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Năm 2008,  Nhật Bản và Việt Nam đã chào đón 35 năm ngày thành lập quan hệ  ngoại giao giữa hai nước  bằng “Lễ hội Việt 
Nam 2008” tổ chức vào tháng 9 năm 2008. “Lễ hội Việt Nam 2008” với sự tham gia của Hoàng Thái Tử Điện Hạ là sự kiện có 
tính chất quy mô  to lớn trong lịch sử giao lưu giữa hai nước  và đã thu được thành công rực rỡ.

Tiếp nối thành công  cua lễ hội Việt Nam 2008, “Lễ hội Việt Nam 2009” tiếp tục được tổ chức  với các tiết mục biểu diễn múa 
hát của các nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam trên sân khấu, các món ăn hấp dẫn của các gian hàng đã thu hút khoảng 80.000 người 
đến tham dự.   Lễ hội này là một bước tiến trong mối quan hệ giao lưu Nhật Việt, trở thành một sự  kiện giao lưu văn hóa Nhật
Việt thông lệ hàng năm tại Nhật Bản, thu hút rộng rãi sự quan tâm nhiều  hơn đến Việt Nam. 

Năm 2010 là năm kỷ niệm “Một ngàn năm Thăng Long Hà Nội” không chỉ tiếp nối được những  thành  công  đã qua mà còn  thu 
hút  đông đảo nhiêu ngườ i gần xa hơn đến  vơí  lễ hội. Bằng kế hoạch  chi tiết va nôi dung phong phú , lễ hội đã thu hút dược 
khoảng 100.000 người  đén tham dự.

Năm nay, trên tinh thần  mở rộng  quan hệ  giao lưu văn hóa  giữa hai nước, Ban tổ chức lễ hội sẽ cố gắng  nâng cao hơn nữa 
không chỉ về măt chất lượng mà còn  về mặt số lượng  để quảng bá sự đa dạng về “Ẩm thực”, “Văn hóa”, “Âm nhạc”. . . của Việt 
Nam.

Năm nay, ban  tổ chức lễ hội nhận được rất nhiều các thông  điêp  ủng hộ  cũng như sự giúp đỡ  từ phía Viêt Nam để thể hiện sự 
gắn kết mạnh  mẽ  của Viet Nam cùng đất nước Nhât Bản  và  rất mong  Nhật Bản sẽ sóm phục  hôi hậu  quả  do thiên tai gây ra.

Rất mong mọi người năm nay cũng sẽ cùng hội tụ về Công viên Yoyogi, góp phần cho không khí lễ hội thêm náo nhiệt hơn nhé!    
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■Tên lễ hội:  Vietnam Festival 2011 [VIỆT NAM  MẾN YÊU!]
■Ý niệm chung: Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của quan hệ Nhật-Việt, thông qua việc tổ chức nhiều  hoạt động 
giao lưu về văn hóa, ẩm thực, kinh tế. . . của Việt Nam, cống hiến cho sự phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị của  hai nước.
■Lịch tổ chức: Thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2011: 10:00～20:00(Mở cửa từ lúc 11:00)

Chủ nhật ngày18 tháng 9 : 10:00～20:00
■Địa điểm: Quảng trường công viên YOYOGI ※Kể cả trời mưa, lễ hội vẫn được thực hiện
■Đối tượng đăng ký  mở gian hàng: Tiệm ăn Việt Nam có giấy phép kinh doanh, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa
liên quan tới Việt Nam, các tổ chức NGO, NPO, các đoàn thể, địa phương có hoạt động giao lưu Nhật Việt… 
■Số lượng gian hàng: Khoảng 73 gian hàng (Gian ăn uống: 53gian; Gian vật phẩm, triễn lãm công ty, đoàn thể: 20 gian)
■Số người tham dự (dự đoán): Khoảng 100.000người
■Đơn vị tổ chức: Ban tổ chức  “ Vietnam Festival 2011” : Đ ại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản

【Trưởng ban tổ chức phía Nhật】 – Ông IWAO MATSUDA 
【Trưởng ban tổ chức phía Việt Nam】 – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền-Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

Ông NGUYỄN PHÚ BÌNH 

■Đơn vị hỗ trợ：
[Phía Nhật Bản]  Bộ ngoại giao, Bộ giao thông vận tải, Bộ công thương, Bộ giáo dục
[Phía Việt Nam] Bộ ngoại giao, Bộ văn hóa-thể thao và du lịch. 

Tổng quát về lễ hội
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Khái quát về hội trường

〔Cách đi〕

- Đi bộ 10 phút từ ga Yoyogi-hachiman, 
tuyến Odakyu

- Đi bộ 7 phút từ ga Yoyogi-kouen, 
tuyến Chiyoda 

- Đi bộ 10 phút từ ga Harajuku,
tuyến Yamanote,

- Đi bộ 15 phút từ ga Shibuya,
tuyến Yamanote

●Địa điểm：Tokyo-to, Shibuya-ku, 
Yoyogi Kamizono-cho, Jinnan 2 chomei
●Điện thoại     03-3469-6081 
●FAX              03-3469-6082
Công viên yoyogi được thành lâp lân đầu tiên 
Với mục đích cho các cuộc diễn tập quân sự.
Công viên(phía Bắc-khu vựcA) có  sân khấu ngoài 
Trời 
Khu vực quảng trường( phiá Nam)
Công viên  có  đồng cỏ xanh được  trồng  o 
Khu vưc  trung tâm,được mênh danh  là ốc  
Đảo  của thành phố.

〔Khái quát về công viên〕

Bản đồ công viên

※Sử dụng khu B 70.000m2 và khu sân khấu ngoài trời

Khu gian hàng 
ẩm thực

Sân khấu
Chính

(sân khấu ngòai trời)

Khu gian hàng
vật phẩm

〔Khái quát về công viên〕
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Các hoạt động của lễ hội

①Gian hàng ẩm thực
Bán các món ăn đặc sản của các quán ăn Việt Nam trong khu vực
Kanto như Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba…Sẽ có từ các món 
quen thuộc với người Nhật như phở, gỏi cuốn đến các món lạ mang
đậm hương vị của từng quán. 

②Gian hàng vật phẩm

③Gian triển lãm doanh nghiệp
Đặt gian giới thiệu về nhiều lĩnh vực như văn hóa,
thương mại, du lich…

Đặt góc bán thực phẩm, hàng tạp hóa, đồ mỹ nghệ của Việt Nam
※Có cả gian hàng từ Việt Nam sang

（Ví dụ）
・Nguyên liệu thực phẩm và thực phẩm đã chế biến của Việt Nam
・Gạo, đồ uống Việt Nam
・Hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu Việt Nam
・Hàng tạp hóa, sách dạy nấu ăn, truyện tranh, bưu thiếp…

Trình diễn nhạc POP của các ca sĩ Nhật-Việt, biểu diễn nhạc cụ 
dân tộc đàn Tơ-rưng, màn múa của học sinh, quần chúng, trình 
diễn thời trang áo dài…

④Biểu diễn nghệ thuật
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Ngày đăng kí:

Thứ 2,ngay 20-6-2011

Bảng khái quát gian hàng:

Đia chỉ liên lạc:

〒151-0051
Ban tổ chức Viet Nam Festival 2011
9F Nihon-Brunswick building 5-27-7 Sendagaya, Shibuya-ku,Tokyo

（G.A.Consultants Co.,Ltd.)
TEL:03-6380-5726 FAX:03-5369-8671 E-MAIL: info@vietnamfes.jp
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Loại số lượng Chi phí

Gian hàng  ẩm thực 50 250,000円

Mặt tiền cua lều  3.6m×chiều sâu 3.6m/bàn 2 cái,ghế 2 cái/nguồn  điện  3 kw,bình chũa cháy,Gian hàng  sử 
dụng  2 lều: đèn đài, hệ thống thoát nước,2 bồn rửa,nhà vê sinh, bình  nước nóng, tủ lạnh.

Gian hàng nước phía trước sân khấu 3 250,000円

kích cõ lểu chưa  xác định/ bàn 1 cái,ghế 2 cái/nguồn  điện  3 kw,bình chũa cháy
Ngoai ra,còn có các thiết bị cung cấp nước uống.

Gian hàng  vật phẩm 

20

180,000円

Mặt tiền cua lều  3.6m×chiều sâu 3.6m/bàn 2 cái,ghế 2 cái/nguồn  điện  1 kw, bình chũa cháy,Gian hàng  sử 
dụng  2 lều: đèn đài, 

Gian hàng  vật phẩm khác 
Va gian hàng triển lãm 150,000円

Mặt tiền cua lều  3.6m×chiều sâu 3.6m/bàn 2 cái,ghế 2 cái/nguồn  điện  1 kw, bình chũa cháy,Gian hàng  sử 
dụng  2 lều: đèn đài, 

Đối với việc bán bia sẽ có qui định riêng,sẽ được ban tổ chưc thông báo sau. Tùy theo tình hình số lượng gian hàng có thể thay đổi.
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