
        
 

 

 

 

THÔNG TIN SỰ KIỆN KỶ NIỆM 40 NĂM QUAN HỆ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN – VIỆT NAM 

 

 

GIAO HỮU BÓNG ĐÁ NHẬT – VIỆT  

 
Năm 2013 là “Năm hữu nghị Nhật – Việt” kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt 

Nam. Nhằm hưởng ứng sự kiện này và tăng cường giao lưu giữa hai quốc gia thông qua bóng đá, được sự 
hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, trận giao hữu bóng đá Nhật – Việt giữa đội Kawasaki 
Frontale (J–League) và đội Becamex Bình Dương FC (V–League) sẽ được Ủy Ban tổ chức sự kiện giao lưu 
hữu nghị quốc tế thông qua giao hữu bóng đá thực hiện như sau: 

 
1. Đơn vị tổ chức :  Ủy Ban tổ chức sự kiện giao lưu hữu nghị quốc tế thông qua giao hữu bóng đá  
2. Hỗ trợ        :  Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, J – League, V – League 
3. Chương trình:    

 
(1) Ngày 1/6/2013 (thứ bảy), 15:00 ~ 22:00 : Lễ hội mùa hè Nhật Bản, Giao hữu bóng đá Nhật – Việt 

 Địa điểm  :  Sân vận động Gò Đậu (tỉnh Bình Dương) 
 Thời gian  :  Ngày 1/6/2013 (thứ bảy) 

15:00 ~ 21:00:  Lễ hội mùa hè Nhật Bản 
- Biểu diễn trống Nhật Bản, múa Bon – Odori 
- Lễ hội đường phố, trò chơi dân gian 
- Quầy ẩm thực 
- Góc sân chơi đá bóng dành cho trẻ em 
- Quầy hàng Nhật Bản 

18:45 :  Ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Đông Nhi biểu diễn ca nhạc 
19:00 :  Khai mạc giao hữu bóng đá : 

  - Phát biểu của đại diện Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương 
  - Phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam 

 19:30 :  Hiệp 1 trận giao hữu bóng đá (45 phút) 
 20:30 :  Hiệp 2 trận giao hữu bóng đá (45 phút) 
 21:30 :  Kết thúc thi đấu. Trao giải 
 
Đây là cơ hội để người hâm mộ bóng đá có thể vào xem bóng đá miễn phí, thưởng thức lối chơi đầy kỹ 

thuật của các cầu thủ Nhật Bản hiện đang chơi cho giải bóng đá chuyên nghiệp J–League tại Nhật Bản. Bên 
cạnh đó, còn có nhiều chương trình khác như giao lưu bóng đá học sinh, lễ hội mùa hè Nhật Bản với nhiều 
hoạt động như giới thiệu món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật nhằm mang đến những 
trải nghiệm về văn hóa và ẩm thực Nhật Bản với mục đích làm cầu nối giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

 
(2) Ngày 2/6/2013 (chủ nhật), 9:30 ~ 12:00 : Tuyển thủ bóng đá giao lưu với học sinh 
 Địa điểm: Nhà thi đấu Đồng Nai (K1 Nguyễn Ái Quốc, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
 Nội dung:  Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc 

 Phát biểu của Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh Harumitsu HIDA  
  Tuyển thủ bóng đá giao lưu với 60 học sinh trường tiểu học tại tỉnh Đồng Nai và  

60 học sinh tiểu học người Nhật đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh:  
- Tuyển thủ hướng dẫn kỹ năng cơ bản, trình diễn kỹ thuật bóng đá 
- Giao lưu đá bóng mini, tuyển thủ ký tên lưu niệm 

 
 Các chương trình đều vào cửa tự do.  
 


