
 

Bài phát biểu của Đại sứ YAMADA Takio tại Lễ khai mạc Lễ hội Nhật – Việt lần 

thứ 7 

9:30～ngày 17 tháng 4 năm 2021, khu B công viên 23 tháng 9） 

Kính thưa Ngài Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam  

Kính thưa Ngài Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức phía Việt Nam  

Kính thưa Ngài Võ Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

Kính thưa Ngài TAKEBE Tsutomu, Trưởng ban Tổ chức phía Nhật Bản 

Thưa các quý vị có mặt tại đây cùng toàn thể các quý vị đang tham gia lễ hội qua hình 

thức trực tuyến. 

Tôi xin bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện Lễ hội Nhật – Việt lần thứ 7 được tổ chức 

ngày hôm nay.  

Trong bối cảnh các sự kiện lớn bị hạn chế kể từ khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba 

bùng phát tại Việt Nam, cuối cùng Lễ hội Nhật – Việt, một sự kiện lớn về giao lưu Nhật 

– Việt đã được tổ chức. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn Ban tổ chức Lễ hội, Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – cơ quan đã hợp tác trên mọi phương diện để tổ 

chức sự kiện này, Hội hữu nghị Việt – Nhật, các cơ quan liên quan của Chính phủ Nhật 

Bản trong đó có Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, những người Nhật Bản sinh sống tại 

Việt Nam, đồng thời xin được cảm ơn các quý vị tham gia lễ hội theo hình thức trực 

tuyến từ Nhật Bản và tất cả các quý vị liên quan. 

Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, Nhật Bản và Việt Nam đã duy trì sự 

phát triển trên nhiều lĩnh vực. Về các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, tháng 1 năm 

2020, Đoàn giao lưu với quy mô 1000 người do Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị 

Nhật – Việt NIKAI Toshihiro làm trưởng đoàn đã tới thăm Việt Nam. Tháng 10 cùng 

năm, Thủ tướng Nhật Bản SUGA Yoshihide đã chọn Việt Nam làm điểm đến trong 

chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Mặc dù năm 2020 là năm mà 



 

thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19 nhưng các sự kiện này đã gửi một thông 

điệp rộng rãi cho cả trong và ngoài nước về tầm quan trọng của quan hệ Nhật – Việt.   

Không chỉ thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, quan hệ tốt đẹp giữa hai 

nước cũng được củng cố nhờ hoạt động giao lưu nhân dân. Năm ngoái, số lượng người 

Việt Nam làm việc tại Nhật Bản đã vượt qua con số 440,000 người, đứng đầu trong các 

quốc gia có người nước ngoài sống tại Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, số lượng thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam 

đã lên đến khoảng 2000 doanh nghiệp, nhiều nhất tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh tình 

hình quốc tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang xem xét đa dạng hóa cơ sở 

sản xuất. Và trong các dự án đa dạng hóa cơ sở sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản 

được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, có nhiều dự án ở Việt Nam được lựa chọn. 

Nhật Bản và Việt Nam đang củng cố mối quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực và đang 

xây dựng mối quan hệ tốt đẹp như tôi vừa nêu. Trong bối cảnh đó, năm 2023 hai nước 

sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. Hướng tới sự 

kiện kỷ niệm 50 năm, Chính phủ Nhật Bản mong muốn có thể cùng các quý vị Việt Nam 

tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa đa dạng trong đó có Lễ hội Nhật – Việt, tiếp tục 

củng cố và tăng cường hơn nữa tình cảm gắn kết giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

Cuối cùng, từ tận đáy lòng, tôi xin bày tỏ sự kính trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các 

quý vị liên quan đã dốc sức tổ chức lễ hội trong đó có Ngài Tô Huy Rứa – Trưởng ban 

Tổ chức phía Việt Nam, Ngài TAKEBE Tsutomu – Trưởng ban tổ chức phía Nhật Bản. 

Đồng thời, tôi xin chúc Lễ hội Nhật – Việt thành công, chúc các quý vị sức khỏe và 

hạnh phúc. 

 

 


