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Mã số: 60310206 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUỐC TẾ HỌC 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 

                                                              TS. Hoàng Minh Hằng 

 

 

 

Hà Nội - 2016 



 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

           Tôi xin cam đoan: 

           Đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử 

dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định.  

           Các kết quả nghiên cứu trong luận văn do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách 

trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Các kết quả này 

chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. 

 

Tác giả luận văn 

 

 

Phạm Minh Thúy 

  



 

 

LỜI CẢM ƠN 

 Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời 

cảm ơn đến các thầy, cô giáo trong khoa Quốc tế học – Đại học KHXH&NV – Đại 

học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu 

để hoàn thành Luận văn thạc sĩ. 

 Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Hoàng Minh Hằng – 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng 

dẫn tận tình, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện 

nghiên cứu đề tài và hoàn chỉnh bản Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quốc tế học. 

 Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, khích 

lệ, sẻ chia, giúp đỡ và đồng hành cùng tôi trong cuộc sống cũng như trong quá trình 

học tập, nghiên cứu! 

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2015 

Tác giả Luận văn 

 

 

Phạm Minh Thúy 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MỤC LỤC  

PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 

1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1 

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................................. 3 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ............ Error! Bookmark not defined. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined. 

5. Phương pháp nghiên cứu ....................................... Error! Bookmark not defined. 

6. Điểm mới và đóng góp của luận văn ..................... Error! Bookmark not defined. 

7. Kết cấu luận văn .................................................... Error! Bookmark not defined. 

CHƯƠNG I:  CƠ SỞ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VĂN HÓA VIỆT 

NAM -  NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH LẠNHError! Bookmark not 

defined. 

1.1. Khái quát về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trước năm 1992 ............. Error! 

Bookmark not defined. 

1.2. Bối cảnh quốc tế và khu vực kể từ sau Chiến tranh lạnhError! Bookmark 

not defined. 

1.2.1. Bối cảnh quốc tế .............................................. Error! Bookmark not defined. 

1.2.2 Bối cảnh khu vực: ............................................. Error! Bookmark not defined. 

1.3. Nét tương đồng và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản ..... Error! 

Bookmark not defined. 

1.3.1. Nét tương đồng ................................................ Error! Bookmark not defined. 

1.3.2. Nét khác biệt .................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.4. Chính sách đối ngoại của Việt Nam và Nhật BảnError! Bookmark not 

defined. 

1.4.1. Nhật Bản trong chính sách đối ngoại của Việt NamError! Bookmark not 

defined. 

1.4.2. Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật BảnError! Bookmark not 

defined. 

CHƯƠNG II:  THỰC TRẠNG QUAN HỆ VĂN HÓA VIỆT NAM –  NHẬT 

BẢN GIAI ĐOẠN 1992 – 2013 .............................. Error! Bookmark not defined. 



 

 

2.1. Giao lưu văn hóa, nghệ thuật .......................... Error! Bookmark not defined. 

2.1.1. Các hiệp định và hoạt động giao lưu văn hóa nổi bậtError! Bookmark not 

defined. 

2.1.2. Các hình thức giao lưu .................................... Error! Bookmark not defined. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những biến đổi lớn lao. Xu thế 

hòa bình, hợp tác, phát triển đang ngày càng trở thành xu thế chủ yếu chi phối quan 

hệ ngoại giao giữa các nước. Trong một thế giới ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn 

nhau, nhu cầu về phát triển, về giao lưu kinh tế văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết 

để hợp tác vì lợi ích dân tộc đang trở nên cấp thiết. Chính vì thế việc quảng bá hình 

ảnh của quốc gia ngày càng được chú trọng trong xã hội của internet và các phương 

tiện truyền thông đại chúng khác đang phát triển mạnh mẽ. Vì lẽ đó, để đẩy mạnh 

chính sách ngoại giao một cách thành công, điều quan trọng là phải tạo dựng được 

hình ảnh tốt đẹp về đất nước mình không chỉ trong mắt các nước khác mà còn cả 

trong nhận thức của người dân đất nước mình. Với một môi trường thuận lợi như 

thế, cả Việt Nam và Nhật Bản đều đã và đang nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng 

người dân của các quốc gia khác có cái nhìn mới mẻ và tích cực hơn về con người 

và đất nước mình. Chính vì vậy, hai nước đều có chung lợi ích trong việc mở rộng 

và phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa hiện 

nay, Việt Nam và Nhật Bản đều nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa, giao lưu 

văn hóa nhằm nâng cao ảnh hưởng của quốc gia ra thế giới, phục vụ lợi ích dân tộc. 

Xuất phát từ nhận thức về vai trò và vị trí của nhau trong khu vực và trên trường 

quốc tế, từ sự thống nhất về mục tiêu chiến lược: coi hợp tác giao lưu văn hóa tạo 

nên chiều sâu, là cơ sở vững bền cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. 

Tuy nhiên dù là hợp tác trên lĩnh vực nào cũng cần phải dựa trên sự tôn trọng và 

hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, cần phải nghiên cứu một cách có hệ thống về quan hệ 

văn hóa của hai nước. 

 Mặc dù Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ lâu dài, nhưng quan hệ kinh 

tế là nổi trội và sôi động hơn cả. Quan hệ văn hóa có phần hạn chế hơn và hầu như 

chưa có nghiên cứu nào đi sâu vào đề tài này. Vì vậy nghiên cứu quan hệ văn hóa 

của hai nước giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về quan hệ ngoại giao của 

Việt Nam và Nhật Bản, tổng kết những thành tựu đạt được trong suốt thời gian qua 

để thấy được cả Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng nỗ lực đưa quan hệ hai 
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nước lên một tầm cao mới ngày một sâu sắc hơn, hiểu nhau hơn. Đồng thời tìm hiểu 

những mặt còn hạn chế và đưa ra những ý kiến đóng góp góp phần hoàn thiện hơn 

nữa bức tranh đầy màu sắc trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.  

    Từ những kinh nghiệm đã qua, hai nước luôn tìm ra con đường để hợp tác, 

cùng gạt bỏ các trở ngại, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Không chỉ các 

hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh mà các hoạt động giao lưu văn hóa cũng không 

ngừng được mở rộng, góp phần hình thành khuôn khổ quan hệ ở tầm vĩ mô, tin cậy 

lẫn nhau về chính sách, về môi trường hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 

sự hợp tác toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Phân tích sâu mối quan 

hệ văn hóa Việt – Nhật qua từng thời kì giúp chúng ta thấy được mối quan hệ ngoại 

giao giữa hai nước có những chuyển biến tích cực, có cơ sở khách quan vững chắc, 

gắn với nhu cầu phát triển của cả hai nước cũng như xu thế toàn cầu hoá của thời 

đại. Bên cạnh đó nghiên cứu quan hệ văn hóa cũng giúp chúng ta có cái nhìn mới 

hơn, dưới góc độ khác biệt hơn về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, 

việc tập trung nghiên cứu về mối quan hệ văn hóa hai nước trong giai đoạn 1992 - 

2013 là điều cần thiết, bởi năm 1992 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự viện trợ trở 

lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam. Kể từ đây, mối quan hệ ngoại giao giữa hai 

nước đã bước sang một trang mới, phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là quan hệ văn 

hóa, đây là giai đoạn phát triển nở rộ của các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng 

cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Năm 2013 kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại 

giao Việt Nam – Nhật Bản, tổng kết lại chặng đường dài đã trải qua với rất nhiều 

những hoạt động văn hóa tiêu biểu và đặc sắc diễn ra ở cả hai nước, nó không chỉ 

góp phần làm sáng tỏ quá trình vận động và phát triển hợp tác văn hóa của hai nước 

mà qua đó để thấy được những thuận lợi, khó khăn cũng như triển vọng về mối 

quan hệ này. 

 Với những lý do trên tôi đã quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quan hệ 

văn hóa Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 1993 – 2013”, một đề tài vừa mang ý 

nghĩa khoa học vừa mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

 Về ý nghĩa khoa học của đề tài, có thể nói, với việc phân tích, làm rõ đặc 

điểm quan hệ văn hóa của Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2013 sẽ góp phần vào 
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việc nghiên cứu, lý giải những chuyển biến, những thay đổi trong các hoạt động 

giao lưu văn hóa giữa hai nước. Đồng thời đề tài cũng góp phần quan trọng cho việc 

nghiên cứu quan hệ giữa hai nước một cách toàn diện hơn, bên cạnh các lĩnh vực 

kinh tế - chính trị - quân sự. 

 Về ý nghĩa thực tiễn của đề tài, việc nghiên cứu, tìm hiểu về quan hệ văn hóa 

giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đóng góp cho việc hoạch định và triển khai ngoại 

giao văn hóa sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đất nước mình, nhằm tối 

đa hóa hiệu qủa của các hoạt động, các chính sách văn hóa, từ đó góp phần hoàn 

thiện hơn chính sách ngoại giao của Việt Nam.  

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

 Thứ nhất là nhóm các công trình nghiên cứu trực tiếp về quan hệ văn 

hóa Việt Nam – Nhật Bản. 

 Cuốn thứ nhất là “Quan hệ văn hóa, giáo dục Việt Nam – Nhật Bản và 

100 năm phong trào Đông Du” của các tác giả Nguyễn Văn Khánh, Trần Văn 

La, Vũ Đức Nghiệu, Đinh Xuân Lâm, Vũ Đức Nghiệu (Nxb Đại học quốc gia Hà 

Nội, 2006). Cuốn sách này tổng hợp những bài phát biểu và những bài nghiên cứu 

được thảo luận trong hội thảo khoa học "Quan hệ văn hóa, giáo dục Việt Nam - 

Nhật Bản và 100 năm phong trào Đông Du” đã được tổ chức tại Hà Nội, nhằm đánh 

giá vị trí và ảnh hưởng của phong trào du học Nhật Bản trong lịch sử cận đại Việt 

Nam, đồng thời tổng kết những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong quan hệ văn 

hóa, giáo dục Việt Nam – Nhật Bản hơn 30 năm. 

          Thứ hai là cuốn Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Lịch sử, văn hóa và ngoại giao 

văn hóa: sức sống của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh mới của 

quốc tế và khu vực” (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2013). Cuốn sách đã tập trung trình bày và phân tích các khía cạnh lịch sử, văn 

hóa và quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh mới 

của khu vực và quốc tế. Các bài viết hướng đến những nhận thức sâu sắc và toàn 

diện hơn về lịch sử, văn hóa và quan hệ quốc tế Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tiếp 

tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của 

http://sachviet.edu.vn/tags/nguy%E1%BB%85n+v%C4%83n+kh%C3%A1nh/
http://sachviet.edu.vn/tags/tr%E1%BA%A7n+v%C4%83n+la/
http://sachviet.edu.vn/tags/tr%E1%BA%A7n+v%C4%83n+la/
http://sachviet.edu.vn/tags/v%C5%A9+%C4%90%E1%BB%A9c+nghi%E1%BB%87u/
http://sachviet.edu.vn/tags/%C4%90inh+xu%C3%A2n+l%C3%A2m/
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nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á và thế 

giới. Cuốn sách là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về Nhậ t 

Bản cũng như quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. 

 Thứ ba là cuốn Các vấn đề lịch sử, văn hóa, xã hội trong giao lưu Việt 

Nam - Nhật Bản của tác giả Trần Quang Minh và Ngô Hương Lan (Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2015). Cuốn sách đã phân tích về mối quan hệ Việt Nam – Nhật 

Bản trong tiến trình lịch sử. Tác giả đã phân tích khá sâu về mặt học thuật các sự 

kiện cũng như những chứng cứ lịch sử về sự biến đổi xã hội và mối quan hệ giao 

lưu giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong suốt quá trình lịch sử hơn một nghìn 

năm kể từ thế kỷ thứ 8 đến nay. Đồng thời so sánh, đối chiếu văn hóa Việt Nam và 

Nhật Bản để làm rõ những nét giống và khác nhau, từ đó đưa ra những thuận lợi và 

khó khăn gặp phải trong quá trình giao lưu và truyền bá văn hóa giữa hai nước. Có 

thể nói đây là cuốn sách có ý nghĩa rất lớn khẳng định một trong những nhân tố góp 

phần vào sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - 

Nhật Bản là có nguồn gốc sâu xa từ trong lịch sử. 

 Tiếp đến là nhóm các công trình nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật 

Bản nói chung trên tất cả các mặt, trong đó có quan hệ văn hóa. Trước hết phải 

kể đến cuốn Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và tương lai của 

tác giả Ngô Xuân Bình - Trần Quang Minh (Nhà xuất  bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2005) các tác giả đã đánh giá một cách khách quan chặng đường lịch sử trong quan 

hệ của hai nước Việt Nam - Nhật Bản, về những kết quả mà hai bên đã đạt được 

cũng như những hạn chế cần được khắc phục nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa 

hai nước trên mọi lĩnh vực để có thể đóng góp tốt hơn, có hiệu quả hơn vào sự thịnh 

vượng của mỗi dân tộc, nâng cao sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước cũng 

như tạo ra bầu không khí hoà bình - hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. 

 Thứ hai là cuốn Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sau Chiến tranh lạnh của 

các tác giả PGS.TS Nguyễn Thị Quế và PGS.TS Nguyễn Tất Giáp (Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia, 2013). Nội dung cuốn sách khẳng định mối quan hệ ngoại giao 

giữa Việt Nam và Nhật Bản, là nền tảng trực tiếp làm gia tăng sức mạnh mỗi nước và 

đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng Đông Á thống nhất, hòa bình, ổn định  
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