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Phát biu ti hi ngh “Gp g Nht Bn 2020” do B Ngoi giao phi hp vi i s quán Nht Bn ti Vit Nam t chc vào
ngày 25/11 ti Hà Ni,Th trng B Ngoi giao Bùi Thanh Sn khng nh, s phát trin ht sc tt p ca quan h i tác
chin lc sâu rng Vit Nam-Nht Bn vi hp tác kinh t, thng mi, u t là im sáng trong hp tác hai nc. Th trng
cho bit, vic Th tng Nht Bn Suga Yoshihide chn Vit Nam n thm u tiên sau khi nhm chc ã th hin s coi
trng vai trò và quan h vi Vit Nam ca Chính ph và doanh nghip Nht Bn.
Bày t vui mng khi Vit Nam và Nht Bn ã tích cc chia s, ng h, h tr ln nhau trong i phó vi dch COVID19, Th trng Bùi Thanh Sn khng nh, hp tác Vit Nam-Nht Bn nói chung và hp tác cp a phng hai nc
nói riêng vn còn nhiu d a tip tc phát trin, mang li nhng li ích cho nhân dân hai nc. Thi gian ti, Vit
Nam s tip tc hoàn thin th ch, chính sách nhm nâng cao cht lng, hiu qu hp tác u t nc ngoài vi mc tiêu
tp trung thu hút, hp tác u t nc ngoài có chn lc; ly cht lng, hiu qu, công ngh và bo v môi trng làm iu
kin tiên quyt; ng thi u tiên các d án có công ngh tiên tin, công ngh mi, công ngh cao, công ngh sch,
qun tr hin i, có giá tr gia tng cao, có tác ng lan to, kt ni chui sn xut và cung ng toàn cu là nhng lnh
vc mà Nht Bn có th mnh.
Trong phát biu, i s Nht Bn ti Vit Nam Yamada Takio ánh giá cao sáng kin t chc hi ngh ca B Ngoi
giao, ng thi rt cm kích trc s quan tâm và tham d ông o ca các a phng Vit Nam.
i s khng nh mong mun ng hành cùng lãnh o các tnh, thành ph ca Vit Nam thúc y quan h hu ngh hp
tác phc v phát trin kinh t-xã hi, thu hút ngày càng nhiu công ty Nht Bn có k vng ti Vit Nam u t, kinh
doanh ti Vit Nam.
Hng ti k nim 50 nm thit lp quan h ngoi giao (1973-2023), i s mong rng hi ngh ln này s là “bc tin mi”
trong vic khôi phc các hot ng giao lu gia các a phng hai nc trong giai on mi.
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Hi ngh ã nghe tham lun, trao i ca i din các b, ngành Trung ng, i s quán và các c quan Nht Bn, lãnh
o các a phng Vit Nam và các i din doanh nghip Vit Nam và Nht Bn v các lnh vc hp tác u t, thng mi,
nông nghip, chuyn i s, ô th thông minh, hp tác a phng, ngun nhân lc và giáo dc-ào to.
Các ý kin phát biu ca c phía Vit Nam và Nht Bn tp trung nêu nh hng và u tiên hp tác ca các bên,
ánh giá các kt qu hp tác, chia s v kinh nghim thành công cng nh các vng mc cn tháo g.
Phía Nht Bn ánh giá Vit Nam là mt trong nhng i tác him hoi không b gián on mà còn thúc y c quan
h vi Nht Bn trong thi k COVID-19 gây khó khn cho toàn th gii. Sau bui ta àm ca Th tng Nguyn Xuân
Phúc vi các doanh nghip Nht Bn (tháng 9/2020), chuyn thm chính thc Vit Nam ca Th tng Nht Bn
Suga Yoshihide (10/2020), hi ngh hôm nay c ánh giá là s kin th ba liên tip trong 3 tháng qua có ý
ngha ng lc thúc y quan h Vit-Nht. Bên cnh các lnh vc hp tác c hai bên quan tâm cng c nhiu nm qua
(u t, thng mi, nông nghip…), hp tác ngun nhân lc và giáo dc-ào to tip tc c cao các khuôn kh hp tác
cp a phng. c bit, hp tác trong lnh vc công ngh và chuyn i s c hai bên k vng s là lnh vc hp tác tim
nng và ha hn trong thi gian ti.
Nhân s kin ln này, B Ngoi giao cng ã t chc 40 cuc gp làm vic gia các lãnh o các a phng d hi ngh vi i
s và lãnh o các c quan, t chc, hip hi quan trng ca Nht Bn. Ngoài hn 1.000 i biu tham d hi ngh (hn
300 i biu phía Nht Bn), hn 800 i biu các doanh nghip ti Nht Bn ã ng ký trc tuyn theo dõi hi ngh trên
website ca T chc Xúc tin thng mi Nht Bn (JETRO).
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