
1 

 

Bài phát biểu của Đại sứ tại Lễ Ký két hợp đồng viện trợ cho 9 dự án trong Chương trình 

viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở ngày 11/3/2011 

 

Kính thưa các quý vị, 

    Tôi tên là Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Tôi xin chân 

hành cảm ơn các quý vị đại biểu, đại diện cho các tổ chức nhận viện trợ đã tham dự buổi lễ ngày 

hôm nay, đồng thời tôi xin có đôi lời phát biểu như sau 

    Hôm nay là ngày 11/3 là ngày vô cùng quan trọng đối với người dân Nhật Bản. Bởi đúng 

tròn 10 năm trước, thảm họa động đất song thần vùng đông bắc Nhật Bản với tâm chấn tại ngoài 

khơi tỉnh miyagi đã xảy ra, cướp đi tính mạng quý báu của rất nhiều người dân Nhật Bản 

    Khi toàn thể nước Nhật chìm trong đau thương, khi đó Việt Nam là một trong những nước 

đã đưa cánh tay ra để giúp đỡ Nhật Bản kịp thời ngay sau khi thảm họa xảy ra.  

    Người dân và chính phủ Nhật Bản chúng tôi rất cảm kích và không bao giờ có thể quên 

sự hỗ trợ, tình cảm này của Việt Nam. Chúng tôi muốn tiếp tục bày bỏ sự cảm ơn đối với Việt 

Nam thông qua nhiều các hoạt động hơp tác ở nhiều cấp độ. “Chương trình hợp tác viện trợ 

không hoàn lại cấp cơ sở” được ký kết ngày hôm nay là một trong những hoạt động hợp tác đó. 

Chúng tôi muốn tiếp tục bày tỏ lòng bi 

  Vào mùa thu năm ngoái, miền trung Việt Nam bị thiệt hại nghiêm trọng bởi các cơn bão đi 

qua. Tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới toàn thể những người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên 

tai vừa qua. Trong các dự án được ký kết lần này, có dự án xây dựng cơ sở phòng chống thiên 

tai để bảo vệ tính mạng cho người dân khi thiên tai xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế tại miền trung 

Việt Nam. Bản thân Nhật Bản là một nước thường xuyên bị thiên tai và rất có kinh nghiệm để 

khắc phục những khó khăn đó, nên muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình, tiếp tục giúp 

Việt Nam thông qua những chương trình như này. 
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     Hơn nữa, Dự án cung cấp xe chữa cháy đã qua sử dụng được thực hiện dựa theo ý tưởng 

của Nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật – Việt Sugi Ryotaro, dự án xây dựng thêm dẫy nhà học tại 

trường tiểu học Junko tỉnh Quảng Nam, ngôi trường Junko được xây dựng dựa trên di nguyện 

của thiếu nữ tên Takahashi Junko không may qua đời khi tâm nguyện còn đang dang dở, những 

dự án này đều là những dự án “thể hiện tình cảm chân tình” của người dân hai nước Nhật Bản 

và Việt Nam.   

 Mặc dù quy mô của mỗi dự án không lớn, tuy nhiên Chương trình này đã thực hiện ở Việt 

Nam từ năm 1992, tính cho đến năm ngoái, chương trình đã thực hiện được 680 dự án, với tổng 

số tiền viện trợ lên tới 5.8 triệu đô la Mỹ, đã mang lại nhiều tiếng niềm vui tiếng cười cho nhiều 

người. Chính phủ Nhật Bản mong muốn sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này một cách hiệu 

quả trong tương lai.  

   Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, chúc cho các dự án được thực hiện 

thành công, chúc cho mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, xin cảm 

ơn các quý vị. 


