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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Phái đoàn về phát triển cảng từ vùng Flanders/Bỉ thăm Việt Nam  
do Bà Hilde CREVITS, Bộ trưởng Giao thông và Công trình Công cộng 

vùng Flanders dẫn đầu 
 

Bà Hilde Crevits, Bộ trưởng Giao thông và Công trình Công cộng vùng 
Flanders (Bỉ) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến 12 tháng 11 năm 
2013. Phái đoàn do Bộ trưởng Crevits dẫn đầu tập trung nội dung làm việc 
vào phát triển cảng và tăng cường trao đổi thương mại giữa Việt Nam và 
vùng Flanders. 

Bộ trưởng Crevits thăm Việt Nam theo lời mời của Ngài Đinh La Thăng, Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. 

Mục đích chuyến thăm này của Bộ trưởng Crevits là tăng cường hơn nữa 
mối quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa vùng Flanders/ Bỉ và Việt Nam, 
đặc biệt chú trọng tới phát triển, quản lý và cơ sở hạ tầng cảng, dịch vụ hậu 
cần và giao thông. 

Tháp tùng bộ trưởng là các Tổng Giám đốc Điều hành các cảng (cảng 
Antwerp, Zeebrugge, Ghent và Oostend), đại diện Hiệp hội các Cảng Vùng 
Flanders và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau về cơ sở hạ tầng 
và quản lý cảng. 

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Crevits sẽ gặp Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải, Bộ Giao thông Vận tải, và các lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Về quan hệ giữa Việt Nam và vùng Flanders/Bỉ: 

Quan hệ kinh tế giữa hai nước 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 là đối tác thương mại Châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam: tổng giá trị trao 
đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ Ơ-rô 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. 
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Quan hệ giữa vùng Flanders của Bỉ và Việt Nam không ngừng được cải thiện 
mạnh mẽ từ cuối thập niên 90, khi hai bên ký kết hiệp định đầu tiên về hợp 
tác trong lĩnh vực cảng. 

Vùng Flanders, với 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, 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 trở nên cốt yếu hơn nữa sau khi Việt Nam và Liên 
minh Châu Âu ký Hiệp định Thương mại Tự do. 

Theo Bộ trưởng Crevits, những kết quả chính mong muốn đạt được của phái 
đoàn là: 

- Tăng cường hơn nữa các hoạt động phát triển cảng, trên cơ sở thành 
tựu đã đạt được của các dự án đã và đang thực hiện. 

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho trao đổi thương mại giữa hai 
nước, đặc biệt đối với những mặt hàng chủ chốt đối với Việt Nam, 
chẳng hạn cà-phê và hải sản. 

Để biết thêm thông tin về chuyến thăm hoặc đăng ký phỏng vấn Bộ trưởng 
Crevits, xin mời liên hệ: 

Cô Đặng Thu Vân 
Đại sứ quán Bỉ 
Văn phòng Cục Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Vùng Flanders  
Tháp Hà Nội 
Tầng 9, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: 84-4-3 9 346 172 / 173  
Mobile : 84-91 336 0766 
E-mail : thuvan.dang@fitagency.be 
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PRESS RELEASE 

Mission Flanders Port Area from Flanders/Belgium, to Vietnam 
Headed by H.E. Mrs. Hilde CREVITS,  

Flemish Minister for Mobility and Public Works 

H.E. Mrs. Hilde Crevits, Flemish Minister of Mobility and Public Works 
(Belgium) will visit Vietnam from 9 to 12 November, heading a delegation, 
with a focus on Port Development and increased trade flows between 
Vietnam and Flanders. 

The Minister is visiting Vietnam, on invitation by H.E. Mr. Dinh La Thang, 
Minister, Ministry of Transport (MOT). 

The objective of Minister Crevits’ visit to Vietnam is to further improve the 
already excellent economic ties between Flanders/Belgium and Vietnam, 
with a particular focus on port development, management, infrastructure, 
logistics and transport.  

The Minister will be accompanied by a delegation of port CEO’s (Ports of 
Antwerp, Zeebrugge, Ghent and Oostend), a representative of the Flemish 
Ports Association as well as a selection of experts in different fields of port 
infrastructure and management. 

During her visit Minister Crevits will be meeting with Deputy Prime Minister, 
H.E. Mr. Hoang Trung Hai, the host ministry, MOT, and leading figures 
within MOIT and MARD.  

On Vietnam - Flanders/Belgium relations. 

The economic ties between both countries have strengthened over the 
years as trade and investment increases. Two-way trade grew with 70% 
between 2003 and 2011.  

Belgium is the 6th European trade partner of Vietnam: the volume of trade 
between both countries hovers now around € 1,2 billion per year. This trade 
volume increases every year, a sign of growing trade complementarities 
between both countries.  

Relations between the Flemish Region of Belgium and Vietnam have 
strongly increased since the late 1990's, when a first agreement on port 
cooperation was concluded.  

Flanders, with its central location in Europe, extensive port-area, including 
the 2nd largest port of Europe, with its extensive and modern infrastructure, 
and its human resources and productive workforce, is Vietnam’s perfect hub 
to the European market.  Within a radius of 750 kilometres 230 million 
consumers can be reached. 
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Those strengths will become even more crucial once Vietnam and the EU 
conclude a Free Trade Agreement. 

Key deliverables for this mission, as quoted by the minister: 

- To further grow port development activities, building on the success 
of past and ongoing projects. 

- To further facilitate the trade flows between our countries, especially 
in products critical for Vietnam, such as coffee and seafood. 

For further inquiries about this visit or an interview with Minister Crevits 
please contact : 

Mrs. Thu Van Dang 
Embassy of Belgium 
Flanders Investment & Trade  
Hanoi Towers  
9Fl., 49 Hai Ba Trung str., Hanoi  
Tel : 84-4-3 9 346 172 / 173  
Mobile : 84-91 336 0766 
E-mail : thuvan.dang@fitagency.be 


