Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Ngày 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Tỉnh trưởng tỉnh
Nara (Nhật Bản), ông Shogo Arai đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh Đoàn đại biểu tỉnh Nara
sang Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản không ngừng
phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đặc biệt từ khi lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng tầm
quan hệ thành đối tác chiến lược.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Ông Shogo Arai, Tỉnh trưởng Nara, Nhật Bản.
(Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tưởng nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và là nhà đầu tư, đối tác
thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao
việc Nhật Bản đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ thông qua việc cung cấp nguồn vốn ODA, đóng
góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2013, lãnh đạo cấp cao hai nước đã chọn là năm kỷ niệm 40
năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, là Năm hữu nghị Việt-Nhật. Đây là dịp
để hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, cũng như thúc đẩy giao lưu
và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và các địa phương hai nước.
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Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam tăng cường hợp tác hơn nữa
với Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực đột phá chiến lược như phát triển nguồn nhân lực và
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Phó Thủ tướng cũng khẳng định: &quot;Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các
doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; coi thành công của các
doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam là thành công của chính mình, đồng thời sẵn sàng lắng
nghe ý kiến đóng góp xây dựng của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp
của tỉnh Nara để môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn.
Tỉnh trưởng tỉnh Nara, ông Shogo Arai cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời
gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ: Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn thăm làm việc với
thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Thọ. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Nara
đã có những chuyến thăm làm việc thời gian qua. Hai tỉnh thống nhất đẩy mạnh hợp tác giáo
dục, kinh tế, đầu tư, giao lưu văn hóa và phát triển nguồn lực...
Ông Shogo Arai tin tưởng, với những hợp tác giữa các tỉnh sẽ góp phần thiết thực vào việc
tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đóng góp một
cách thực chất vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản./.
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