngoái. Sinh thời, khi đề cập tới mối quan hệ giữa hai nước, giáo 

sư Phan Huy Lê từng nói với Đại sứ Umeda rằng: “Dù phân tích ở mức 

độ cá nhân, nhà nước hay hệ thống quốc tế, Nhật Bản là đối tác quan 

trọng và tin cậy bậc nhất đối với Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình khu 

vực và quốc tế diễn biến như hiện nay, giữa Nhật Bản và Việt Nam đã 

hình thành nên quan hệ đồng minh tự nhiên”.  

 

 Lời nói của Giáo sư Phan Huy Lê từ góc độ của một nhà nghiên cứu sử 

học thật sự có một ý nghĩa sâu sắc, vang vọng trong tâm trí của tất cả 

những người có mối liên hệ gắn bó với Nhật Bản và Việt Nam. Và để 

tiếp tục củng cố mối quan hệ đồng minh này hướng tới tương lai, việc 

mở rộng sự hiểu biết, hợp tác, đồng cảm về văn hóa và lịch sử giữa nhân 

dân hai nước trở nên hết sức quan trọng. Chính vì vậy, từ tận đáy lòng, tôi 

hết sức kỳ vọng trong thời gian tới Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các cơ quan nghiên 

cứu khoa học nhân văn Quốc gia Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học nhân văn trong đó có Hội thảo Quốc tế ngày hôm 

nay. 

 

 Để kết thúc bài phát biểu của mình, tôi xin chúc các quý vị dồi dào sức 

khỏe và thành công, chúc cho sự phát triển nghiên cứu khoa học nhân 

văn giữa Nhật Bản và Việt Nam, quan hệ Nhật – Việt ngày càng được 

tăng cường hơn nữa. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 


