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Đại sứ quán Vương quốc Bỉ 

tại Hà Nội 
 

 
 

Thông cáo báo chí 
 
 

 Vương quốc Bỉ cam kết khoản viện trợ không hoàn lại hơn 6 triệu 
ơ-rô hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.   

 
 
Hà Nội, ngày 10/12/2014 - Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ đã ký kết Hiệp định cụ 
thể cho dự án “Hỗ trợ Xây dựng Năng lực (FCB)”. 
 
 
Đại diện của hai Chính phủ, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga 
và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Hà Nội Bruno Angelet đã ký Hiệp định cụ thể 
cho dự án «Hỗ trợ Xây dựng năng lực (FCB)» với phần đóng góp của phía 
Bỉ là 6.200.925 ơ-rô. 
 
Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững 
của Việt Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công 
nghiệp dựa trên tri thức vào năm 2020. 
 
Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam 
thông qua tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ 
chức được lựa chọn.  
 
Thời gian thực hiện của dự án là 4.5 năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu 
trách nhiệm thực hiện và quản lý dự án này. 
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Thời báo Ngân hàng: 

16/12/2014 3:39 PM 

Bỉ viện trợ hơn 6 triệu Euro giúp nâng cao nguồn nhân lực  

Mới đây, Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã ký kết Hi ệp định cụ thể cho dự án “Hỗ 
trợ xây dựng năng lực (FCB)” với phần đóng góp của phía Bỉ là trên 6,2 triệu 
Euro. 

Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt 
Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp dựa trên tri thức 
vào năm 2020. 

Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua 
tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ chức được lựa chọn. 

Thời gian triển khai của dự án là 4,5 năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách 
nhiệm thực hiện và quản lý dự án này. 

ĐP 

http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/3-bi-vien-tro-hon-6-trieu-euro-giup-nang-cao-
nguon-nhan-luc-28285.html 
 
 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn: 
Bỉ viện trợ hơn 6 triệu euro cho phát triển nguồn nhân lực 
Thuỳ Dung 
Thứ Ba,  16/12/2014, 17:23 (GMT+7) 
(TBKTSG Online) – Vương quốc Bỉ cam kết viện trợ không hoàn lại hơn 6 triệu euro 
hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua dự án Hỗ trợ Xây 
dựng năng lực (FCB) được thực hiện trong vòng 4 năm rưỡi. 
Theo thông cáo báo chí phát đi từ Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Vi ệt Nam ngày hôm 
nay, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Bùi Văn Ga và Đại sứ Bỉ tại Hà Nội 
Bruno Angelet đã ký Hiệp định cụ thể cho dự án “Hỗ trợ Xây dựng năng lực (FCB)” 
với phần đóng góp của phía Bỉ là 6,21 triệu euro. 
Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt 
Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp dựa trên tri thức 
vào năm 2020. 
Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua 
tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ chức được lựa chọn 
trong dự án. 
Thời gian thực hiện của dự án là 4 năm rưỡi. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ 
chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý dự án này. 
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http://www.thesaigontimes.vn/124059/Bi-vien-tro-hon-6-trieu-euro-cho-phat-trien-
nguon-nhan-luc.html 

http://www.baomoi.com/Bi-vien-tro-hon-6-trieu-euro-cho-phat-trien-nguon-nhan-

luc/122/15520072.epi 

 

Công Thương: 

Hơn 6 triệu euro cho phát triển nguồn nhân lực tại Vi ệt Nam 

11:04 | 17/12/2014 

 

Công ThươngVương quốc Bỉ cam kết viện trợ không hoàn lại hơn 6 triệu 
euro hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua dự án 
Hỗ trợ Xây dựng năng lực (FCB) được thực hiện trong vòng 4 năm rưỡi.  

Thông tin từ Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Vi ệt Nam cho biết, Thứ trưởng Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam Bùi Văn Ga và Đại sứ Bỉ tại Hà Nội Bruno Angelet vừa ký Hiệp 
định cụ thể cho dự án “Hỗ trợ Xây dựng năng lực (FCB)” với phần đóng góp của phía 
Bỉ là 6,21 triệu euro. 

Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt 
Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp dựa trên tri thức 
vào năm 2020. 

Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua 
tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ chức được lựa chọn 
trong dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và quản 
lý dự án này. 

Nguyễn Hường 

http://baocongthuong.com.vn/hon-6-trieu-euro-cho-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-
viet-nam.html 
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Văn hóa: 
Bỉ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam (17/12/2014)  

VH- M ới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga và Đại sứ Vương 
quốc Bỉ tại Hà Nội Bruno Angelet đã ký kết Hi ệp định cụ thể cho dự án “Hỗ trợ 
Xây dựng năng lực (FCB)”, qua đó Vương quốc Bỉ cam kết khoản viện trợ 
không hoàn lại hơn 6 triệu euro hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực.  

Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt 
Nam, thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp dựa trên tri 
thức vào năm 2020. Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 
Việt Nam thông qua tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ 
chức được lựa chọn. 

P.V 

http://www.baovanhoa.vn/quocte/69096.vho 
 
Đầu tư: 
19:02 | 16/12/2014 

Bỉ viện trợ Việt Nam 6 triệu EUR phát tri ển nhân lực 

(Baodautu.vn) Vương quốc Bỉ cam kết khoản viện trợ không hoàn lại 6,2 triệu 
EUR hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 
Theo thông báo từ Đại 
sứ quán Vương quốc 
Bỉ, Chính phủ Việt 
Nam và Chính phủ 
Vương quốc Bỉ mới 
đây đã ký kết Hiệp 
định cụ thể cho dự án 
“Hỗ trợ Xây dựng 
Năng lực" (FCB). 

Đại diện của hai Chính 
phủ, Thứ trưởng Giáo 
dục và Đào tạo Bùi 
Văn Ga và Đại sứ 
Vương quốc Bỉ tại Hà 
Nội Bruno Angelet đã 
ký Hiệp định cụ thể 
cho dự án Hỗ trợ Xây 
dựng năng lực (FCB) 

với phần đóng góp của phía Bỉ là 6,2 triệu EUR. 

Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt 
Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp dựa trên tri thức 
vào năm 2020. 

 

 

Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
của Việt Nam 



For more information, please contact / Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ: coop.hanoi@diplobel.fed.be  

 

 

Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua 
tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ chức được lựa chọn. 

Dự án được thực hiện trong 4,5 năm, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm 
thực hiện và quản lý. 

http://baodautu.vn/bi-vien-tro-viet-nam-6-trieu-eur-phat-trien-nhan-luc.html 
 
Quân đội Nhân dân: 
Thế giới - Việt Nam  
Bỉ hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  
QĐND - Thứ ba, 16/12/2014 | 21:20 GMT+7 
QĐND - Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ mới đây đã ký kết Hiệp 
định cụ thể cho dự án “Hỗ trợ Xây dựng Năng lực (FCB)” với phần đóng góp của 
phía Bỉ là 6.200.925 ơ-rô. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga và Đại sứ 
Vương quốc Bỉ tại Hà Nội Bru-nô Ăng-giơ-lét (Bruno Angelet) đại diện cho hai 
Chính phủ ký kết hiệp định. Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và 
phát triển bền vững của Việt Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền 
công nghiệp dựa trên tri thức vào năm 2020. Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực quản lý và đổi 
mới của các cá nhân và tổ chức được lựa chọn. Thời gian thực hiện của dự án là 4,5 
năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý dự án này. 
CHÂU ANH  
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/bi-ho-tro-viet-nam-nang-cao-
chat-luong-nguon-nhan-luc/336882.html 
 
 
Vietnam Communist Party : 
Bỉ cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  

20:05 | 16/12/2014 

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga và Đại sứ Vương 
quốc Bỉ tại Vi ệt Nam Bruno Angelet mới đây đã ký Hiệp định cụ thể cho dự án 
“H ỗ trợ Xây dựng năng lực (FCB)” với phần đóng góp của phía Bỉ là 6.200.925 
euro. 

Mục tiêu của dự án là đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt 
Nam thông qua hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp dựa trên tri thức 
vào năm 2020. 

Dự án sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua 
tăng cường năng lực quản lý và đổi mới của các cá nhân và tổ chức được lựa chọn.  

Thời gian thực hiện của dự án là 4,5 năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách 
nhiệm thực hiện và quản lý dự án này./. 

Các từ khóa theo tin:  
Khánh Linh  

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10010&cn_id=69
1030 

 


