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Sự kiện đồng tổ chức bởi Việt Nam và Nhật Bản chính thức diễn ra vào tháng 1 năm 2018!!
[Japan Vietnam Festival lần thứ 5]
Ban tổ chức “Japan Vietnam Festival” (đứng đầu là ông Takebe Tsutomu) đã chọn tháng 1/2018 là thời điểm chính thức
diễn ra sự kiện “Vietnam Japan Festival lần thứ 5”
Để chào đón cột mốc lần thứ 5 này, song song với sự kiện chính, các sự kiện liên kết cũng đã được lên kế hoạch tiến hành. JVF
lần thứ 4 được tổ chức năm ngoái đã thu hút hơn 220.000 lượt khách tham quan, trở thành một trong những sự kiện giao lưu
văn hóa lớn và gây tiếng vang trong khu vực.
Năm 2018 đánh dấu cột mốc kỉ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, Ban tổ chức quyết định
chọn JVF lần thứ 5 để mở màn cho sự kiện kỉ niệm trên. Sự kiện nhằm giới thiệu về truyền thống, văn hóa, du lịch, sản
phẩm, khoa học kỹ thuật, giao lưu thể thao, mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua các buổi tọa đàm và hội thảo. Trong
đó, cốt lõi của chương trình là hướng đến việc thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản qua các chủ đề như
“Ẩm thực và Nông nghiệp”, “Văn hóa-Nghệ thuật-Giải trí”, “Đào tạo nhân lực, giao lưu thể thao”, “Làm thủ công mỹ
nghệ”, “Du lịch”…v.v…

「The 5th Japan Vietnam Festival」

Tổng quan sự kiện đồng tổ chức bởi Việt Nam và Nhật Bản

＊Tên chính thức: The 5th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh
＊Đơn vị tổ chức: ban chấp hành Japan Vietnam Festival
＊Thời gian: ngày 27-28/01/2018 (dự kiến)
＊Địa điểm: Công viên 13 tháng 9 tại TP.HCM (dự kiến)
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