
Xin chào các quý vị! 

Kính thưa : - Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội 

          - Ông IKEZOE Osamu, Tổng giám đốc Uniqlo Việt Nam 

Thưa các quý vị đại biểu.  

 

●Thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện khai 

trương cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội, đồng thời xin được bày tỏ sự trân trọng và cảm 

ơn tất cả các quý liên quan đã dốc tâm sức để hiện thực hóa việc khai trương này.  

 

●Mặt khác, liên quan đến công tác tổ chức, tôi đã đề nghị thực hiện các biện pháp phòng chống 

covid-19 và đơn giản hóa buổi Lễ so với thông thường. Tôi xin chân thành cảm ơn các bên 

liên quan của Uniqlo Việt Nam đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo để các quý vị đại biểu có thể an 

tâm tham gia sự kiện này. 

 

●Hiện nay Việt Nam đang đứng trước “những cơ hội lịch sử”để phát triển đột phá và tràn đầy 

năng lượng tăng trưởng. Chúng tôi rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam 

trong giai đoạn này. 

 

●Tôi nhận thức rằng Việt Nam phát triển trở thành một quốc gia lớn mạnh và phồn vinh hơn 

nữa là điều vô cùng quan trọng đối với “sự ổn định và phồn vinh của toàn thể khu vực Đông 

Á”.  

 

●Trên cơ sở nhận thức cơ bản đó, Nhật Bản mong muốn tăng cường liên kết và hợp tác để Việt 

Nam tận dụng triệt để được “cơ hội lịch sử” hiện tại.  

 

●Trong bối cảnh nêu trên, việc Uniqlo, một thương hiệu vốn là niềm tự hào của Nhật Bản đầu 

tư vào Hà Nội chính là một sự kiện mang tính tượng trưng cho việc làm sâu sắc hơn nữa mối 

quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam. Sản phẩm Uniqlo được nhiều quý vị 

Việt Nam yêu mến, mà ví dụ minh chứng là các quý vị Việt Nam trong đó có cả các yếu nhân 

đã ghé thăm cửa hàng Uniqlo tại Ginza khi đến Nhật Bản.v.v. 

 

●Để xác lập vững chắc vị trí là thương hiệu số 1 của Nhật Bản tại Việt Nam, tôi hi vọng rằng 

Uniqlo sẽ tích cực mở thêm các cửa hàng tại Việt Nam, đóng góp cho Việt Nam trên các mặt 

như sản xuất sản phẩm của Uniqlo, tạo việc làm và đào tạo nguồn nhân lực.  

 

●Cuối cùng, tôi xin chúc sức khỏe các quý vị, chúc cho sự phát triển hơn nữa của Uniqlo, 

chúc quan hệ Nhật – Việt ngày càng được tăng cường và củng cố hơn nữa.  

 

Xin trân trọng cảm ơn.  


