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Thời báo Tài chính Việt Nam (Vietnam Financial Times): 

Tập đoàn Solvay tăng cường cơ hội kinh doanh tại Việt Nam 

18/01/2016 11:44  

Fanpage Thời Báo Tài Chính 

(TBTCO) - Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội cho biết, từ 19-20/1/2016, đại diện các công ty con của tập 

đoàn Solvay, tập đoàn hóa chất và vật liệu tiên tiến lớn nhất của Bỉ sẽ tới Tp. Hồ Chí Minh để 

tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối kinh doanh và mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt 

Nam.  

 
Một dự án chế tạo máy bay năng lượng mặt trời của Slovay. Ảnh: Solvay 

Theo ông Vincent Decuyper, thành viên của Ban điều hành của Tập đoàn Solvay: “Việt Nam là 

một đất nước đang tăng trưởng hấp dẫn để giúp tập đoàn Solvay mở rộng tại châu Á. Việt Nam, 

với một tầng lớp trung lưu mới nổi, là một nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực 

ASEAN, là quốc gia lớn thứ hai đón nhận các khoản đầu tư về hóa chất sau Singapore”. 

Slovay mong muốn sẽ thành lập một chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh sắp tới và tiếp cận với khách 

hàng trong nước để tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và các nước láng 

giềng trong bối cảnh của nền kinh tế phát triển nhanh. 

Chi nhánh của Tập đoàn Solvay tại Việt Nam sẽ có chiến lược kết nối khách hàng trong nước với 

các ngành của Solvay trên toàn cầu trong các lãnh vực như: gia dụng và chăm sóc cá nhân, ô tô, 

điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và dầu khí. Điều này sẽ cho phép Solvay củng cố sự hiện diện 

của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng cao kiến thức thị trường của mình và 

chuẩn bị cho các khoản đầu tư tiềm năng của tập đoàn trong tương lai. 



Ông Vincent Decuyper cho biết, tập đoàn Solvay hướng tới giải pháp phát triển bền vững, gia 

tăng giá trị cho khách hàng và các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Hợp tác với các đối tác 

trong nước là rất cần thiết để biến các dự án công nghiệp, các dự án thương mại và nghiên cứu 

thành công./. 

Solvay có trụ sở tại Brussels với khoảng 30.000 nhân viên trải khắp 53 quốc 

gia. Gần đây, sau khi mua lại công ty CYTEC, Tập đoàn Solvay công bố 

doanh số bán ròng gần 12 tỷ Euro trong năm 2014, 90% trong số đó được 

tạo ra từ các hoạt động ở những nơi công ty đứng trong top 3 trên thế giới. 

Solvay phục vụ đa dạng trong các lĩnh vực, bao gồm: lĩnh vực ô tô và hàng 

không vũ trụ, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, năng lượng và môi 

trường, điện, điện tử, xây dựng cũng như các ứng dụng công nghiệp.  

Thảo Miên 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-01-18/tap-doan-solvay-tang-cuong-co-

hoi-kinh-doanh-tai-viet-nam-27969.aspx 

 

Đầu tư: 

Tập đoàn Solvay rốt ráo tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam  

Hôm nay, 19/1, tại thành phố Hồ Chí Minh Đại sứ quán Bỉ và Tập đoàn Solvay bắt đầu tổ chức 

sự kiện "Solvay Việt Nam Days". Tham dự sự kiến có đại sứ Bỉ bà Jehanne Roccas cùng 44 vị 

lãnh đạo ngành hàng của Solvay và khoảng 23 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất 

lớn Việt Nam. Thông qua sự kiện này Solvay mong muốn tìm hiểu về các cơ hội từ nền kinh tế 

Việt Nam và đáp ứng nhu cầu các đối tác chiến lược trong ngành công nghiệp hóa chất và vật 

liện tiên tiến mà tập đoàn này đang dẫn đầu về công nghệ và giải pháp.  

19/01/2016 14:41  

Tập đoàn Solvay phát đi thông cáo cho biết tập đoàn này đang tăng cường kết nối kinh doanh, 

mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam trong lộ trình thành lập chi nhánh tại thành phố 

Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Mục tiêu mà Solvay đưa ra là tiếp cận đối tác để tìm hiểu, đáp 

ứng nhu cầu trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu tiên tiến tại thị trường Việt Nam và Asean trong 

bối cảnh nền kinh tế khu vực này phát triển năng động. 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-01-18/tap-doan-solvay-tang-cuong-co-hoi-kinh-doanh-tai-viet-nam-27969.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-01-18/tap-doan-solvay-tang-cuong-co-hoi-kinh-doanh-tai-viet-nam-27969.aspx
http://baodautu.vn/thoi-su-d1/


Ông Vincent De Cuyper, 

đại diện Tập đoàn 

Solvay cho biết: Là nền 

kinh tế phát triển nhanh 

nhất trong khu vực 

ASEAN, quốc gia lớn 

thứ hai thu hút đầu tư 

FDI lĩnh vực hóa chất 

sau Singapore, Việt Nam 

sẽ là thị trường hấp dẫn 

giúp Solvay mở rộng 

hoạt đông kinh doanh tại 

châu Á. "Tập đoàn 

Solvay hướng tới giải 

pháp phát triển bền vững 

và gia tăng giá trị cho 

khách hàng và các ngành 

công nghiệp tại Việt Nam. Hợp tác với các đối tác trong nước là rất cần thiết để biến các dự án 

công nghiệp, các dự án thương mại và nghiên cứu thành công", ông Vincent De Cuyper nói. 

"Solvay Việt Nam Days” diễn ra trong 2 ngày 19 - 20/1. Lãnh đạo Solvay cho biết đây là một cơ 

hội tuyệt vời để Solvay hiểu biết các đối tác chủ chốt nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu khách hàng. 

Chi nhánh Solvay tại Việt Nam sẽ có chiến lược kết nối khách hàng trong nước với các ngành 

của tập đoàn này trên toàn cầu trong các lĩnh vực như là gia dụng, chăm sóc cá nhân, ô tô, điện 

tử, nông nghiệp, thực phẩm và dầu khí. Chi nhánh này cũng sẽ củng cố sự hiện diện của Solvay 

tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư tiềm năng mà Solvay 

dự định trong tương lai. 

Là một tập đoàn hóa chất và vật liệu tiên tiến trên thế giới, Solvay hỗ trợ khách hàng đổi mới, 

phát triển và cung cấp sản phẩm có giá trị theo hướng bền vững, các giải pháp giúp tiêu thụ ít 

năng lượng và giảm lượng khí thải CO2, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Solvay có ưu thế trong các lĩnh vực trên toàn thế giới như ô tô, hàng không vũ 

trụ, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, năng lượng và môi trường, điện, điện tử, xây dựng 

cũng như các ứng dụng công nghiệp. Solvay có trụ sở tại Brussels với khoảng 30.000 nhân viên 

trải khắp 53 quốc gia. 

Mới đây, sau khi mua lại công ty CYTEC, Tập đoàn Solvay công bố doanh số bán ròng gần 12 

tỷ Euro trong năm 2014. Hiện thị trường châu Á đóng góp tới 1/3 doanh thu, trong đó doanh thu 

 

Ông Vincent De Cuyper, đại diện Tập đoàn Solvay khẳng định tập 

đoàn Solvay sẽ mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường 

Việt Nam 

http://baodautu.vn/dau-tu-d2/
http://baodautu.vn/o-to-xe-may-d9/
http://baodautu.vn/tieu-dung-d8/
http://baodautu.vn/


thị trường Việt Nam khoảng 64 triệu Euro/năm cho tập đoàn này. Solvay kỳ vọng trong 5 năm 

tới nâng doanh thu tại thị trường Việt Nam lên gấp đôi quy mô hiện tại. 

Ngọc Tuấn  

http://baodautu.vn/tap-doan-solvay-rot-rao-tim-kiem-co-hoi-tai-viet-nam-d38651.html 

 

BizLive: 

Tập đoàn hóa chất lớn nhất Bỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam 

LÊ HUYỀN 

14:59 19/01/2016 

BizLIVE - Từ 19-20/1, đại diện các công ty con của tập đoàn hóa chất và vật liệu lớn nhất 

của Bỉ sẽ đến TP. HCM để tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội 

cho biết.  

 

Máy bay Solar Impluse của Tập đoàn Solvay, Bỉ được xem như một dấu son trong công cuộc 

khai thác các nguồn năng lượng tái tạo của nhân loại. Ảnh: Solvay 

Máy bay năng lượng mặt trời bay vòng quanh trái đất 

Cách đây 3 năm, có một chiếc máy bay đã bay xuyên nước Mỹ mà không tốn một giọt xăng. 

Máy bay Solar Impluse của Tập đoàn Solvay, Bỉ được xem như một dấu son trong công cuộc 

khai thác các nguồn năng lượng tái tạo của nhân loại.  

http://baodautu.vn/tap-doan-solvay-rot-rao-tim-kiem-co-hoi-tai-viet-nam-d38651.html
javascript:void(0);
http://bizlive.vn/tags/may-bay.html


12 năm theo đuổi dự án tốn kém 140 triệu euro, các kỹ sư của Bỉ đã tạo ra 25 công nghệ mới 

nhằm tăng hiệu suất pin mặt trời, chế tạo ắc quy nhẹ hơn và cung cấp điện trong thời gian dài 

hơn.  

Trả lời truyền thông Việt Nam, ông Claude Michel, Giám đốc dự án Solvay-Solar Impluse của 

Bỉ cho biết: "Solar Impluse là một cái cớ để chúng tôi thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công 

nghệ. Tất cả các công nghệ mà chúng tôi phát hiện ra để theo đuổi dự án, nay đều ứng dụng được 

trong công nghiệp". 

 
Ông Claude Michel, Giám đốc dự án Solvay-Solar Impluse.  

Giờ đây, các nhà phát minh của Bỉ đang nung nấu tham vọng phát triển thế hệ Solar Impulse 2 có 

khả năng bay vòng quanh thế giới, liên tục cả ngày lẫn đêm, vượt 35.000 km chỉ bằng năng 

lượng mặt trời. Pin trong máy bay có thể nạp đủ nhiên liệu vào ban ngày để dùng vào ban đêm. 

Đây chỉ là một trong số nhiều sản phẩm công nghệ cao của tập đoàn Solvay, phục vụ đa dạng 

trong các lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực ô tô và hàng không vũ trụ, hàng tiêu dùng, năng lượng và 

môi trường, ứng dụng công nghiệp... 

Tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam 

Solvay đánh giá Việt Nam là đất nước đang tăng trưởng hấp dẫn để giúp tập đoàn mở rộng tại 

châu Á. Đây là một nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực ASEAN, là quốc gia lớn thứ 

hai nhận các khoản đầu tư về hóa chất sau Singapore. 

"Tập đoàn Solvay hướng tới giải pháp phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng và 

các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Hợp tác với các đối tác trong nước là rất cần thiết để biến 

các dự án công nghiệp, các dự án thương mại và nghiên cứu thành công", ông Vincent Decuyper, 

thành viên của Ban điều hành của Tập đoàn Solvay cho biết. 



Hiện tại, tập đoàn Solvay đang tăng cường kết nối kinh doanh và mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp 

tác tại Việt Nam trong lộ trình thành lập một chi nhánh của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Đại diện các công ty con của tập đoàn Solvay đến TP. HCM để tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt 

Nam. 

 

Bà Đại sứ Bỉ Jehanne Roccas và các đại diện của Tập đoàn Solvay tại sự kiện Solvay Vietnam 

Days. 

Trong ngày "Solvay Việt Nam" diễn ra vào 19 – 20/1 với sự hiện diện của Đại sứ Bỉ Jehanne 

Roccas, 40 vị lãnh đạo của Tập đoàn Solvay đã tìm hiểu về các cơ hội từ nền kinh tế của Việt 

Nam và đáp ứng nhu cầu của các đối tác chủ chốt của các ngành thế mạnh của tập đoàn. 

Chi nhánh của Tập đoàn Solvay tại Việt Nam sẽ có chiến lược kết nối khách hàng trong nước với 

các ngành của Solvay trên toàn cầu trong các lãnh vực gia dụng và chăm sóc cá nhân, ô tô, điện 

tử, nông nghiệp, thực phẩm và dầu khí.  



Sự hợp tác này sẽ cho phép Solvay củng cố sự hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 

nâng cao kiến thức thị trường và chuẩn bị cho các khoản đầu tư tiềm năng của Tập đoàn trong 

tương lai. 

LÊ HUYỀN 

http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/tap-doan-hoa-chat-lon-nhat-bi-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-tai-viet-

nam-1566097.html 

http://www.baomoi.com/Tap-doan-hoa-chat-lon-nhat-Bi-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-tai-Viet-

Nam/c/18485141.epi 

 

 

Belgium Chemical Firm Solvay Eyes Stronger Business Linkage in Vietnam  

TUAN MINH 

15:34 19/01/2016 

BizLIVE - Solvay, a Belgium-based chemical and advanced materials company, is seeking 

to enhance its business connections in Vietnam.  

 

Solvay headquarters in Brussels. (Photo: www.solvay.com) 
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Solvay is setting up a subsidiary in Ho Chi Minh City to strengthen its local business connections 

in Vietnam and tap into opportunities in in this fast-growing economy and neighboring countries. 

The new Solvay Vietnam subsidiary will strategically connect local customers with Solvay’s 

businesses worldwide in markets including Home & Personal care, Automotive, Electronics, 

Agro-Food and Oil & Gas, Solvay has said in a press release. 

It will allow Solvay to consolidate its presence in the Asia-Pacific region, improve its market 

knowledge and prepare for potential investments by the Group in the future. 

Vietnam is as an attractive growth country for Solvay’s expansion in Asia. Vietnam, with an 

emerging middle-class, is the fastest growing economy in the ASEAN region, where it is the 

second-biggest country for chemical investments after Singapore, according to the release.  

With the participation of Belgian Ambassador Mrs. Jehanne Roccas, the firm is holding “Solvay 

Vietnam Days” on January 19 and 20, where 40 top Solvay managers learn about the 

opportunities that the Vietnamese economy has to offer and meet the country’s key industry 

players in sectors.  

“Solvay aims to develop sustainable and value-added solutions for our customers and the 

Vietnamese industry. Collaboration with local partners is essential in turning industrial, 

commercial or research projects into a success,” said Vincent Decuyper, member of Solvay’s 

Executive Committee.  

Following its recent acquisition of Cytec, Solvay posted pro forma net sales of close to EUR12 

billion ($13 billion) in 2014, 90% of which were generated from activities where it ranks among 

the world’s top three players.  

TUAN MINH 

http://bizlive.vn/biznews/belgium-chemical-firm-solvay-eyes-stronger-business-linkage-in-

vietnam-1566191.html 

 

 

VFPress.vn: 

http://tintuc.vfpress.vn/thoi-su/tap-doan-hoa-chat-lon-nhat-bi-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-tai-viet-

nam-88481.html 
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Vietnam Business Forum: 

DOANH NGHIỆP 
 

 

Thứ 4, 20/1/2016 

Tập đoàn Solvay tăng cường cơ hội kinh doanh tại Việt Nam 

9:44:24 AM | 20/1/2016 

Tập đoàn Solvay đang tăng cường kết nối kinh doanh và mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác 

tại Việt Nam trong lộ trình thành lập một chi nhánh của công ty tại thành phố Hồ Chí 

Minh sắp tới và tiếp cận với khách hàng trong nước để tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng trong nước & các nước láng giềng trong bối cảnh của nền kinh tế phát triễn 

nhanh. 

Trong ngày "Solvay Việt Nam Days" với sự hiện diện của đại sứ Bỉ bà Jehanne Roccas, 40 vị 

lãnh đạo của Tập đoàn Solvay sẽ tìm hiểu về các cơ hội từ nền kinh tế của Việt Nam và đáp ứng 

nhu cầu của các đối tác chủ chốt của các ngành công nghiệp nơi mà Tập đoàn Solvay đang dẫn 

đầu về Công nghệ và giải pháp. 

 

Việt Nam là một đất nước đang tăng trưởng hấp dẫn để giúp tập đoàn Solvay mở rộng tại châu 

Á. Việt Nam , với một tầng lớp trung lưu mới nổi, là một nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong 

khu vực ASEAN, là quốc gia lớn thứ hai đối nhận các khoản đầu tư về hóa chất sau Singapore . 

Chi nhánh của Tập đoàn Solvay tại Việt Nam sẽ có chiến lược kết nối khách hàng trong nước với 

các ngành của Solvay trên toàn cầu trong các lãnh vực như là gia dụng và chăm sóc cá nhân, Ô 

tô, Điện tử , Nông nghiệp, Thực phẩm và Dầu khí . Nó sẽ cho phép Solvay để củng cố sự hiện 

diện của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương , nâng cao kiến thức thị trường của mình 

và chuẩn bị cho các khoản đầu tư tiềm năng của Tập đoàn trong tương lai. 

Ngày Solvay Việt Nam sẽ tổ chức vào 2 ngày 19-20/1/2016 sắp tới. 

Là một tập đoàn hóa chất và vật liệu tiên tiến trên thế giới, Solvay hỗ trợ khách hàng của mình 



trong việc đổi mới, phát triển và cung cấp sản phẩm có giá trị, các sản phẩm bền vững và các giải 

pháp giúp tiêu thụ ít năng lượng và giảm lượng khí thải CO2 , tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn 

lực và nâng cao chất lượng cuộc sống . Solvay phục vụ đa dạng trong các lãnh vực trên toàn thế 

giới, bao gồm lĩnh vực ô tô và hàng không vũ trụ, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, năng 

lượng và môi trường , điện, điện tử , xây dựng cũng như các ứng dụng công nghiệp. Solvay có 

trụ sở tại Brussels với khoảng 30.000 nhân viên trải khắp 53 quốc gia.  

Thu Hà 

http://vccinews.vn/news/15138/tap-doan-solvay-tang-cuong-co-hoi-kinh-doanh-tai-viet-

nam.html 

 

Báo Công thương: 

Tập đoàn hóa chất của Bỉ tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam 

10:33 | 20/01/2016 

Ngày 19/1/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Solvay – Tập đoàn hóa chất và vật liệu tiên tiến 

của Bỉ đã tổ chức ngày hội “Solvay Việt Nam Days” với sự hiện diện của Đại sứ Bỉ tại Việt Nam 

- bà Jehanne Roccas cùng 40 lãnh đạo của Tập đoàn. 

 

Ngày hội “Solvay Việt Nam Days” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 19/1 

http://vccinews.vn/news/15138/tap-doan-solvay-tang-cuong-co-hoi-kinh-doanh-tai-viet-nam.html
http://vccinews.vn/news/15138/tap-doan-solvay-tang-cuong-co-hoi-kinh-doanh-tai-viet-nam.html


Với ngày hội này cùng sự kiện sẽ thành lập một chi nhánh của công ty tại TP. Hồ Chí Minh 

trong thời gian tới, Tập đoàn này mong muốn tăng cường kết nối kinh doanh và mở rộng tìm 

kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam.  

Theo ông Vincent Decuyper, thành viên của Ban điều hành của Tập đoàn Solvay, Việt Nam là 

một nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực ASEAN, đây sẽ là thị trường tăng trưởng 

hấp dẫn để giúp Tập đoàn mở rộng tại châu Á.  

"Tập đoàn Solvay hướng tới giải pháp phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng và 

các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Hợp tác với các đối tác trong nước là rất cần thiết để biến 

các dự án công nghiệp, thương mại và nghiên cứu thành công. Sáng kiến của Tập đoàn Solvay tổ 

chức hai ngày làm việc tại Việt Nam là một cơ hội tuyệt vời để hiểu biết các đối tác chủ chốt để 

chúng tôi và có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của họ” – ông Vincent Decuyper cho hay. 

Chi nhánh của Tập đoàn Solvay tại Việt Nam sẽ có chiến lược kết nối khách hàng trong nước với 

các ngành của Solvay trên toàn cầu trong các lĩnh vực như: gia dụng và chăm sóc cá nhân, ô tô, 

điện tử , nông nghiệp, thực phẩm và dầu khí . Điều này cho phép Solvay củng cố sự hiện diện 

của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng cao kiến thức thị trường của mình và 

chuẩn bị cho các khoản đầu tư tiềm năng của Tập đoàn trong tương lai. 

Là một tập đoàn hóa chất và vật liệu tiên tiến trên thế giới, Solvay có trụ sở tại Brussels với 

khoảng 30.000 nhân viên trải khắp 53 quốc gia, hỗ trợ khách hàng của mình trong việc đổi mới, 

phát triển và cung cấp sản phẩm có giá trị, các sản phẩm bền vững và các giải pháp giúp tiêu thụ 

ít năng lượng và giảm lượng khí thải CO2 , tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực và nâng cao 

chất lượng cuộc sống . Tập đoàn này phục vụ đa dạng trong các lĩnh vực trên toàn thế giới, bao 

gồm lĩnh vực ô tô và hàng không vũ trụ, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, năng lượng và 

môi trường , điện, điện tử , xây dựng cũng như các ứng dụng công nghiệp.  

Nguyễn Hường 

http://baocongthuong.com.vn/tap-doan-hoa-chat-cua-bi-tang-cuong-su-hien-dien-tai-viet-

nam.html 

 

Vietnam News: 

January, 30 2016 10:09:26  

Belgium eyes investment expansion  

HA NOI (VNS)— Belgian businesses are expanding investment activities in Viet Nam to grab 

opportunities when free trade agreements (FTAs) the country has signed come into effect.  

According to the Ministry of Planning and Investment, as of 2015, Belgium ran 59 valid 

investment projects in Viet Nam in 2015 with total registered capital of VND9,381,060 million, 

ranking 27th among 105 nations and territories investing in Viet Nam.  

http://baocongthuong.com.vn/tap-doan-hoa-chat-cua-bi-tang-cuong-su-hien-dien-tai-viet-nam.html
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Last year, the European country had four newly-licensed investment projects and two registering 

to increase capital.  

Belgian Ambassador to Viet Nam Jehanne Roccas said the number of projects invested by 

Belgian businesses was quite modest compared to other foreign investors in Viet Nam. However, 

with Belgium, this was a considerable figure as the country typically only runs about two to three 

investment projects in a host country.  

She said Viet Nam constituted the brightest spot in Asia, adding that with FTAs, the country's 

export potential would increase in the future.  

Viet Nam is also expected to become a manufacturing hub in the world, so Belgian enterprises 

will consider increasing their presence and activities in the Southeast Asian country, according to 

the ambassador.  

The Ministry of Planning and Investment has said Belgian firms are investing in various fields in 

Viet Nam, especially construction, processing and manufacturing.  

As a transportation center in Europe, Belgium is keen to share experiences and make investments 

in the field of logistics in Viet Nam.  

It has also partnered with Viet Nam to carry out a number of projects in water and health care 

over the past few years.  

Since the two countries signed an agreement on investment encouragement and protection in 

1991, Belgian firms have invested in 17 out of the 63 cities and provinces across Viet Nam.  

Its two projects worth VND6,179,940 million in Hai Phong have helped the northern port city 

become one of the leading localities nationwide in FDI attraction.  

Bac Ninh province comes second with a Belgium-invested project worth VND933,660 million, 

followed by HCM City – which attracted the biggest number of projects from the European 

country, but only small-scale ones (each worth approximately VND8,892,000,000).  

In the industrialisation and modernisation process, Viet Nam has big demand for developing 

transportation, electricity, and mechanics, which are the strengths of Belgium.  

Vincent Decuyper, a member from Belgium's Solvay corporation, which is active in the field of 

chemicals and materials, said the group defines Viet Nam as a good market to expand operations 

in the Asian region.  

He added that foreign chemical companies have been shifting their investment to Viet Nam, so 

his corporation is following that trend.  



To prepare for long-term operations in Viet Nam, the Belgian firm recently held the "Solvay 

Vietnam Days" to explore opportunities in the market, especially in the fields of oil and gas, 

fertilizer, chemicals and milk. — VNS  

http://vietnamnews.vn/economy/281877/belgium-eyes-investment-expansion.html 
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