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Ngày 2 tháng 3 năm 2023 
 

 

Hội thảo kinh tế cấp cao kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao  
Nhật Bản – Việt Nam 

 

 

 

Vào ngày 7 tháng 3 (thứ Ba), Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản –  
Việt Nam của phía Nhật Bản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ đồng tổ chức hội thảo kinh tế cấp 
cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam theo hình thức kết hợp trực tiếp 
và trực tuyến.  

Với chủ đề "Khả năng mới của mối quan hệ Nhật Việt hướng đến tương lai", hội thảo sẽ có phần phát 
biểu chuyên đề của các diễn giả đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau ở Nhật Bản và Việt Nam, và thảo 
luận về quan hệ đối tác Nhật Bản – Việt Nam trong tương lai, bao gồm DX và GX. 
 
 
■ Thời gian: 8:00-12:05 thứ Ba ngày 7/3 (giờ Việt Nam) 
 
■ Chương trình dự kiến (đại diện phía Việt Nam: chưa xác định) 
 
8:00-8:20 Khai mạc 
8:20-8:45 Phần 1: Sáng kiến chung Nhật Việt  
(Diễn giả) Ông Ichikawa Hideo, Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt, Keidanren, Cố vấn Tập đoàn 
Resonac Holdings, v.v.  

 
8:55-9:35 Phần 2: Phát biểu chuyên đề 
(Diễn giả) Ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
(JBIC); Ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); v.v. 

 
9:45-11:55 Phần 3: Panel Discussion “Đối tác Nhật Việt hướng đến tương lai” 

 (Moderator) Ông Iriyama Akie, Giáo sư Trường Kinh doanh Đại học Waseda 
 (Panelist) Ông Fusa Koji, Tổng giám đốc GVE;  

Ông Shimada Yuichi, Giám đốc khối Kiến tạo giá trị doanh nghiệp, Tập đoàn JERA; v.v. 
 
11:55-12:05 Bế mạc 
 Trưởng ban tổ chức YAMADA Takio (Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam), v.v.  
 
■ Phát sóng online 
Sự kiện được phát sóng trực tiếp. Không cần đăng ký trước. 
https://www.facebook.com/japanvietnam50/ 
 
Đây sẽ là một hội thảo kinh tế cấp cao thích hợp với dịp kỷ niệm 50 năm. Rất mong quý vị đón xem. 
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＜Về Ban tổ chức＞ 

Tên gọi Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của 
phía Nhật Bản 

Ngày thành lập Tháng 4 năm 2022 

Địa chỉ văn 
phòng 

Tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam) 

Người đại diện Trưởng ban tổ chức YAMADA Takio (Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt 
Nam) 

Nội dung 
chương trình 

1. Lên kế hoạch, điều hành và triển khai kỷ niệm 50 năm 
2. Truyền thông về kỷ niệm 50 năm 
3. Lựa chọn và cấp phép sử dụng logo kỷ niệm 50 năm 
4. Lên kế hoạch và triển khai các chương trình do Ban tổ chức chủ trì 
5. Công nhận các chương trình kỷ niệm 50 năm 

Website https://japanvietnam50.org  

 
 

＜Địa chỉ liên hệ＞ 

Ban truyền thông,  
Văn phòng Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản 
Email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp 
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