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YOSHIHIDE TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT 

Kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Trường Đại học
Việt Nhật đã tổ chức chuỗi bài giảng nhằm bồi đắp hiểu biết về đất nước Nhật Bản đương
đại,  và sự hợp tác của Việt Nam – Nhật Bản.

Bài giảng đầu tiên với chủ đề "Chiến lược mang tính địa chính trị của Nhật Bản và vai trò
của Việt Nam" của diễn giả Miyake Kunihiko đã được tổ chức vào ngày 4/3/2021 với sự
hiện diện  đặc biệt của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Bài giảng đưa đến cho
sinh viên một góc nhìn chính trị từ quan điểm của một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao
với những phân tích vị thế của một số nước có ảnh hưởng trong khu vực như Trung Quốc,
Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam. 

Ngày 18/3/2021, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, SHIMIZU Akira đã có bài
giảng tại Trường ĐH Việt Nhật về chủ đề ODA – Viện trợ Phát triển chính thức. Diễn giả
khẳng định với mục tiêu đóng góp cho hoà bình và phồn vinh của toàn thế giới, trong tương
lai, Nhật Bản sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tin cậy chân thành với các nước ASEAN, và
đóng góp bảo đảm hoà bình và thịnh vượng của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. 

Tiếp nối chuỗi các bài giảng, Trưởng đại diện JETRO tại Việt Nam đã có buổi trao đổi với
chủ đề “Đầu tư vào Nhật Bản, Đầu tư vào Việt Nam - Vai trò của FDI” vào ngày
25/03/2021. Trưởng đại diên JETRO Nakajima Takeo đã tập trung vào hai nội dung lớn:
Nhật Bản và Việt Nam có thế mạnh và sự hấp dẫn nào để thu hút các dòng vốn đầu tư trực
tiếp (FDI). Với nhiều câu hỏi mở, câu hỏi thảo luận được đưa ra, bài giảng đã thu hút sự
tham gia đông đảo của sinh viên ĐH Việt Nhật. 
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