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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ,  

Bà Christine Defraigne, tới Việt Nam, 

từ ngày 1 đến 7 tháng 11 năm 2015 
 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, Bà Christine Defraigne, sẽ thăm chính 

thức Việt Nam từ ngày 1 đến 7 tháng 11 năm 2015, theo lời mời của Chủ 

tịch Quốc hội Việt Nam, Ngài Nguyễn Sinh Hùng. 

Chuyến thăm của bà Christine Defraigne và phái đoàn đến Việt Nam là dịp 

để tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai 

nước, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa 

quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước. Vương quốc Bỉ 

đánh giá cao tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc thúc đẩy 

hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, tiềm 

năng và nhu cầu, như hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, sáng 

tạo, giáo dục và đào tạo.  

Ngày 3 tháng 11, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne sẽ có cuộc hội 

đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cuộc gặp làm việc với Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 4 tháng 11, Chủ tịch Thượng viện sẽ gặp 

làm việc với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ 

trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo 

Phạm Vũ Luận. Trong chuyến thăm, ngày 1 tháng 11, Chủ tịch Thượng viện 

sẽ gặp làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; ngày 2 tháng 11, lãnh đạo 

Thành phố Hải Phòng; ngày 5 tháng 11, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

ngày 6 tháng 11, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Christine Defraigne 

cũng sẽ thăm Khu Công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng – nơi Công ty Rent-a-

Port của Bỉ phát triển cảng lớn hàng đầu ở phía Bắc Việt Nam, Hãng phim 

Tài liệu và Khoa học Trung ương (có các dự án hợp tác với Wallonie-

Bruxelles International), Bệnh viện Quân đội 108 (Công ty Bỉ IBA đã cung 

cấp thiết bị y học hạt nhân) ở Hà Nội; Bệnh viện Nhi đồng 2 (có các chương 

trình hợp tác với các trường Đại học của Bỉ), và Tổ chức Phi Chính phủ 

Mekong Plus của Bỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh; cũng như một số công ty với 

vốn đầu tư của các doanh nghiệp Bỉ: AB Inbev, Molenbergnatie, Puratos – 

Grand Place ở tỉnh Bình Dương. 

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Vương quốc Bỉ và 

Việt Nam không ngừng phát triển trong 42 năm qua kể từ khi hai nước thiết 

lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Từ chỗ là các đối tác hợp tác phát 

triển truyền thống, Vương quốc Bỉ và Việt Nam đang không ngừng làm sâu 
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sắc quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, 

đầu tư, văn hóa, môi trường và nguồn nước, giáo dục và sáng tạo, và du 

lịch. Thương mại hai nước đã tăng đáng kể trong những năm vừa qua. Bỉ là 

nước xuất khẩu lớn thứ 6 của Liên minh Châu Âu sang Việt Nam với khoảng 

một nghìn công ty có hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam, và nước nhập 

khẩu các hàng hóa Việt Nam lớn thứ 8 của Liên minh Châu Âu. Hai nền kinh 

tế bổ trợ có thương mại song phương tăng 70% trong giai đoạn từ năm 

2003 đến 2011. Tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đã vượt 1,2 

tỷ Ơ-rô mỗi năm. Ngày càng nhiều các công ty Bỉ đầu tư vào Việt Nam. Hiện 

nay, Việt Nam đón nhận khoảng mười ngàn khách du lịch Bỉ mỗi năm, và 

ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam tới Bỉ. Từ năm 1978, hơn 2000 sinh 

viên, cán bộ và nghiên cứu viên Việt Nam đã học tập ở Bỉ, trong đó nhiều 

người nhận học bổng của Bỉ. Các trường Đại học Bỉ đã hợp tác với các 

trường Đại học Việt Nam từ hơn 20 năm qua và đạt được nhiều thành tựu 

quan trọng.  

Vương quốc Bỉ, với vị trí nằm ở trung tâm Châu Âu, các cảng lớn bao gồm 

cảng lớn thứ hai của Châu Âu – Antwerp – và các sân bay vận chuyển hàng 

hóa bao gồm sân bay Liège được bình chọn là sân bay tốt nhất trên thế giới, 

với cơ sở hạ tầng hiện đại và dịch vụ hậu cần hàng đầu, là cửa ngõ hoàn 

hảo cho hàng hoá Việt Nam vào thị trường Châu Âu. Từ đây có thể tiếp cận 

230 triệu người tiêu dùng trong vòng bán kính 750 km. Những thế mạnh 

này sẽ được phát huy mạnh mẽ sau khi Việt Nam và Liên minh Châu Âu ký 

Hiệp định Thương mại Tự do. 

Để biết thêm thông tin về chuyến thăm, xin liên hệ: 

Cô Lê Thị Lan Hương 

Đại sứ quán Bỉ 

Tháp Hà Nội 

Tầng 9, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐT: 84-4-3 9346179 (máy lẻ: 906) 
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