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Bài phát biểu của Đại sứ Nhật Bản YAMADA Takio  

tại Lễ khởi động Dự án JICA giai đoạn mới về hỗ trợ xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật 

Khách sạn Melia, từ 7:00 Thứ năm, ngày 10/12/2020 

 

● Kính thưa Giáo sư Morishima Akio, Giáo sư danh dự Đại học Nagoya, 

● Kính thưa Ngài Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam， 

● Kính thưa Ông Nakamura Toshiyuki, Phó chủ tịch JICA 

● Kính thưa các quý vị đến từ Bộ Tư pháp Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật 

Bản JICA, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và toàn thể các quý vị 

đại biểu! 

 

● Tôi xin được đại diện cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, gửi tới các quý vị lời 

chúc mừng nhân dịp Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ 

chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn mới sẽ bắt đầu từ tháng 01/2021 và 

xin có đôi lời phát biểu. 

 

Về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide 

● Vào tháng 10 năm nay, Thủ tướng Suga Yoshihide đã chọn Việt Nam là điểm đầu 

tiên trong chuyến công du nước ngoài. 

● Trong Hội đàm cấp cao Việt Nam - Nhật Bản với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 

Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Suga đã bày tỏ mong muốn “phát triển hơn nữa mối 
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quan hệ có tiềm năng vô hạn giữa Việt Nam - Nhật Bản”. 

● Từ việc Thủ tướng Suga lựa chọn Việt Nam là quốc gia công du đầu tiên ngay sau 

khi nhận chức, và từ những phát biểu của Thủ tướng, chắc hẳn các quý vị cũng đã hiểu 

được Nhật Bản coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam như thế nào. 

 

Hợp tác trong lĩnh vực tư pháp 

● Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên mọi mặt, trong đó lĩnh 

vực hợp tác có lịch sử đặc biệt lâu dài, và quan hệ hợp tác tốt đẹp nhất là lĩnh vực tư 

pháp. 

● Vào tháng 10 năm nay khi Thủ tướng Suga sang thăm Việt Nam, Bộ Tư pháp Việt 

Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ, đem 

lại kỳ vọng cho sự phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tư 

pháp - pháp luật trong tương lai. 

● Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực tư pháp sở dĩ phát triển 

tốt đẹp như ngày nay là nhờ có Dự án JICA về hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật với chặng đường lịch sử hơn 20 năm. Việc các chuyên gia của JICA cùng 

hợp tác với các đồng nghiệp ở cơ quan đối tác của Việt Nam vì sự nghiệp cải cách 

pháp luật và tư pháp đã không chỉ giúp Bộ Tư pháp Việt Nam và Nhật Bản xây dựng 

mối quan hệ tin cậy mạnh mẽ mà còn đem lại những giá trị tốt đẹp cho toàn diện quan 

hệ hai nước. 

● Tôi được biết rằng Dự án hiện tại đã thu được nhiều thành quả. Và ngày hôm nay, 

với sự tham gia của Ngài Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, và Bà 

Kamikawa Yoko, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, buổi Lễ khởi động giai đoạn mới 
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của Dự án JICA về hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sẽ bắt đầu từ tháng 1/2021 

đã được tổ chức.  

● Về định hướng của Dự án mới, Giáo sư Morishima Akio - Giáo sư danh dự Đại học 

Nagoya và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc là những người đã có nhiều năm đóng 

góp cho Dự án, đã đề cập đến trong bài phát biểu của mình. Tôi hy vọng rằng trong 

giai đoạn mới, Dự án sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 

 

Lời kết 

● Cuối cùng, tôi xin chúc mừng Dự án mới sẽ được bắt đầu triển khai từ tháng 1/2021, 

đồng thời xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới các quý vị, chúc cho tình hữu 

nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển, và xin kết thúc phần 

phát biểu của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn!   (Hết) 


