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Prime Minister Nguyen Tan Dung left Ha Noi yesterday for European 
tour. — Photo caffef.vn 

HA NOI (VNS) — Prime Minister Nguyen Tan Dung left Ha Noi yesterday, beginning an 
European tour that includes official visits to Belgium, the European Union (EU) and Germany, 
attending the 10th Asia-Europe Meeting (ASEM 10) in Italy, and a visit to the Vatican.  

The week-long tour is being made at the invitation of Belgian Prime Minister Elio Di Rupo, 
European Commission (EC) President Manuel Barroso, German Chancellor Angela Merkel, and 
Pope Francis.  

Prime Minister Dung is accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham 
Binh Minh; Minister and Head of the Office of the Government Nguyen Van Nen; Minister of 
Industry and Trade Vu Huy Hoang; Minister of Information and Communication Nguyen Bac 
Son; and other senior officials.  

During his visit, the PM will discuss ways to strengthen cooperation between Viet Nam and 
European partners.  

He will lead the Vietnamese delegation at the 10th Asia-Europe Meeting in Italy on October 16-
17, which will focus on "Responsible Partnership for Growth and Security."  

During his official visit to Belgium, the two sides will seek measures to foster bilateral co-
operation in various fields, including seaports, logistics, green growth and hi-tech industries.  



Since Viet Nam and Belgium established diplomatic relations on March 22, 1973, the two sides 
have enjoyed growing ties and closer coordination at multilateral forums, especially the United 
Nations and the framework of ASEM and ASEAN-EU cooperation.  

Bilateral trade has increased rapidly, reaching US$1.2 billion in 2010 from $395.4 million in 
2000. The figure hit $1.8 billion last year, up 17 percent year on year, and $1.3 billion in the first 
seven months of this year.  

Belgium is now the sixth largest export market for Viet Nam among European Union (EU) 
members, consuming mainly footwear, apparel, seafood, coffee, handbags, plastics and rubber. 
Meanwhile,Viet Nam imports from Belgium machines and spare parts, steel, chemicals and 
pharmaceuticals.  

As of August this year, Belgium had 15 projects worth $155 million in Viet Nam, ranking 35th 
among 96 countries and territories investing in the country.  

Viet Nam is also the only Asian country to receive official development assistance from Belgium 
with about $78 million for the 2011-15 period.  

Visiting the EU as guest of European Commission President Manuel Barroso, the Prime Minister 
is expected to discuss with the bloc specific future directions for partnership between both sides 
and urge an early conclusion to negotiations for an EU-Viet Nam free trade agreement (EVFTA). 
He will also call for stronger co-ordination between the two sides at multilateral forums.  

Viet Nam and the 28-member EU established diplomatic relations in 1990. The two sides signed 
a framework Partnership and Co-operation Agreement and EVFTA negotiations are underway.  

Viet Nam has set up strategic partnerships with six EU members – the UK, Germany, Spain, the 
Netherlands, France and Italy.  

Trade is a pillar of ties between the two sides, with the EU being the second largest trade partner 
and top export market for Viet Nam.  

From 1990-2013, two-way trade increased over 100 times from $295 million to $33.7 billion. In 
this year's January-July period, the figure hit $20.5 billion, a 7.33 per cent rise over the same 
period last year 

Viet Nam has enjoyed an average trade surplus of $3-5 billion with the EU over the past decade, 
equivalent to 50 percent of its exports.  

As of August, 23 of the EU's 28 members had invested in 1,503 projects totalling $18.55 billion. 
The EU and its members are the second ODA (official development assistance) and leading non-
refundable aid providers for Viet Nam. It has also committed investments of EUR400 million for 
Viet Nam in the 2014-20 period, up 30 per cent over the 2007-13 period.  



PM Dung's official visit to Germany will identify ways to implement the Viet Nam-Germany 
strategic plan of action as well as fostering bilateral cooperation in labour, vocational training, 
education and other joint projects.  

The two sides will also discuss celebration of the 40th anniversary of the Viet Nam-Germany 
diplomatic ties in 2015.  

After opening their diplomatic relationship on September 23, 1975, the two countries upgraded it 
to a strategic partnership in October 2011 during Chancellor Angela Merkel's visit.  

Bilateral trade has by around 10 per cent a year of late, reaching $7.7 billion last year, a year-on-
year rise of 18 per cent, and $4.9 billion in the first eight months of this year.  

As of August 2014, Germany had 232 projects with a total investment of $1.25 billion in Viet 
Nam, mostly in manufacture, energy, chemicals and pharmaceuticals.  

Germany also pledged $100 million in ODA for Viet Nam for 2014-2015, focusing on 
environmental protection, energy and vocational training.  

At the Vatican, the Vietnamese Prime Minister will request Pope Francis to continue guiding 
followers of the Viet Nam Catholic Church to act as good Catholics and good citizens.  

He will deliver the introductory keynote speech at the plenary session on global issues at the 10th 
Asia-Europe Meeting (ASEM) in Milan, Italy. He will also attend a dialogue between Asian and 
European businesses under the framework of the 14th Asia-Europe Business Forum.  

Viet Nam is expected to propose several initiatives for Asia-Europe co-operation, focusing on 
implementation of the Millennium Development Goals, vocational training and human resources 
development, water resource management, natural disaster response, and fostering the Mekong-
Danube cooperation.  

Viet Nam has participated in the ASEM for the last 18 years as proactive responsible member. It 
hosted the fifth ASEM in 2004 as also five ministerial meetings in economics, science-
technology, foreign affairs, education, and labour.  

Notably, Viet Nam's initiatives at the ninth ASEM in Laos in 2012 on water resources 
management and green growth as well as climate change response have been applauded by other 
members and became a regular activity of the forum.  

Ambassador and Head of the EU Delegation to Viet Nam, Franz Jessen, said that the country had 
been an active member of ASEM, and as a co-ordinator of the ASEAN-EU relations, worked 
hard to integrate ASEAN's interests within the inter-continental agency. — VNS 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/261314/prime-minister-dung-begins-european-
tour.html?bcsi_scan_A53BB446C5999838=yrq1tJ3dNSiaobOsxmNAy47ULmEDAAAA7xZ9B
Q==&bcsi_scan_filename=prime-minister-dung-begins-european-tour.html 



PM Dung begins visit to Belgium 

(VOV) - On the night of October 12 (Hanoi time) Prime Minister Nguyen Tan Dung and his 
entourage arrived at Brumil Brussels military airport, starting their official visit to Belgium.  

Updated : 10/13/2014 9:49:01 AM 

The high-level delegation was welcomed by Belgian government official, Vietnam Ambassador 
to Belgium Pham Sanh Chau along with embassy staff and Vietnamese expatriate community 
representatives in Belgium. 

Vietnam-Belgium relations have blossomed in the fields of politics, diplomacy and economics in 
recent years and both sides have closely coordinated at multilateral forums like the UN, ASEM 
and ASEAN-EU.  

Vietnam-Belgium trade turnover is seen as one of the bright spots of bilateral cooperation, 
reaching US$1.8 billion in 2013, up 17% on year. 

 

PM Nguyen Tan Dung and his entourage arriving at Brumil Brussels 

military airport for their official visit to Belgium. 

In the first half of this year alone, two-way trade turnover hit US$1.2 billion. Vietnam is the only 
Asian recipient of ODA from Belgium.  

PM Dung’s Belgium trip aims to further bilateral cooperation on each of the countries’ particular 
strengths including seaport, logistics, green growth, high technology, and development aid. 

The two sides will also compare notes on international issues of mutual concern.  

Immediately after his arrival in Brussels, Dung visited the Vietnam Embassy and talked with 
Vietnamese community representatives living in Belgium while informing them on the country’s 
socio-economic situation. 



 

Belgian officials greeting PM Nguyen Tan Dung at the airport. 

He suggested the Embassy and Vietnamese representative offices in Belgium to work harder to 
consolidate political trust and augment economic, trade and investment cooperation between 
Vietnam, Belgium and the European Union (EU) as positive contributions to the home country’s 
development. 

 

Vietnamese community representatives in Belgium welcoming PM Nguyen Tan Dung. 



Dung asked the Vietnam Embassy to pay due attention to the protection and support for 10,000 
Vietnamese nationals there. The Government leader expressed his desire the Vietnamese 
community will always reinforce solidarity, preserve national cultural identities and offer each 
other support, serving as a bridge for the furtherance of the sound friendship and relations 
between Vietnam and Belgium. 

http://english.vov.vn/Politics/PM-Dung-begins-visit-to-Belgium/282465.vov 

 

Vietnam PM arrives in Belgium, begins European visit  

Thanh Nien News  

Monday, October 13, 2014 14:41 

 

Prime Minister Nguyen Tan Dung shakes hands with Belgian officials after arriving at Brussels 
Military Airport on October 12. 2014. Photo credit: Vietnam News Agency 

Prime Minister Nguyen Tan Dung arrived in Belgium for the first leg of his week-long Europe 
visit on Sunday afternoon.  

The visit was made at the invitation of Belgian Prime Minister Elio Di Rupo.  

The two sides are scheduled to seek measures to foster bilateral partnership in various areas, 
including freight transportation, logistics, green growth and hi-tech industries, Vietnam News 
Agency reported. 

PM Dung will also visit the European Union (EU), Germany and the Vatican to discuss ways to 
further beef up the cooperation between Vietnam and its European partners.  



He will also attend the 10th Asia-Europe Meeting themed “Responsible Partnership for Growth 
and Security” in Italy from October 16 to 17.  

He is accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh, Minister 
and Chairman of the Government Office Nguyen Van Nen, Minister of Industry and Trade Vu 
Huy Hoang, Minister of Information and Communications Nguyen Bac Son and other senior 
officials. 

Vietnam and the 28-member European Union established diplomatic relations in 1990. The two 
sides signed a framework Partnership and Co-operation Agreement and the EU-Vietnam Free 
Trade Agreement negotiations are underway.  

Vietnam has set up strategic partnerships with six EU members – the UK, Germany, Spain, the 
Netherlands, France and Italy.  

Trade is a pillar of ties between the two sides, since the EU is Vietnam's second-largest trading 
partner and top export market for Vietnam. 

http://www.thanhniennews.com/politics/vietnam-pm-arrives-in-belgium-begins-european-visit-
32470.html 

 

Vietnam’s PM visits Belgium, one of its largest export markets  
Tuoitrenews 

Updated : 10/13/2014 15:13 GMT + 7 

 

Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung 



Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung arrived in Brussels on Sunday, starting his 
visit to Belgium to boost ties between Vietnam and the European country, which is the 
former’s sixth largest export market. 

The premier’s visit, which is made at the invitation of his Belgian counterpart Elio Di Rupo, is 
aimed at expanding bilateral comprehensive cooperation, especially in sea port, logistics, green 
growth, high technology, and development assistance, the Vietnam News Agency reported. 

During the visit, the two sides are expected to exchange views on regional and international 
issues of mutual concern. 

Over the past years, the Vietnamese-Belgian relations have seen good progress in various fields, 
including trade, investment and official development assistance (ODA). 

The two-way trade increased rapidly, increasing from US$395.4 million in 2000 to $1.2 billion 
in 2010. Last year, the figure reached $1.8 billion, up by 17 percent from 2012. In the first seven 
months of this year, the trade amounted to $1.3 billion. 

As the sixth largest export market of Vietnam among EU members, Belgium is importing from 
Vietnam various commodities, mainly seafood, coffee, rubber, footwear, apparels, handbags, and 
plastics. 
 
Meanwhile, Belgium mainly exports to Vietnam steel, chemicals, pharmaceuticals, machines and 
spare parts. 

Regarding investment, Belgium had 15 projects worth $155 million in Vietnam by August this 
year, ranking 35th among 96 countries and territories investing in the Southeast Asian country. 
 
In the 2011-15 period, Vietnam is the only Asian country to receive ODA from Belgium, valued 
at $78 million. 

Over the past several years, the two countries have also strengthened the exchange of high-level 
delegations and boosted their close coordination at multilateral forums. 

PM Dung’s visit to Belgium is part of his long-week tour, which will also include Germany, the 
European Union, and the Vatican, from October 12 to 18. 

 

http://tuoitrenews.vn/politics/23215/vietnams-pm-visits-belgium-one-of-its-largest-export-
markets 

 

 

PM Nguyen Tan Dung begins official visit to Belgium  
Monday, 13/10/2014 - 10:31 AM (GMT+7)  



 

PM Nguyen Tan Dung is warmly welcomed in Brussels on October 12. (Credit: VNA) 

NDO/VNA - Prime Minister Nguyen Tan Dung arrived in Brussels on October 12, 
beginning his official visit to Belgium at the invitation of his Belgian counterpart Elio Di 
Rupo. 
The PM’s visit to Belgium is aimed at fostering all-round bilateral co-operation, particularly in 
sea ports, logistics, green growth, high technology, and development assistance. 

The two sides will also discuss views on regional and international issues of mutual concern. 

Over the past years, Vietnamese-Belgian relations have seen good progress in various fields, as 
evidenced by the exchange of high-level delegations and close coordination at multilateral 
forums, especially at the United Nations and within the framework of the Asia-Europe Meeting 
and ASEAN-European Union (EU) co-operation. 

Bilateral trade increased rapidly, reaching US$1.2 billion in 2010 up from US$395.4 million in 
2000. The figure hit US$1.8 billion last year, up 17 percent year-on-year, and US$1.3 billion in 
the first seven months of this year. 

Belgium is now the sixth largest export market of Vietnam among EU members, consuming 
mainly footwear, apparel, seafood, coffee, handbags, plastics and rubber. Meanwhile, Vietnam 
imports machines and spare parts, steel, chemicals and pharmaceuticals from the European 
country. 

By August this year, Belgium had 15 projects totaling US$155 million in Vietnam, ranking 35th 
among 96 countries and territories investing here. 

Vietnam is also the only Asian country to receive official development assistance from Belgium 
receiving about US$78 million for the 2011-15 period. 

 

http://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/2861202-pm-nguyen-tan-dung-begins-
official-visit-to-belgium.html 

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/National/Politics/2014/10/111019/ 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/113975/pm-nguyen-tan-dung-begins-official-visit-
to-belgium.html 

 
 



Belgium, Vietnam in new period of cooperation  
 

(VOV) - New Belgian Prime Minister Charles Michel has applauded Vietnam’s recent 
socio-economic achievements that will create favourable conditions for propelling bilateral 
relations forward in the future. 

During the October 13 talks with his Vietnamese counterpart PM Nguyen Tan Dung, Charles 
Michel affirmed the need to enhance the relationship between Belgium and Asia-Pacific nations, 
particularly Vietnam, at both bilateral and multi-lateral frameworks. 

 

New Belgian PM Charles Michel welcoming PM Nguyen Tan Dung (L). 

He voiced strong support for the signing of the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), 
noting that the trade pact and the frame agreement on the Partnership and Cooperation 
Agreement (PCA) between Vietnam and the EU will lay a firm foundation for stronger all-sided 
cooperation between the two sides. 

The Belgian PM expressed hope that his Vietnamese counterpart’s current visit will help deepen 
bilateral ties for mutual benefit, as well as for peace, stability, cooperation and prosperity in the 
region and the world. 

PM Dung spoke highly of Belgium’s success in dealing with negative impacts caused by the 
global economic and financial crisis and help the country's stable economic growth bounce back. 



 

The two PMs emphasized that since Vietnam and Belgium established diplomatic ties in 1973, 
bilateral multifaceted cooperation has seen fine development in various fields, resulting in 
regular high-level visit exchange, including the most recent visit to Vietnam by Crown Prince 
Haakon Magnus and Princess Mette Marit in March 2014, and Vietnamese Party General 
Secretary Nguyen Phu Trong’s Belgium visit in January 2013. 

They consented to continue promoting high-level exchange visits and cooperation, and providing 
mutual support at multilateral forums like the UN, ASEM, ASEAN-EU, and the Francophone. 

They described the ASEM as an important dialogue channel and cooperation programme 
between the two continents, in which Vietnam and Belgium play a key role. 



 

Host and guest stressed the need to enhance trade links and facilitate business operations in such 
fields as seaports, logistics, transport, green growth, high technology, and aviation. 

They noted that the two countries will maintain the Vietnam-Belgium Joint Committee on 
Economic Cooperation’ meetings, to define prioritized cooperation areas and making EU-funded 
projects more efficient. 

Both sides expressed their pleasure at positive results of cooperation programmes, particularly 
the 2011-2015 Development Orientation Programme, and asked the Joint Committee to work out 
specific cooperation promotion measures after 2015. 

They said culture and education cooperation is a bright example of the Vietnam-Belgium 
relationship, and vowed to create the best possible conditions for universities and research 
institutes to foster cooperation and share experience. 



 

They also discussed issues related to cooperation and security in the Asia-Pacific region, laying 
emphasis on peace, stability, security, and free and safe navigation and aviation in the East Sea.  
 
The two government leaders agreed that disputes on territorial sovereignty should be resolved 
peacefully without the use of force or threat to use force in accordance with international law, 
including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Declaration on the 
Conduct of Parties in the East Sea (DOC) towards the building of a Code of Conduct in the East 
Sea (COC) in the near future. 

After the talks, PM Dung and PM Charles Michel witnessed a ceremony granting an investment 
license to Belgian company Rentaport in northern city of Hai Phong's Cat Hai island and the 
signing of a loan agreement from the Belgian government for Vietnam's small satellite project 
VNREDSAT 1B. 

http://english.vov.vn/Politics/Belgium-Vietnam-in-new-period-of-cooperation/282486.vov 

 

VN, Belgian premiers set co-operation priorities  

October, 14 2014 09:02:10 



 

Prime Minister Nguyen Tan Dung (left) and his Belgian counterpart 
Charles Michel review the guard of honour yesterday in Belgium. — 

VNA/VNS Photo Duc Tam 
HA NOI (VNS) — Vietnamese and Belgian prime ministers yesterday expressed satisfaction 
with the progress made in bilateral co-operation and agreed to prioritise links in seaport, 
logistics, transport, green technology, hi-tech industry, aviation and outer space sectors. 

Meeting in Brussels, Prime Minister Nguyen Tan Dung and his Belgian counterpart Charles 
Michel also agreed on maintaining the Viet Nam – Belgium Joint Committee on Economic 
Cooperation, saying it needs to set orientations for post-2015 growth in bilateral relations. 

Michel affirmed Belgium's support for the signing of a free trade agreement between European 
Union and Viet Nam that, together with the Partnership and Co-operation Agreement signed in 
2012, will lay the groundwork for strengthening ties individually and collectively. 

The two leaders also pledged to facilitate high-level visits and mutual support at multilateral 
forums and international organisations such as the United Nations, the Asia-Europe Meeting 
(ASEM) and Francophone.  

They said they would help universities and research institutes in both countries forge stronger 
relations, especially in the area of personnel training.  

Michel affirmed Belgium's strong desire to work bilaterally and multilaterally on security issues 
in the Asia-Pacific region.  

The two PMs stressed that peace, stability, security, safety, maritime and aviation freedom are 
crucial in the East Sea, agreeing also that disputes should be settled peacefully without the use of 



force or threat to use force in line with international law, including the 1982 United Nations 
Convention on the Law of the Sea and the Declaration on the Conduct of Parties in the East Sea.  

After the talks, the prime ministers witnessed the signing of an agreement on a second small 
satellite that would help Viet Nam's natural resources and disaster management efforts, as also a 
memorandum of understanding on investing in an industrial zone in the northern city of Hai 
Phong. 

FTA talks  

PM Dung and President of the European Commission (EC) Manuel Barroso yesterday issued a 
statement on orientations needed to conclude negotiations on the European Union (EU) – Viet 
Nam free trade agreement (EVFTA).  

In the statement released after their talks in Brussels, the two leaders reaffirm the importance of 
early completion of negotiations for the EVFTA, seen as a crucial tool for deepening the ties of 
"comprehensive partnership" between Viet Nam and EU.  

They say EU and Viet Nam wish to make the EVFTA a modern, comprehensive and balanced 
agreement so as to help both sides deal with current and future economic challenges.  

During their talks, Dung and Barroso also discussed other measures to promote co-operation 
between Viet Nam and the European Union (EU).  

They agreed to increase exchange visits by delegations at all levels, foster trade relations and 
increase co-operation in healthcare, education, human resources development, environmental and 
climate change.  

Dung thanked the EU for supporting Viet Nam's socio-economic development as well as its 
global integration process and hoped that the two sides would soon approve the Viet Nam-EU 
Partnership and Co-operation (PCA) agreement.  

Barroso affirmed that EC and EU member countries would closely co-operate in the task of 
boosting ASEAN-EU relations and applauded Viet Nam's contribution to regional growth.  

The two leaders also discussed regional and international issues of common concern. They 
stressed the need to ensure maritime and aviation security, safety and freedom in the East Sea.  

After the talks, PM Dung and EC President Barroso witnessed the signing of an agreement under 
which the EC will assist Viet Nam with 400 million euros during the 2014-20 period.  

European Council 

At a meeting between PM Dung and European Council President Herman Van Rompuy 
yesterday, the two sides expressed happiness at the development of Viet Nam-EU ties in politics, 
trade and investment and development co-operation.  



Dung said Viet Nam attached great importance to relations with EU and proposed that the 
European Council supports an early signing of the EVFTA. This would create fresh momentum 
for further strengthening of ties between the two sides, he said. — VNS 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/261365/vn-belgian-premiers-set--co-operation-
priorities.html 

 

Leaders of Vietnam, Belgium talk on priorities for cooperation  

Tuoitrenews 
Updated : 10/13/2014 22:02 GMT + 7 

 

 

Vietnam and Belgium have agreed that they will give priorities to cooperation in the fields 
of transport, logistics, seaport, aviation, outer space, green technology and hi-tech. 

The agreement was reached at the talk between visiting Prime Minister Nguyen Tan Dung and 
his Belgian counterpart Charles Michel in Brussels on Monday, the Vietnam News Agency 
reported. 

Both host and guest agreed to maintain the Vietnam – Belgium Joint Committee on Economic 
Cooperation mechanism, and shared the same view that the body needed to set out orientations 
for the post-2015 agenda soon. 



Belgium will facilitate the signing of the European Union – Vietnam free trade agreement, which 
will lay the foundation for joint work between EU member countries and Vietnam, PM Michel 
said. 

The two PM pledged to strengthen exchanges of high-level visits and contrinue to support each 
other at multilateral forums and international organizations. 

Both sides emphasized the importance of the Vietnam – Belgium coordination through the Asia-
Europe Meeting (ASEM), which they considered a channel of dialogue between the two 
continents. 

The two PMs also discussed measures to boost cooperation between the two countries’ 
universities and research institutes. 

Belgian PM Michel affirmed Belgium’s determination to strengthen bilateral and multilateral 
relations with countries Asia-Pacific region. 

Regarding the East Vietnam Sea, the two PMs agreed that peace, stability, security, safety, 
maritime and aviation freedom are crucial to the area. 

Any disputes in the East Vietnam Sea should be settled peacefully, without the use of force or 
threat to use force, and in line with international law, including the 1982 United Nations 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Declaration on the Conduct of Parties in 
the East Sea (DOC). 

After the meeting, the two PMs witnessed the signing of a memorandum of understanding on 
investing in an industrial park in the northern Vietnamese city of Hai Phong and an agreement on 
the second small satellite for Vietnam’s natural resources and disaster management. 

http://tuoitrenews.vn/politics/23225/leaders-of-vietnam-belgium-talk-on-priorities-for-
cooperation 

 

PM Dung seeks closer ties with Belgian parliament 
(VOV) -Prime Minister Nguyen Tan Dung met with Chairwoman of the Belgian Senate 
Sabine de Bethune and Deputy Chairperson of the Chamber, Françoise Schepmans on 
October 13. 

The Vietnamese PM spoke highly of the fruitful parliamentary relations between the two 
countries, and praised the active contributions of the Belgian Senate and Chamber to 
strengthening the relationship between Vietnam and Belgium over the past time. 

Both sides agreed to boost all-sided cooperation, particularly in trade and investment, and voiced 
mutual support at multilateral forums. 



They stressed the need to foster Vietnam-EU relations, with a view to ratifying the Partnership 
and Cooperation Agreement (PCA), recognizing the Southeast Asia nation’s full market 
economy status, and completing negotiations on the EU-Vietnam Free Trade Agreement 
(EVFTA) as soon as possible. 

 

PM Dung conveyed National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung’s invitation to the Belgian 
parliamentary leaders to visit Vietnam and attend the 132nd General Assembly of the Inter-
Parliamentary Union (IPU) in Hanoi. 

Later the same day, PM Dung visited the City Hall of Brussels and met with Brussels Mayor 
Ivan Mayeur who pledged his best effort to enhance the relationship between the two countries. 



 

Dung highlighted the important role of Brussels – a political, economic and cultural centre of 
Belgium – in beefing up the relationship between Vietnam and Belgium and the EU alike. 
Brussels is a good venue for Vietnam to introduce the beautiful image of its land and people to 
European friends. 

 

On October 14, the Vietnamese government leader held a meeting with the President of the 
parliament of the Federation of Wallonie-Bruxelles, Jean-Charles Luperto, and President of the 
Wallonie-Bruxelles Delegation, Rudy Demotte. 



 

Dung appreciated the 2013-2015 cooperation programme and cooperation orientations of the 
Wallonie-Bruxelles Delegation in Vietnam, saying they are practical and meet requirements for 
the country’s socio-economic development. 

 

On this occasion, PM Dung also laid a wreath at a fallen soldiers' memorial in Brussels. 

http://english.vov.vn/Politics/PM-Dung-seeks-closer-ties-with-Belgian-parliament/282504.vov 

 



Belgian press bolds Vietnamese Prime Minister’s visit  

17:39 | 15/10/2014  

(CPV) – Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung’s official visit to Belgium from 
October 12-14 has been lauded a success by both sides, contributing to boosting continued 
comprehensive, practical and effective development in the friendship and multilateral 
cooperation between Vietnam and Belgium, as well as making contributions to peace, 
stability and prosperity in the region and the world. The visit was covered bold in Belgian 
press agencies.  

 

Article “Official visit of the Prime Minister of Vietnam” on 
diplomatie.Belgium.be on October 13 

Entitled “Official visit of the Prime Minister of Vietnam”, the article ran on 
diplomatie.belgium.be on October 13 covering thoroughly the meeting between Belgian Prime 
Minister Charles Michel and Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Didier 
Reynders with the Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung and the Vietnamese Foreign 
Minister Pham Binh Minh at the Egmont Palace. “During their meeting, the ministers discussed 
economic questions as well as the excellent bilateral relations between our two countries. The 
ministers expressed their wish to further deepen both political and trade relations, particularly in 
the areas of port development, green economy and aeronautics,” the article said. 



The website of the Federation of Enterprises in Belgium (FEB) ran a detailed article on the 
Belgium - Vietnam Business Forum, stressing that the event was a great success when Belgium 
and European organizations talked directly with the Vietnamese Prime Minister and Ministers. 
The article said that in his speech, the Vietnamese Prime Minister gave special assessment on 
business opportunities for Belgian and European enterprises in Vietnam, especially in 
infrastructure, green technology, transport and telecommunications. He also invited Belgian and 
foreign investors to increase activities in Vietnam through Public–Private Partnership (PPP).  

Meanwhile, 7sur7.be focused on the meeting of the two Belgian and Vietnamese leaders with the 
signing of two important documents. The 1st related to a EUR62 million from Belgium to finance 
Vietnam’s 2nd sub-satellite to be launched into orbit in 2017 to observe natural resources and 
disasters. The 2nd one was a memorandum of understanding on investment promotion for the 
industrial zone of Hai Phong Port between Rent-A-Port in Anvers City and Dinh Vu industrial 
zone in Hai Phong City. The article also mentioned the good relationship between Belgium and 
Vietnam as it stressed that Vietnam is one of 18 countries being considered for participation in a 
development cooperation partnership and the only Asian country enjoying the consideration.  

Le Soir online website at lesoir.be, one of the largest daily newspapers in Belgium, ran an article 
stressing that Prime Minister, Nguyen Tan Dung is the first foreign guest received by new Prime 
Minister, Charles Michel only 3 days after taking up the position. The article also stressed 
positively the important deals signed during the visit.  

Many other Belgian newspapers and websites, including lalibre.be, rtbf.be và sudinfo.be, 
dhnet.be delivered articles on Vietnamese Prime Minister’s visit to Belgium.  

The articles also mentioned the meeting and talks between the Vietnamese Prime Minister and 
the President of the European Commission, José Manuel Barroso and the President of the 
European Council, Herman Van Rompuy, stressing an important target of the visit in promoting 
the negotiations for the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) so that it can be agreed 
and signed at the earliest opportunity, creating impetus for the Vietnam – EU in the near future./. 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN_ID=680130&CO_
ID=30294 

 

Việt Nam có vị trí đặc biệt với Bỉ  

Cập nhật lúc 19h37" , ngày 10/10/2014 

(VnMedia) - Tuy Bỉ là một thị trường nhỏ nhưng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Bỉ 
ở mức cao so với nhiều nước Liên minh Châu Âu (EU) và châu Âu khác, đặc biệt là xuất 
khẩu của Việt Nam do hàng hóa từ Việt Nam được vào Bỉ để đưa sang các nước Tây Âu 
khác (cảng Antwerp của Bỉ là một trong những hải cảng trung chuyển hàng hóa lớn ở châu 
Âu).  



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm đến 
Vương quốc Bỉ hồi đầu năm ngoái (Ảnh: TTXVN) 

 
Hiện Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Anh, Hà Lan, Pháp 
và Tây Ban Nha). Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Bỉ chủ yếu là giày dép, dệt may, thủy sản, 
cà phê, túi xách. Ngoài ra, gỗ, cao su, sản phẩm nhựa, đá và kim loại quý là những mặt hàng có 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh và tiềm năng còn lớn. 

Việt Nam nhập từ Bỉ chủ yếu là máy móc thiết bị phụ tùng, sắt thép, hóa chất, tân dược. Bỉ là thị 
trường nhập khẩu lớn nhất trong EU và thứ 3 châu Âu (sau Nga và Ucraina) về sắt thép; là thị 
trường lớn thứ 4 trong EU về máy móc thiết bị và phụ tùng. 

Giai đoạn 2000-2010, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh, ổn định, từ 395,4 
triệu USD năm 2000 lên đến 1,2 tỷ USD năm 2010. Kim ngạch hai chiều năm 2013 đạt 1,8 tỷ 
USD, và 7 tháng đầu năm nay đạt 1,3 tỷ USD. 

Về đầu tư, tính đến hết tháng 8/2014, Bỉ có 51 dự án với tổng số vốn đầu tư đạt 155 triệu USD, 
đứng thứ 35/96 nước và vùng lãnh thổ có FDI vào Việt Nam. FDI của Bỉ chủ yếu vào các lĩnh 
vực công nghiệp chế biến chế tạo. 

Hiện Việt Nam cũng đã có 2 dự án đầu tư vào Bỉ, đó là Trung tâm xúc tiến thương mại tại 
Bruxelles (152.000 USD) và dự án Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Thủy sản châu Âu 
(90.000 USD). 

Việt Nam - nước châu Á duy nhất được nhận hỗ trợ phát tri ển của Bỉ 

Quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Bỉ bắt đầu từ năm 1977 nhưng bị gián đoạn từ năm 
1979 đến 1989. Trong năm 1992, quan hệ hợp tác phát triển chính thức được nối lại. Hiện Việt 
Nam là nước châu Á duy nhất được nhận hỗ trợ phát triển của Chính phủ Bỉ. 



Quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ được thực hiện qua rất nhiều 
nguồn. Ngoài quan hệ hợp tác chính thức với Chính phủ Liên bang, Việt Nam cũng đang nhận 
được viện trợ không hoàn lại của các Cộng đồng, các vùng của Bỉ và các tổ chức của Bỉ. 

Từ năm 1977 đến nay, Bỉ đã cho Việt Nam vay và viện trợ không hoàn lại gần 300 triệu USD 
(trong đó viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 60%). 

Hồi tháng 1 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có chuyến thăm chính thức đến 
Vương quốc Bỉ. Tại đây, ông đã khẳng định, Việt Nam coi Bỉ là đối tác quan trọng, là cầu nối 
cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-EU. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vị trí của Bỉ ở châu Âu và 
trên thế giới, coi Bỉ là đối tác quan trọng, là cầu nối cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam với 
EU và các nước châu Âu khác. 

Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đánh giá cao vị trí của Việt Nam cũng như những 
đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sự hợp tác, phát triển trong khu vực; đánh giá cao chính 
sách đổi mới và những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong những năm qua; khẳng định 
Việt Nam là một nước ưu tiên trong quan hệ hợp tác của Bỉ. 

Kiệt Linh 

http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_3034059/viet-nam-co-vi-tri-dac-biet-voi-bi.html# 

 

Thủ tướng lên đường thăm và làm việc tại châu Âu 

20:50, 12/10/2014 

(Chinhphu.vn) – Sáng 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu 
Việt Nam lên đường thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), Cộng hòa Liên 
bang Đức (từ ngày 13-15/10), tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, 
Cộng hòa Italy (từ ngày 16-17/10) và thăm Tòa thánh Vatican (ngày 18/10/2014). 
 
Quan hệ Việt Nam-Bỉ phát tri ển tốt đẹp  

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng theo lời 
mời của Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa 2 
nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, dịch vụ kho vận, tăng trưởng 
xanh, công nghệ cao, viện trợ phát triển; đồng thời hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và 
khu vực cùng quan tâm. 

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Bỉ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực; 
hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại 
Liên hiệp quốc và trong khuôn khổ ASEM, ASEAN-EU. Quan hệ thương mại, đầu tư gia tăng 



liên tục, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2012; 
trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của Bỉ vào Việt Nam đạt 
trên 155 triệu USD. Việt Nam là nước châu Á duy nhất nhận viện trợ phát triển của Bỉ (khoảng 
78 triệu USD cho giai đoạn 2011-2015). Hiện hai bên đang tập trung hợp tác trong những lĩnh 
vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển và dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công 
nghệ xanh, y tế, giáo dục… 

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-EU 

Quan hệ Việt Nam-EU phát triển thực chất và toàn diện với việc hai bên chính thức ký Hiệp định 
khung Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) và đang hướng tới kết thúc đàm phán Hiệp định 
thương mại tự do (EVFTA). 

Về chính trị, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi và tiếp xúc cấp cao; lãnh đạo cấp cao hai bên 
luôn khẳng định coi trọng quan hệ và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt tương xứng với 
tiềm năng và vị thế của hai bên. 

EU là đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển. Trao đổi 
thương mại song phương liên tục tăng từ 15-20% hằng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2014, kim 
ngạch thương mại hai chiều đạt 17,5 tỷ USD (tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2013). Tính 
đến tháng 6/2014, 23/28 nước thành viên EU có đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 
đạt gần 18,4 tỷ USD. EU và các nước thành viên là nhà tài trợ song phương lớn thứ 2 về ODA và 
là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. 

Chuyến thăm EU của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm trao đổi phương hướng hợp 
tác Việt Nam-EU trong thời gian tới, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán EVFTA và thảo luận về 
việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN-EU. 

Tri ển khai Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam-Đức  

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai bên 
thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Đức tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng 
đầu của Việt Nam trong châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm 2014 
đạt khoảng 3,6 tỷ USD. Tính đến tháng 8/2014, đầu tư trực tiếp của Đức vào Việt Nam đạt 1,25 
tỷ USD với 232 dự án còn hiệu lực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất thiết bị, năng lượng, hóa 
chất, y dược… Đức cam kết cung cấp 100 triệu USD viện trợ phát triển cho Việt Nam trong giai 
đoạn 2014-2015, tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên là môi trường, năng lượng và dạy nghề. Năm 
2015, hai nước sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2015). 

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
nhằm triển khai Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam-Đức; thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước 
trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực lao động, đào tạo nghề, giáo dục và các dự án đã lớn đã 
ký kết; chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức trong 
năm 2015 và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. 

Việt Nam-Thành viên tích cực của ASEM 



Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Cộng hòa Italy từ 
ngày 16-17/10. 

Với chủ đề “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững”, Hội nghị cấp cao ASEM 
10 có sẽ tập trung thảo luận 4 nội dung chính là: các vấn đề kinh tế-tài chính và kết nối Á-Âu; 
các vấn đề toàn cầu; các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; định hướng tương lai ASEM. 
Ngoài ra, trước thềm Hội nghị cấp cao ASEM 10 sẽ diễn ra cuộc họp cấp cao không chính thức 
ASEAN-EU. 

Qua 18 năm tham gia ASEM, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, năng động và có trách 
nhiệm, phát huy được vai trò và vị thế tại Diễn đàn, nổi bật nhất là việc tổ chức thành công Hội 
nghị cấp cao ASEM 5 (2004) và 5 Hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực: kinh tế, công nghệ-
thông tin, ngoại giao, giáo dục, lao động. 

Để tiếp tục nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với EU và các đối tác quan trọng khác trong ASEM 
cũng như đóng góp cho quan tâm chung, trong năm 2014, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đề 
xuất, sáng kiến tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như thực hiện các “Mục tiêu Thiên niên kỷ” 
(xóa nghèo), đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, quản lý nguồn nước, ứng phó thiên tai, 
thúc đẩy hợp tác cụ thể Mekong-Danube. Việt Nam cũng sẽ tổ chức Hội thảo ASEM không 
chính thức về nhân quyền lần thứ 14 với chủ đề “Doanh nghiệp và quyền con người” (Hà Nội, 
18-20/11), hoạt động lớn nhất Việt Nam đăng cai năm nay trên tư cách thành viên Hội đồng nhân 
quyền Liên Hợp Quốc, góp phần tăng cường đối thoại và hiểu biết giữa 2 châu lục. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 10 lần này nhằm tiếp 
tục chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của Hội nghị, nâng cao vị thế của Việt Nam; 
phối hợp trong các vấn đề phát triển, an ninh; tăng cường hợp tác song phương với các nước 
thành viên nhằm nâng tầm quan hệ đối tác.  

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Vatican 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Tòa thánh Vatican theo lời mời của Giáo hoàng Francis vào 
ngày 18/10 tới nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Vatican. 

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Vatican tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Lãnh đạo 
cấp cao của Việt Nam như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Giáo hoàng nhân các chuyến thăm tới Italy. 
Hai bên đã tổ chức 5 vòng đàm phán của Nhóm Công tác hỗn hợp về quan hệ Việt Nam-Vatican. 
Từ tháng 4/2011, Đặc phái viên không thường trú của Vatican tại Vi ệt Nam đã thực hiện nhiều 
chuyến thăm mục vụ tại Vi ệt Nam, tham gia các hoạt động tôn giáo lớn của Giáo hội Công giáo 
Việt Nam và thăm các địa phương. 

Nguyễn Hoàng 

http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-len-duong-tham-va-lam-viec-tai-chau-
Au/210833.vgp 



 

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ và Liên hiệp 
châu Âu  

Thứ bảy, 11/10/2014 - 09:47 PM (GMT+7)  

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ E.Ru-pô và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) 
M.Ba-rô-xô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm chính thức Bỉ và Liên hiệp 
châu Âu (EU). Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam 
với Vương quốc Bỉ và quan hệ hợp tác nhiều mặt Vi ệt Nam - EU. 

Nằm ở trung tâm của châu Âu, Bỉ đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người 
và tính theo GDP. Là một trong những nước thành viên sáng lập, Bỉ chủ trương xây dựng một 
EU mạnh và nhất thể hoá sâu rộng. Quan hệ giữa Việt Nam với Bỉ đang phát triển tích cực trong 
nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư. Bỉ coi trọng quan hệ với Vi ệt Nam, đánh 
giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam và là một đối tác quốc tế đóng góp tích cực vào sự 
thành công của Việt Nam qua chương trình hợp tác phát triển. Hai bên phối hợp tích cực trên 
diễn đàn đa phương, nhất là tại LHQ và trong khuôn khổ ASEM, ASEAN - EU. Mối quan hệ tốt 
đẹp này được đánh dấu bởi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao mà gần đây nhất là chuyến thăm 
Bỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013 và của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng năm 
2011; chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Bỉ Phi-líp năm 2012 và của Phó Thủ tướng G.La-nốt 
năm 2014. 

Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Bỉ có những bước phát triển 
tích cực. Hiện Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam trong EU và là thị trường 
nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong EU với kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục, 
đạt 1,8 tỷ USD năm 2013. Tính đến hết tháng 8-2014, Bỉ có 51 dự án tại Vi ệt Nam với tổng số 
vốn đầu tư đạt 155 triệu USD. Từ năm 1977 đến nay, Bỉ đã cho Việt Nam vay và viện trợ không 
hoàn lại gần 300 triệu USD, trong đó viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 60%. Việt Nam là 
nước châu Á duy nhất nhận viện trợ phát triển của Bỉ giai đoạn 2011 - 2015. Hai bên tập trung 
hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển và dịch vụ hậu cần, 
giao thông vận tải, công nghệ xanh, y tế, giáo dục - đào tạo. 

Ðặt trụ sở tại Bỉ, "trái tim" của châu Âu, EU gồm 28 nước thành viên, dân số hơn 500 triệu 
người, GDP 16.773 tỷ USD. Chuyến thăm chính thức EU của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn 
ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU phát triển thực chất, toàn diện với việc hai bên chính 
thức ký Hiệp định khung Ðối tác và Hợp tác toàn diện (PCA), hướng tới kết thúc đàm phán Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi và tiếp 
xúc cấp cao, đánh dấu bằng chuyến thăm EU của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013 và 
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2010. Về phía EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rôm-
pơi thăm Việt Nam năm 2012, Chủ tịch EC G.Ba-rô-xô thăm Việt Nam năm 2014. Việt Nam đã 



thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với sáu nước thành viên EU gồm: Anh, Ðức, Tây Ban Nha, 
Hà Lan, Pháp và I-ta-li-a. Hai bên tích cực hợp tác trong các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc 
tế. 

EU và các nước thành viên là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai về ODA và cung cấp viện trợ 
không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. EU cam kết tăng viện trợ cho Việt Nam 400 triệu ơ-rô 
giai đoạn 2014 - 2020. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EU đang phát 
triển ngày càng năng động với kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn bảy lần, từ mức 4,5 tỷ 
USD năm 2001 lên 33,7 tỷ USD năm 2013. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai và lần đầu vượt 
Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào năm 2012. Về đầu tư, tính đến 
tháng 6-2014, đã có 23 trong số 28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 18,4 
tỷ USD. 

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thúc đẩy quan 
hệ hợp tác song phương về cảng biển, dịch vụ kho vận, tăng trưởng xanh, công nghệ cao, thúc 
đẩy hợp tác về viện trợ phát triển. Trọng tâm chuyến thăm chính thức Liên hiệp châu Âu của Thủ 
tướng là trao đổi phương hướng hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới, thúc đẩy sớm 
kết thúc đàm phán EVFTA và thảo luận tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như 
Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN - EU... 

Chúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên hiệp châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hữu nghị và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Bỉ và 
EU bước sang trang mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên 
thế giới. 

NHÂN DÂN  

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/xa-luan/item/24542802-tang-cuong-quan-he-huu-nghi-hop-
tac-giua-viet-nam-voi-vuong-quoc-bi-va-lien-hiep-chau-au.html 

 

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên đường thăm chính thức EU 
Chủ nhật, 05:38, 12/10/2014 
VOV.VN - Sáng 12/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam 
thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU). 

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Elio Di Rupo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) 
Manuel Barroso, Thủ tướng Đức Merkel, Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Giáo hoàng Francis, 
sáng 12/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời Hà 
Nội sang thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) và Đức từ ngày 13-15/10, 
tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Italy từ ngày 16-17/10 và 
thăm Tòa thánh Vatican trong ngày 18/10 tới. 



Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Liên minh Châu Âu (EU) và các thành viên 
quan trọng của thực thể kinh tế, chính trị đặc thù này là Đức, Bỉ và Italy với thông điệp: thúc đẩy 
quan hệ hợp tác toàn diện, rộng lớn hơn và sâu sắc hơn với Liên minh Châu Âu nói chung và với 
từng thành viên của EU nói riêng. Điều mà dư luận trong nước và cả quốc tế đang đặc biệt quan 
tâm là tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU đang trong giai đoạn cán 
đích. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso. (Ảnh: Thành Chung) 

Cách đây đúng 4 năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban Châu âu Barroso đã 
tuyên bố khởi động đàm phán hiệp định quan trọng này. Sau 10 vòng đàm phán với kết quả tích 
cực, hai bên cùng bày tỏ quyết tâm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - 
EU vào cuối năm nay. Chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng chỉ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu 2 tháng cũng là 
một trong những động thái ngoại giao tin cậy, thể hiện quyết tâm chính trị của cả hai bên cùng 
nỗ lực cao nhất đạt mục tiêu đề ra trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do, đồng thời trong 
chuyến thăm lần này, hai bên cũng sẽ cụ thể hóa những cam kết đã tuyên bố, nhất là trong sử 
dụng nguồn vốn ODA 400 triệu EUR mà EU dành cho Việt Nam từ nay đến năm 2020, tập trung 
vào 2 lĩnh vực là năng lượng bền vững và quản trị quốc gia... 

Sau chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu, Bỉ và Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ 
tới Milan, Italy để tham dự Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 10, gọi tắt là ASEM 
10. Đây là diễn đàn đối thoại không chính thức giữa các Nguyên thủ, Người đứng đầu Chính phủ 
53 quốc gia thành viên của hai châu lục, lãnh đạo Liên minh Châu Âu và Ban thư ký ASEAN. 
Qua 18 năm tham gia ASEM, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, năng động và có trách 
nhiệm với nhiều sáng kiến khởi xướng và duy trì các cơ chế hợp tác thiết thực liên quan đến hợp 
tác về ứng phó với thiên tai, quản lý nguồn nước, an ninh lương thực, tăng trưởng xanh… 

Tham dự ASEM 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong ba nhà lãnh đạo đầu tiên phát 
biểu dẫn đề tại phiên họp toàn thể về các vấn đề toàn cầu, tiếp tục đóng góp các đề xuất, sáng 
kiến đang là mối quan tâm chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Người đứng đầu Chính 
phủ nước ta – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là một trong ba nhà lãnh đạo cấp cao Châu Á 
được mời gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu đến từ hai châu lục Á-Âu trong 
khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 14. Trong hai ngày diễn ra Hội nghị Cấp cao 



ASEM 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ có các cuộc trao đổi, tiếp xúc song phương với 
nhiều Nguyên thủ và Người đứng đầu Chính phủ các quốc gia nhằm thắt chặt sự tin cậy chính trị 
và thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư…vvv. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso thăm Việt Nam hồi tháng 

8/2014. 
Kết thúc Hội nghị Câp cao ASEM 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời Milan đến Roma để 
thăm Tòa thánh Vatican. Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Vatican trên 
cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quan hệ tích cực Việt 
Nam-Vatican. Đến nay, hai bên đã tổ chức 5 vòng đàm phán của Nhóm công tác hỗn hợp về 
quan hệ Việt Nam-Vatican. Đặc phái viên không thường trú của Vatican tại Vi ệt Nam cũng đã 
thực hiện nhiều chuyến thăm mục vụ tại Vi ệt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động tôn giáo 
lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam và thăm các địa phương.  

Chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu, Bỉ, Đức; tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 10 và 
thăm Tòa thánh Vatican tại Italy của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần nâng cao vai trò, 
vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thắt chặt tin cậy chính trị, thúc đẩy 
hợp tác toàn diện, thực chất, cụ thể trên các lĩnh vực giữa Việt Nam với các quốc gia, không chỉ 
đem lại lợi ích thiết thực cho các bên, mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng 
trong khu vực và trên thế giới./.  

Thành Chung/VOV 
http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tham-chinh-thuc-eu-357398.vov 

 

 

Thủ tướng tới Brussels, bắt đầu chuyến thăm Bỉ 

07:40, 13/10/2014 



(Chinhphu.vn) – Chiều 12/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và 
Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ 
theo lời mời của Thủ tướng Bỉ. 

 

 

Đại diện giới chức Bỉ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay có Đại diện Chính phủ Bỉ; Đại sứ Việt 
Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu; đại diện cộng đồng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại 
Bỉ; Đại sứ các nước ASEAN; Đại sứ EU tại Vi ệt Nam; Đại sứ Đức, Đại sứ Italy… 

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm thúc 
đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác trong 
lĩnh vực cảng biển, dịch vụ kho vận, tăng trưởng xanh, công nghệ cao, viện trợ phát triển; đồng 
thời hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. 

Trong ngày đầu tiên tới Vương quốc Bỉ, chiều tối 12/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ 
quan đại diện của Việt Nam và đại diện cộng đồng người Vi ệt tại Bỉ. 



 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc 
tốt đẹp nhất đến các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và cộng 
đồng người Vi ệt đang học tập, làm ăn sinh sống tại Bỉ.  

Đồng thời Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung, song với sự nỗ lực của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước tiếp tục đạt được những kết quả 
khá toàn diện trên các mặt, trong đó nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, 
xuất khẩu tăng mạnh, dự trữ ngoại tệ của đất nước tăng lên, đảm bảo các cân đối vĩ mô; an sinh 
xã hội được bảo đảm; an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tiềm lực an ninh 
quốc phòng không ngừng được củng cố và tăng cường… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đại sứ quán cũng như cơ quan đại diện của Việt Nam 
tại Bỉ đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam-Bỉ cũng như giữa 
Việt Nam với Liên minh Châu Âu trong thời gian qua. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ quán Việt Nam cũng như các cơ quan đại diện 
Việt Nam tại Bỉ tiếp tục nỗ lực, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hợp tác song phương 
Việt Nam-Bỉ trên các mặt, nhất là tăng cường quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, sự ủng hộ, 
tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước, 2 dân tộc; thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương 
mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... giữa 2 nước. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cần tiếp tục làm tốt 
công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ đồng bào trong học tập, làm ăn, sinh sống; thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng bào 
ta ở Bỉ. 



 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện kiều 
bào tại Bỉ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn bà con người Vi ệt đang làm ăn, sinh sống, học tập tại 
Bỉ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc 
sống; chấp hành tốt luật pháp của nước sở tại; duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; 
hướng về cội nguồn quê hương đất nước; đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hữu và 
hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bỉ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi kiều bào ta ở nước ngoài 
là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; luôn làm hết mình trong công tác bảo 
hộ kiều bào; tạo các điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Vi ệt ở nước ngoài có cuộc sống ổn 
định, hoà nhập với xã hội sở tại; duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hoá dân 
tộc Việt Nam... 

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Bỉ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực; 
hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại 
Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEM, ASEAN-EU. 
 
Quan hệ thương mại, đầu tư gia tăng liên tục, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 1,8 
tỷ USD, tăng 17% so với năm 2012; trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Đầu tư 
trực tiếp của Bỉ vào Việt Nam đạt trên 155 triệu USD. 
 
Việt Nam là nước châu Á duy nhất nhận viện trợ phát triển của Bỉ (khoảng 78 triệu USD cho giai 
đoạn 2011-2015). Hiện hai bên đang tập trung hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên như phát 
triển cơ sở hạ tầng cảng biển và dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, y tế, giáo 
dục… 
 
Nguyễn Hoàng 



http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-toi-Brussels-bat-dau-chuyen-tham-
Bi/210868.vgp 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/201808/thu-tuong-bat-dau-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-
bi.html 

http://vtc.vn/thu-tuong-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-bi.311.511166.htm 

http://www.vietnamplus.vn/video-thu-tuong-nguyen-tan-dung-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-
bi/285868.vnp 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/24553902-thu-tuong-nguyen-tan-
dung-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-bi.html 

 

VN - Bỉ trao đổi về hợp tác và an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương 

14/10/2014 01:23  

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 13.10 (giờ VN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 

đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel trong khuôn khổ chuyến thăm chính 

thức Vương quốc Bỉ. 

 
Thủ tướng Charles Michel đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: 

TTXVN 



Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa 
EU và VN, cho rằng hiệp định này cùng với Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện 
(PCA) giữa VN và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa VN và 
các thành viên EU. Hai thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại châu Á - 
Thái Bình Dương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự 
do hàng hải và hàng không ở biển Đông. 

Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Vương quốc Bỉ và VN cho 
dự án vệ tinh nhỏ VN thứ 2 quan sát tài nguyên thiên nhiên và thiên tai; Bản ghi nhớ hợp tác xúc 
tiến đầu tư phát triển dự án Khu công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

Cũng trong ngày 13.10, tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở thủ đô Brussels (Bỉ), Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch EC Manuel Barroso.  

Trường Sơn 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141014/vn-bi-trao-doi-ve-hop-tac-va-an-ninh-tai-chau-a-
thai-binh-duong.aspx 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bỉ 

19:23, 13/10/2014 

(Chinhphu.vn) – Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng, chiều 13/10 (giờ Việt Nam), 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel trong khuôn 
khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ.  

 



Thủ tướng Nguyễn Tấn và Thủ tướng Bỉ Charles Michel nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn 
cấp cao và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ngài Charles Michel vừa chính thức 
nhậm chức Thủ tướng Bỉ; đánh giá cao thành công của Chính phủ Bỉ trong việc khắc phục những 
tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới, đưa kinh tế Bỉ trở lại đà tăng 
trưởng. 

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam những 
năm qua. Sự phát triển tích cực này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ song 
phương trong thời gian tới. 

Hai Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-
2014), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những phát triển, thể hiện qua nhiều 
chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Bỉ (3/2012) và chuyến 
thăm Bỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1/2013).  

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau 
tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc (UN), Hội nghị Cấp cao Á-
Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu 
(ASEAN-EU) và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie).  

Hai bên đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp cao Á-Âu, coi đây là một kênh đối thoại, chương 
trình hợp tác và trao đổi quan trọng giữa hai châu lục, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác 
Việt Nam-Bỉ qua cơ chế này. 

Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, cho rằng 
hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam 
và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc 
gia thành viên EU.  

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, 
kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ 
xanh, công nghệ cao, hàng không-vũ trụ. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp 
về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế, xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu quả 
các dự án đã và đang thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai 
nước cũng như hợp tác vùng, cộng đồng. 

Hai bên hài lòng trước những kết quả đã đạt được của các Chương trình hợp tác định hướng, đặc 
biệt là Chương trình hợp tác định hướng 2011-2015; khẳng định vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về 
hợp tác phát triển, nhất trí cần sớm trao đổi thống nhất các phương hướng hợp tác cho giai đoạn 
sau năm 2015, đảm bảo duy trì và tăng cường quan hệ song phương. 



 

Việt Nam và Bỉ nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước 
tiếp xúc, kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Hai bên cho rằng hợp tác văn hóa-giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước; khẳng định tạo 
điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm, hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo đội ngũ chất lượng cao. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ đã trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại 
châu Á-Thái Bình Dương.  

Bỉ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác với khu vực cả trong khuôn khổ song phương và đa 
phương.  

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và 
hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển 1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 

Thủ tướng Bỉ bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng lần này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt 
Nam và Bỉ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực cho hai nước, góp phần tích cực vào 
hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. 

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã chứng kiến 
lễ ký Hiệp định giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam cho dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ 2 quan sát 
tài nguyên thiên nhiên và thiên tai; Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án Khu 
công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

Nguyễn Hoàng 



http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-Nguyen-Tan-
Dung-hoi-dam-voi-Thu-tuong-Bi/210937.vgp 

http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/thu-tuong-nguyen-tan-dung-hoi-dam-voi-thu-tuong-
bi_t114c1065n80320 

 

Việt Nam, Bỉ nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt 

08:10 ngày 14 tháng 10 năm 2014 

TP - Trong cuộc hội đàm chiều 13/10 tại Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ 
Charles Michel nhất trí t ăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch 
vụ hậu cần, công nghệ cao, hàng không - vũ trụ… 

 

Thủ tướng Bỉ Charles Michel tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 13/10. Ảnh: Bình Minh 

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Bỉ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 12 đến 
14/10.  

Hợp tác phát triển vệ tinh nhỏ  

Thủ tướng Bỉ Charles Michel khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa 
EU và Việt Nam, cho rằng hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn 
diện giữa Việt Nam và EU là cơ sở vững chắc cho việc thúc đẩy phát triển hợp tác nhiều mặt 
giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên EU.  

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp 
xúc, kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công 
nghệ xanh, công nghệ cao, hàng không - vũ trụ…  



Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ 
kinh tế, xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu quả các dự án đã và đang được thực hiện, nâng 
cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như hợp tác vùng, cộng đồng. 

Hai bên cũng khẳng định tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước đẩy 
mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo đội ngũ chất lượng cao. 

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Charles Michel chứng kiến lễ ký hiệp 
định giữa Bỉ và Việt Nam về dự án vệ tinh nhỏ thứ hai của Việt Nam dùng để quan sát tài 
nguyên thiên nhiên và thiên tai; bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án Khu công 
nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

Nhất trí v ấn đề biển Đông  

Trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp 
tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế. Hai bên đánh giá cao vai trò 
của Hội nghị cấp cao Á-Âu, coi đây là một kênh đối thoại, chương trình hợp tác và trao đổi quan 
trọng giữa hai châu lục, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Việt Nam - Bỉ qua cơ chế này. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel cũng trao đổi về các vấn đề hợp 
tác và an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương. Thủ tướng Bỉ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp 
tác với khu vực cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.  

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và 
hàng không ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 
1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển 
Đông và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao thành công của Chính phủ Bỉ trong việc khắc phục 
những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, đưa kinh tế Bỉ trở lại đà 
tăng trưởng.  

Thủ tướng Bỉ Charles Michel khẳng định, những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam những 
năm qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới. 

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/viet-nam-bi-nhat-tri-thuc-day-hop-tac-nhieu-mat-770842.tpo 

 

Việt Nam và Bỉ ký Hiệp định tín dụng trị giá hơn 14,7 triệu EUR 
14/10/2014 14:55  

(TBTCO) - Ngày 13/10, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng 
Vương quốc Bỉ Charles Michel, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Didier Reynders 



và Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Công Nghiệp đã ký Hiệp định tín 
dụng trị giá 14,713 triệu EUR.  

 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Didier Reynders Vương quốc Bỉ và Thứ trưởng 

Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp (hàng đầu, bên trái) kí kết hiệp định. 

Số tiền này nhằm tài trợ cho Dự án “Vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ hai quan sát tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường và thiên tai” (Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1B).  

Đây là hợp phần thuộc gói tín dụng của Chính phủ Bỉ, với tổng trị giá 63 triệu EUR, tài trợ cho 
dự án với mục tiêu phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao tiềm lực trong lĩnh 
vực công nghệ cao, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và thực hiện nhiệm vụ trong Chiến 
lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam.  

Vệ tinh VNREDSat-1B là loại vệ tinh quang học siêu phổ, sẽ là vệ tinh quan sát trái đất thứ hai 
của Việt Nam, phối hợp với vệ tinh VNREDSat-1 để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám 
phục vụ công tác quản lý giám sát tài nguyên thiên nhiên môi trường và thiên tai. 

Dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1B được kỳ vọng sẽ tăng cường đẩy mạnh việc triển khai hệ 
thống vệ tinh quan sát trái đất gồm 2-3 vệ tinh từ nay đến năm 2020, qua đó từng bước làm chủ 
công nghệ và tiến tới tự thiết kế chế tạo một phần cho đến toàn bộ quả vệ tinh./. 

QLN&TC ĐN 
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-10-14/viet-nam-va-bi-ky-ket-hiep-
dinh-tin-dung-nha-nuoc-tri-gia-14713-trieu-eur-14303.aspx 

 

 



Bỉ khẳng định ủng hộ Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do với EU 
Thứ 2, 21:43, 13/10/2014 

VOV.VN - Hai Thủ tướng Việt Nam và Bỉ đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng và 
thống nhất các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước 

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, 
chiều 13/10 (theo giờ Việt Nam), tại lâu đài Egmont ở thủ đô Brussels, Tân Thủ tướng Vương 
quốc Bỉ Charles Michel đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại 
biểu cấp cao nước ta sang thăm chính thức Vương quốc Bỉ. 

Hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng và thống nhất các biện pháp 
nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. 

Phía Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, cho 
rằng hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt 
Nam và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các 
quốc gia thành viên EU. 

http://vov.vn/media/audio/bi-khang-dinh-ung-ho-viet-nam-ky-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-voi-
eu-357757.vov 

 

Việt Nam – Bỉ hợp tác làm vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ 2 
Thứ Hai, 13/10/2014 - 18:06 

(Dân trí) - Đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Đại biểu cấp 
cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ 
theo lời mời của Thủ tướng Charles Michel. 

Sáng nay theo giờ địa phương, tức chiều nay theo giờ Hà Nội, Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng đãđược tổ chức trọng thể tại Lâu đài Egmont. Sau Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngđã 
có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel. 

Tại cuộc hộiđàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Ngài Charles Michel vừa 
chính thức nhậm chức Thủ tướng Bỉ; đánh giá cao thành công của Chính phủ Bỉtrong việc khắc 
phục những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, đưa kinh tế Bỉ trở lại 
đà tăng trưởng. Thủ tướng Bỉ Charles Michel đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của 
Việt Nam những năm qua. Sự phát triển tích cực này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường 
quan hệ song phương trong thời gian tới. 

Hai Thủ tướng nhấn mạnh trải qua hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-
2014), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những phát triển, thể hiện qua nhiều 



chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Bỉ(3/2012) và chuyến 
thăm Bỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (01/2013).  

Hai Bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau 
tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Hội nghịCấp cao Á-Âu 
(ASEM), Diễn đàn hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu 
(ASEAN-EU) và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie). Hai bên đánh giá cao vai trò của Hội nghị 
cấp cao Á-Âu, coi đây là một kênh đối thoại, chương trình hợp tác và trao đổi quan trọng giữa 
hai châu lục, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Việt Nam – Bỉ qua cơ chế này. 

Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, cho rằng 
hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam 
và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc 
gia thành viên EU.  

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, 
kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ 
xanh, công nghệ cao, hàng không – vũ trụ. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn 
hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế,xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu 
quả các dự án đã và đang thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai 
nước cũng như hợp tác Vùng, Cộng đồng. 

Hai Bên hài lòng trước những kết quả đã đạt được của các Chương trình hợp tác định hướng, đặc 
biệt là Chương trình hợp tác định hướng 2011-2015; khẳng định vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về 
hợp tác phát triển, nhất trí cần sớm trao đổi thống nhất các phương hướng hợp tác cho giai đoạn 
sau năm 2015, đảm bảo duy trì và tăng cường quan hệ song phương. 

Hai Bên cho rằng hợp tác văn hóa - giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước; khẳng định 
tạođiều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm, hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo đội ngũ chất lượng cao. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ đã trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại 
Châu Á – Thái Bình Dương. Bỉ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác với khu vực cảtrong 
khuôn khổ song phương và đa phương.  

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và 
hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển 1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quảTuyên bố về cách ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 



Thủ tướng Bỉ bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng lần này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt 
Nam và Bỉ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực cho hai nước, góp phần tích cực vào 
hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thếgiới. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, hữu nghị của Chính phủ Bỉ dành cho 
Thủ tướng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ, hân hạnh mời Thủ tướng Bỉ sớm 
thăm Việt Nam. 

Ngay sau hộiđàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã chứng kiến 
lễký Hiệp định giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam cho dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ2 quan sát 
tài nguyên thiên nhiên và thiên tai; Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án Khu 
công nghiệp Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng. 

P.Thảo  

http://dantri.com.vn/xa-hoi/viet-nam-bi-hop-tac-lam-ve-tinh-nho-viet-nam-thu-2-955116.htm 

 

Báo chí Bỉ đưa tin nổi bật chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
Thứ 3, 20:46, 14/10/2014 

Chuyến thăm Bỉ và EU của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 12-14/10 đã trở thành tâm 
điểm của báo chí Bỉ. 

Trang điện tử tờ Lesoir, một trong những tờ nhật báo lớn nhất nước Bỉ chạy tiêu đề lớn “Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng, vị khách nguyên thủ nước ngoài đầu tiên của của tân Thủ tướng 
Charles Michel”. 

Trong khi đó, một tờ nhật báo lớn khác của Bỉ là Lalibre Belgique cũng đưa một tiêu đề tương tự 
nhưng nhấn mạnh thêm chi tiết thú vị là ông Charles Michel đã đến từ rất sớm để chuẩn bị vì đây 
là ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Bỉ. 



 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam 

Tờ 7/7 lại tập trung vào nội dung cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Bỉ - Việt. Đó là việc ký kết 2 
văn kiện hợp tác. Văn kiện đầu tiên liên quan đến việc Bỉ dành cho Việt Nam khoản vay viện trợ 
phát triển trị giá 62 triệu Euro để hỗ trợ Việt Nam thực hiện phóng tiểu vệ tinh thứ 2 quan sát tài 
nguyên thiên nhiên và thiên tai có tên VNRREDSat-1b. 

Theo nhà thầu dự án là tập đoàn Spacebel thì nếu dự án thành công thì Việt Nam có thể tự chủ 
trong việc giám sát các hiện tượng như phá rừng, ô nhiễm nguồn nước, lụt lội, các hoạt động 
nông nghiệp và ngư nghiệp, cũng như hậu quả của biến đổi khí hậu. 

Văn kiện thứ 2 là Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án khu công nghiệp 
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giữa Công ty Rent-A-Port của thành phố Anvers của Bỉ với khu 
công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng. Đây là dự án được phía Bỉ đặc biệt quan tâm vì nó mở ra cơ 
hội hợp tác trong lĩnh vực cảng biển vốn là thế mạnh của Bỉ. 

Tờ 7/7 cũng đề cập tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam khi nhấn mạnh Việt Nam là một 
trong 18 nước, và là nước duy nhất ở châu Á, được Bỉ coi là đối tác Hợp tác vì sự phát triển./. 

Theo VTV 

http://vov.vn/chinh-tri/bao-chi-bi-dua-tin-noi-bat-chuyen-tham-cua-thu-tuong-nguyen-tan-dung-
358013.vov 

http://vtv.vn/tin-tuc/bao-chi-bi-dua-tin-noi-bat-chuyen-tham-cua-thu-tuong-nguyen-tan-dung-
20141014193539272.htm 

 

 



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc giới chức và doanh nghiệp Bỉ 
Thứ 3, 19:45, 14/10/2014 

VOV.VN - Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ giới chức Bỉ và đối thoại với đại diện các doanh nghiệp 
hàng đầu của Bỉ và Việt Nam. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ (12-14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng đã có cuộc hội kiến với bà Chủ tịch Thượng viện Sabine De Bethune và bà Phó Chủ tịch 
Hạ viện Bỉ Françoise Schepmans. 

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Thượng viện Bỉ và Phó Chủ tịch Hạ viện Bỉ nhiệt liệt hoan nghênh 
chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính 
phủ Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu một bước phát triển mới tốt đẹp trong quan hệ 
Việt - Bỉ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa Nghị viện hai nước và 
đóng góp của Thượng viện và Hạ viện Bỉ vào việc tăng cường quan hệ Việt - Bỉ thời gian qua. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Nghị viện Bỉ nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác 
trên mọi mặt và trên tất cả các cấp, đẩy mạnh hợp tác phát triển và gia tăng trao đổi thương mại, 
đầu tư giữa Bỉ và Việt Nam. Lãnh đạo Nghị viện Bỉ nhấn mạnh, Thượng viện và Hạ viện Bỉ sẽ 
tích cực hỗ trợ cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng hơn nữa. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam 

Hai bên đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Bỉ tại các diễn đàn đa phương, nhất trí 
tăng cường phối hợp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định 
Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA), sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt 
Nam và hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU. 



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời 
lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện 
Thế giới (IPU) lần thứ 132 tại Hà Nội.  

** Trong khuôn khổ chuyến thăm Chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã 
đến thăm Tòa Thị chính thành phố Brussels. 

Thị trưởng thành phố Brussels Ivan Mayeur nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ niềm hân hạnh được 
đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Tòa 
Thị chính; đồng thời khẳng định thành phố Brussels sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho hợp 
tác Việt - Bỉ và quan hệ Việt Nam - EU.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cám ơn sự đón tiếp của Hội đồng thành phố Brussels và Thị 
trưởng Ivan Mayeur. Thủ tướng nhấn mạnh Brussels với tư cách là trung tâm chính trị hành 
chính, kinh tế văn hóa của Vương quốc Bỉ, Thủ đô của Liên minh châu Âu, thực sự là tác nhân 
đang tham gia tích cực vào việc tăng cường hợp tác Việt Nam - Bỉ cũng như quan hệ Việt Nam - 
EU, là nơi diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người 
Việt Nam đến bạn bè Bỉ và EU. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam 

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Thủ hiến 
cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Rudy Demotte. 

Tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ hiến Rudy Demotte đã đánh giá quan hệ giữa 
Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp thời gian qua đã có nhiều phát triển tích cực. 
Thủ tướng đánh giá Chương trình hợp tác giai đoạn 2013 - 2015 và các định hướng hợp tác của 
cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp với Vi ệt Nam đều rất thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ hiến Rudy Demotte bày tỏ vui mừng trước hợp tác Việt - 
cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp không chỉ dừng lại ở cấp song phương mà còn ở tầm quốc tế, 
nổi bật là sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ Tổ chức Pháp ngữ, một cầu nối quan 
trọng gắn kết Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp nhiều năm qua. 

Thủ hiến Rudy Demotte nhấn mạnh: Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp rất coi trọng quan hệ 
với Vi ệt Nam, đánh giá cao hiệu quả hợp tác và mong muốn tiếp tục triển khai nhiều chương 
trình, dự án hợp tác mới với Vi ệt Nam, nêu rõ cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp sẽ tiếp tục 
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ Việt-Bỉ. 

** Cũng tại Brussels, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch Nghị viện cộng đồng người 
Bỉ nói tiếng Pháp Jean-Charles Luperto. 

Tại buổi gặp, Chủ tịch Jean-Charles Luperto đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng 
người Bỉ nói tiếng Pháp thời gian qua đã nhiều bước tiến triển tích cực và cho rằng hai bên có 
thể mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, giảng dạy tiếng Pháp sang các 
lĩnh vực mới như hợp tác giữa các trường đại học, hợp tác đào tạo nghề.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc triển khai hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai 
bên, cảm ơn sự đóng góp tích cực của Nghị viện cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cho sự phát 
triển quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng người Bỉ 
nói tiếng Pháp nói riêng. Thủ tướng đề nghị Nghị viện cộng đồng người nói tiếng Pháp cùng với 
các cấp chính quyền của cộng đồng tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác về mọi mặt giữa Việt 
Nam và Bỉ cũng như thúc đẩy quan hệ giữa các Cơ quan Nghị viện hai bên. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có 
cuộc gặp và đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam. 



Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - EU mà lãnh đạo hai bên quyết tâm ký kết trong thời gian sớm nhất sẽ tạo ra cơ hội rất lớn 
cho các doanh nghiệp Việt Nam và EU.  

Trả lời câu hỏi của các nhà doanh nghiệp Bỉ về những ưu tiên của Việt Nam trong quá trình hội 
nhập quốc tế, cũng như độ mở của thị trường Việt Nam trong một số lĩnh vực, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và tham gia 8 
Hiệp định thương mại tự do, hiện Việt Nam đang tiếp tục đàm phán 6 hiệp định thương mại tự 
do khác, trong đó có Hiệp định thương mại tự do với EU và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương. Như vậy, Việt Nam đã và sẽ mở cửa tất cả các lĩnh vực cho các doanh nghiệp nước 
ngoài theo đúng lộ trình đã cam kết.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết phát triển cơ sở hạ tầng là một trong 3 ưu tiên đột phá để 
đảm bảo nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp 
nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam và đây sẽ tiếp tục là lĩnh vực 
được đặc biệt ưu tiên khuyến khích đầu tư ở Việt Nam, nhất là theo mô hình đối tác công – tư 
(PPP); đồng thời khẳng định các doanh nghiệp nước ngoài hoàn toàn có thể tham gia đầu tư vào 
hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt, bệnh viện… ở Việt Nam.  

“Vi ệt Nam đã sẵn sàng cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và việc đàm phán Hiệp 
định này sớm kết thúc lúc nào sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên lúc ấy” - Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng nhấn mạnh./. 

Thành Chung/VOV 
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771347.tpo 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bỉ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, gặp 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu  

Thứ hai, 13/10/2014 - 09:43 PM (GMT+7)  



 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu M.Ba-rô-xô đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: ĐỨC TÁM 
(TTXVN) 

Chiều 13-10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội đàm với 
Thủ tướng Bỉ Sác-lơ Mi-sen trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. 

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Ngài Sác-lơ Mi-sen vừa chính thức 
nhậm chức Thủ tướng Bỉ; đánh giá cao thành công của Chính phủ Bỉ trong việc khắc phục những 
tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, đưa kinh tế Bỉ trở lại đà tăng 
trưởng. Thủ tướng Bỉ Sác-lơ Mi-sen đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam 
những năm qua. Sự phát triển tích cực này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ 
song phương trong thời gian tới. 

Hai Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-
2014), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những phát triển, thể hiện qua nhiều 
chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Bỉ và chuyến thăm Bỉ 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và 
tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp 
quốc (UN), Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia 
Ðông - Nam Á và Liên hiệp châu Âu (ASEAN-EU) và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie). Hai 
bên đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp cao Á - Âu, coi đây là một kênh đối thoại, chương 
trình hợp tác và trao đổi quan trọng giữa hai châu lục, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác 
Việt Nam - Bỉ qua cơ chế này. 

Thủ tướng Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, 
cho rằng hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Ðối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa 
Việt Nam và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và 
các quốc gia thành viên EU. 



Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, 
kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ 
xanh, công nghệ cao, hàng không - vũ trụ. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn 
hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế, xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu 
quả các dự án đã và đang thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai 
nước cũng như hợp tác vùng, cộng đồng. 

Hai bên hài lòng trước những kết quả đã đạt được của các Chương trình hợp tác định hướng, 
nhất là Chương trình hợp tác định hướng giai đoạn 2011-2015; khẳng định vai trò của Ủy ban 
Hỗn hợp về hợp tác phát triển, nhất trí cần sớm trao đổi thống nhất các phương hướng hợp tác 
cho giai đoạn sau năm 2015, bảo đảm duy trì và tăng cường quan hệ song phương. 

Hai bên cho rằng hợp tác văn hóa - giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước; khẳng định tạo 
điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm, hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo đội ngũ chất lượng cao. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ đã trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại 
châu Á - Thái Bình Dương. Thủ tướng Bỉ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác với khu vực 
cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa 
bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Ðông, giải quyết tranh chấp 
bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp 
quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và 
hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt 
được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC). 

Thủ tướng Bỉ bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng lần này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt 
Nam và Bỉ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực cho hai nước, góp phần tích cực vào 
hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, hữu nghị của Chính phủ Bỉ dành cho 
Thủ tướng và các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ, hân hạnh mời Thủ tướng Bỉ sớm 
thăm Việt Nam. 

* Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Sác-lơ Mi-sen đã chứng 
kiến lễ ký Hiệp định giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam cho dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ 2 
quan sát tài nguyên thiên nhiên và thiên tai; Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án 
Khu công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

* Tối 13-10 (giờ Việt Nam), tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở thủ đô Brúc-xen (Bỉ), Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) M.Ba-rô-xô. Tại hội 



đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội và chính sách đối 
ngoại của mỗi bên, trao đổi biện pháp thúc đẩy toàn diện hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - 
Liên hiệp châu Âu (EU). 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trong thời gian qua, 
cảm ơn EC và các nước thành viên EU đã hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
quốc tế của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai bên sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp 
định khung Ðối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) và ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA) vào thời gian sớm nhất, đề nghị EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị 
trường cho Việt Nam vào thời điểm hai bên kết thúc đàm phán. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
nhất trí với Chủ tịch EC rằng việc hoàn tất EVFTA sẽ giúp Việt Nam với tư cách một nền kinh tế 
thị trường hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn 
mạnh EVFTA cùng với PCA là những trụ cột chính trị và kinh tế quan trọng, vững chắc để quan 
hệ hợp tác Việt Nam - EU ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng và mong đợi của cả 
hai bên. 

Chủ tịch M.Ba-rô-xô đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam và 
bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ; khẳng định EC và các nước thành 
viên EU sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU; nhấn mạnh mong muốn tăng 
cường hơn nữa quan hệ ASEAN - EU; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại khu vực và cam 
kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của EU vào hợp tác ASEAN - EU, hợp tác 
Mê Công - Ða-nuýp trong khuôn khổ ASEM; khẳng định với vai trò Ðiều phối viên quan hệ 
ASEAN - EU, Việt Nam ủng hộ sự tham dự của EU vào các vấn đề khu vực do ASEAN đóng 
vai trò chủ đạo và nỗ lực thúc đẩy hướng tới quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU. 

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi ở các cấp; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam 
và EU đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau; đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại và hợp 
tác phát triển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, đào tạo 
nguồn nhân lực, môi trường, biến đổi khí hậu... 

Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC cũng trao đổi 
về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm an 
ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Ðông. Chủ tịch EC khẳng định lại lập trường 
của EU ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, 
nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; kêu gọi các bên liên quan 
không tiến hành các hành động đơn phương gây phương hại cho hòa bình, ổn định ở khu vực, 
thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy 
tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC). 



Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC M.Ba-rô-xô đã chứng kiến lễ ký 
chính thức khoản viện trợ trị giá 400 triệu ơ-rô của EC dành cho Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 
và ra Tuyên bố chung Việt Nam - EU về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - EU (EVFTA). (Toàn văn Tuyên bố chung đăng trên số báo ra hôm nay). Tiếp 
đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm. 

* Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và EU, tối 13-10 (theo giờ Việt Nam), Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu V.Rôm-pơi tại 
trụ sở Hội đồng châu Âu. 

Tại cuộc gặp, hai bên đều bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam và EU trong thời gian 
qua có nhiều bước phát triển nhanh chóng và tích cực, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại 
giao, thương mại - đầu tư và hợp tác phát triển. Hiện EU là một trong những đối tác thương mại 
lớn nhất của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ 
với EU, thông báo cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu về kết quả hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu M. Ba-rô-xô về các biện pháp thúc đẩy quan hệ mà hai bên đã nhất trí và việc hai bên ra 
Tuyên bố chung Việt Nam - EU về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng châu Âu tích cực ủng 
hộ để hai bên có thể ký hiệp định trong thời gian sớm nhất, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam - 
EU trong thời gian tới. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Rôm-pơi đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực, 
khẳng định lập trường của EU là ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Ðông bằng các biện pháp 
hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ, Công ước của 
LHQ về Luật Biển năm 1982; kêu gọi các bên liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về 
ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC). 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/24557702-thu-tuong-nguyen-tan-
dung-hoi-dam-voi-thu-tuong-bi-va-chu-tich-uy-ban-chau-au-gap-chu-tich-hoi-dong-chau-
au.html 

 

Thủ tướng tiếp xúc song phương giới chức Bỉ 

09:46, 14/10/2014 

(Chinhphu.vn) – Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, ngày 13/10, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ; thăm Tòa Thị chính 
thành phố Brussels và một số cuộc gặp quan trọng khác. 

 



 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ, bà Sabine De Bethune. Ảnh: 
VGP/Nhật Bắc 

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Sabine De Bethune và Phó Chủ tịch Hạ viện Bỉ 
Françoise Schepmans, các nhà lãnh đạo Nghị viện Vương quốc Bỉ nhiệt liệt hoan nghênh chuyến 
thăm đất nước Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt 
Nam, nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu một bước phát triển mới tốt đẹp trong quan hệ hai nước.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa Nghị viện hai nước và 
đóng góp của Thượng viện và Hạ viện Bỉ vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Bỉ thời gian 
qua.  

Thủ tướng và hai vị lãnh đạo Nghị viện Bỉ nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên mọi mặt 
và trên tất cả các cấp, đẩy mạnh hợp tác phát triển và gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư giữa 
Bỉ và Việt Nam. Hai vị lãnh đạo Nghị viện Bỉ nhấn mạnh Thượng viện và Hạ viện Bỉ sẽ tích cực 
hỗ trợ cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng hơn nữa. 



 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Hạ viện Bỉ, bà Françoise Schepmans. Ảnh: 
VGP/Nhật Bắc 

Hai bên đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Bỉ tại các diễn đàn đa phương, nhất trí 
tăng cường phối hợp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU, thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Đối 
tác và Hợp tác toàn diện (PCA), sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam 
và hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng mời lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh 
Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132 tại Hà Nội.  

 



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thị trưởng Brussels Ivan Mayeur. Ảnh: 
VGP/Nhật Bắc 

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Tòa Thị chính thành phố Brussels. 

Thị trưởng Brussels Ivan Mayeur nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ niềm hân hạnh được đón Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Tòa Thị 
chính. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Brussels với tư cách là trung tâm chính trị, hành chính, 
kinh tế văn hóa của Vương quốc Bỉ, thủ đô của Liên minh châu Âu thực sự là tác nhân đang 
tham gia tích cực vào việc tăng cường hợp tác Việt Nam-Bỉ cũng như quan hệ Việt Nam-EU, là 
nơi diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Vi ệt 
Nam đến bạn bè Bỉ và EU. 

Thị trưởng Ivan Mayeur khẳng định thành phố Brussels sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho 
hợp tác hai nước và quan hệ Việt Nam-EU.  

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ hiến Cộng đồng người Vi ệt nói tiếng Pháp, ông Rudy 
Demotte. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trong cuộc gặp Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Rudy Demotte, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng và Thủ hiến Rudy Demotte đã đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng người 
Bỉ nói tiếng Pháp thời gian qua đã có nhiều phát triển tích cực.  



Thủ tướng đánh giá Chương trình hợp tác giai đoạn 2013-2015 và các định hướng hợp tác của 
cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp với Vi ệt Nam đều rất thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế-xã hội ở Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ hiến Rudy Demotte bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác 
Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp không chỉ dừng lại ở cấp song phương mà còn ở 
tầm quốc tế, nổi bật là sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ Tổ chức Pháp ngữ, một cầu 
nối quan trọng gắn kết Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp nhiều năm qua. 

Thủ hiến Rudy Demotte nhấn mạnh cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp rất coi trọng quan hệ với 
Việt Nam, đánh giá cao hiệu quả hợp tác và mong muốn tiếp tục triển khai nhiều chương trình, 
dự án hợp tác mới với Vi ệt Nam, đồng thời khẳng định cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp sẽ 
tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ Việt-Bỉ. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Jean-
Charles Luperto. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tiếp sau cuộc gặp với Thủ hiến Rudy Demotte, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch 
Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Jean-Charles Luperto. 

Chủ tịch Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Jean Charles Luperto nhắc lại những ấn 
tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam của ông cách đây hai năm. 

Ông Jean Charles Luperto đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng 
Pháp thời gian qua đã có nhiều tiến triển tích cực và cho rằng hai bên có thể mở rộng hợp tác từ 
các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, giảng dạy tiếng Pháp sang các lĩnh vực mới như hợp tác 
giữa các trường đại học, hợp tác đào tạo nghề.  



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc triển khai hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai 
bên, cảm ơn sự đóng góp tích cực của Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cho sự phát 
triển quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ 
nói tiếng Pháp nói riêng. Thủ tướng đề nghị Nghị viện Cộng đồng người nói tiếng Pháp cùng với 
các cấp chính quyền của cộng đồng tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác về mọi mặt giữa Việt 
Nam và Bỉ cũng như thúc đẩy quan hệ giữa các Cơ quan Nghị viện hai bên. 

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc 

http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-tiep-xuc-
song-phuong-gioi-chuc-Bi/211000.vgp 

 

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đi vào chiều sâu và thiết thực 
Thứ 2, 18:00, 13/10/2014 

VOV.VN - Hai Thủ tướng thống nhất các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp và 
thúc đẩy hợp tác song phương. 

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, 
chiều 13/10 (theo giờ Việt Nam), tại lâu đài Egmont ở thủ đô Brussels, Tân Thủ tướng Vương 
quốc Bỉ Charles Michel đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại 
biểu cấp cao nước ta sang thăm chính thức Vương quốc Bỉ.  

Hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng và thống nhất các biện pháp 
nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.  

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ngài Charles Michel vừa chính thức 
nhậm chức Thủ tướng Bỉ. 



 
Tân Thủ tướng Bỉ chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao thành công của Chính phủ Bỉ trong việc khắc phục 
những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, đưa kinh tế Bỉ trở lại đà 
tăng trưởng.  

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam những 
năm qua.  

Sự phát triển tích cực này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ song phương 
trong thời gian tới. 

Hai Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-
2014), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những phát triển, thể hiện qua nhiều 
chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Bỉ (3/2012) và chuyến 
thăm Bỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1/2013).  

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau 
tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như: Liên Hợp quốc (UN), Hội nghị Cấp cao Á-
Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu 
(ASEAN-EU) và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie).  

Hai Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp cao Á-Âu, coi đây là một kênh đối thoại, 
chương trình hợp tác và trao đổi quan trọng giữa hai châu lục, khẳng định tầm quan trọng của 
hợp tác Việt Nam – Bỉ qua cơ chế này. 

Phía Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, cho 
rằng hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt 
Nam và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các 
quốc gia thành viên EU.  



 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michelcũng nhất trí tăng cường hợp tác 
thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên 
như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ cao, hàng không 
– vũ trụ.  

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ 
kinh tế, xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu quả các dự án đã và đang thực hiện, nâng cao 
hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như hợp tác Vùng, Cộng đồng. 

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những kết quả đã đạt được của các Chương trình hợp tác 
định hướng, đặc biệt là Chương trình hợp tác định hướng 2011-2015; khẳng định vai trò của Ủy 
ban Hỗn hợp về hợp tác phát triển, nhất trí cần sớm trao đổi thống nhất các phương hướng hợp 
tác cho giai đoạn sau năm 2015, đảm bảo duy trì và tăng cường quan hệ song phương.  

Hai bên cũng cho rằng hợp tác văn hóa - giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước; khẳng 
định tạo điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi 
kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo đội ngũ chất lượng cao. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michelđã trao đổi về các vấn đề hợp tác 
và an ninh tại Châu Á – Thái Bình Dương.  

Bỉ khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác với khu vực cả trong khuôn khổ song phương và đa 
phương.  

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và 
hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc về Luật 
Biển 1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).  



 
Hai bên tiến hành hội đàm 

Thủ tướng BỉCharles Michelbày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng kết quả chuyến thăm chính thức Bỉ của 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt 
giữa Việt Nam và Bỉ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực cho hai nước, góp phần tích 
cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, hữu nghị của Chính phủ Bỉ dành cho 
Thủ tướng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, đồng thời hân hạnh 
mời Thủ tướng Bỉ sớm thăm Việt Nam.... 

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã chứng 
kiến lễ trao Giấy phép đầu tư cho Công ty Rentaport đầu tư tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải 
Phòng.  

Đây là một dự án điển hình trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.  

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận nguồn vốn vay của Chính phủ Bỉ dành cho Việt 
Nam trong không khổ dự án vệ tinh nhỏ VNREDSAT 1B./. 

Thành Chung/VOV 

http://vov.vn/chinh-tri/dua-quan-he-hop-tac-viet-nambi-di-vao-chieu-sau-va-thiet-thuc-
357730.vov 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Quốc khách đầu tiên của tân Thủ tướng Bỉ 

10:19, 15/10/2014 

(Chinhphu.vn) - Một trong những tờ báo lớn nhất nước Bỉ chạy tiêu đề lớn “Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng, nguyên thủ nước ngoài đầu tiên làm khách của tân Thủ tướng Charles Michel”. 



Chuyến thăm Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong bối cảnh các đảng phái ở Bỉ vừa 
kết thúc gần 5 tháng đàm phán để thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2014. 

 

Thủ tướng Bỉ Charles Michel cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự. Ảnh: Lesoir 

Chuyến thăm Bỉ và EU của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 12-14/10 đã trở thành tâm 
điểm của báo chí nước Bỉ ngày 13/10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các đảng phái ở đất 
nước này vừa kết thúc gần 5 tháng đàm phán để thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử 
tháng 5/2014. 

Trang điện tử Lesoir, một trong những tờ báo lớn nhất nước Bỉ chạy tiêu đề lớn “Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng, nguyên thủ nước ngoài đầu tiên làm khách của tân Thủ tướng Charles 
Michel” và đi kèm với đó là bức ảnh Thủ tướng Bỉ Charles Michel cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng duyệt đội danh dự.  

Trong khi đó, một tờ nhật báo lớn khác của Bỉ là Lalibre Belgique cũng đưa một tiêu đề tương 
tự, nhưng nhấn mạnh thêm chi tiết thú vị là ông Charles Michel đã đến từ rất sớm để luyện tập 
nghi lễ này, vì đây là nghi lễ đón nguyên thủ quốc gia lần đầu tiên của ông và cũng là ngày làm 
việc đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Bỉ. 

Ngoài việc đưa những bức hình, tờ báo thuộc sở hữu nhà nước “RTL”  còn đưa thêm bản tin 
truyền hình cho biết, cuộc gặp giữa 2 vị lãnh đạo Việt Nam và Bỉ đã thu hút sự chú ý của đông 
đảo người dân Bỉ khi đứng quan sát từ ngoài cổng sắt. 

Trong khi đó, tờ 7/7 lại tập trung vào nội dung cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Bỉ-Việt. Đó là việc 
ký kết 2 văn kiện hợp tác. Văn kiện đầu tiên liên quan đến việc Bỉ dành cho Việt Nam khoản vay 
viện trợ phát triển trị giá 62 triệu euro để hỗ trợ Việt Nam thực hiện phóng tiểu vệ tinh thứ 2 
quan sát tài nguyên thiên nhiên và thiên tai có tên VNRREDSat-1b. 



Theo nhà thầu dự án - Tập đoàn Spacebel, nếu dự án thành công, Việt Nam có thể tự chủ trong 
việc giám sát các vấn đề tự nhiên như phá rừng, ô nhiễm nguồn nước, lụt lội, nông nghiệp và ngư 
nghiệp, hậu quả từ việc thay đổi khí hậu… Và từ đó, Chính phủ Việt Nam có ra các chính sách 
điều chỉnh có lợi. 

Văn kiện thứ 2 là Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án Khu công nghiệp 
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng giữa Công ty Rent-A-Port của thành phố Anvers với Khu công 
nghiệp Đình Vũ Hải Phòng. Đây là dự án được phía Bỉ đặc biệt quan tâm vì mở ra cơ hội hợp tác 
trong lĩnh vực cảng biển vốn là thế mạnh của Bỉ.  

Tờ 7/7 cũng đề cập tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam khi nhấn mạnh Việt Nam là 1 
trong 18 nước được Bỉ coi là đối tác hợp tác vì sự phát triển và là nước duy nhất ở châu Á được 
hưởng điều này. 

Tờ “RTL”  còn cho biết, sau ông Charles Michel, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ còn 
gặp một người Bỉ khác là ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu. 

Sở dĩ nhắc tới ông Van Rompuy vì tờ báo này cũng như nhiều tờ báo Bỉ khác đều nhận định một 
mục tiêu quan trọng khác trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là thúc đẩy đàm 
phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU để có thể đi đến ký kết trong vài tháng 
tới. 

HĐ 

http://baodientu.chinhphu.vn/The-gioi-va-Viet-Nam/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Quoc-khach-
dau-tien-cua-tan-Thu-tuong-Bi/211119.vgp 

 

Bỉ đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng 

08:09, 15/10/2014 

(Chinhphu.vn) - Đại diện Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội khẳng định, chuyến thăm Bỉ của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng có ý nghĩa rất quan trọng và chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai 
nước. 

Phía Bỉ cũng khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Bỉ tại Đông Nam Á, đặc biệt trong 
lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển. 

Về quan hệ kinh tế, nhờ nỗ lực của cả hai phía, hai bên đã đạt được những bước tiến to lớn trong 
lĩnh vực này, điển hình là dự án mở rộng Khu công nghiệp Đình Vũ, một trong những dự án lớn 
nhất của Bỉ tại Vi ệt Nam. 

Trong chuyến thăm Bỉ, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định giữa Vương quốc Bỉ và 
Việt Nam cho dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam thứ hai quan sát tài nguyên thiên nhiên và thiên tai; 



Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển dự án Khu công nghiệp cửa ngõ quốc tế Hải 
Phòng.  

Bỉ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Vi ệt Nam trong lĩnh vực kinh tế cũng như các lĩnh 
vực khác trong tương lai. 

Về hợp tác phát triển, Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất và là một trong 18 quốc gia nhận hỗ 
trợ phát triển của Bỉ. Một số quốc gia khác đã quyết định dừng viện trợ phát triển cho Việt Nam, 
nhưng Bỉ vẫn tin tưởng rằng còn nhiều cơ hội để hai bên cùng nhau hợp tác thúc đẩy tiến trình 
phát triển tại Vi ệt Nam. 

Theo Đại diện Đại sứ quán Bỉ, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có ý nghĩa 
quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU.  

Phía Bỉ đánh giá triển vọng ký kết là rất lớn và Bỉ sẵn sàng làm cầu nối cho hàng xuất khẩu của 
Việt Nam sang thị trường EU. Vì lẽ đó, Bỉ hoan nghênh việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso ký kết tuyên bố chính trị nhằm khẳng định những tiến bộ đã 
đạt được trong đàm phán đồng thời gắn kết hai bên trong nỗ lực hơn nữa để sớm ký kết Hiệp 
định này. 

Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cụ thể cần xử lý trong đàm phán như chỉ dẫn địa lý, hàng rào 
phi thuế quan, nguyên tắc xuất xứ, dịch vụ và mua sắm chính phủ. Phía Bỉ tin rằng, chuyến thăm 
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tăng cường cam kết của hai bên hướng tới một Hiệp định 
thương mại có tiêu chuẩn cao, có trọng tâm, trọng điểm ở nhiều lĩnh vực quan trọng khác nhau. 

Đại sứ quán Bỉ cũng cho rằng chuyến thăm là cơ hội để tăng cường đối thoại nhân quyền giữa 
hai nước. Bỉ hoan nghênh những tiến triển quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, 
chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc… 

Hải Minh  

http://baodientu.chinhphu.vn/Thu-tuong-tham-va-lam-viec-tai-Chau-Au/Bi-danh-gia-cao-
chuyen-tham-cua-Thu-tuong/211106.vgp 

 

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bỉ, EU 

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)lúc : 14/10/14 14:45  



 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso tại buổi họp 
báo. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) 

 
Chiều 14/10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt 
Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh 
châu Âu (từ 12-14/10), lên đường đi thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức. 

Bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có 
cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Sabine De 
Bethune và Phó Chủ tịch Hạ viện Bỉ Françoise Schepmans; gặp Chủ tịch Nghị viện Cộng đồng 
người Bỉ nói tiếng Pháp Jean-Charles Luperto; gặp đại diện một số doanh nghiệp hàng đầu của 
Bỉ và Việt Nam… 

Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bỉ Charles Michel nhấn mạnh, trải qua 
hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2014), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 
hai nước đã có những phát triển, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao. Hai bên nhất trí tiếp 
tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa 
phương và tổ chức quốc tế. 



 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel. (Ảnh: 

Đức Tám/TTXVN) 

 
Thủ tướng Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, 
cho rằng hiệp định này cùng với Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa 
Việt Nam và EU là cơ sở vững chắc cho phát triển hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và 
các quốc gia thành viên EU. 

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, 
kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ 
xanh, công nghệ cao, hàng không-vũ trụ. 

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ 
kinh tế, xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu quả các dự án đã và đang thực hiện, nâng cao 
hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như hợp tác vùng, cộng đồng. 
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và 
hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực 
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển 1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 
Kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này sẽ 
góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ tiếp tục đi vào chiều 
sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh 
vượng trong khu vực và trên thế giới. 

Ký chính thức EVFTA vào thời gian sớm nhất 
Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên minh Châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã 
hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso và gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu 
Herman Van Rompuy… 

Tại Hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn mong muốn hai bên sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định 
khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) và ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt 



Nam-EU (EVFTA) vào thời gian sớm nhất; đề nghị EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị 
trường cho Việt Nam vào thời điểm hai bên kết thúc đàm phán.  

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC José Manuel Barroso chứng kiến Lễ ký Cam kết 
tài trợ 400 triệu Euro của EC cho Việt Nam, giai đoạn 2014-2020. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí với Chủ tịch Manuel Barroso rằng việc hoàn tất EVFTA sẽ 
giúp Việt Nam với tư cách một nền kinh tế thị trường hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn 
cầu. Thủ tướng nhấn mạnh EVFTA cùng với PCA là những trụ cột chính trị và kinh tế quan 
trọng, vững chắc để quan hệ hợp tác Việt Nam-EU ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm 
năng và mong đợi của cả hai bên. 

Chủ tịch Manuel Barroso khẳng định Ủy ban châu Âu và các nước thành viên EU sẽ phối hợp 
chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU; nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ 
ASEAN-EU; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại khu vực và cam kết ủng hộ vai trò trung 
tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình. 

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi ở các cấp; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam 
và EU đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau; đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại và hợp 
tác phát triển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, đào tạo 
nguồn nhân lực, môi trường, biến đổi khí hậu… 

Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Manuel Barroso 
cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cùng nhấn mạnh sự 
cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. 

Chủ tịch EC khẳng định lại lập trường của EU ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp 
hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 
(UNCLOS) năm 1982; kêu gọi các bên liên quan không tiến hành các hành động đơn phương 



gây phương hại cho hòa bình, ổn định ở khu vực; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các 
bên tại Biển Đông (DOC) và sớm đạt được bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). 
 
Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC Manuel Barroso đã chứng kiến 
lễ ký chính thức khoản viện trợ trị giá 400 triệu Euro của EC dành cho Việt Nam giai đoạn 2014-
2020 và ra Tuyên bố giữa Chủ tịch EC và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về định hướng kết thúc 
đàm phán EVFTA, trong đó nhấn mạnh mong muốn xây dựng một Hiệp định Thương mại tự do 
hiện đại, toàn diện và cân bằng để giúp hai bên có thể đáp ứng các thách thức về kinh tế hiện nay 
và trong tương lai. 

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van 
Rompuy, hai bên bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam và EU trong thời gian qua có 
nhiều bước phát triển nhanh chóng và tích cực, nhất là trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, 
thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ với EU; thông báo cho 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu về kết quả hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso về 
các biện pháp thúc đẩy quan hệ mà hai bên đã nhất trí và việc hai bên ra Tuyên bố về định hướng 
kết thúc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Hội đồng châu Âu tích cực ủng hộ để hai bên có thể 
ký Hiệp định nói trên trong thời gian sớm nhất có thể, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam-EU 
trong thời gian tới./. 

http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-bi-
eu/286108.vnp 

http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/thu-tuong-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-
bi-eu_t114c1065n80369 

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-bi-eu-
771366.tpo 


