ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TRAO TẶNG BẰNG KHEN TỔNG LÃNH SỰ HIDA

Ngày 8 tháng 2, tại “Ngày hội đầu tư xuân Giáp ngọ 2014” do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu tổ chức, Tổng Lãnh sự Hida đã được trao tặng bằng khen (do Ủy Ban Nhân
Dân tỉnh quyết định) vì đã cống hiến tích cực cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị
và hợp tác Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Nhật Bản.
Sau khi Phó Bí thư Tỉnh Ủy Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ lòng biết ơn đối với 10 doanh
nghiệp đã đầu tư tại Tỉnh trong suốt 25 năm qua và 8 doanh nghiệp đã đầu tư tích cực
tại Tỉnh trong năm 2013, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng - Hội Đồng thi đua khen
thưởng Trần Thúy Ái đã công bố việc Ủy Ban nhân dân Tỉnh trao tặng bằng khen cho Tổng
Lãnh sự vì đã cống hiến tích cực cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Nhật Bản.
Theo đó, Tổng Lãnh sự Hida đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Quý Tỉnh về bằng khen
này, và có bài phát biểu như sau.
“Tôi nghĩ rằng bằng khen này không chỉ dành cho riêng tôi, mà là dành cho tất cả
nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, và các quý vị liên quan đã có
đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Nhật Bản và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Việt Nam chính là quê hương thứ hai của tôi, vì vậy tôi sẽ luôn nỗ lực để đóng góp
cho sự phát triển hơn nữa quan hệ Nhật Bản - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và Việt
Nam nói chung. tôi xin chân thành cảm ơn Quý Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ Tổng Lãnh sự
quán Nhật Bản trong suốt thời gian qua, kính chúc cho sự giao lưu giữa hai nước tại
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ngày càng phát triển, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân
hai nước sẽ ngày càng trở nên sâu sắc.”
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