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A. Paper and Online: 

Vietnam News: 

Viet Nam eyes increased ties with Belgium  

 
Prime Minister Nguyen Tan Dung meets Belgian Deputy Prime Minister Johan Vande 
Lanotte in Ha Noi yesterday.— VNA/VNS Photo Duc Tam 

HA NOI (VNS)— Viet Nam wishes to expand diplomatic ties and economic opportunities 
with Belgium, said Prime Minister Nguyen Tan Dung while receiving Belgian Deputy Prime 
Minister Johan Vande Lanotte in Ha Noi yesterday. 

Dung hailed this year as a key milestone in Viet Nam – Belgium relations as it marks the 40th 
anniversary of their diplomatic ties.  

He vowed to offer support to Belgian investors in Viet Nam in order to assist two-way trade.  

The Government of Viet Nam has been working to better manage and effectively use official 
development assistance (ODA) funded by Belgium, Dung said, adding that he hopes for 
Belgium's continued support in the future.  

Dung also suggested the Belgians support negotiations on the Viet Nam-European Union 
(EU) free trade agreement and recognise Viet Nam as a market economy.  



 
Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai and his Belgian counterpart Lanotte witnessed the 
signing of bidding contract No 1, part of the VN Red Sat 1B satellite project.— VNA/VNS 
Photo Doan Tan 

Lanotte made it clear that Belgium wants to improve ties with Viet Nam, particularly in trade 
and investment. Belgian investors are keen to expand investment in Viet Nam, especially in 
the Dinh Vu industrial zone in the northern port city of Hai Phong.  

He said Belgium is ready to provide Viet Nam with a springboard for European markets and 
foster joint work in high technology, cosmology, satellites and ODA.  

Lanotte also said Belgium is urging the EU to conclude free trade agreement negotiations so it 
can be signed as soon as possible, which he said will pave the way for development 
opportunities, especially in logistics, which is a strength of the European nation.  

Earlier, Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai and his Belgian counterpart Lanotte also 
met in Ha Noi as they agreed to forge bilateral co-operation in various fields, especially 
transport, environment, education and healthcare. They witnessed the signing of bidding 
contract No 1, part of the VN Red Sat 1B satellite project. — VNS 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/250435/viet-nam-eyes-increased-ties-with-belgium.html 

 
Voice of Vietnam (VOV): 

Vietnam, Belgium boost all-round cooperation  
(VOV) - The government leaders of Vietnam and Belgium have agreed to further 
strengthen cooperation in various areas, especially economics, to fully tap the two 
countries’ potential. 

The agreement was reached during talks in Hanoi on January 20 between Vietnamese Deputy 
Prime Minister Hoang Trung Hai and Belgian Deputy Prime Minister and Minister of 
Economic Affairs Johan Vande Lanotte. 



 

Deputy PM Hoang Trung Hai said Vietnam-Belgium relations are developing well, from trade 

and investment cooperation to coordination at international forums (Photo:VGP) 

Hai noted Vietnam and Belgium have great potential for stronger cooperation in seaport 
development, logistics services, transportation, green technology and high technology. 

Lanotte noted with satisfaction the fine development of bilateral ties over the years and 
affirmed the Belgian government wants to deepen multifaceted cooperation with Vietnam.  

They agreed to increase high-level visit exchanges, and promote cooperation between 
Vietnam and Belgian regions, as well as at multilateral forums.  

Both sides vowed to create favourable conditions for their business communities to meet and 
establish partnerships in the areas of their strength.  

 

Deputy PM Johan Vande Lanotte said Belgium attaches importance to fostering cooperative 

ties with Vietnam (Photo:VGP) 



Belgium is willing to help Vietnam boost cooperation with Europe, said Lanotte.  

Hai and Lanotte exchanged views on the prospect for development cooperation and 
implementation of projects within the framework of the Vietnam-Belgium Cooperation 
Programme till 2015. 

Belgium is Vietnam’s sixth biggest European trade partner, with two-way trade increasing 
70% from 2003 to 2011 and reaching EUR1.2 billion last year.  

After talks, both sides signed a number of agreements, including those to support Vietnamese 
business incubators and supplying Earth observation minisatellites (VNREDSat-1B). 

http://english.vov.vn/Politics/Vietnam-Belgium-boost-allround-cooperation/272525.vov 
 
Voice of Vietnam (VOV): 

PM seeks additional Belgian ODA  
(VOV) - Vietnam has strengthened ODA management to use the source effectively and it 
hopes to receive additional ODA from the Belgian government for its development 
projects. 

PM Nguyen Tan Dung made the proposal at a reception in Hanoi on January 20 for visiting 
Deputy Prime Minister and Minister of Economic Affairs Johan Vande Lanotte. 

Dung said the government of Vietnam will create the best possible conditions for Belgian 
investors to operate successfully in the country, as well as increasing two-way trade.   

 

 

He noted 2014 is an important year in bilateral ties when the two countries mark the 40th 
anniversary of diplomatic ties.  



Vietnam wants to work closely together with Belgium to strengthen cooperation in politics, 
economics, trade, investment and ODA, he told his guest.  

The government leader proposed that Belgium support free trade agreement (FTA) 
negotiations between Vietnam and the European Union, and recognise Vietnam’s market 
economy status.  

 For his part, Lanotte assured Dung that Belgium wants to boost cooperation with Vietnam, 
especially in trade and investment.  

Belgian businesses are keen to expand investment in Vietnam, primarily in Haiphong-based 
Dinh Vu industrial zone, he said.  

He confirmed Belgium is willing to help Vietnam boost its exports to Europe and increase 
cooperation in high technology, aerospace, satellite manufacturing, and ODA.  

He revealed Belgium is lobbying the EU to soon conclude FTA negotiations and sign the 
trade pact with Vietnam, saying the FTA will bring great mutual benefits, particularly in 
Logistics – one of Belgium’s strengths.  

Earlier the same day, Deputy PM Hoang Trung Hai and Deputy PM Lanotte held talks and 
witnessed the signing of a number of agreements between the two countries.   

http://english.vov.vn/Politics/PM-seeks-additional-Belgian-ODA/272537.vov 
 
Nhân Dân: 
 
Vietnam ready to push trade with Belgium  
Monday, 20/01/2014 - 10:05 PM (GMT+7)  
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PM Nguyen Tan Dung receives Belgian Deputy PM Johan Vande Lanotte (chinhphu.vn)  

Nhan Dan Online/VNA - Vietnam wishes to accelerate political and diplomatic ties with 
Belgium as a foundation for bilateral economic-trade-investment co-operation, said 



Prime Minister Nguyen Tan Dung, whilst receiving Belgian Deputy Prime Minister 
Johan Vande Lanotte in Hanoi on January 20.  

PM Dung hailed this year as a key milestone in Vietnam – Belgium relations as it marks the 
40th anniversary of their diplomatic ties. 

He vowed to offer all possible support to Belgian investors in Vietnam in order to facilitate 
two-way trade. 

The Government of Vietnam has been working to better manage and effectively use official 
development assistance (ODA) funded by Belgium, the host said, adding that he hopes for its 
continued support in the future. 

The Cabinet leader also suggested the Belgian side push negotiations on the Vietnam – 
European Union (EU) free trade agreement and recognise Vietnam as a market economy soon. 

Lanotte made it clear that Belgium wants to increase goodwill with Vietnam, particularly in 
trade and investment. Belgian investors are keen to expand investment in Vietnam, especially 
in Dinh Vu Industrial Park in the northern port city of Hai Phong. 

He said Belgium is ready to provide Vietnam with a springboard to European markets and 
foster collaboration in high technology, cosmology, satellites and ODA. 

The guest said Belgium is urging the EU to conclude the free trade agreement negotiations for 
signing with the country as soon as possible, which he said will pave the way for development 
opportunities, especially in logistics; a strength of the European nation. 

Earlier, Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai and his Belgian counterpart Lanotte 
witnessed the signing of the bidding contract No. 1, part of the VN Red Sat 1B satellite 
project. 

http://nhandan.com.vn/en/politics/external-relations/item/2275602-vietnam-ready-to-push-
trade-with-belgium.html 
 
 
Vietnam Government Portal: 
 
VN ready to push trade with Belgium  
21:20 | 20/01/2014 
VGP - Viet Nam wishes to accelerate political and diplomatic ties with Belgium as a 
foundation for bilateral economic-trade-investment cooperation, said Prime Minister 
Nguyen Tan Dung while receiving Belgian Deputy Prime Minister Johan Vande Lanotte 
in Ha Noi on January 20.  



 
PM Nguyen Tan Dung and Belgian Deputy PM Johan Vande Lanotte, Ha Noi, January 20, 

2014 - Photo: VGP 
PM Dung hailed this year as a key milestone in Viet Nam – Belgium relations as it marks the 
40th anniversary of their diplomatic ties.  
 
He vowed to offer all possible support to Belgian investors in Viet Nam in order to facilitate 
two-way trade.  
 
The Government of Viet Nam has been working to better manage and effectively use official 
development assistance (ODA) funded by Belgium, the host said, adding that he hopes for its 
continued support in the future.  
 
The Cabinet leader also suggested the Belgian side push up negotiations on the Viet Nam – 
European Union (EU) free trade agreement and recognise Viet Nam as a market economy 
soon.  
 
Lanotte made it clear that Belgium wants to tighten goodwill with Viet Nam, particularly in 
trade and investment. Belgian investors are keen to expand investment in Viet Nam, 
especially in Dinh Vu industrial park in the northern port city of Hai Phong.  
 
He said Belgium is ready to provide Viet Nam with a springboard for European markets and 
foster joint work in high technology, cosmology, satellites and ODA.  
 
The guest said Belgium is urging the EU to conclude the a free trade agreement negotiations 
for signing it with the country as soon as possible, which he said will pave the way for 
development opportunities, especially in logistics which is a strength of the European nation.  
 
Earlier, Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai and his Belgian counterpart Lanotte 
witnessed the signing of the bidding contract No. 1, part of the VN Red Sat 1B satellite 
project.-VNA  
http://news.chinhphu.vn/Home/VN-ready-to-push-trade-with-Belgium/20141/20052.vgp 
 
 



Vietnam Government Portal: 
 
VN, Belgium move to raise economic cooperation  
16:15 | 20/01/2014 

VGP – Deputy PM Hoang Trung Hai and Belgium’s Deputy PM Johan Vande Lanotte 
have agreed to strengthen the two countries' broad-ranging cooperation, focusing on 
economics. 

 
Deputy PM Hoang Trung Hai and Belgium's Deputy PM Johan Vande Lanotte witnesses the signing of cooperative agremeents - Photo: VGP/Nguyen 

Linh  

Deputy PM and Minister of Economy, Consumer affairs and North Sea Johan Vande Lanotte 
is paying an official visit to Viet Nam from January 18-22 at the invitation of Deputy PM 
Hoang Trung Hai. 

At their talks in Ha Noi on January 20, Deputy PM Hai spoke of the bilateral relations in all 
fields, including delegation exchange, trade and investment connection and active cooperation 
at multilateral forums and with international organizations. 

He said the two nations’ cooperation is potential, especially in the areas of harbor, logistics, 
transport, green technology and high technology. 

The Belgian Deputy PM highly valued Viet Nam's renovation and development achievements 
and praised the two sides’ cooperation. 

The two leaders agreed to encourage and create favorable conditions for respective businesses 
to partner in potential areas. Belgium is ready to help Viet Nam expand ties with other nations 
in the EU. 

They also exchanged views on the prospects for cooperation and development as well as 
projects in the framework of the orientated cooperative program to 2015. 



Two-way trade turnover between Viet Nam and Belgium rose 70% in 2003-2011, reaching 
around €1.2 billion each year. Belgium is the sixth largest trade partner of Viet Nam in the EU. 

After the talks, the two sides signed a number of agreements, including the Support to the 
Innovation and Development of Business Incubators Policy Project (BIPP) in Viet Nam and a 
commercial contract to provide Viet Nam with Natural Resources Environment and Disaster 
monitoring small Satellite VNREDSat-1B. 

By Thuy Dung  

http://news.chinhphu.vn/Home/VN-Belgium-move-to-raise-economic-
cooperation/20141/20048.vgp 
 
 
Vietnam Investment Review: 
 
January, 21 2014 09:16:00  
 

Vietnam, Belgium move to raise economic cooperation 

Deputy PM Hoang Trung Hai and Belgium’s Deputy PM Johan Vande Lanotte have 
agreed to strengthen the two countries' broad-ranging cooperation, focusing on 
economics. 

 
Deputy PM Hoang Trung Hai and Belgium's Deputy PM Johan Vande Lanotte witnesses 

the signing of cooperative agremeents - Photo: VGP/Nguyen Linh 

 
Deputy PM and Minister of Economy, Consumer affairs and North Sea Johan Vande Lanotte 
is paying an official visit to Viet Nam from January 18-22 at the invitation of Deputy PM 
Hoang Trung Hai. 



At their talks in Ha Noi on January 20, Deputy PM Hai spoke of the bilateral relations in all 
fields, including delegation exchange, trade and investment connection and active cooperation 
at multilateral forums and with international organizations. 

He said the two nations’ cooperation is potential, especially in the areas of harbor, logistics, 
transport, green technology and high technology. 

The Belgian Deputy PM highly valued Viet Nam's renovation and development achievements 
and praised the two sides’ cooperation. 

The two leaders agreed to encourage and create favorable conditions for respective businesses 
to partner in potential areas. Belgium is ready to help Viet Nam expand ties with other nations 
in the EU. 

They also exchanged views on the prospects for cooperation and development as well as 
projects in the framework of the orientated cooperative program to 2015. 

Two-way trade turnover between Viet Nam and Belgium rose 70% in 2003-2011, reaching 
around €1.2 billion each year. Belgium is the sixth largest trade partner of Viet Nam in the EU. 

After the talks, the two sides signed a number of agreements, including the Support to the 
Innovation and Development of Business Incubators Policy Project (BIPP) in Viet Nam and a 
commercial contract to provide Viet Nam with Natural Resources Environment and Disaster 
monitoring small Satellite VNREDSat-1B. 

Source VGP 

http://www.vir.com.vn/news/en/hightlight/vietnam-belgium-move-to-raise-economic-
cooperation.html 
 
 
Biz Hub (Vietnam News): 
 
Viet Nam gets a microsatellite from Belgium  
Updated: Monday, Jan 20, 06:15 PM  
 

Microsatellite VNREDSat-1, which was launched into orbit on 
May 7, 2013, separated from VESPA cargo hold of the VEGA 
rocket. The second satellite VNREDSat-1B, developed by three 
Belgium companies, is expected to be launched in 2017. Photo 
courtesy of VAST 

HA NOI (Biz Hub) — Viet Nam and Belgium signed several contracts on January 20 in the 
presence of Vietnam's Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai and his Belgian counterpart 
Johan Vande Lanotte. 

The agreements, signed at the Government Office, include a commercial contract for the 
supply of a microsatellite for geospace observation called Vietnam Natural Resources 
Environment Disaster monitoring satellite (VNREDSat-1B). The satellite, which is expected 
to be launched in 2017, has been developed by three Belgian companies: Spacebel, Qinetiq 
Space and Amos. 



The microsatellite was originally developed by PROBA (Project for On-Board Autonomy), a 
technology demonstration mission of the European Space Agency. During its lifetime of a 
minimum of five years, VNREDSat-1B will take hyper-spectral and panchromatic images of 
Viet Nam and the rest of the world within a swathe of 100 kilometres, monitor agricultural 
activities, forests, the quality of inland and coastal waters and urban surfaces, and also 
contribute to the study of climate change. 

With a volume of 865mm x 679mm x 654mm and a mass of about 130 kg, the microsatellite 
is expected to fly on a sun-synchronous orbit with a revisit time of five days. Facilities for 
receiving data, control and image treatment are to be installed in Hoa Lac hi-tech park, which 
is 30 kilometres from the city centre. 

The project is also an important part of technology transfer relating to education, software and 
laboratories. 

After this project, other ones using applications of hyper-spectral imaging can be set up in the 
framework of national or international, bilateral or multilateral financed programmes such as 
the United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation (UN REDD). 

Belgium's Deputy Prime Minister cum Minister of Economic Affairs Johan Vande Lanotte is 
paying an official visit to Viet Nam from January 18-22 at the invitation of Vietnam's Deputy 
Prime Minister Hoang Trung Hai. — VNS 

http://bizhub.vn/tech/4286/viet-nam-gets-a-microsatellite-from-belgium.html 
 
Vietnam Breaking News: 

Belgian Deputy Prime Minister visits Vietnam 
January 20, 2014 by vovworld  
 

(VOVworld) – Prime Minister Nguyen Tan Dung has underlined the importance of the 40 th 
anniversary of bilateral diplomatic ties, which Vietnam and Belgium are celebrating this year. 
At Monday’s reception in Hanoi for visiting Belgian Deputy Prime Minister Johan Vande 
Lanotte, Dung said that Vietnam wanted to work with Belgium to boost political and 
diplomatic ties, which will serve as a foundation for further economic, investment, trade and 
ODA cooperation and mutual assistance at international forums. The Vietnamese Prime 
Minister pledged favorable conditions for Belgian investors in Vietnam and increased two-
way trade. He asked Belgium for their support and help to conclude the Free Trade 
Agreement between Vietnam and the European Union. He also urged the prompt recognition 
of Vietnam’s market economy.  



 
(Photo: VGP) 
Earlier, Deputy Prime Ministers Hoang Trung Hai and Johan Vande Lanotte witnessed the 
signing of agreements to support Vietnamese business incubators and supplying Earth 
observation minisatellites (VNREDSat-1B). 

http://www.vietnambreakingnews.com/2014/01/belgian-deputy-prime-minister-visits-
vietnam/ 

Vietnam, Belgium to boost all-around cooperation 
January 20, 2014 by vietnamplus  
Government leaders of Vietnam and Belgium have agreed to forge bilateral cooperation in 
various fields, especially transport, environment, education and health care to fully tap the 
two countries’ strength.  

The agreement was reached during talks between Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai 
and visiting Belgian Deputy Prime Minister Johan Vande Lanotte in Hanoi on January 20. 

At the meeting, Lanotte, who is also Minister of Economy, Consumer Affairs and the North 
Sea, spoke of the socio-economic and international integration achievements Vietnam has 
made over the past time. 

Belgium hopes to strengthen the friendship and cooperation with Vietnam , he said, adding 
that his country considers Vietnam a prioritised economic partner in the Asia. 

Both host and guest noted with satisfaction the fine development of bilateral ties over the past 
years, especially the visit to Vietnam of Belgian Prince Philippe in March 2012 and Party 
General Secretary Nguyen Phu Trong’s visit to the European country in early 2013. 



They agreed to enhance coordination between the two ministries and agencies in the 
framework of the joint committees in economics, development cooperation and science-
technology, while vowing to strengthen cooperation at multilateral forums. 

After the talks, the two sides signed a number of agreements, including the Support to the 
Innovation and Development of Business Incubators Policy Project (BIPP) in Vietnam and a 
commercial contract to provide Vietnam with Natural Resources Environment and Disaster 
monitoring small Satellite VNREDSat-1B. 

Belgium is currently Vietnam ‘s sixth largest trade partner in Europe , with two-way trade in 
2013 totalling 1.8 billion USD./. 

http://www.vietnambreakingnews.com/2014/01/vietnam-belgium-to-boost-all-around-
cooperation/ 
 

Belgian Deputy PM visits Ninh Thuan 
January 21, 2014 by vovnews  
 
Local leaders briefed the Deputy PM on provincial meteorology and summarise the progress 
of a 31 million euro programme funded by the Belgian Government.  

(VOV) – Deputy Belgian Prime Minister and Minister of Economic Affairs Johan Vande 
Lanotte has led a government delegation on a January 21 visit to the southern province of 
Ninh Thuan. 

The programme includes the 2007-2012 Lanh Ra reservoir construction, the 2009-2012 Capas 
Project on capacity building in assessing and managing Vietnam’s water resources, and a 
2010-2015 capacity building project on water resource management and climate change. 

The programme has brought practical benefits to local residents and raised public awareness 
about environmental pollution and natural disaster response. 

Deputy PM Johan Vande Lanotte highlighted Ninh Thuan’s efforts to maximize the efficiency 
of Belgian Government capital.  

The Belgian guest emphasised the importance of water resources to people’s living conditions, 
noting that Vietnam is one of 10 nations most vulnerable to climate change. He affirmed the 
Belgian Government’s willingness to cooperate with the Vietnamese Government to devise 
measures minimising its deleterious effects.  

The Deputy PM said Ninh Thuan should take advantage of its attractiveness to potential 
international investors and affirmed that he will do his best to encourage Belgian investors 
and businesses to increase their investments in the province, especially in tourism. 

http://www.vietnambreakingnews.com/2014/01/belgian-deputy-pm-visits-ninh-thuan/ 
 



Belgian Deputy PM stresses water protection’s importance 
January 21, 2014 by vietnamplus  
Belgium’s Deputy Prime Minister Johan Vande Lanotte on January 21 toured the southern 
province of Ninh Thuan to inspect the progress of Belgian-funded water management projects 
in the locality.  

During a working session with key provincial leaders, Lanotte, who is also Minister of 
Economy, Consumer Affairs and the North Sea , spoke highly of Ninh Thuan’s efforts in 
implementing the projects and optimising the efficiency of the investment. 

He held that it is necessary to focus more on protecting water resources. As Vietnam is among 
the 10 most vulnerable countries to climate change, the Belgian Government is ready to 
cooperate with Vietnam in seeking response measures, he said. 

According to provincial leaders, Belgian-funded projects in Ninh Thuan have a total 
investment of 31 million EUR, including nine million EUR from the Vietnamese Government. 

The money was allocated to a project to construct the Lanh Ra reservoir in the 2007-2012 
period, one to strengthen the constitution and capacity of personnel in water management in 
the 2009-2012 period and another to enhance the ability to manage water resources and 
respond to climate change lasting from 2010 to 2015. 

The projects have generated practical outcomes, contributing to raising local people’s 
awareness of the environment and water protection and reducing the impacts of flooding and 
natural disasters. 

Deputy PM Lanotte suggested that Ninh Thuan should tap its potential and advantages to 
attract more foreign investors, including those from Belgium . 

He confirmed that he will spare no effort to encourage Belgian businesses to explore 
investment opportunities in Ninh Thuan, especially in the fields of tourism, which he said is a 
great potential of the locality.-VNA 

http://www.vietnambreakingnews.com/2014/01/belgian-deputy-pm-stresses-water-
protections-importance/ 
 
 
Vietnam Plus (Vietnam News Agency): 
 
HCM City – Belgium cooperation falling short of potential  
22/01/2014 | 21:01:11  

There is massive potential for cooperation between Ho Chi Minh City and Belgium, yet their 

trade ties remain modest, Chairman of the municipal People’s Committee Le Hoang Quan 

explained to Belgian Deputy Prime Minister Johan Vande Lanotte.  

 



During a reception held for the Belgian guest in the city on January 22, Quan noted that the 

southern hub exported 154 million USD worth of commodities to Belgium in 2013, while its 

imports from the country stood at over 243 million USD.  

 

Belgium now has 14 projects worth more than 8.5 million USD in HCM City and is aiding the 

city in several important developments, such as dredging the Soai Rap River, he said.  

 

The official expressed his belief that through Lanotte’s visit, both sides can boost their 

collaboration in fields of mutual concern, and HCM City will try its best to promote these 

relations, especially in economics.  

 

Speaking highly of the development potential with HCM City, Lanotte claimed that the 

Belgian Government attaches great importance to the two countries’ relations.  

 

He voiced his interest in the city’s infrastructure development projects, including those to 

build a new seaport system.  

 

He also told city authorities to compile detailed proposals for projects seeking financial 

assistance to make it easier for Belgium to consider them.-VNA 
http://en.vietnamplus.vn/Home/HCM-City--Belgium-cooperation-falling-short-of-
potential/20141/45408.vnplus 
 

Belgian Deputy Prime Minister visits DP World operated Vietnam Terminal 

Jan 23 

www.zawya.com 

Belgian Deputy Prime Minister His Excellency Johan Vande Lanotte, speaking at DP World-
operated Saigon Premier Container Terminal (SPCT) as part of his official visit to Vietnam 

SPCT prepares to better serve customers as dredging work on Soai Rap River nears 
completion 

Ho Chi Minh City, Vietnam / Dubai, United Arab Emirates:- Belgium's Deputy Prime 
Minister and Minister of the Economy, His Excellency Johan Vande Lanotte, this week 
visited DP World-operated Saigon Premier Container Terminal (SPCT) as part of his official 
visit to Vietnam. 



His Excellency took the time to congratulate Belgian company Dredging, Environmental and 
Marine Engineering (DEME) on its major dredging work in the Soai Rap River for the Soai 
Rap Programme Management unit (SRPM), which will benefit the surrounding region, and to 
compliment SPCT on running the only operational terminal in the Hiep Phouc area. 

The newly dredged 54 kilometre long channel, with a draft of 9.5 metres, is scheduled to open 
mid-year, allowing SPCT to serve vessels with a nominal capacity of up to 5,000 TEU 
(twenty foot equivalent container units) or 50,000 dwt (deadweight tonnage) close to Ho Chi 
Minh City. When completed, the 16 month project will benefit all South Vietnam, boosting 
the logistics sector and creating new job opportunities. 

Mr Vande Lanotte was welcomed by SPCT Chief Executive Officer William Khoury and 
other senior officials, who briefed him on the operational efficiencies that have made SPCT 
and the adjoining Hiep Phuoc Industrial Park a hub serving both the intra-Asia market and 
deep sea trades, reducing logistics costs for Vietnamese exporters and importers. 

SPCT Chief Executive Officer William Khoury said: 

"We are delighted that the dredging work is nearly complete and are very pleased to welcome 
His Excellency to our facility to view the work in progress. We congratulate DEME for 
carrying out the dredging work as planned." 

Rashid Abdulla, Senior Vice President and Managing Director, Asia-Pacific Region, DP 
World, said: 

"Connecting people and goods is an efficient way of driving economic growth and the 
dredging of the Soai Rap River channel will enable SPCT to serve customers even more 
efficiently, supporting Vietnam's economic development." 

Located along the western shore of the Soai Rap River 16km from Ho Chi Minh City center, 
SPCT is a state of the art facility which began operations in October 2009. Phase I of the 
development has two berths and storage capacity for up to 15,000 TEU at a time, including 
650 refrigerated container slots. 

SPCT is a joint venture between DP World and the Tan Thuan Industrial Promotion Company 
(IPC) - Vietnamese state-owned company. 

About DP World 

DP World has a portfolio of more than 65 marine terminals across six continents(1), including 
new developments underway in India, Africa, Europe, South America and the Middle East. 

Container handling is the company's core business and generates around 80% of its revenue. 
In 2012, DP World handled more than 56 million TEU (twenty-foot equivalent container 
units). With its committed pipeline of developments and expansions, capacity is expected to 
rise to more than 100 million TEU by 2020, in line with market demand. 

DP World has a dedicated, experienced and professional team of 28,000 people serving its 
customers around the world, and the company constantly invests in terminal infrastructure, 



facilities and people to provide quality services today and tomorrow, when and where 
customers need them. 

In taking this customer-centric approach, DP World is building on the established 
relationships and superior level of service demonstrated at its flagship Jebel Ali facility in 
Dubai, which has been voted "Best Seaport in the Middle East" for 19 consecutive years.  

Vietnam: Lanotte Pays Visits to DP World’s SPCT 

Jan 23rd, 2014 

www.dredgingtoday.com 

Belgium’s Deputy Prime Minister and Minister of the Economy, His Excellency Johan Vande 
Lanotte, this week visited DP World-operated Saigon Premier Container Terminal (SPCT) as 
part of his official visit to Vietnam. 

His Excellency took the time to congratulate Belgian company Dredging, Environmental and 
Marine Engineering (DEME) on its major dredging work in the Soai Rap River for the Soai 
Rap Programme Management unit (SRPM), which will benefit the surrounding region, and to 
compliment SPCT on running the only operational terminal in the Hiep Phouc area. 

The newly dredged 54 kilometre long channel, with a draft of 9.5 metres, is scheduled to open 
mid-year, allowing SPCT to serve vessels with a nominal capacity of up to 5,000 TEU 
(twenty foot equivalent container units) or 50,000 dwt (deadweight tonnage) close to Ho Chi 
Minh City. When completed, the 16 month project will benefit all South Vietnam, boosting 
the logistics sector and creating new job opportunities. 

Mr Vande Lanotte was welcomed by SPCT Chief Executive Officer William Khoury and 
other senior officials, who briefed him on the operational efficiencies that have made SPCT 
and the adjoining Hiep Phuoc Industrial Park a hub serving both the intra-Asia market and 
deep sea trades, reducing logistics costs for Vietnamese exporters and importers. 

SPCT Chief Executive Officer William Khoury said: 

“We are delighted that the dredging work is nearly complete and are very pleased to welcome 
His Excellency to our facility to view the work in progress. We congratulate DEME for 
carrying out the dredging work as planned.” 

Rashid Abdulla, Senior Vice President and Managing Director, Asia-Pacific Region, DP 
World, said: 

“Connecting people and goods is an efficient way of driving economic growth and the 
dredging of the Soai Rap River channel will enable SPCT to serve customers even more 
efficiently, supporting Vietnam’s economic development.” 

Located along the western shore of the Soai Rap River 16km from Ho Chi Minh City center, 
SPCT is a state of the art facility which began operations in October 2009. Phase I of the 
development has two berths and storage capacity for up to 15,000 TEU at a time, including 
650 refrigerated container slots. 



 
 
Communist Party of Vietnam: 
 
Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte sẽ thăm chính thức Việt Nam  
http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340688&cn_id=632138 - # 

22:18 | 17/01/2014  

(ĐCSVN) – Đại sứ quán Bỉ tại Vi ệt Nam cho biết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte sẽ thăm chính 
thức Việt Nam từ ngày 18 – 22/1/2014.  

Mục đích chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte tới Vi ệt Nam là 
tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, đặc biệt chú trọng tới hợp tác kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu cầu của 
hai nước.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte dự kiến sẽ 
chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và có các cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương 
Vũ Huy Hoàng, cũng như đi thăm các dự án hợp tác phát triển Việt Nam – Bỉ... 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ 
chứng kiến lễ ký kết một số thoả thuận, bao gồm: Hiệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính 
sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” và Hợp đồng thương mại 
cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát trái đất VNREDSat-1B. 

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm qua nhờ tăng 
cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thương mại song phương tăng 70% trong 
giai đoạn từ năm 2003 – 2011. Bỉ là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 6 của Việt Nam: 
Tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ euro mỗi năm. 
Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng qua các năm cho thấy hợp tác thương mại ngày 
càng phát triển giữa hai nước. 

Bỉ có vị trí nằm ở trung tâm châu Âu, khu vực có nhiều cảng, bao gồm cảng lớn thứ hai của 
châu Âu, với cơ sở hạ tầng hiện đại và quy mô, và nguồn nhân lực có năng suất lao động cao. 
Đây được xem là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu và từ đây có thể 
tiếp cận 230 triệu người tiêu dùng trong vòng bán kính 750 km./. 

Các từ khóa theo tin:  
Hải Lê 

http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340688&cn_id=632138 
 
 
Vietnam Financial Times: 
 
Phó Thủ tướng Bỉ thăm chính thức Việt Nam 
17/01/2014 11:48  
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte và Bộ trưởng Kinh tế Bỉ sẽ thăm chính 
thức Việt Nam từ ngày 18 - 22/1/2014, theo lời mời của Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng 
Trung Hải. 



Mục đích chuyến thăm này của Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte tới Vi ệt Nam là tăng 
cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau, đặc biệt chú trọng tới hợp tác kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu cầu của hai 
nước.   

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ 
chứng kiến lễ ký kết một số thoả thuận, bao gồm: Hiệp định Cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính 
sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)”; và “Hợp đồng thương 
mại cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát trái đất VNREDSat-1B”./. 

Quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Bỉ không ngừng phát triển trong 
những năm qua nhờ tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai 
nước. Thương mại song phương tăng 70% trong giai đoạn từ năm 2003 đến 
2011. Bỉ hiện là đối tác thương mại Châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam, với 
tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ 
Euro mỗi năm. 

Bảo Thiên Bình  
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thoi-su-chinh-tri/pho-thu-tuong-bi-tham-chinh-thuc-viet-
nam 
 
 
Government Web Portal: 

Việt Nam, Bỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác 

02:21 CH, 20/01/2014 

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 18-22/1, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung 
Hải, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ 
Johan Vande Lanotte đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm 
năng. Ảnh: VGP/Nguyên Linh 



Tại hội đàm sáng nay (20/1), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Johan 
Vande Lanotte đã có cuộc thảo luận và nhất trí nhiều nội dung hợp tác sâu rộng giữa hai nước, 
tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, đặc biệt chú trọng tới hợp tác kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu cầu của 
hai nước.   

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương 
quốc Bỉ đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ việc trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác thương 
mại đầu tư, phát triển đến việc hợp tác tích cực trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc 
tế. 

Giới thiệu một số nét lớn về tình KT-XH Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho 
rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, 
đầu tư như phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công 
nghệ cao… 

Phó Thủ tướng Johanne Van de Lanotte đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt 
Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển, khẳng định Chính phủ Bỉ coi trọng 
và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt với Vi ệt Nam; bày tỏ hài lòng về 
sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực 
trong thời gian qua, ở cả cấp liên bang và cấp vùng. 

 
Phó Thủ tướng Johanne Van de Lanotte cho biết Vương quốc Bỉ sẵn sàng là cửa ngõ để Việt 
Nam tăng cường hợp tác với châu Âu . Ảnh: VGP/Nguyên Linh 

Hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước như tăng cường 
trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các vùng, cộng đồng ngôn ngữ 
của Bỉ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Khuyến khích và tạo 
điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, hợp tác trong các lĩnh 
vực hai bên có tiềm năng. Phía Bỉ sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với 
châu Âu.  



Hai bên cũng trao đổi về triển vọng trong hợp tác phát triển, các dự án được thực hiện trong 
khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng giai đoạn đến năm 2015 được đánh giá cao về 
hiệu quả, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển KT-XH của Việt Nam. 

Quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm qua 
nhờ tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thương mại song phương tăng 
70% trong giai đoạn từ năm 2003-2011. Bỉ là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 6 của Việt 
Nam: Tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ euro mỗi 
năm. Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng qua các năm cho thấy hợp tác thương mại 
ngày càng phát triển giữa hai nước. 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Johanne Van de Lanotte chứng kiến Lễ 
ký kết các văn kiện hợp tác Việt Nam-Bỉ  Ảnh: VGP/Nguyên Linh 

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số thoả thuận, trong đó có Hiệp định cụ thể Hỗ trợ xây 
dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) và Hợp đồng 
thương mại cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất VNREDSat-1B. 

Nguyên Linh 

http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Viet-Nam-Bi-thuc-day-quan-he-hop-tac/191408.vgp 
 
 
Government Web Portal: 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ 

07:55 CH, 20/01/2014 

(Chinhphu.vn) –  Chiều nay, 20/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp 
Phó Thủ tướng vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đang thăm làm việc tại nước ta. 



 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao 
chuyến thăm, làm việc tại Vi ệt Nam của Phó Thủ tướng vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte, 
cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
hai nước.  

Thủ tướng nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ ngoại giao 40 năm giữa hai nước, Việt Nam 
mong muốn cùng với Bỉ đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc 
đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau 
trên các diễn đàn quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Bỉ hợp tác đầu tư thành công tại Vi ệt Nam 
cũng như tăng nhanh kim ngạch thương mại giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang 
tăng cường quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu quả các dự án ODA của Bỉ và mong muốn 
tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này từ Chính phủ và nhân dân Bỉ. Thủ tướng cũng đề 
nghị phía Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam với Liên minh châu Âu cũng như sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam…  
Bày tỏ ấn tượng mạnh trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội  của Việt Nam, Phó 
Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định: Bỉ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu 
nghị và đẩy mạnh hợp tác với Vi ệt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại 
và đầu tư. Các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại khu 
công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng... Bỉ cũng sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam thúc đẩy xuất 
khẩu sang châu Âu, sẵn sàng hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ 
tinh cũng như ODA.  
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho biết, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu Âu 
sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam, điều này 
sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận Logistic vốn là 
thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh 
vực này…  



 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến 
Lễ ký kết Hợp đồng Dự án vệ tinh VN RED SAT 1B. Ảnh: VGP/Lê Tuấn 

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã 
chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh Dự án vệ tinh 
nhỏ Việt Nam (Dự án vệ tinh VN RED SAT 1B) quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường 
và thiên tai giữa Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Việt Nam và Liên doanh các nhà thầu 
Bỉ. 

Nguyễn Hoàng 
http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-tiep-Pho-Thu-tuong-
Vuong-quoc-Bi/191438.vgp 
 
 
Voice of Vietnam: 

Việt Nam – Bỉ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác  

VOV.VN - Các thỏa thuận hợp tác này được ký kết nhân dịp Phó Thủ tướng Bỉ, Bộ 
trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ thăm Việt Nam. 

Nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 – 22/1/2014, hôm nay (20/1), tại Hà Nội, Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đã có buổi làm 
việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. 

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande 
Lanotte đã có buổi gặp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh. 



 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và 

biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte chứng kiến lễ ký kết một 

số thỏa thuận 

 
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong hợp tác 
kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu cầu của hai nước. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương 
quốc Bỉ đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ việc trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác thương 
mại đầu tư, phát triển đến việc hợp tác tích cực trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc 
tế.  

Giới thiệu một số nét lớn về tình kinh tế-xã hội Vi ệt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thương 
mại, đầu tư như phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, 
công nghệ cao… 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đánh giá 
cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát 
triển, khẳng định Chính phủ Bỉ coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác 
nhiều mặt với Vi ệt Nam; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp 
tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, ở cả cấp liên bang và cấp vùng.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte cho biết, 
Vương quốc Bỉ sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với châu Âu. 

Hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước như tăng cường 
trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các vùng, cộng đồng ngôn ngữ 
của Bỉ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Khuyến khích và tạo 



điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, hợp tác trong các lĩnh 
vực hai bên có tiềm năng. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển 
Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, bao gồm: 
HIệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp (BIPP)”; Hợp đồng thương mại cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát trái đất VNREDSat-1B 
và Thỏa thuận Hợp đồng “Dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các trạm bơm đầu 
mối khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”. Trong đó, Hiệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng 
chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” được hai bên đánh giá cao, 
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương trong thời gian tới. 

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm qua nhờ tăng 
cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước.  

Thương mại song phương tăng 70% trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2011. Bỉ là đối tác 
thương mại châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam với tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai 
nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ Euro/năm. Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng 
qua các năm, cho thấy hợp tác thương mại ngày càng phát triển giữa hai nước./. 

Quỳnh Hoa/VOV - Trung tâm Tin  

http://vov.vn/Kinh-te/Viet-Nam-Bi-ky-ket-nhieu-thoa-thuan-hop-tac/307026.vov 
 
 
Investment Paper (Báo Đầu tư): 
 
Cùng ngày, Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ 
phần Khu công nghiệp Đình Vũ đã diễn ra với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Bỉ. 



Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý về mặt nguyên tắc cho Công ty Cổ 
phần Khu công nghiệp Đình Vũ mở rộng đầu tư một khu công nghiệp tại khu vực Cát Hải với 
quy mô đầu tư tương tự Khu công nghiệp Đình Vũ. 

Bản ghi nhớ này đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố 
Hải Phòng và công ty Rent-A-Port tại Bản ghi nhớ ký ngày 17/01/2013 tại Brúc-xen, Vương 
quốc Bỉ. 

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Anh Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ghi 
nhận và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác Bỉ đối với sự thành công của Dự án 
Khu công nghiệp Đình Vũ cũng như sự nỗ lực và đóng góp của Công ty Cổ phần KCN Đình 
Vũ trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và xúc tiến đầu tư. Theo đánh giá, 
Dự án Khu công nghiệp Đình Vũ là một trong dự án đầu tư thành công nhất của Bỉ tại Vi ệt 
Nam. 

KCN Đình Vũ tự hào được chào đón Phó Thủ tướng và phái đoàn tới thăm và chứng kiến sự 
phát triển và tiềm năng hiện tại của Khu công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực 
ngành nghề khác nhau tới tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu công nghiệp. Ngày nay bán đảo Đĩnh 
Vũ đã trở thành khu kinh tế thuận tiện về giao thông bằng đường biển, đường thủy nội địa và 
đường bộ. 

 

 

 

 
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của phái đoàn Bỉ, Ngài Johan Vande Lanotte, Phó 
Thủ tướng Bỉ có buổi làm việc với UBND TP.Hải Phòng và tới thăm Khu công nghiệp Đình 
Vũ  

 



Theo ông Frank Wouters, Tổng Giám đốc công ty CP KCN Đình Vũ, tính đến cuối năm 2013, 
KCN Đình Vũ đã thu hút được 52 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 2,2 tỉ USD. Đình Vũ đã trở 
thành địa diểm đặt nhà máy sản xuất và trung tâm phân phối của 11 nhà đầu tư Nhật Bản, 
trong đó bao gồm Bridgestone. Năm 2013, công ty Bridgestones đã quyết định mở rộng sản 
xuất và tăng gấp đôi vốn đầu tư ban đầu cho nhà máy sản xuất lốp xe tại Khu công nghiệp 
Đình Vũ. Chỉ tính riêng năm 2013, Đình Vũ đã thu hút thêm 9 dự án đầu tư mới với tổng vốn 
đầu tư thu hút thêm trong năm đạt 800 triệu USD. 

Trong năm 2014, KCN Đình Vũ dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản và các 
nước với mức vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD. Dự án Khu công nghiệp Đình Vũ được đầu 
tư và vận hành với sự kết hợp của chính quyền địa phương và đối tác nước ngoài, trong đó 
Rent – A – Port là cổ đông lớn. Các đối tác cam kết chiến lược phát triển dài hạn. Thành công 
của công ty khẳng định cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Vi ệt Nam. 

Thanh  

http://baodautu.vn/pho-thu-tuong-bi-tham-kcn-dinh-vu.html 
 
 
Hai Phong Paper (Báo Hải Phòng): 
 
Mở rộng quy mô, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Vương quốc Bỉ 
Cập nhật lúc21:37, Thứ Bảy, 18/01/2014 (GMT+7)  

(HPĐT)- Ngày 18- 1, ngài Johan Vande Lanotte, Phó thủ tướng Bỉ và đoàn tháp tùng từ Bộ 
Kinh tế Bỉ tới thăm và làm việc tại Hải Phòng. Đây là một phần nội dung trong chuyến thăm 
chính thức Việt Nam của phái đoàn Bỉ trong tháng 1 này. 

  

 
Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền đón tiếp ngài Vande 
Lanotte, Phó thủ tướng Bỉ 



Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố; 
Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các ngành liên quan và 
Khu công nghiệp Đình Vũ. 

Ngài Phó thủ tướng Johan Vande Lanotte trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã 
dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị; cảm ơn thành phố Hải Phòng đã có sự hợp tác rất hiệu 
quả với Vương quốc Bỉ trong nhiều năm qua với sự hiện diện của Khu công nghiệp Đình Vũ 
tại Hải Phòng. Đây cũng là một minh chứng cho thấy sự thành công của Vương quốc Bỉ khi 
đầu tư vào Việt Nam. Ông hy vọng từ sự thành công này, Hải Phòng và Vương quốc Bỉ sẽ có 
sự hợp tác toàn diện hơn, mở rộng hơn về quy mô bằng một dự án đầu tư khu công nghiệp 
mới ra đảo Cát Hải. 

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chào mừng Phó thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan 
Vande Lanotte tới Hải Phòng, chúc ngài Phó thủ tướng và các thành viên trong đoàn tháp 
tùng có chuyến thăm, làm việc tại Hải Phòng và Việt Nam thành công. Chủ tịch khẳng định, 
sự hợp tác giữa Hải Phòng và Vương quốc Bỉ với dự án Khu công nghiệp Đình Vũ đã tạo ra 
một trong những khu công nghiệp hấp dẫn nhất ở miền Bắc Việt Nam. Đánh giá cao quyết 
tâm đầu tư của Chính phủ Bỉ, doanh nghiệp chủ đầu tư và các cá nhân đã đóng góp công sức 
trí tuệ, tâm huyết cho sự thành công của dự án, Chủ tịch Dương Anh Điền đồng ý với ý kiến 
của ngài Phó thủ tướng về việc chuẩn bị cho dự án ở giai đoạn mới, cho biết chủ trương này 
đã được sự ủng hộ  của Chính phủ Việt Nam và chính quyền thành phố Hải Phòng. Đồng chí 
tin tưởng chuyến thăm của ngài Phó thủ tướng sẽ đặt dấu mốc mới về sự hợp tác giữa Hải 
Phòng, Việt Nam với Vương quốc Bỉ. 

  

 
Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền cùng ngài Vande 
Lanotte, Phó thủ tướng Bỉ chứng kiến Lễ ký văn bản ghi nhớ giữa 
UBND thành phố Hải Phòng và Công ty CP Khu công nghiệp 
Đình Vũ 

Cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp và Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ Frank Wouter ký Bản ghi nhớ giữa UBND thành 
phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ  với sự chứng kiến của Phó thủ 
tướng Bỉ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, các thành viên của hai bên. Theo đó, UBND 



thành phố Hải Phòng đồng ý về mặt nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình 
Vũ mở rộng đầu tư một khu công nghiệp tại khu vực Cát Hải với quy mô đầu tư tương tự Khu 
công nghiệp Đình Vũ. Bản ghi nhớ này đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thỏa thuận giữa 
UBND thành phố Hải Phòng và công ty Rent-A-Port tại Bản ghi nhớ ký ngày 17- 1- 2013 tại 
Brúc-xen, Vương quốc Bỉ.  

Đoàn của Phó thủ tướng Bỉ đã tới thăm, chứng kiến sự phát triển và tiềm năng của Khu công 
nghiệp Đình Vũ/. 

http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4910/201401/mo-rong-quy-mo-nang-tam-quan-he-
hop-tac-giua-hai-phong-va-vuong-quoc-bi-2302075/ 
 
 
Industry and Trade Paper (Báo Công thương): 

Phó Thủ tướng Bỉ thăm Việt Nam  

20/01/2014 17:00:55  

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh 
tế Bỉ Johan Vande Lanotte đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 
22/1/2014.  

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte chưng kiến lễ ký 
kết thỏa thuận hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới phát triển các cơ sở vườn ươm tạo cho 
doanh nghiệp 

CôngThương - Mục đích chuyến thăm này của Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte tới Vi ệt 
Nam nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau, đặc biệt chú trọng tới hợp tác kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu 
cầu của hai nước.  

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã 
chứng kiến lễ ký kết một số thoả thuận, bao gồm: Hiệp định “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi 
mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)”; “Dự án Cung cấp thiết bị và dịch 
vụ kỹ thuật cho các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý – Hà Nam” và  “Hợp đồng 
thương mại cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát trái đất VNREDSat-1B”. 

Được biết, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm qua 
nhờ tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thương mại song phương tăng 
70% trong giai đoạn từ năm 2003 – 2011. Bỉ là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 6 của Việt 
Nam: Tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ euro mỗi 
năm. Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng qua các năm cho thấy hợp tác thương mại 
ngày càng phát triển giữa hai nước. 

Bỉ được xem là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu và từ đây có thể tiếp 
cận 230 triệu người tiêu dùng trong vòng bán kính 750 km. 

Nguyễn Hường  



http://www.baocongthuong.com.vn/trong-nuoc/48662/pho-thu-tuong-bi-tham-viet-nam.htm 

 

Tiền Phong Paper : 

Việt - Bỉ ký hợp đồng chế tạo vệ tinh  

TP - Hôm 20/1, nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan 
Vande Lanotte, Việt Nam và Bỉ ký Hợp đồng gói thầu số 1 của dự án thiết kế, chế tạo vệ 
tinh nhỏ quan sát trái đất VN RED SAT 1B. 

Ngoài việc chứng kiến lễ ký này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng - Bộ 
trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte còn chứng kiến lễ ký kết 
Hiệp định Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp 
và Thỏa thuận Hợp đồng Dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các trạm bơm đầu 
mối khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng Dự 
án vệ tinh VN RED SAT 1B. Ảnh: VGP/Lê Tuấn  
Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Bỉ tại Vi ệt 
Nam và tăng nhanh kim ngạch thương mại song phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề 
nghị Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam với Liên minh châu Âu và sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.  

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho biết, các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư 
vào Việt Nam, nhất là tại khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng. 

Bỉ cũng sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang châu Âu, sẵn sàng thúc 
đẩy hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ tinh cũng như ODA. 

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu Âu 
sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam.  



http://www.tienphong.vn/the-gioi/viet-bi-ky-hop-dong-che-tao-ve-tinh-673018.tpo 
 
 
Xã Luận : 

Vương quốc Bỉ mong muốn phát tri ển quan hệ hợp tác với Vi ệt Nam 

Sáng ngày 20/01, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Bỉ Johan Vande Lanotte. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông 
báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước. 

 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Johanne Van de Lanotte chứng kiến Lễ 
ký kết các văn kiện hợp tác Việt Nam-Bỉ. 

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 
và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Bỉ 
mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vi ệt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu 
tiên về hợp tác kinh tế tại châu Á.  
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Bỉ 
dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây và 
trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, đánh giá cao việc Bỉ tiếp tục dành hỗ trợ phát 
triển ODA cho Việt Nam. 

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp 
những năm gần đây, với những dấu mốc quan trọng là thành công tốt đẹp của chuyến thăm 
Việt Nam của Thái tử Bỉ Philippe vào tháng 3/2012 và chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1/2013. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy và Bỉ hiện 
là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 6 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều 
năm 2013 đạt 1,8 tỷ đô la, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa 
được triển khai hiệu quả với nhiều dự án cụ thể. 

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trên 
cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên 
như giao thông - vận tải, phát triển cảng biển, môi trường, tăng trưởng xanh, khoa học vũ trụ, 
giáo dục đào tạo, y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành hai nước trong khuôn 



khổ các Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học - công nghệ. Hai bên 
cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. 

Sau hội đàm, với sự chứng kiến của hai Phó Thủ tướng, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho dự án “Hỗ trợ xây dựng 
chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp”, Thỏa thuận Hợp đồng Dự 
án “Đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng 
lực thoát nước chống ngập úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp” và ký kết 
“Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh thuộc dự án Vệ tinh nhỏ 
VNREDSat-1B”. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng kinh tế Bỉ Johan Vande Lanotte đã 
được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp; có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; thăm và làm việc tại thành phố 
Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Thuận. 

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=798241 
 
 
Thanh Tra: 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ  
Cập nhật: 20/01/2014 19:21  

Chiều nay, 20/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng 
vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đang thăm làm việc tại nước ta.  

•  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte. Ảnh: VGP/Nhật Bắc  

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao 
chuyến thăm, làm việc tại Vi ệt Nam của Phó Thủ tướng vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte, 



cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
hai nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2014, Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao, đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong muốn cùng với 
Bỉ đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác 
kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn 
quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp của Bỉ hợp tác đầu tư thành công tại Vi ệt Nam cũng như tăng 
nhanh kim ngạch thương mại giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang tăng cường 
quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu quả các dự án ODA của Bỉ và mong muốn tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ quý báu này từ Chính phủ và nhân dân Bỉ. Thủ tướng cũng đề nghị phía Bỉ 
ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với 
Liên minh châu Âu cũng như sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam… 

Bày tỏ ấn tượng mạnh trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội  của Việt Nam, Phó 
Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định: Bỉ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu 
nghị và đẩy mạnh hợp tác với Vi ệt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại 
và đầu tư. Các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại khu 
công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng... Bỉ cũng sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam thúc đẩy xuất 
khẩu sang châu Âu, sẵn sàng hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ 
tinh cũng như ODA. 

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho biết, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu Âu 
sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam, điều này 
sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận Logistic vốn là 
thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh 
vực này… 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến 
Lễ ký kết Hợp đồng Dự án vệ tinh VN RED SAT 1B. Ảnh: VGP/Lê Tuấn 



Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã 
chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh Dự án vệ tinh 
nhỏ Việt Nam (Dự án vệ tinh VN RED SAT 1B) quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường 
và thiên tai giữa Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Việt Nam và Liên doanh các nhà thầu 
Bỉ. 
http://www.thanhtra.com.vn/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tiep-pho-thu-tuong-vuong-quoc-
bi_t221c1065n68890.html 
 
 
Vietnam Plus: 

Vương quốc Bỉ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Vi ệt Nam 

Thiện Thuật (TTXVN) lúc : 20/01/14 18:18  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đang ở thăm và 
làm việc tại Vi ệt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) 
 
Chiều 20/1, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte, 
thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm sẽ góp 
phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm nay Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 40 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao, đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong 
muốn cùng với Bỉ đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc đẩy 
mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên 



các diễn đàn quốc tế. 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
các nhà đầu tư Bỉ thành công tại Vi ệt Nam cũng như tăng nhanh kim ngạch thương mại giữa 
hai nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang tăng cường quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu 
quả các dự án ODA của Bỉ và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ này từ Chính phủ và 
nhân dân Bỉ. 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị phía Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm 
phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu cũng như sớm công 
nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam… 
 
Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng 
Johan Vande Lanotte nhấn mạnh Bỉ mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp 
tác với Vi ệt Nam, nhất là trong thương mại và đầu tư.  
 
Các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam , nhất là tại khu công nghiệp 
Đình Vũ, Hải Phòng. Bỉ cũng sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang 
Châu Âu, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ 
tinh cũng như ODA. 
 
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh Châu Âu 
sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam, điều này 
sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận Logistic vốn là 
thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh 
vực này... 
 
Trước đó tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Phó Thủ tướng Vương 
quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến lễ ký Hợp đồng gói thầu số 1 của Dự án vệ tinh 
VN RED SAT 1B thiết kế, chế tạo phóng vệ tinh./.  
http://www.vietnamplus.vn/vuong-quoc-bi-mong-muon-day-manh-hop-tac-voi-viet-
nam/240727.vnp 
 
 
Vietnam Plus (Vietnam News Agency): 

Việt Nam là đối tác ưu tiên hợp tác kinh tế của Bỉ ở châu Á  

PV (TTXVN) lúc : 20/01/14 21:17  



Lễ Ký Hiệp định cụ thể Hỗ trợ xây dựng chính 
sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu 
dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte thăm Việt Nam, từ ngày 18-22/01. 
 
Sáng 20/01, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh 
tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Bỉ Johan Vande Lanotte 
 
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước. Phó 
Thủ tướng Johan Vande Lanotte đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội 
nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Bỉ mong 
muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vi ệt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên về 
hợp tác kinh tế tại châu Á.  
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Bỉ 
dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây và 
trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, đánh giá cao việc Bỉ tiếp tục dành hỗ trợ phát 
triển ODA cho Việt Nam. 
 
Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp 
những năm gần đây, với những dấu mốc quan trọng là thành công tốt đẹp của chuyến thăm 
Việt Nam của Thái tử Bỉ Philippe vào tháng 3/2012 và chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1/2013. 
 
Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy và Bỉ hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 
sáu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 1,8 tỷ USD, hợp tác 
trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa được triển khai hiệu quả với nhiều 
dự án cụ thể. 
 
Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trên 
cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên 
như giao thông-vận tải, phát triển cảng biển, môi trường, tăng trưởng xanh, khoa học vũ trụ, 
giáo dục đào tạo, y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành hai nước trong khuôn 
khổ các Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ. 
 
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp 
quốc. 
 
Sau hội đàm, với sự chứng kiến của hai Phó Thủ tướng, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho dự án “Hỗ 



trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp,” Thỏa thuận 
Hợp đồng Dự án “Đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm 
nâng cao năng lực thoát nước chống ngập úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp” và ký kết “Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh thuộc dự án Vệ 
tinh nhỏ VNREDSat-1B.” 
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng kinh tế Bỉ Johan Vande Lanotte đã 
được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp; có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; thăm và làm việc tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Thuận./. 
http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-la-doi-tac-uu-tien-hop-tac-kinh-te-cua-bi-o-chau-
a/240756.vnp 
 

Voice of Vietnam (VOV): 

Việt Nam sử dụng hiệu quả các dự án ODA của Bỉ  

VOV.VN -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh tại buổi ti ếp Phó Thủ tướng 
vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte. 

Chiều nay (20/1) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng 
vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đang thăm, làm việc tại nước ta. Thay mặt Chính phủ 
Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc 
tại Vi ệt Nam của Phó Thủ tướng vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte sẽ góp phần quan trọng 
tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh: năm nay Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 
đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong muốn cùng với Bỉ 
đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác 
kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn 
quốc tế. 

 



Phó Thủ tướng Johanne Van de Lanotte cho biết Vương quốc Bỉ sẵn sàng 

là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với châu Âu . Ảnh: VGP 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
các nhà đầu tư Bỉ thành công tại Vi ệt Nam cũng như tăng nhanh kim ngạch thương mại giữa 
hai nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang tăng cường quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu 
quả các dự án ODA của Bỉ và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này từ Chính 
phủ và nhân dân Bỉ”.  

Thủ tướng cũng đề nghị phía Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu cũng như sớm công nhận nền kinh tế thị 
trường của Việt Nam… 

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng 
Johan Vande Lanotte khẳng định: Bỉ mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp 
tác với Vi ệt Nam, nhất là trong thương mại và đầu tư. Các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng 
đầu tư vào Việt Nam, nhất là tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Bỉ cũng sẵn sàng là 
cầu nối để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Châu Âu, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Vi ệt 
Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ tinh cũng như ODA.  

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định: “Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh Châu 
Âu sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam, điều 
này sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận Logistic vốn 
là thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt Nam trong 
lĩnh vực này….”. 

Trước đó, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Phó Thủ tướng vương 
quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến lễ ký Hợp đồng gói thầu số 1 của Dự án vệ tinh 
VN RED SAT 1B thiết kế, chế tạo phóng vệ tinh./. 

Thành Chung/VOVTV  

http://vov.vn/Kinh-te/Viet-Nam-su-dung-hieu-qua-cac-du-an-ODA-cua-Bi/307038.vov 
 
 
Binh Phuoc Paper (Báo Bình Phước) 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ 
8:53 
21/01/2014 
Chiều 20-1, tại Tr ụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng 
vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đang thăm làm việc tại nước ta. 



 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao 
chuyến thăm, làm việc tại Vi ệt Nam của Phó Thủ tướng vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte, 
cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
hai nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ ngoại giao 40 năm giữa hai nước, Việt Nam 
mong muốn cùng với Bỉ đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc 
đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau 
trên các diễn đàn quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Bỉ hợp tác đầu tư thành công tại Vi ệt Nam 
cũng như tăng nhanh kim ngạch thương mại giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang 
tăng cường quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu quả các dự án ODA của Bỉ và mong muốn 
tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này từ Chính phủ và nhân dân Bỉ. Thủ tướng cũng đề 
nghị phía Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam với Liên minh châu Âu cũng như sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam…  
Bày tỏ ấn tượng mạnh trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội  của Việt Nam, Phó 
Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định: Bỉ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu 
nghị và đẩy mạnh hợp tác với Vi ệt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại 
và đầu tư. Các nhà đầu tư Bỉ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại khu 
công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng... Bỉ cũng sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam thúc đẩy xuất 
khẩu sang châu Âu, sẵn sàng hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ 
tinh cũng như ODA.  
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho biết, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu Âu 
sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam, điều này 
sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận Logistic vốn là 
thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh 
vực này…  



 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến 
Lễ ký kết Hợp đồng Dự án vệ tinh VN RED SAT 1B 

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã 
chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh Dự án vệ tinh 
nhỏ Việt Nam (Dự án vệ tinh VN RED SAT 1B) quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường 
và thiên tai giữa Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Việt Nam và Liên doanh các nhà thầu 
Bỉ. 

Nguồn Chinhphu 

http://baobinhphuoc.com.vn/Content/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tiep-pho-thu-tuong-vuong-
quoc-bi-22101 
 
 
Công an Nhân dân: 
 
Bỉ sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu 
21:12:24 20/01/2014 
 
Chiều 20/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Vương 
quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đang có chuyến thăm, làm việc tại nước ta.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm nay Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 40 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao, đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong 
muốn cùng với Bỉ đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc đẩy 
mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên 
các diễn đàn quốc tế.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
các nhà đầu tư Bỉ thành công tại Vi ệt Nam cũng như tăng nhanh kim ngạch thương mại giữa 
hai nước. Chính phủ Việt Nam đã và đang tăng cường quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu 



quả các dự án ODA của Bỉ và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ này từ Chính phủ và 
nhân dân Bỉ.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị phía Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm 
phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu cũng như sớm công 
nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam…  

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte khẳng định, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu Âu 
sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do với Vi ệt Nam, điều này 
sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận Logistic vốn là 
thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh 
vực này...  

Trước đó tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Phó Thủ tướng Vương 
quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đã chứng kiến lễ ký hợp đồng gói thầu số 1 của Dự án vệ tinh 
VN RED SAT 1B thiết kế, chế tạo phóng vệ tinh 
 
PV (Theo TTXVN) 
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2014/1/220977.cand 
 
 
VOV Radio: 
 
Phó Thủ tướng Bỉ thăm Việt Nam  
Thứ Hai, 20/01/2014 17:08  
Radiovietnam - Hôm nay (20/1), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc 
Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanottee đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải.  
http://vovradio.vn/theo-dong-su-kien/2014/01/pho-thu-tuong-bi-tham-viet-nam/ 

 
 
 



 
PTT Hoàng Trung Hải và PTT Johan Vande Lanotte chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Việt Nam - 
Bỉ - Ảnh: Quỳnh Hoa 
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong hợp tác 
kinh tế, trên cơ sở kết hợp thế mạnh và nhu cầu của hai nước. 
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương 
quốc Bỉ đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ việc trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác thương 
mại đầu tư, phát triển đến việc hợp tác tích cực trên các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc 
tế. 
 
Giới thiệu một số nét lớn về tình kinh tế-xã hội Vi ệt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thương 
mại, đầu tư như phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, 
công nghệ cao 
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanottee đánh 
giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và 
phát triển, khẳng định Chính phủ Bỉ coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác 
nhiều mặt với Vi ệt Nam; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp 
tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, ở cả cấp liên bang và cấp vùng. 
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanottee cho 
biết, Vương quốc Bỉ sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với châu Âu . 



 
Lễ ký kết một số thỏa thuận giữa Việt Nam - Bỉ - Ảnh: Quỳnh Hoa 
 
Hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước như tăng cường 
trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các vùng, cộng đồng ngôn ngữ 
của Bỉ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Khuyến khích và tạo 
điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, hợp tác trong các lĩnh 
vực hai bên có tiềm năng. 
 
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và biển 
Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanottee chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, bao gồm: 
HIệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp (BIPP)”; Hợp đồng thương mại cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát trái đất VNREDSat-1B 
và Thỏa thuận Hợp đồng “Dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các trạm bơm đầu 
mối khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”. 
 
Trong đó, Hiệp định cụ thể “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm 
tạo doanh nghiệp” được hai bên đánh giá cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song 
phương trong thời gian tới. 
 
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm qua nhờ tăng 
cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. 
 
Thương mại song phương tăng 70% trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2011. Bỉ là đối tác 
thương mại châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam với tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai 
nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ Euro mỗi năm. 
 
Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng qua các năm, cho thấy hợp tác thương mại ngày 
càng phát triển giữa hai nước. 
http://vovradio.vn/theo-dong-su-kien/2014/01/pho-thu-tuong-bi-tham-viet-nam/ - #0  
Quỳnh Hoa - VOV 
 



 
Vietnam Economic News: 
 
Việt Nam là đối tác ưu tiên hợp tác kinh tế của Bỉ ở châu Á  
21/01/2014 10:42  
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, 
Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte thăm Việt Nam, từ ngày 
18-22/01.  

Sáng 20/01, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh 
tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Bỉ Johan Vande Lanotte 

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước. Phó 
Thủ tướng Johan Vande Lanotte đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội 
nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Bỉ mong 
muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vi ệt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên về 
hợp tác kinh tế tại châu Á. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Bỉ 
dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây và 
trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, đánh giá cao việc Bỉ tiếp tục dành hỗ trợ phát 
triển ODA cho Việt Nam. 

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp 
những năm gần đây, với những dấu mốc quan trọng là thành công tốt đẹp của chuyến thăm 
Việt Nam của Thái tử Bỉ Philippe vào tháng 3/2012 và chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1/2013. 

Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy và Bỉ hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 
sáu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 1,8 tỷ USD, hợp tác 
trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa được triển khai hiệu quả với nhiều 
dự án cụ thể. 

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trên 
cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên 
như giao thông-vận tải, phát triển cảng biển, môi trường, tăng trưởng xanh, khoa học vũ trụ, 
giáo dục đào tạo, y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành hai nước trong khuôn 
khổ các Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ. 

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp 
quốc. 

Sau hội đàm, với sự chứng kiến của hai Phó Thủ tướng, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho dự án “Hỗ 
trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp,” Thỏa thuận 
Hợp đồng Dự án “Đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm 
nâng cao năng lực thoát nước chống ngập úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp” và ký kết “Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh thuộc dự án Vệ 
tinh nhỏ VNREDSat-1B.” 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng kinh tế Bỉ Johan Vande Lanotte đã 
được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp; có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 



Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; thăm và làm việc tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Thuận./. 

Theo TTXVN 
http://ven.vn/mobile/mdetail.aspx?id=46352 
 
 
Quân đội Nhân dân: 
 
Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ  
QĐND - Thứ hai, 20/01/2014 | 22:18 GMT+7  
QĐND - Chiều 20-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó thủ 
tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ, Giô-han Van-đơ La-nốt 
(Johan Vande Lanotte) đang có chuyến thăm, làm việc tại nước ta.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm nay, Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 40 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao; đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong 
muốn cùng với Bỉ đẩy mạnh quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để tiếp tục thúc đẩy 
mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA cũng như ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên 
các diễn đàn quốc tế.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Giô-han Van-đơ La-nốt. Ảnh: 
TTXVN 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
các nhà đầu tư Bỉ thành công tại Vi ệt Nam cũng như tăng nhanh kim ngạch thương mại giữa 



hai nước. Việt Nam đã và đang tăng cường quản lý và sử dụng ngày càng có hiệu quả các dự 
án ODA của Bỉ và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ này từ Chính phủ và nhân dân Bỉ. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị phía Bỉ ủng hộ và thúc đẩy sớm kết thúc đàm 
phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu cũng như sớm công 
nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam…  

Phó thủ tướng Giô-han Van-đơ La-nốt nhấn mạnh, Bỉ mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị 
và đẩy mạnh hợp tác với Vi ệt Nam, nhất là trong thương mại và đầu tư. Các nhà đầu tư Bỉ 
mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. 
Bỉ cũng sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang châu Âu, sẵn sàng thúc 
đẩy hợp tác với Vi ệt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, vũ trụ, vệ tinh cũng như ODA.  

Phó thủ tướng Giô-han Van-đơ La-nốt khẳng định, Bỉ đang nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu 
Âu sớm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Vi ệt Nam, cho 
rằng điều này sẽ mang lại cơ hội phát triển cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kho vận 
Logistic vốn là thế mạnh của Bỉ và Bỉ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Vi ệt 
Nam trong lĩnh vực này...  

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã hội đàm với Phó thủ tướng, 
Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ, Giô-han Van-đơ La-nốt.  

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế- xã hội mỗi nước. Phó 
thủ tướng Giô-han Van-đơ La-nốt đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và 
hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Bỉ 
mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vi ệt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu 
tiên về hợp tác kinh tế tại châu Á.  

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp 
những năm gần đây. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy và Bỉ hiện là đối tác thương 
mại châu Âu lớn thứ 6 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 1,8 tỷ 
USD, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa được triển khai hiệu 
quả với nhiều dự án cụ thể. 

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trên 
cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên 
như giao thông-vận tải, phát triển cảng biển, môi trường, tăng trưởng xanh, khoa học vũ trụ, 
giáo dục-đào tạo, y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành hai nước trong khuôn 
khổ các Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ. Hai bên 
cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. 

Sau hội đàm, với sự chứng kiến của hai Phó thủ tướng, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính 
phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho dự án “Hỗ trợ xây 
dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp”, Thỏa thuận Hợp 
đồng Dự án “Đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng 
cao năng lực thoát nước chống ngập úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp” 
và ký kết “Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh thuộc dự án Vệ tinh nhỏ 
VNREDSat-1B”./. 

ĐOÀN CA và TTXVN  

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/thuc-day-hop-tac-nhieu-mat-giua-viet-
nam-va-vuong-quoc-bi/284387.html 



 
VnExpress: 

Bỉ chế tạo vệ tinh viễn thám mới cho Việt Nam 

VNREDSat-1B sẽ do Bỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam dự kiến được đưa vào 
vũ trụ năm 2017. 

Ngày 20/1, đại diện Việt Nam và Liên doanh các nhà thầu Bỉ đã ký kết Hợp đồng gói thầu số 
1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh nhỏ VNREDSat- 1B, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng 
Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte, nhân chuyến thăm Việt Nam từ 
ngày 18 đến 22/1. 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande 
Lanotte chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng dự án vệ tinh VNREDSat- 1B. Ảnh: 
VGP. 

VNREDSat-1B là vệ tinh quan sát Trái đất thứ hai, giúp giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi 
trường và thiên tai, do ba công ty của Bỉ sản xuất. Vệ tinh có khối lượng khoảng 130 kg, kích 
thước 865x679x654 mm với tuổi thọ tối thiểu là 5 năm. Nó có nguồn gốc từ nhóm các vệ tinh 
PROBA (Project for On-BoardAutonomy) của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA).  

Dự kiến vệ tinh thứ hai của Việt Nam sẽ vào vũ trụ năm 2017. Các thiết bị tiếp nhận, điều 
hành và xử lý hình ảnh do VNREDSat-1B chụp được lắp đặt tại Hòa Lạc, Hà Nội. 

Trước đó, tháng 5/2013, vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam vào vũ trụ thành công bằng tên 
lửa đẩy VEGA từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. Đến nay, vệ tinh thứ nhất của Việt 
Nam đã hoạt động ổn định trong quỹ đạo, truyền về trạm mặt đất những bức ảnh rõ nét về 
Việt Nam và một số khu vực trên thế giới. 



Hương Thu 
http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/bi-che-tao-ve-tinh-vien-tham-moi-cho-viet-nam-
2943015.html 
 
 
VTC: 
 

Bỉ sẽ sản xuất VNREDSat-1B cho Việt Nam 

21/01/2014 12:44 | Khoa học - Công nghệ177  

Vệ tinh VNREDSat-1B do 3 công ty Bỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam dự 
kiến sẽ được phóng vào năm 2017. 
Lễ ký kết hợp đồng thương mại cung cấp vệ tinh quan sát trái đất do 3 công ty Bỉ sản xuất cho 
Việt Nam diễn ra vào lúc 15h40 chiều nay, 20/1 tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Phó Thủ 
tướng Bỉ Johan Vande Lanotte và Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải. 
 
Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1B (Vệ tinh giám sát tài nguyên thiên nhiên và thiên tai của Việt 
Nam – 1B) có nguồn gốc từ nhóm vệ tinh PROBA. 

 

 Vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 trên quỹ đạo. 

VNREDSat-1B có thể thu được hình ảnh siêu quang phổ và toàn sắc về Việt Nam và phần 
còn lại của thế giới với độ rộng 100km, cho phép giám sát các hoạt động nông nghiệp, rừng, 
chất lượng nước trong đất liền và ven biển, bề mặt đô thị,… và góp phần nghiên cứu biến đổi 
khí hậu.  
 
VNREDSat-1B có kích thước 865mm x 679mm x654 mm và trọng lượng khoảng 130 kg với 
tuổi thọ tối thiểu là 5 năm. Theo dự kiến, VNREDSat-1B sẽ bay trên một quỹ đạo ở độ cao 
640 +/- 10km và thời gian chụp lặp lại tại một vị trí xác định là 5 ngày. 
 
Các thiết bị tiếp nhận, điều hành và xử lý hình ảnh do VNREDSat-1B chụp sẽ được lắp đặt tại 
Hòa Lạc, gần Hà Nội. 
 



VNREDSat-1B là vệ tinh viễn thám thứ 2 của Việt Nam. Trước đó, vệ tinh viễn thám đầu tiên 
VNREDSat-1 đã được phóng lên quỹ đạo vào tháng 5/2013. 
http://vtc.vn/kinh-te/bi-se-san-xuat-vnredsat1b-cho-viet-nam-572805.html 
 
 
Ninh Thuan Paper (Báo Ninh Thuận): 
 
Thứ ba, 21/01/2014 18:46  

Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ thăm và làm việc tại tỉnh ta 

(NTO) Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 21-1, Phó Thủ tướng Vương 

Quốc Bỉ Johan Vande Lanotte cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo 

tỉnh ta về các dự án hợp tác phát triển song phương tại tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Chí 

Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tr ần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn. 

Đúng 7 giờ 55 phút, Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cùng đoàn đã đến Sân bay Quốc tế 
Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm chính thức tỉnh ta theo công hàm đề nghị của 
Đại sứ quán Vương quốc Bỉ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngài Johan Vande Lanotte tại 
Ninh Thuận trên cương vị Phó Thủ tướng, với mục đích khẳng định chính sách nhất quán của 
Chính phủ Vương quốc Bỉ, coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Vi ệt Nam nói 
chung và Ninh Thuận nói riêng; đồng thời, tìm các biện pháp thúc đẩy, hỗ trợ để các doanh 
nghiệp Bỉ thâm nhập một thị trường mới đầy tiềm năng.  

 
  
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Johan Vande Lanotte. 
  



 
  
Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 
  

 
  
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho 
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte. 
  



 
  
Các lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của Chính phủ Vương quốc Bỉ. 

Sau lễ đón tại sân bay, Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta 
đã có buổi làm việc về mối quan hệ nhiều mặt trong phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư; 
trao đổi phương hướng và biện pháp hợp tác tại địa phương trong thời gian tới. Trên tinh thần 
cởi mở, hữu nghị, thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng Ngài Phó Thủ tướng Johan Vande 
Lanotte và Đoàn công tác đã đến thăm Ninh Thuận. Khẳng định chuyến thăm của Ngài Phó 
Thủ tướng tại tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị 
nhiều mặt giữa Bỉ - Việt Nam nói chung và giữa Bỉ với Ninh Thuận nói riêng ngày càng phát 
triển trong thời gian tới. Thông qua Ngài Phó Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời 
cảm ơn tới Chính phủ và các đối tác của Bỉ trong việc hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận các chương 
trình, dự án trong thời gian qua. Ninh Thuận đang có 4 dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài 
trợ, với tổng nguồn vốn 31 triệu Euro, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao năng lực quản lý 
nguồn nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu với Ngài Phó Thủ tướng Johan Vande 
Lanotte một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các tiềm năng, lợi thế, điều 
kiện tự nhiên của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến một số lĩnh vực trụ cột mà tỉnh đang ưu tiên 
thu hút đầu tư phát triển như: công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng sạch, du lịch và bày tỏ 
mong muốn trên cương vị của mình, Ngài Johan Vande Lanotte có những tác động với Chính 
phủ Vương quốc Bỉ để ủng hộ tỉnh nguồn vốn không hoàn lại trong những dự án tiếp theo, 
cũng như kêu gọi các doanh nghiệp của Bỉ đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Ngài Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị 
mà lãnh đạo tỉnh đã dành cho Đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc 
sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân dân tỉnh nhà. Ngài Johan Vande 
Lanotte chúc mừng những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ta những 
năm gần đây, đánh giá cao sự nỗ lực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án tài 
trợ của Bỉ trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte nhất trí với những đề nghị 
của tỉnh ta và khẳng định, Bỉ luôn quan tâm dành sự ủng hộ đặc biệt, coi Việt Nam nói chung, 
Ninh Thuận nói riêng là đối tác quan trọng. Vì thế, sau chuyến công tác, Đoàn sẽ giới thiệu 
Ninh Thuận với các doanh nghiệp Bỉ một cách cụ thể nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp Bỉ 
đến tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư vào Ninh Thuận nhiều hơn nữa trong thời gian 
tới. 



 
  
Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
đón ngài Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ tại sân bay Cam Ranh. 
  

 
  
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte thăm hồ chứa nước Lanh Ra. 



  

 
  
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Bỉ thăm làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. 
  

 
  
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ và đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh với giáo viên Trường TH Mỹ Nghiệp. 
  

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte cùng 
Đoàn công tác đã đến thăm Hồ chứa nước Lanh Ra ở xã Phước Vinh, Trường TH Mỹ Nghiệp, 
Làng nghề Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Làng gốm Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh Phước) và Tháp 
Po Klong Garai. 

Văn Thanh - Văn Miên 



http://www.baoninhthuan.com.vn/news/54870p1c24/pho-thu-tuong-vuong-quoc-bi-tham-va-
lam-viec-tai-tinh-ta.htm 
 
 
Vietnam Plus: 

Đoàn công tác Chính phủ Bỉ làm việc tại Ninh Thuận 

Vietnam Plus  - 21/01/2014 15:27  

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ 
Johan Vande Lanotte dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Bỉ đã đến thăm, làm việc 
với tỉnh Ninh Thuận; đánh giá kết quả các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã nêu khái quát về đặc trưng khí hậu của tỉnh; 
báo cáo tổng quan về các chương trình tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ, với tổng vốn 
đầu tư 31 triệu Euro, trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 9 triệu Euro giành cho Ninh 
Thuận để thực hiện các dự án như: Dự án xây dựng hồ chứa nước Lanh Ra, giai đoạn 2007-
2012; dự án Capas - tăng cường thể chế và nâng cao năng lực nhân sự quản lý tài nguyên 
nước, giai đoạn 2009-2012; dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và ứng phó với biến 
đổi khí hậu, giai đoạn 2010-2015. 
 
Các dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, thực hiện tại Ninh Thuận đã và đang mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ 
nguồn nước, giải quyết được tình trạng ngập úng do biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra. 
 
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận 
trong thực hiện dự án, phát huy được hiệu quả nguồn vốn mà Chính phủ Vương quốc Bỉ tài 
trợ.  
 
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho rằng, nguồn nước rất quan trọng đối với đời sống 
người dân, do vậy phải dành không gian bảo vệ nguồn nước. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia 
trên thế giới chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy Chính phủ Vương quốc Bỉ sẵn 
sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam để cùng tìm biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu . 
 
Theo Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte, Ninh Thuận cần đánh giá cụ thể tiềm năng lợi thế 
của địa phương để thu hút các nhà đầu tư đến từ các nước, trong đó có các nhà đầu tư đến từ 
Vương quốc Bỉ. 
 
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ khẳng định, với chức trách của mình, ông sẽ vận động các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở Bỉ sớm đến Ninh Thuận tìm hiểu, mở hướng đầu tư vào Ninh 
Thuận, nhất là đầu tư vào lĩnh vực du lịch - một tiềm năng lớn của tỉnh./. 

http://www.baomoi.com/Doan-cong-tac-Chinh-phu-Bi-lam-viec-tai-Ninh-
Thuan/144/12954961.epi 
 
 
Ninh Thuan Province Portal: 
 
Đoàn công tác Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận 



22/01/2014  
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-22/1/2014 theo lời mời 
của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ngày 21-1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ 
Kinh t ế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte cùng Đoàn công 
tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh về các dự án hợp tác phát triển song phương. Các 
đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tr ần Xuân Hòa, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với 
Đoàn. 

Sáng ngày 21/1/2014, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi đón tiếp 
trọng thị Đoàn công tác Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte. Đây là chuyến 
thăm đầu tiên của Ngài Johan Vande Lanotte tại Ninh Thuận trên cương vị Phó Thủ tướng, 
với mục đích khẳng định chính sách nhất quán của Chính phủ Vương quốc Bỉ, coi trọng quan 
hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Vi ệt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng.Thay mặt 
chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng Ngài Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte và Đoàn công tác 
đã đến thăm Ninh Thuận. 

 

 
 
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Johan Vande Lanotte 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã nêu khái quát về đặc trưng khí hậu của tỉnh; 
báo cáo tổng quan về các chương trình tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ tại tỉnh Ninh 
Thuận, với tổng vốn đầu tư 31 triệu Euro, trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 9 triệu Euro 
để thực hiện các dự án như: Dự án xây dựng hồ chứa nước Lanh Ra, giai đoạn 2007-2012; Dự 
án Capas - tăng cường thể chế và nâng cao năng lực nhân sự quản lý tài nguyên nước, giai 
đoạn 2009-2012; Dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí 
hậu, giai đoạn 2010-2015. Các dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, thực hiện tại Ninh 
Thuận đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân 
về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, giải quyết được tình trạng ngập úng do biến đổi khí 
hậu, thiên tai gây ra. 



Ngài Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị 
mà lãnh đạo tỉnh đã dành cho Đoàn. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận 
trong thực hiện dự án, phát huy được hiệu quả nguồn vốn mà Chính phủ Vương quốc Bỉ tài 
trợ. 

 

 
 
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu với Ngài Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte một số 
nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên của 
tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến một số lĩnh vực trụ cột mà tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư phát 
triển như: công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng sạch, du lịch và bày tỏ mong muốn trên 
cương vị của mình, Ngài Johan Vande Lanotte có những tác động với Chính phủ Vương quốc 
Bỉ để ủng hộ tỉnh nguồn vốn không hoàn lại trong những dự án tiếp theo, cũng như kêu gọi 
các doanh nghiệp của Bỉ đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

 



 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  
tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte 

Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ nhất trí với những đề nghị của tỉnh và khẳng định, với chức 
trách của mình, ông sẽ vận động các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở Bỉ sớm đến Ninh Thuận 
tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư vào Ninh Thuận, nhất là hai 
lĩnh vực tiềm năng lớn của tỉnh năng lượng sạch và du lịch. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Bỉ Johan Vande 
Lanotte cùng Đoàn công tác đã đến thăm Hồ chứa nước Lanh Ra ở xã Phước Vinh, Trường 
TH Mỹ Nghiệp, Làng nghề Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Làng gốm Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh 
Phước) và Tháp Po Klong Garai./. 

Ngọc Vân 
http://www.ninhthuan.gov.vn/News/Pages/Doan-cong-tac-Pho-Thu-tuong-Vuong-quoc-Bi-
den-tham-va-lam-viec-tai-Ninh-Thuan.aspx 
 
 
Vietnam Plus: 

Đoàn công tác Chính phủ Bỉ làm việc tại Ninh Thuận  

Công Thử (TTXVN) lúc : 21/01/14 15:27  

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan 
Vande Lanotte dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Bỉ đã đến thăm, làm việc với tỉnh Ninh 
Thuận; đánh giá kết quả các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ. 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã nêu khái quát về đặc trưng khí hậu của tỉnh; 
báo cáo tổng quan về các chương trình tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ, với tổng vốn 
đầu tư 31 triệu Euro, trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 9 triệu Euro giành cho Ninh 
Thuận để thực hiện các dự án như: Dự án xây dựng hồ chứa nước Lanh Ra, giai đoạn 2007-
2012; dự án Capas - tăng cường thể chế và nâng cao năng lực nhân sự quản lý tài nguyên 
nước, giai đoạn 2009-2012; dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và ứng phó với biến 
đổi khí hậu, giai đoạn 2010-2015. 
 
Các dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, thực hiện tại Ninh Thuận đã và đang mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ 
nguồn nước, giải quyết được tình trạng ngập úng do biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra.  
 
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận 
trong thực hiện dự án, phát huy được hiệu quả nguồn vốn mà Chính phủ Vương quốc Bỉ tài 
trợ.  
 
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho rằng, nguồn nước rất quan trọng đối với đời sống 
người dân, do vậy phải dành không gian bảo vệ nguồn nước. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia 
trên thế giới chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy Chính phủ Vương quốc Bỉ sẵn 
sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam để cùng tìm biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu .  
 
Theo Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte, Ninh Thuận cần đánh giá cụ thể tiềm năng lợi thế 



của địa phương để thu hút các nhà đầu tư đến từ các nước, trong đó có các nhà đầu tư đến từ 
Vương quốc Bỉ. 
 
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ khẳng định, với chức trách của mình, ông sẽ vận động các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở Bỉ sớm đến Ninh Thuận tìm hiểu, mở hướng đầu tư vào Ninh 
Thuận, nhất là đầu tư vào lĩnh vực du lịch - một tiềm năng lớn của tỉnh./.  
http://www.vietnamplus.vn/doan-cong-tac-chinh-phu-bi-lam-viec-tai-ninh-thuan/240872.vnp 
 
 
Binh Thuan Television and Radio: 
 
Đoàn công tác Chính phủ Bỉ làm việc tại Ninh Thuận 
(Thứ Tư, 22/01/2014 10:03) 
Radiovietnam – Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã đến thăm, làm việc 
với tỉnh Ninh Thuận; đánh giá kết quả các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ.  
Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 
Đoàn công tác Chính phủ Bỉ làm việc tại Ninh Thuận - Ảnh Báo Ninh Thuận 
Ngày 21/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan 
Vande Lanotte dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Bỉ đã đến thăm, làm việc với tỉnh Ninh 
Thuận; đánh giá kết quả các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ.  
 
Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận 
trong thực hiện dự án, phát huy được hiệu quả nguồn vốn mà Chính phủ Vương quốc Bỉ tài 
trợ.  
 
Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho rằng, nguồn nước rất quan trọng đối với đời sống 
người dân, do vậy phải dành không gian bảo vệ nguồn nước. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia 
trên thế giới chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy Chính phủ Vương quốc Bỉ sẵn 
sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam để cùng tìm biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu .  
 
BẢN TIN THỜI SỰ (ĐÀI PT&TH BÌNH THUẬN) 
http://radiovietnam.vn/ArticleMobile/tin-tuc-63-tinh-thanh/2014/01/doan-cong-tac-chinh-phu-
bi-lam-viec-tai-ninh-thuan/ 



 
Nhân Dân: 
 
Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ tại Vi ệt Nam  
Thứ năm, 23/01/2014 - 02:05 AM (GMT+7)  

TTXVN.- Chi ều 22-1, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Giô-han 
Van-đơ La-nốt đang có chuyến thăm và làm việc tại Vi ệt Nam.  

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị 
hợp tác giữa Việt Nam - Vương quốc Bỉ, khẳng định tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh 
với Vương quốc Bỉ còn rất lớn nhưng mối quan hệ thương mại, hợp tác giữa hai bên còn rất 
khiêm tốn. Thông qua chuyến thăm của Phó Thủ tướng G.La-nốt, hai bên có thể thúc đẩy hợp 
tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế.Phó Thủ tướng G.La-nốt cho biết: Chính phủ 
Vương quốc Bỉ luôn đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc 
Bỉ - Việt Nam. 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới khó 
khăn hiện nay. Phó Thủ tướng G.La-nốt bày tỏ sự quan tâm đến các dự án, kế hoạch phát triển 
về hạ tầng của TP Hồ Chí Minh như: việc quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển của thành 
phố; dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm. 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/22211102-hoat-dong-cua-pho-thu-
tuong-vuong-quoc-bi-tai-viet-nam.html 
 
 
SaiGon Times: 
 
Nạo vét xong luồng Soài Rạp vào tháng 6-2014 
Thứ Tư,  22/1/2014, 22:40 (GMT+7) 
Kinh Luân 
 



 
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân (phải) trao tặng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Vương quốc Bỉ 
Johan Vande Lanotte tấm tranh xà cừ - Ảnh: Kinh Luân 

 
(TBKTSG Online) - Giai đoạn 2 dự án nạo vét luồng Soài Rạp sẽ hoàn tất trong tháng 6-
2014 và sẽ giúp tàu có trọng tải lớn tiết ki ệm được thời gian, chi phí cho việc di chuyển 
ra vào cảng Hiệp Phước. 

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi gặp giữa Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và 
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế (Minister of Economic Affair) Bỉ Johan Vande 
Lanotte chiều ngày 22-1. 

Theo Sở Giao thông Vận tải, mục tiêu của giai đoạn 2 dự án “Nạo vét luồng Soài Rạp” là tiếp 
tục hạ đáy sông xuống mức - 9,5 mét trên suốt chiều dài 54 km từ phao số 0 vào đến cảng 
SPCT tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Điều này cho phép tàu biển có trọng tải 30.000-
50.000 DWT đi thẳng từ phao số 0 vào đến cảng Hiệp Phước, rút ngắn được 31 km hành trình 
so với luồng Lòng Tàu vẫn dùng lâu nay. 

Liên danh Dredging International NV (Bỉ) - Công ty Cổ phân Tư vấn & Xây dựng công trình 
hàng hải CMB (Việt Nam) phải nạo vét 12,5 triệu mét khối bùn đất trong vòng 16 tháng. 
Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 2 này là 2.797 tỉ đồng, trong đó khoản vay từ chính phủ Bỉ là 
76 triệu euro, bao gồm 70 triệu euro cho việc thi công, xây lắp và 6 triệu euro cho bảo hiểm. 

Theo Sở Giao thông Vận tải, tính đến nay, sau mười tháng triển khai, 82,3% tổng khối lượng 
công trình đã hoàn thành, tương đương nạo vét được 10,3 triệu mét khối. Gần 48 triệu euro đã 
được giải ngân cho giai đoạn này. 

Tại buổi gặp trên, ông Lanotte tỏ ý quan tâm đặc biệt đến định hướng phát triển cảng biển của 
TPHCM, đặc biệt là khu đô thị cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), vốn được thiết kế theo mô 
hình cảng Antwerp của Bỉ. Giải đáp mối quan tâm này, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng 
Quân cho biết thành phố đã quy hoạch xây dựng, phát triển khu đô thị cảng Hiệp Phước thành 
cụm cảng chủ lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Theo ông Quân, khác với những cảng ở khu vực ĐBSCL, cụm cảng của TPHCM sẽ tập trung 
vào hàng công nghệ giá trị cao, chẳng hạn như nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp 
hoặc thành phẩm xuất khẩu. “Hiện nay, công tác quy hoạch đã hoàn tất và các bước tiếp theo 



đang chuẩn bị được triển khai. Chúng tôi ước tính đến 2025, công suất dỡ hàng của cụm cảng 
Hiệp Phước sẽ đạt mức 230.000 tấn”, ông Quân nói. 

Cùng trong buổi tiếp này, hai ông Lanotte và ông Quân cũng đã thảo luận về các khoản tài trợ 
ODA cho dự án xử lý bùn thải của Tổng công ty Cấp nước TPHCM (SAWACO) và dự án sản 
xuất đồng vị phóng xạ giúp phát hiện sớm ung thư của Bệnh viện 115. Theo ông Lanotte, đối 
với cả hai khoản tài trợ này, TPHCM phải lập báo cáo cụ thể trình Chính phủ và dựa vào đó 
phía Bỉ mới có thể xem xét. 
http://www.thesaigontimes.vn/Home/dothi/hatang/109307/Nao-vet-xong-luong-Soai-Rap-
va%CC%80o-thang-6-2014.html 
 
 
Sài Gòn Giải Phóng Online: 
 
Chủ tịch UBND TPHCM ti ếp Phó Thủ tướng Bỉ  
Thứ năm, 23/01/2014, 01:24 (GMT+7)  

Chiều 22-1, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Johan Vande Lanotte, 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ. 

 
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân cho rằng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 
Việt Nam - Bỉ qua hơn 40 năm thiết lập ngoại giao đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Chính phủ 
Bỉ là một trong những quốc gia luôn ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong quá trình hội nhập và 
trên các diễn đàn đa phương quốc tế. 

Đối với TPHCM, trong năm 2013, xuất khẩu của TP sang Bỉ đạt 154 triệu USD và nhập khẩu 
từ Bỉ hơn 243 triệu USD. Bỉ hiện có 14 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn hơn 8,5 triệu 
USD. Chính phủ Bỉ hiện cũng đã hỗ trợ cho TP thực hiện dự án quan trọng nạo vét sông Soài 
Rạp. 

ANH TUẤN 

http://www.sggp.org.vn/vietnamvathegioi/2014/1/338805/ 
 
 
Website of the Communist Party Committee – HCMC: 
 
TPHCM và Vương quốc Bỉ tăng cường hợp tác 



 
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tiếp ông Johan Vandelanotte, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế biển 
Bắc Vương quốc Bỉ. Ảnh: Thanh Vũ 

Cập nhật ngày 23-01-2014 15:33:07 
(Website TU)- Chiều 22/1, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Johan 
Vandelanotte, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế biển Bắc Vương quốc Bỉ đang có chuyến 
thăm và làm việc tại Vi ệt Nam.  

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng được tiếp đón Ngài Phó 
Thủ tướng Vương quốc Bỉ trong không khí Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền của 
dân tộc và cám ơn Chính phủ Bỉ đã ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong quá trình hội nhập và 
trên các diễn đàn đa phương quốc tế…  

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết: Năm 2013 kim ngạch xuất khẩu của TP sang Bỉ đạt 154 
triệu USD và nhập khẩu từ Bỉ hơn 243 triệu USD. Bỉ hiện có 14 dự án đầu tư tại TPHCM với 
tổng số vốn đầu tư hơn 8,5 triệu USD. Bên cạnh đó, Chính phủ Bỉ đang hỗ trợ dự án nạo vét 
sông Soài Rạp của TPHCM và dự án đang tiến hành thuận lợi.  

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa TPHCM với Vương quốc Bỉ 
còn rất lớn nhưng hợp tác giữa hai bên hiện nay còn rất khiêm tốn. Chủ tịch Lê Hoàng Quân 
mong muốn thông qua chuyến thăm của Phó Thủ tướng Johan Vandelanotte lần này, hai bên 
có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực này phát triển hạ tầng, vốn là thế 
mạnh của Bỉ.  

Phó Thủ tướng Johan Vandelanotte cho biết: Chính phủ Vương quốc Bỉ luôn đánh giá cao 
tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Bỉ - Việt Nam. Phó Thủ tướng 
cũng bày tỏ sự quan tâm đến các dự án mà TPHCM đề xuất hỗ trợ vốn như dự án xử lý bùn 
của các nhà máy nước, đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện 115.  

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Johan Vandelanotte cũng bày tỏ sự quan tâm đến các dự án, kế 
hoạch phát triển về hạ tầng của TPHCM như việc quy hoạch phát triển khu đô thị cảng Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè; dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm (quận 6).  

X. Đặng - A. Tuấn 
http://www.hcmcpv.org.vn/app.cgi 
 



B. Television: 
 
VTV1: 
 
http://vtv.vn/video-clip/131/Thoi-su/category44/Thoi-su-19h-20012014/video29111.vtv 
 
(from the minute 12:05) 
 
VTV4: 
 
News on the visit of DPM Johan Vande Lanotte – News bulletin in French on 20 Jan 2014: 
http://vtv4.vn/videodetail/6189 
 
Interview of the DPM Johan Vande Lanotte – News bulletin in Vietnamese on 20 Jan 2014: 
http://vtv4.vn/videodetail/6192 
 
Report on the signing ceremony of the commercial contract of VNredsat 1B – News Bulletin 
in Vietnamese on 20 Jan 2014: http://vtv4.vn/videodetail/6191 
 
Voice of Vietnam Television: 
 
http://youtu.be/_MPH1MxeHg8 
http://youtu.be/9MnDjtCTTTY 
http://youtu.be/v5k5NT7hDbU 
 
or:  
http://vovtv.vov.vn/Default.aspx 


