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Thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến 

tất cả các cơ quan liên quan, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã góp sức vào 

việc tổ chức hội nghị này. 



Tôi đến Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 để nhậm chức Đại sứ Nhật Bản tại Việt 

Nam, mặc dù thời điểm đó việc kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh vẫn còn đang 

được thực hiện rất nghiêm ngặt. Tôi thực sự trân trọng việc Chính phủ Việt 

Nam đã thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ để tôi có thể bắt đầu ngay nhiệm 

kỳ ngoại giao của mình.  

 

Cách đây 10 năm, tôi đã đến Việt Nam lần đầu tiên với tư cách là Đại sứ 

Nhật Bản tại ASEAN và tham dự một số cuộc họp ASEAN do Việt Nam chủ 

trì. Tôi đã có ấn tượng sâu sắc và khâm phục Việt Nam. Kể từ đó, tôi đã đến 

Việt Nam nhiều lần với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm cả chuyến tháp 

tùng Thủ tướng Abe Shinzo tới Việt Nam. 

Trong suốt 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến ấn tượng bao 

gồm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và vị thế ngoại giao được nâng cao, 

thể hiện qua việc trở thành Thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và 

giữ chức Chủ tịch ASEAN trong năm nay. Quan hệ đối tác chiến lược sâu 

rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng đã nhanh chóng được tăng cường và 

mở rộng trong thập kỷ qua. Vì vậy, thật vinh dự cho tôi khi được bổ nhiệm 

làm Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tại thời điểm lịch sử này. 



Thủ đô Hà Nội, chủ nhà của hội nghị hôm nay, là trung tâm quan trọng trong 

quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, nơi có khoảng 8.000 người Nhật 

Bản đang sinh sống và hơn 750 công ty đăng ký với Phòng Công nghiệp và 

Thương mại Nhật Bản. Một số lượng lớn các công ty nổi tiếng của Nhật Bản 

đang tích cực kinh doanh tại đây, như AEON MALL và UNIQLO vừa mới 

được khai trương, vì thế có thể nói rằng Nhật Bản là nhà đầu tư số 1 của Hà 

Nội. Tôi chắc chắn rằng hội nghị hôm nay sẽ thúc đẩy hơn nữa các công ty 

Nhật Bản đầu tư vào Thành phố Hà Nội. 

Hiện tại, thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do 

sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chỉ có khoảng 

350 trường hợp nhiễm Covid-19 được báo cáo, và không có bệnh nhân nào 

tử vong.  Điều này thực sự đáng ngưỡng mộ. Theo các khảo sát gần đây, nền 

kinh tế Việt Nam đang phục hồi sau thiệt hại vì đại dịch nhanh hơn nhiều so 

với các nền kinh tế khác trong khu vực. Trên hết, cuộc khủng hoảng do đại 

dịch hiện nay đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng khu vực và toàn 

cầu. Rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới, bao gồm các công ty Nhật Bản, quan 

tâm đến Việt Nam như một điểm đến của đầu tư sau đại dịch. 



Trước vấn đề trên, có ý kiến cho rằng đại dịch hiện nay là một thảm họa toàn 

cầu, nhưng nó có thể mang lại cho Việt Nam một cơ hội lịch sử để nâng cao 

vị thế kinh tế của mình trong cộng đồng quốc tế. Là một người bạn thân thiết 

nhất của Việt Nam, Nhật Bản khuyến khích Việt Nam nắm bắt lấy cơ hội 

quý giá này. Trong bối cảnh này, để giúp Việt Nam phục hồi nhanh hơn sau 

khủng hoảng và phát triển kinh tế hơn nữa, tôi xin trình bày bốn điểm như 

sau. 

Thứ nhất, để nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế, nhất thiết phải 

khuyến khích nhân sự thiết yếu của các công ty nước ngoài quay trở lại Việt 

Nam càng sớm càng tốt. Về vấn đề này, tôi vui mừng thông báo với hội nghị 

về sự tiến triển tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam, thể hiện qua việc khoảng 

440 nhân viên của các doanh nghiệp Nhật Bản đến sân bay Vân Đồn vào 

cuối tuần này. Nhật Bản sẵn sàng thúc đẩy nhanh hơn nữa việc nhân viên 

của các doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam dựa trên các biện pháp đã 

được cả hai nước công bố tuần trước. 

Thứ hai, cần đưa ra và triển khai kịp thời một gói các biện pháp mạnh mẽ 

kích thích nền kinh tế Việt Nam, bằng cách huy động nguồn vốn công. Gói 

này phải là “Chính sách Kinh tế Mới” (New Deal Policy) phiên bản Việt 



Nam. Việc đẩy nhanh thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng hiện có, như các dự 

án Metro tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các dự án Đường 

cao tốc Bắc-Nam, sẽ có tác dụng ngay lập tức khôi phục nền kinh tế. Nhật 

Bản sẵn sàng xem xét cung cấp hỗ trợ ODA cho mục đích này. 

Thứ ba, điều cần thiết là phải tăng cường hơn nữa các điều kiện công bằng 

và minh bạch cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là đẩy 

mạnh xuất khẩu. Trong bối cảnh này, tôi chúc mừng việc thông qua Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại phiên họp mới nhất của 

Quốc hội, và hy vọng luật này sẽ được thực thi có tính đến các mối quan tâm 

thực sự của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều kiện đầu tư công bằng và minh 

bạch chắc chắn sẽ giúp Việt Nam nâng hạng tín nhiệm của mình từ mức BB 

(gấp hai B) lên mức đầu tư BBB (gấp ba B), và do đó sẽ giúp Việt Nam dễ 

dàng hơn trong việc thu hút đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. 

Thứ tư, tôi muốn giới thiệu với hội nghị hai sáng kiến lớn đang được các cơ 

quan chức năng của Nhật Bản thực hiện. Một là gói trị giá khoảng 2,3 tỷ đô 

la nhằm hỗ trợ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu của các 

công ty Nhật Bản, được đề xuất bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 

Nhật Bản. Thứ hai là gói hỗ trợ tài chính ứng phó Covid-19 của Ngân hàng 



Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) nhằm giúp các công ty Nhật Bản tiếp tục 

và tăng cường đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam. 

Để kết thúc bài phát biểu của mình, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân 

thành đến đơn vị tổ chức hội nghị và tôi thực sự hy vọng hội nghị hôm nay 

“Hà Nội 2020, Hợp tác Đầu tư và Phát triển” sẽ trở thành một dấu mốc quan 

trọng để Việt Nam nắm lấy cơ hội lịch sử đang ở ngay trước mắt. 

Xin chân thành cảm ơn các quý vị. 

 

 

 


