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Bài phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam 

Tại Lễ Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Lực lượng phòng vệ Nhật Bản 

 

Kính thưa Ngài Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu 

trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn thể các vị khách quý. Tôi xin 

chân thành cảm ơn các Quý vị đã dành thời gian tham gia Lễ kỷ niệm 66 năm 

ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày hôm nay. Do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 nên Lễ kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật 

Bản không được tổ chức vào tháng 7 theo thông lệ. Tuy nhiên, chính nhờ 

những nỗ lực to lớn của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trong phòng chống 

dịch Covid-19 mà hôm nay Đại sứ quán Nhật Bản đã có thể tổ chức buổi lễ 

này. 

 

Sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây 

đã thu hút sự chú ý của Nhật Bản và cả cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nhật 

Bản đang thúc đẩy sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng 

mở” với mong muốn sáng kiến này sẽ duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự 

do, rộng mở trên cơ sở thượng tôn pháp luật trong khu vực, mang lại ổn định 

và thịnh vượng bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong khu vực. Việt Nam 

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sáng kiến nêu trên. Việc 

Thủ tướng Nhật Bản SUGA Yoshihide chọn Việt Nam là nước công du đầu 

tiên sau khi nhậm chức vào tháng 9 năm nay chính là minh chứng thể hiện rõ 

vị thế quan trọng này của Việt Nam. 

Đặc biệt, trong năm 2020 Việt Nam còn đảm nhiệm vai trò nước chủ 

tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp 

Quốc với nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực chính trị, an ninh. 

 

Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản có thể nói đang ở giai đoạn phát 

triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai nước là đối tác chiến lược có chung 

nhiều lợi ích chiến lược về mọi mặt, bao gồm chính trị, an ninh, kinh tế và văn 

hóa. Tuy nhiên, theo tôi, trong quan hệ này vẫn còn những khiếm khuyết cần 
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bù đắp như liệu đây đã là quan hệ bình đẳng thực chất hay chưa, hoặc người 

dân Nhật Bản đã biết đến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian 

gần đây hay chưa. Tôi mong rằng hai nước sẽ xây dựng được mối quan hệ đặc 

biệt thực chất trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau thông qua sự hiểu biết đúng đắn 

của Nhật Bản về Việt Nam đến trước năm 2023 khi chúng ta kỷ niệm 50 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản về Việt Nam. 

  

Hợp tác, giao lưu Quốc phòng 

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Ngài Đại tướng Ngô 

Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vào tháng 4 năm 2018, Bộ 

trưởng Quốc phòng hai nước đã ký kết Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc 

phòng Việt Nam - Nhật Bản hướng đến thập niên tiếp theo, làm tiền đề cho sự 

phát triển nhanh chóng trong hợp tác, giao lưu quốc phòng giữa hai nước. 

 

Trao đổi đoàn, giao lưu cấp cao 

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, nhiều hoạt động 

giao lưu cấp cao giữa Bộ quốc phòng hai nước vẫn được tổ chức, trong đó tiêu 

biểu là Điện đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi 

Nobuo và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch giữa tháng 11 vừa 

qua. Trong 2 năm 2019 và 2020, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, Tham 

mưu trưởng Lực lượng tự vệ trên biển, Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ 

trên không Nhật Bản đều đã sang thăm chính thức Việt Nam. 

 

Các chuyến thăm của máy bay, tàu hải quân 

Vào tháng 4 năm 2020, một máy bay tuần thám P-3C của Lực lượng 

phòng vệ biển Nhật Bản đã gặp sự cố về động cơ khi quá cảnh tại sân bay Tân 

Sơn Nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Vịnh Aden ngoài khơi Somalia. Sự 

cố diễn ra khi dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng khắp các quốc gia trên thế 

giới, tuy nhiên, Việt Nam vẫn đồng ý cho máy bay P-3C dừng đỗ ở sân bay 

Tân Sơn Nhất, cho phép tổ bay của máy bay được nhập cảnh vào Việt Nam, 

đồng ý cho Nhật Bản cử máy bay vận chuyển động cơ mới và cử nhân viên 
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kỹ thuật sang Việt Nam để sửa động cơ. Nghĩa cử đẹp của Việt Nam đã thể 

hiện tình cảm đối với Nhật Bản và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ khi nước bạn gặp 

khó khăn. 

Ngoài ra, vào tháng 10 vừa qua, các tàu hộ vệ Kaga, Ikazuchi và tàu 

ngầm Shoryu của Nhật Bản cũng đã được phép cập Cảng quốc tế Cam Ranh 

dù dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn. 

 

Các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực 

Từ năm 2019 đến nay, Nhật Bản và Việt Nam đã thực hiện các chương 

trình hỗ trợ nâng cao năng lực trong các lĩnh vực: cứu nạn đường không, rà 

phá bom mìn dưới nước và an ninh mạng. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương 

trình Đối tác ba bên của Liên hiệp quốc, hai bên đã phối hợp tổ chức Khóa 

đào tạo vận hành máy công binh hạng nặng. Việt Nam là nước đối tác có nhiều 

nội dung hợp tác nhất với Nhật Bản với 10 chương trình hỗ trợ nâng cao năng 

lực. 

 

Thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật, trang bị quốc phòng 

Tại hội đàm cấp cao nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10/2020, 

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân 

Phúc đã thông báo về việc hai bên cơ bản đạt được thỏa thuận về Hiệp định 

chuyển giao kỹ thuật, trang bị quốc phòng. Tôi hy vọng Hiệp định sẽ sớm 

được ký kết trong thời gian tới. 

 

Hợp tác đào tạo 

Hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo  

tiếp tục phát triển. Việt Nam tiếp tục là nước có nhiều học sinh nhất trong các 

nước cử lưu học sinh theo học tại Đại học phòng vệ Nhật Bản. 

 

Từ những nội dung hợp tác trên, chúng ta có thể thấy dù việc đi lại giữa 

hai nước gặp nhiều hạn chế trong bối cảnh dịch Covid-19, nhưng quan hệ giữa 
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Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển sâu sắc 

hơn. 

 

Trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, tôi xin trân trọng giới thiệu 

Công ty Cổ phần IHI đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản bố trí gian trưng 

bày giới thiệu sản phẩm tại Hội trường. Rất mong  các Quý vị dành thời gian 

ghé thăm. 

 

Cuối cùng, tôi xin được mời các quý vị quan khách cùng nâng cốc chúc 

sức khỏe và chúc cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương tự do rộng mở. Xin mời các quý vị cùng đồng thanh nói “Kampai” 

với tôi.  

- Kampai- 

 


