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A. Printing and online papers: 

Vietnam News: 

Updated  

November, 02 2015 08:54:48  

Belgian president of Senate visits Viet Nam  

 

Senate President Christine Defraigne. — VNA/VNS Photo 

 

HA NOI (VNS) — A delegation of Belgian Senate, led by Senate President Christine Defraigne, 

has started an eight-day official visit to Viet Nam yesterday at the invitation of National 

Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung. — VNS 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/277912/belgian-president-of-senate-visits-viet-nam.html 

 

 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/277912/belgian-president-of-senate-visits-viet-nam.html


VOV (Voice of Vietnam): 

Updated : 10/31/2015 12:23:26 PM 

Belgian Senate President’s visit to boost parliamentary cooperation 

(VOV) -The upcoming eight-day visit to Vietnam by President of the Belgian Senate 

Christine Defraigne aims to strengthen the exchange of experience and cooperation 

between the two legislative bodies as a significant contribution to deepening good relations 

between the two nations. 

President of the Belgian Senate Christine Defraigne will lead a high-ranking delegation on an 

official visit to Vietnam from November 1-8 at the invitation of National Assembly (NA) 

Chairman Nguyen Sinh Hung. 

Belgium greatly appreciates the importance of parliamentary diplomacy in boosting bilateral 

cooperation across a variety of fields where the two countries have strengths, potential and needs 

such as economics, trade, investment, culture, innovation, education and training, said the 

Belgium Embassy in Vietnam. 

During her official visit to Vietnam, the Belgian Senate President is scheduled to have talks with 

NA Chairman Nguyen Sinh Hung, meet Prime Minister Nguyen Tan Dung and work with 

Deputy Prime Minister cum Foreign Minister Pham Binh Minh, Minister of Planning and 

Investment Bui Quang Vinh, and Minister of Education and Training Pham Vu Luan. 

 

President of the Belgian Senate Christine Defraigne  

(Photo: lesoir.be) 

She is also to have working sessions with some local leaders and visit a number of Belgian- 

invested businesses in Vietnam. 

The ties of friendship and all-around cooperation between Vietnam and Belgium have grown 

constantly over the past 42 years since they established diplomatic ties in 1973.  



As traditional development partners, the two countries are sparing no efforts to deepen bilateral 

relations in various fields- economics, trade, investment, culture, the environment and water 

resources, education, innovation, and tourism. 

Vietnam- Belgium trade turnover has increased considerably over recent years, the Belgium 

Embassy said, with bilateral trade posting a year-on-year growth of 27.4% to reach over US$2.3 

billion last year. 

Belgium is Vietnam’s sixth largest trading partner in the EU, having roughly 1,000 companies 

exporting products to Vietnam. Belgium is also the 8
th

 largest EU nation importing Vietnamese 

goods. 

The total value of trade exchange between the two nations has exceeded the 1.2 billion euro 

milestone per year with more and more Belgian companies pouring investments into the 

Southeast Asian nation. 

Vietnam welcomes around 10,000 Belgian visitors each year while more and more Vietnamese 

tourists come to Belgium. 

Since 1978, more than 2,000 Vietnamese students, officials and researchers have studied in 

Belgium, many of them are Belgium scholarship recipients. 

Belgian universities has partnered with Vietnamese counterparts over the past 20 years, making a 

great deal of great accomplishments. 

http://english.vov.vn/Politics/Diplomacy/Belgian-Senate-Presidents-visit-to-boost-parliamentary-

cooperation/304317.vov 

 

VietnamPlus (Vietnam News Agency): 

Belgian Senate President to pay official visit to Vietnam 

VNAThursday, October 29, 2015 - 19:32:30  

President of the Belgian Senate Christine Defraigne will lead a high-ranking delegation on an 

official visit to Vietnam from November 1 to 8. 

The visit will be made at the invitation of National Assembly (NA) Chairman Nguyen Sinh 

Hung, according to the NA’s Committee for External Relations. 

Vietnam and Belgium set up the diplomatic relationship in 1973. Their relations have been 

growing remarkably over the past years, especially after Prime Minister Nguyen Tan Dung’s 

visit to the European country in October 2014. 

Belgium is Vietnam’s sixth largest trading partner in the EU with bilateral trade experiencing a 

year-on-year growth of 27.4 percent to reach over 2.3 billion USD in 2014.-VNA 

http://en.vietnamplus.vn/belgian-senate-president-to-pay-official-visit-to-vietnam/83937.vnp 

 

 

 

http://english.vov.vn/Politics/Diplomacy/Belgian-Senate-Presidents-visit-to-boost-parliamentary-cooperation/304317.vov
http://english.vov.vn/Politics/Diplomacy/Belgian-Senate-Presidents-visit-to-boost-parliamentary-cooperation/304317.vov
http://en.vietnamplus.vn/belgian-senate-president-to-pay-official-visit-to-vietnam/83937.vnp


Vietnamnet: 

Last update 05:00 | 01/11/2015 

Belgian Senate President to pay official visit to VN 

President of the Belgian Senate Christine Defraigne will lead a high-ranking delegation on an 

official visit to Viet Nam in the first week of November. 

 

The NA's Committee for External Relations said the visit is made at the invitation of National 

Assembly (NA) Chairman Nguyen Sinh Hung. 

Viet Nam and Belgium began their diplomatic relationship in 1973. After Prime Minister 

Nguyen Tan Dung's visit to the country in October last year, relations have accelerated. 

Belgium is now Viet Nam's sixth largest trading partner in the EU with bilateral trade currently 

over US$2.3 billion and annual growth around 27.4 per cent. 

VNS 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/145213/belgian-senate-president-to-pay-official-

visit-to-vn.html 

 

Online Newspaper of the Government: 

Belgium’s Senate President to visit VN 

17:29 | 30/10/2015 

VGP – Belgium’s Senate President Christine Defraigne will pay an official visit to Viet 

from November 1-7 at the invitation of National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung. 

The visit will be an opportunity for further exchange of experience and for deepening 

cooperation between the two legislatures, hence contributing considerably to enhance the sound 

relationship between the two countries and their people.  



Belgium attaches a great importance to parliamentary diplomacy in strengthening bilateral ties in 

various sectors of mutual potential, strength and needs, particularly in economy, commerce, 

investment, culture, innovation, education and training. 

During her stay in Viet Nam, Mrs. Christine Defraigne will hold talks with NA Chairman Hung, 

meet with PM Nguyen Tan Dung, Deputy PM and FM Pham Binh Minh, Minister of Planning 

and Investment Bui Quang Vinh, and Minister of Education and Training Pham Vu Luan.  

She will also have meetings with leaders of Quang Ninh, Hai Phong, Ho Chi Minh City, and Ba 

Ria – Vung Tau, and visit Dinh Vu Industrial Zone in Hai Phong where the Belgian company 

Rent a Port develops a major port in the North of Viet Nam. 

Belgium is the 6
th

 exporter to Viet Nam within the European Union with nearly one thousand 

companies exporting to the Southeast Asian country and the 8
th

 importer of Vietnamese 

commodities.  

The two complementary economies have grown two-way trade by 70% between 2003 and 2011 

and the volume of trade overpasses €1,2 billion per year.  

Since 1978, more than 2000 Vietnamese students, professionals and researchers have studied in 

Belgium with or without Belgian scholarships. Belgian universities have cooperated with their 

Vietnamese counterparts since more than 20 years and achieved outstanding results./. 

By Huong Giang 

http://news.chinhphu.vn/Home/Belgiums-Senate-President-to-visit-VN/201510/25800.vgp 

 

Vietnam Economic Times: 

Belgian Senate President to visit Vietnam  

Released at: 14:21, 30/10/2015  

 

President to meet government and industry leaders and well as Belgian organizations all around 

the country from November 1 to 7.  

Hoang Thu 

http://news.chinhphu.vn/Home/Belgiums-Senate-President-to-visit-VN/201510/25800.vgp


The President of Belgium’s Senate, Ms. Christine Defraigne, will pay an official visit to Vietnam 

from November 1 to November 7 at the invitation of National Assembly Chairman Mr. Nguyen 

Sinh Hung. 

The visit will be an opportunity for further exchange of experience and for deepening 

cooperation between the two legislatures, hence contributing considerably to enhancing the 

sound relationship between the two countries and their people. 

Belgium attaches great importance to parliamentary diplomacy in strengthening bilateral ties in 

various sectors of mutual potential, strength and needs, particularly in economics, commerce, 

investment, culture, innovation, and education and training. 

On November 3 Mrs. Defraigne will have an official meeting with the NA Chairman Hung and 

will also meet with Prime Minister Nguyen Tan Dung. 

On November 4 she will meet Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Pham 

Binh Minh, Minister of Planning and Investment Bui Quang Vinh, and Minister of Education 

and Training Pham Vu Luan. 

She will also have meetings with leaders from Quang Ninh province on November 1, Hai Phong 

city on November 2, Ho Chi Minh City on November 5, and Ba Ria Vung Tau province on 

November 6. 

Mrs. Defraigne will also pay a call on the Dinh Vu Industrial Zone in Hai Phong, where the 

Belgian company Rent a Port has developed a major port, the National Studio for Scientific 

Films and Documentaries (which is supported by Wallonie-Bruxelles International) and Military 

Hospital 108 in Hanoi (to which the Belgian company IBA delivered nuclear medicine 

equipment), the Pediatric Hospital No. 2 (which collaborates with Belgian universities) and the 

Belgian NGO Mekong Plus in Ho Chi Minh City, as well as a number of Belgian investment 

companies such as AB Inbev, Molenbergnatie, and Puratos - Grand Place in Binh Duong 

province. 

Friendship and multi-faceted cooperation between Belgium and Vietnam has developed over the 

42 years since the two countries established diplomatic relations in 1973. 

From being long-standing partners in development cooperation, the two have been maturing 

bilateral ties in different sectors, including economics, trade, investment, culture, environment 

and water, education and innovation, and tourism. 

Two-way trade has soared in recent years. Belgium is the sixth-largest exporter to Vietnam in the 

EU, with nearly 1,000 exporters, and is the eighth-largest importer of Vietnamese commodities. 

The two economies grew two-way trade by 70 per cent between 2003 and 2011 and the volume 

of trade surpasses €1.2 billion per year. 

An increasing number of Belgian companies are investing in Vietnam. It is currently welcoming 

around 10,000 Belgian tourists each year and more and more Vietnamese tourists are discovering 

Belgium. 

Since 1978 more than 2,000 Vietnamese students, professionals, and researchers have studied in 

Belgium with or without Belgian scholarships. Belgian universities have cooperated with their 

Vietnamese counterparts for more than 20 years and achieved outstanding results. 



Belgium, with its central location in Europe, extensive ports, including the second largest port in 

Europe - Antwerp - and freight airports, including Liège Airport, which was nominated as the 

best airport in the world, and top quality infrastructure and logistic services, offers an excellent 

entry point into the European market for Vietnamese goods. 

Within a radius of 750 kilometers, 230 million consumers can be reached. These strengths will 

become even more crucial once the EU-Vietnam Free Trade Agreement is concluded. 

http://vneconomictimes.com/article/vietnam-today/belgian-senate-president-to-visit-vietnam 

 

Info.vn: 

Belgium's Senate President to visit Viet Nam 

Friday, 30 October 2015 18:00  

Belgium's Senate President Christine Defraigne will visit Viet Nam from November 1 to 

November 7, at the invitation of Viet Nam's National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung. 

 

Belgium's Senate President Christine Defraigne (left) will visit Viet Nam from November 1 to 

November 7. — Photo https://ec.europa.eu 

The visit of Defraigne and her delegation to Viet Nam will be an opportunity for further 

exchange of experience and for deepening co-operation between the two legislatures, hence 

contributing considerably to enhance the sound relationship between the two countries. 

During her visit, Defraigne will have an official meeting with the NA Chairman, and Prime 

Minister Nguyen Tan Dung on November 3. 

On November 4, the senate president will meet Deputy Prime Minister and Minister of Foreign 

Affairs Pham Binh Minh, Minister of Planning and Investment Bui Quang Vinh and Minister of 

Education and Training Pham Vu Luan. 

http://vneconomictimes.com/article/vietnam-today/belgian-senate-president-to-visit-vietnam
http://news.com.vn/society/more/247137-belgiums-senate-president-to-visit-viet-nam.html
https://ec.europa.eu/


She will also have meetings with leaders of northern Quang Ninh Province, northern Hai Phong 

Province, southern Ba Ria – Vung Tau Province and HCM City. 

Since the wo countries established diplomatic relations in 1973, Belgium and Viet Nam have 

been maturing bilateral ties in different sectors including economy, trade, investment, culture, 

environment and water, education and innovation and tourism. 

Belgium is the 6th exporter to Viet Nam within the European Union with nearly one thousand 

companies exporting to Viet Nam and the 8th importer of Vietnamese commodities. 

The two complementary economies have increased two-way trade by 70 per cent between 2003 

and 2011 and the volume of trade has overpassed €1.2 billion (US$1.3 billion) per year. 

Since 1978, more than 2000 Vietnamese students, professionals and researchers have studied in 

Belgium with or without Belgian scholarships.  

Source: VNS 

http://news.com.vn/society/more/247137-belgiums-senate-president-to-visit-viet-nam.html 

 

Vietnam News: 

Viet Nam, Belgium agree to share legislative experience  

 

National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung (right) receives Belgian Senate President 

Christine Defraigne on her official visit to Viet Nam. — VNA/VNS Photo Nhan Sang 

HA NOI (VNS) — The Vietnamese and Belgian legislative bodies will maintain delegation 

exchanges and share experiences as well as working together to inspect the implementation of 

agreements reached by the two Governments. 

These ideas were agreed during talks between National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung 

and visiting President of the Senate of Belgium Christine Defraigne in Ha Noi yesterday. 

Host and guest voiced their wishes that the two sides would further their co-ordination at 

multilateral forums like the Inter-Parliamentary Union (IPU), the Asia-Europe Parliamentary 

http://news.com.vn/society/more/247137-belgiums-senate-president-to-visit-viet-nam.html


Partnership (ASEP) and the Francophone Parliamentary Alliance (APF), and support each other 

in issues of mutual concern. 

NA Chairman Hung noted with joy that the relations between the two countries and their 

legislative bodies had grown at all levels over the past years. 

According to the top legislator, bilateral trade reached US$2.3 billion in 2014 and $1.1 billion in 

the first half of this year. Belgium's total investments in Viet Nam neared $500 million. 

He expressed his hope that the two sides would continue to effectively implement inked projects 

and strengthen their cooperation in prioritised spheres such as logistics, high-tech, green growth 

and vocational training. 

For her part, Defraigne praised the countries' partnership in training and health care, saying Viet 

Nam and Belgium still boast substantial potential for cooperation. 

She affirmed the Belgian Federal Parliament's support for the relationship between Viet Nam and 

the European Union (EU), as evidenced by Belgium's ratification of the Partnership and 

Cooperation Agreement (PCA) between Viet Nam and the EU. 

Belgium would work to push other EU member countries to soon approve the document, she 

stated. 

Defraigne and her entourage attended the plenary session of the on-going 13th National 

Assembly. 

They were introduced to the year-end meeting's heavy workload, which is expected to see the 

ratification of 18 draft laws, give feedback on another eight draft laws and a pile of reports, and 

adopt resolutions on the country's key issues. 

The NA Chairman told the guests that the legislature's meetings would focus on the building of 

laws to institutionalise the Constitution, which was passed in 2013 with new content, including a 

chapter on human rights. 

Christine Defraigne praised Viet Nam's efforts in handling the workload, particularly discussions 

about the elimination of the death penalty for a number of crimes and the empowerment of 

prosecuting agencies, courts and lawyers. 

She expressed her hope that Viet Nam would have more female legislators in the next tenure. 

New collaboration 

During his meeting with Defraigne later yesterday, PM Nguyen Tan Dung suggested Viet Nam 

and Belgium develop new co-operation programmes to efficiently help reach co-operation 

agreements.  



The Vietnamese leader explained that co-operation between the two countries has yet to match 

their potential and strengths.  

He called for deepening the co-operation in a pragmatic and effective manner, particularly in the 

economy, trade and investment and for mutual benefit and development.  

He expressed his belief that the Belgian senate president's visit to Viet Nam would be a 

milestone and actively contribute to enhancing the ties between the two legislatures and the two 

countries in general.  

The host voiced his thanks for Belgium's ratification of the Partnership and Co-operation 

Agreement (PCA). 

He said the concluded Viet Nam-EU Free Trade Agreement was likely to be signed this 

December and called on the Belgian side to approve the deal soon there after.  

The pact was of significant importance as it would open up opportunities for broader co-

operation between Viet Nam and the EU and Belgium in particular, he said. 

In reply, Defraigne said she was delighted with big strides in co-operation between the two 

countries recently, especially in investment and trade.  

The guest conveyed her belief that with the solid political and diplomatic ties as the firm 

background, and with the goodwill and determination of the two countries, bilateral co-operation 

would thrive in the future.  

She called on the Vietnamese Government to support Belgian firms to study, seek investment 

opportunities and run long-term businesses in the Southeast Asian country.  

Belgium was ready to partner with Viet Nam in such realms as education-training, environmental 

protection, pollution treatment, medicine and pharmacy, she affirmed.  

Hailing the dynamic Vietnamese community in Belgium, Defraigne pledged that Belgium would 

create the best possible conditions for them to study and work in the country. — VNS 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/278021/viet-nam-belgium-agree-to-share-legislative-

experience.html 

 

Vietnamnet: 

Last update 09:32 | 04/11/2015 

 

PM proposes multi-faceted cooperation with Belgium 

Prime Minister Nguyen Tan Dung has suggested Vietnam and Belgium develop new cooperation 

programmes to actualise efficiently reached cooperation agreements. 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/278021/viet-nam-belgium-agree-to-share-legislative-experience.html
http://vietnamnews.vn/politics-laws/278021/viet-nam-belgium-agree-to-share-legislative-experience.html


 
Prime Minister Nguyen Tan Dung receives President of the Senate of Belgium Christine Defraigne 

 

At his meeting with President of the Senate of Belgium Christine Defraigne in Hanoi on 

November 3, the Vietnamese leader explained that cooperation between the two countries has yet 

to match their potential and strengths. 

He called for deepening the cooperation in a pragmatic and effective manner, particularly in 

economy, trade and investment, for mutual benefit and development. 

He expressed his belief that the Belgian senator’s visit to Vietnam will be a milestone and 

actively contribute to enhancing the affiliation between the two legislatures and the two countries 

in general. 

The host voiced his thanks for Belgium’s ratification of the Partnership and Cooperation 

Agreement (PCA). 

He informed that the concluded Vietnam-EU Free Trade Agreement is likely to be signed in this 

December and called on the Belgian side to soon approve the deal thereafter. 

The pact is of significant importance as it will open up opportunities for broader cooperation 

between Vietnam and the EU and Belgium in particular, he said. 

The leader noted his hope that apart from economy, the countries will step up cooperation in 

culture, social affairs, science-technology, personnel training, health care and education and 

training. 

He suggested Belgium grant more scholarships to Vietnamese students and create optimal 

conditions for the Vietnamese people’s integration in the host society. 

In reply, Christine Defraigne said she is delighted with big strides in cooperation between the 

two countries over the past time, especially in investment and trade. 



The guest conveyed her belief that with the fine political and diplomatic ties as the firm 

background, and with the goodwill and resolve of the two countries, the bilateral cooperation 

will thrive in the future. 

She called on the Vietnamese Government to support Belgian firms to study, seek investment 

opportunities and run long-term business in the Southeast Asian country. 

Belgium stands ready to partner with Vietnam in such realms as education-training, 

environmental protection, pollution treatment, medicine and pharmacy, she affirmed. 

Hailing the dynamic Vietnamese community in Belgium, Christine Defraigne pledged that 

Belgium will create the best possible conditions for them to study and work in the country. 

The Senate of Belgium always backs cooperation activities between the two Governments, she 

stated. 

Earlier on the day, Christine Defraigne held talks with National Assembly Chairman Nguyen 

Sinh Hung, exploring ways and means to step up legislative ties. 

Vietnam, Belgium seek closer legislative ties 

The Vietnamese and Belgian legislative bodies will maintain delegation exchange and 

experience sharing as well as working together to inspect the implementation of agreements 

reached by the two Governments.  

These ideas were agreed during talks between National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung 

and visiting President of the Senate of Belgium Christine Defraigne in Hanoi on November 3.  

Host and guest voiced their wish that the two sides will further their coordination at multilateral 

forums like the Inter-Parliamentary Union (IPU), the Asia-Europe Parliamentary Partnership 

(ASEP) and the Francophone Parliamentary Alliance (APF), and support each other in issues of 

mutual concern.  

NA Chairman Nguyen Sinh Hung noted with joy that the relations between the two countries and 

their legislative bodies have grown at all levels over the past years.  

According to the top legislator, bilateral trade valued at 2.3 billion USD in 2014 and 1.1 billion 

USD in the first half of this year. Belgium’s total investments in Vietnam neared 500 million 

USD. 

He expressed his hope that the two sides will continue to effectively implement inked projects 

and strengthen their cooperation in prioritised spheres such as logistics, high-tech, green growth 

and vocational training.  

For her part, Christine Defraigne praised the countries’ partnership in training and health care, 

saying Vietnam and Belgium still boast substantial potential for cooperation.  



She affirmed the Belgian Federal Parliament’s support for the relationship between Vietnam and 

the European Union (EU), as evidenced by Belgium’s ratification of the Partnership and 

Cooperation Agreement (PCA) between Vietnam and the EU.  

Belgium will work to push other EU member countries to soon approve the document, she 

stated.  

Christine Defraigne and her entourage attended the plenary session of the on-going 13th National 

Assembly.  

They were introduced to the year-end meeting’s heavy workload, which is expected to see the 

ratification of 18 draft laws, give feedback on other eight draft laws and a pile of reports, and 

adopt resolutions on the country’s key issues.  

Chairman Nguyen Sinh Hung told the guests that the legislature’s meetings will focus on the 

building of laws to institutionalise the Constitution, which was passed in 2013 with many new 

contents, including a chapter on human rights.  

Christine Defraigne praised Vietnam’s efforts in handling the workload, particularly discussions 

about the elimination of death penalty for a number of crimes and the empowerment of 

prosecuting agencies, courts and lawyers.  

She noted her hope that Vietnam will have more female legislators in the next tenure. 

VNA 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/145433/pm-proposes-multi-faceted-cooperation-

with-belgium.html 

 

Sai Gon Giai Phong: 

Wednesday, Nov 04, 2015, Posted at: 13:48(GMT+7)  

Vietnam & Belgium boost bilateral cooperation  

President of the Belgian Senate Christine Defraigne paid a visit to Vietnam on 

November 3 at the invitation of Chairman of National Assembly (NA) of Vietnam 

Nguyen Sinh Hung. 

Ms. Christine Defraigne had a talk with Chairman Nguyen Sinh Hung following an official 

welcome ceremony at the National Assembly House yesterday evening. 

During the talk, NA chairman Nguyen Sinh Hung expressed his pleasure for good cooperation 

relations between the two countries and the two congresses in the previous years. 

The two-way trade turnover valued at US$ 2.3 billion last year, and reached US$ 1.1 billion in 

the first six months this year. At present, Vietnam attracts nearly US$ 500 million investment 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/145433/pm-proposes-multi-faceted-cooperation-with-belgium.html
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/145433/pm-proposes-multi-faceted-cooperation-with-belgium.html


capital from Belgium. 

Chairman Nguyen Sinh Hung hoped the two countries would promote further cooperation in 

logistics, high technology, green growth, and vocational training. 

Moreover, the NA chairman called for Belgium’s support of signing the EU-Vietnam Free 

Trade Agreement in 2015, and recognizing Vietnam’s market economy regulation. 

Mrs. Christine Defraigne appreciated two countries’ relationship in health, education and 

training and she hoped the cooperative relations would continue to strengthen at multilateral 

forums such as the Inter-parliamentary Union, the Asia-Europe Parliamentary Partnership 

(ASEP) Meeting, and the Francophone Parliamentary Alliance (APF). 

Belgium ratified the EU-Vietnam Partnership and Free Trade Agreement and it is going to 

urge other EU countries to early sign the agreement, she said. 

At the meeting, the two legislatures agreed to strengthen experience exchange and co-

operation in various activities. 

On the same day, Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung had a meeting with the 

President of the Belgian Senate and he also hoped that Vietnam and Belgium would tighten 

the cooperation in upcoming time. 

By Bao Minh- Lam Nguyen- Translated by Huyen Huong 

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/National/Politics/2015/11/116222/ 

 

VietnamPlus: 

Deputy PM receives visiting President of Belgian Senate 

VNAWednesday, November 04, 2015 - 21:56:14  

 

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/National/Politics/2015/11/116222/
http://img.en.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/FXZ2/2015_11_04/ttxvn_05112015Christine_Defraigne.jpg


Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh (R) welcomes President of the 

Belgian Senate Christine Defraigne (Photo: VNA) 

Hanoi, (VNA) – Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh had a meeting in 

Hanoi on November 4 with President of the Belgian Senate Christine Defraigne, who is on an 

official visit to Vietnam. 

The Vietnamese official voiced pleasure at the flourishing bilateral relations since the two 

countries set up diplomatic ties in 1973 and highly valued their parliamentary cooperation 

expansion at the federal, regional and community levels. 

The countries need to maximise the effectiveness of their economic, trade and investment 

cooperation to meet their respective demand while increasing collaboration in education-training, 

culture and science-technology, he added. 

Senate President Christine Defraigne said she is impressed by Vietnam’s socio-economic 

development along with the growth of their relationship while speaking highly of the Southeast 

Asian nations’ diplomatic achievements and standing in regional and global arenas. 

She underlined the Belgium Senate’s advocacy of cooperation between the countries in all fields 

and at all levels. 

At the meeting, the two sides hailed the pending signing of the Vietnam – European Union Free 

Trade Agreement, which will open up new opportunities for collaboration between Vietnam and 

the EU, including Belgium. They shared the view that the pact will help deepen their nations’ 

connections. 

They also discussed bilateral coordination at international forums and organisations and joint 

efforts to support regional and global peace, stability, cooperation and development.-VNA 

http://en.vietnamplus.vn/deputy-pm-receives-visiting-president-of-belgian-senate/84237.vnp 

http://vietnam.vnanet.vn/english/deputy-pm-receives-visiting-president-of-belgian-

senate/201975.html 

http://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/3761502-deputy-pm-receives-visiting-

president-of-belgian-senate.html 

 

Sài Gòn Giải Phóng: 

HCMC strengthens cooperation with Iceland & Belgium  

Chairman of the People’s Committee of Ho Chi Minh City Le Hoang Quan had a meeting 

with Icelandic President Ólafur Ragnar Grímsson and his high- ranking delegation at 

Reunification Hall in HCMC yesterday evening. 

http://en.vietnamplus.vn/deputy-pm-receives-visiting-president-of-belgian-senate/84237.vnp
http://vietnam.vnanet.vn/english/deputy-pm-receives-visiting-president-of-belgian-senate/201975.html
http://vietnam.vnanet.vn/english/deputy-pm-receives-visiting-president-of-belgian-senate/201975.html


On the same day, the HCMC People’s Committee Chairman Le Hoang Quan had another 

meeting with the Belgian Senate President Christine Defraigne. 

Mr. Le Hoang Quan said: “Trade turnover between Ho Chi Minh City and Belgium valued at 

US$ 470 million in the first nine months of the year. Last year trade turnover between two 

countries reached at US$ 414 million. Belgium loaned ODA capital for dredging Soai Rap 

River.  

The Belgian Senate President will call for Belgian businessmen for strengthening their 

investment into Vietnam in general and in Ho Chi Minh City in particular. Besides, the 

country will continue to provide scholarships for Vietnamese postgraduates, said Mr. 

Christine Defraigne. 

By Do Cao- Translated by Huyen Huong 

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/National/Politics/2015/11/116249/ 

 

VOV: 

Belgium furthers support for Vietnam, HCM City  

Belgium pledges to increase assistance projects for Vietnam and Ho Chi Minh City, in particular 

in health care, human resources training, and waste treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President of the Belgian Senate Christine Defraigne, who is on a visit to Vietnam for the first 

time, made the remark at a meeting with Chairman of the municipal People’s Committee Le 

Hoang Quan in the city on November 5. 

She said the relations between the two countries have been thriving with investment cooperation 

projects growing in number, significantly contributing to the development of respective societies. 

 

Chairman of the HCM City's People's Committee Le Hoang Quan (R) 

receives President of the Belgian Senate Christine Defraigne 

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/National/Politics/2015/11/116249/


To this end, she hopes Belgium’s friendship and collaboration with Vietnam and Ho Chi Minh 

City will continue across sectors. 

For his part, Chairman Quan said the rapports between Vietnam and Belgium have grown 

vigorously since the establishment of diplomatic ties in 1973. 

Particularly, HCM City and Belgian localities have supported each other in wide-ranging 

domains such as health care, education-training, and waste treatment, he noted. 

The western European country has effectively supported HCM City to carry out the family-

doctor model and Soai Rap dredging project, the host said. 

He assured the guest that HCM City will spare no effort to step up the friendship and 

collaboration between the two countries./. 

VNA 

http://english.vov.vn/Economy/Trade/Belgium-furthers-support-for-Vietnam-HCM-

City/304807.vov 

 

VOV: 

Belgium, Vietnam boost co-operation through parliamentary diplomacy 

A recent Vietnam visit by a Belgian delegation, led by Senate President Christine 

Defraigne, has helped deepen ties between the two nations and people. 

At the invitation of National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung, the eight-day visit, which 

ended on November 8, was an opportunity for the legislative bodies to exchange experiences and 

forge future co-operation. Belgium attaches significance to parliamentary diplomacy that fosters 

commercial, cultural and educational engagement with Vietnam. 

Highlights of Defraigne’s overseas working trip were her meetings with National Assembly 

Chairman Nguyen Sinh Hung, Prime Minister Nguyen Tan Dung, Foreign Minister Pham Binh 

Minh, Minister of Planning and Investment Bui Quang Vinh, and Minister of Education and 

Training Pham Vu Luan.  

 

http://english.vov.vn/Economy/Trade/Belgium-furthers-support-for-Vietnam-HCM-City/304807.vov
http://english.vov.vn/Economy/Trade/Belgium-furthers-support-for-Vietnam-HCM-City/304807.vov


Through discussions, both sides agreed to reinforce legislative relations based on increasing 

liaison and delegation exchanges. They would co-ordinate the implementation of inked projects 

and strengthen their co-operation in prioritised spheres such as logistics, high-tech, green growth 

and vocational training. 

The Belgian delegation also observed the 10th session of the 13th National Assembly, and held 

talks with authorities in Ho Chi Minh City, Quang Ninh, Hai Phong and Ba Ria-Vung Tau.  

Belgium is Vietnam’s sixth largest trading partner in the EU, with bilateral trade experiencing 

year-on-year growth of 27.4% to reach US$2.3 billion in 2014. 

VNA 

http://english.vov.vn/Politics/Diplomacy/Belgium-Vietnam-boost-cooperation-through-

parliamentary-diplomacy/304924.vov 

 

Nhân Dân: 

President of the Belgian Senate wraps up Vietnam visit 

Saturday, 07/11/2015 - 03:30 PM (GMT+7) 

 

National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung (R) and President of the Senate of Belgium 

Christine Defraigne (Photo:dantocmiennui.vn) 

NDO - President of the Belgian Senate Christine Defraigne and her entourage will leave Ho Chi 

Minh City early November 8, wrapping up her official visit to Vietnam from November 1-8 at 

the invitation of Chairman of the National Assembly Nguyen Sinh Hung. 

The visit created an opportunity for both sides to enhance experience sharing and co-operation 

between the two countries’ legislative bodies, contributing to promoting and deepening sound 

collaboration between the two countries and the two peoples. 

The Belgian guest valued the importance of parliamentary diplomacy in promoting bilateral ties 

in many fields of both countries’ strength and potential, particularly in economics, trade, 

http://english.vov.vn/Politics/Diplomacy/Belgium-Vietnam-boost-cooperation-through-parliamentary-diplomacy/304924.vov
http://english.vov.vn/Politics/Diplomacy/Belgium-Vietnam-boost-cooperation-through-parliamentary-diplomacy/304924.vov


investment, culture, creation, education and training. 

During her stay, Defraigne held talks with NA Chairman Hung, met with Prime Minister Nguyen 

Tan Dung and Deputy PM and Minister of Foreign Affairs Pham Binh Minh. She met with 

Minister of Planning and Investment Bui Quang Vinh and Minister of Education and Training 

Pham Vu Luan. She also attended the ongoing 10th session of the 13th tenure NA. 

During the talks, the two sides agreed to boost co-operation between the two countries’ 

legislative bodies, maintain delegation exchanges at all levels, continue implementing effective 

joint projects and further co-operation in logistics, technology, green growth and vocational 

training. 

The Belgian guest visited and worked with leaders of Quang Ninh provine, Hai Phong city, Ho 

Chi Minh City and Ba Ria-Vung Tau province. The delegation also visited the Dinh Vu 

Industrial Zone in Hai Phong city; the Central Scientific Document Film Studio, 108 Military 

Hospital in Hanoi, Children’s Hospital No.2 and the Mekong Plus non-governmental 

organisation in Ho Chi Minh City, and several Belgium companies based in Binh Duong 

province. 

The delegation laid flowers to commemorate President Ho Chi Minh and visited his relic site in 

Hanoi. 

http://en.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_politic/_mobile_external-relations/item/3770202-

vietnam-south-africa-enhance-co-operation-in-training-and-scientific-research.html 

 

Vietnam Investment Review: 

09:46 | 09/11/2015 

Accessing the EU through Belgium 

During her official visit to Vietnam last week, Belgium’s Senate President Christine 

Defraigne talked with VIR’s Thanh Tung about the measures being implemented to 

amplify bilateral co-operation in trade and investment between the two countries. 

http://en.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_politic/_mobile_external-relations/item/3770202-vietnam-south-africa-enhance-co-operation-in-training-and-scientific-research.html
http://en.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_politic/_mobile_external-relations/item/3770202-vietnam-south-africa-enhance-co-operation-in-training-and-scientific-research.html


 

How have Belgium and Vietnam strengthened their investment and trade ties over the past 

42 years? 

Belgium and Vietnam, whose co-operation prospects are very bright, established bilateral 

diplomatic ties in 1973. Since then they have developed rich and various partnerships. The two 

countries’ political co-operation is in its heyday, with frequent diplomatic exchanges. 

The multi-faceted co-operation also includes investment and trade ties. Vietnam, which has 

become a middle-income nation, has great potential to become a major country. Belgium wants 

to support Vietnam in reaching that level. 

The two countries’ trade has soared to more than 1.2 billion euros ($1.31 billion) per year. More 

and more Belgian companies have have declared their interest in this market. Vietnam exports its 

products through Belgian ports and airports to the European market, as Belgium is located in the 

heart of Europe and possesses top quality infrastructure and logistic services. 

Belgium’s investments in Vietnam have been growing in recent years. Among the many ongoing 

projects, we can mention the Dinh Vu Industrial Park in the north-eastern city of Haiphong as a 

flagship project in the sector of port logistics. The project is carried out by the Belgian company 

Rent-a-Port to develop a major port in the north of Vietnam. Rent-a–port is also offering a 

feasibility study to clean the Ha Long Bay in the north-eastern province of Quang Ninh. 

There is still a huge room for further bilateral trade and investment development. For example, 

Belgium with high technology could provide green technology to help Vietnam response to 

climate change. 

According to statistics from Vietnam’s Ministry of Planning and Investment, Belgium 

currently has 59 valid investment projects registered with $420.6 million in Vietnam. This 

figure seems relatively small compared to the potential between the two countries. Can you 

comment on this? 

Belgium is not a big country in terms of size but a trustful partner of Vietnam. I think such 

investment figure reflects Belgium’s great efforts in investment. At present, there are some major 

Belgian investment projects that are awaiting the green light from Vietnam’s authorities. 



I take the small satellite development project with Spacebel as the contractor as an example. I 

strongly hope that these projects will be deployed soon in Vietnam. Remarkably, as a serious and 

trustful counterpart, once Belgium invests in Vietnam, other investors also want to join these 

investment projects. 

The two countries have great potentials to further investment cooperation in the environment 

sector (water management, water and waste treatment) and logistics. 

Furthermore, Belgium with its advantages like huge ports (Antwerp – the 2nd largest port of 

Europe) and freight airports (Liège freight airport was nominated as the best cargo airport in the 

world), its central position in Europe, top quality infrastructure and logistic services, serves not 

only as an excellent entry point into the European market for Vietnamese goods but also 

investments of 

Vietnamese companies. The Vietnam-EU Free Trade Agreement (FTA), whose negotiations 

were recently concluded, is expected to be implemented in 2017 and will be the best opportunity 

to increase bilateral trade and investment. 

How important is this FTA to the Belgian investment flow into Vietnam? 

Being a member of the EU, Belgium wholly supports this FTA. This November will see a joint 

economic meeting between Vietnam and Belgium, at which the FTA benefits for the two 

economies will be highlighted. 

This is a new-generation FTA which covers a broad range of sectors such as investment, trade, 

government procurement, services, copyright, labour rights, and environment between two 

complementary economies. 

The agreement would certainly bring important opportunities for both sides. The agreement 

would facilitate investments by Belgian companies. More Belgian enterprises are seeking 

business and investment opportunities in Vietnam. 

In order to take advantage of the opportunities that this agreement creates for Vietnam and 

Belgium, the two countries should promote the exchange of visits and contacts at different levels, 

and between our enterprises, in sectors that reflect our strengths and needs. 

Will there be any change in Belgium’s official development assistance to Vietnam in the 

time to come? 

In recent years, Belgium has provided Vietnam with about 500 million euros ($545 million) in 

development co-operation capital. 

Still, as Vietnam has become a middle-income country and a dynamic partner, Belgium has 

decided to cease its bilateral governmental co-operation [in terms of this channel of development 

capital], and the current projects will be terminated by 2019. 

It’s time for the two countries to develop a more mature partnership, with other tools and further 

cooperation in various sectors such as soft loans, university co-operation and tourism. 

http://www.vir.com.vn/accessing-the-eu-through-belgium.html 
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Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ thăm Việt Nam 

11:59 30/10/2015  

Zing.vn 

Đại sứ quán Bỉ thông báo Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne sẽ thăm 

chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 7/11. 

Bà Christine Defraigne giữ chức chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ từ ngày 14/10/2014. Ảnh: 

La Libre.be 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phái đoàn cấp cao do Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 

7/11, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Bỉ cho biết.  

Chuyến thăm của bà Defraine và phái đoàn đến Việt Nam là dịp để hai nước tăng cường hợp tác 

và trao đổi kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia.  

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.  

Trước khi nhậm chức chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Defraigne từng giữ các chức vụ 

quan trọng trong chính phủ như uỷ viên hội đồng thành phố Liege và chủ tịch Uỷ ban Tư pháp 

của Thượng viện.  

Kim Ngân 

http://news.zing.vn/Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi-se-tham-Viet-Nam-post595223.html 

 

Quân đội Nhân dân: 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ sắp thăm chính thức Việt Nam  

QĐND - Thứ năm, 29/10/2015 | 21:36 GMT+7 

Ngày 29-10, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ra Thông cáo cho biết: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Bỉ do bà Crít-tin Đờ-

phe-nhơ (Christine Defraigne), Chủ tịch Thượng viện, dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 

ngày 1 đến 8-11. 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/chu-tich-thuong-vien-bi-sap-tham-chinh-

thuc-viet-nam/385204.html 

 

Đầu tư: 

30/10/2015 11:49  

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sắp thăm chính thức Việt Nam  

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, bà Christine Defraigne, Chủ 

tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 7/11. 

http://news.zing.vn/Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi-se-tham-Viet-Nam-post595223.html
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Chuyến thăm của bà Christine Defraigne và phái đoàn đến Việt Nam nhằm 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 Việt Nam - 

Vương quốc Bỉ. 

Chuyến thăm thể hiện sự đánh giá cao của Vương quốc Bỉ về 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. 

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa 

Việt Nam và Vương quốc Bỉ trong 42 năm qua không ngừng phát triển. Từ quan hệ đối tác hợp 

tác phát triển truyền thống, Vương quốc Bỉ và Việt Nam đang không ngừng làm sâu 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. 

Về hợp tác kinh tế, quan hệ thương mại hai nước cũng đạt được mức tăng đáng kể trong những 

năm vừa qua. Trong giai đoạn 2003 - 2011, kim ngạch thương mại song phương tăng 70%, tổng 

giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đã vượt 1,2 tỷ EUR mỗi năm. Hiện nay, Bỉ là nước xuất 

khẩu lớn thứ 6 của Liên minh Châu Âu sang Việt Nam với khoảng 1.000 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. Bên cạnh đó, các công ty Bỉ đầu tư vào Việt Nam cũng ngày càng nhiều hơn. 

Về du lịch, hiện nay mỗi năm Việt Nam đón nhận khoảng 10.000 khách du lịch Bỉ. Về hợp tác 

giáo dục, 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. 

Theo chương trình làm việc do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cung cấp, ngày 3/11, Chủ tịch 

Thượng viện Christine Defraigne sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 

và gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

 

Bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
http://baodautu.vn/


Ngày 4/11, bà Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Bộ 

trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. 

Cũng trong chuyến thăm, bà Christine Defraigne sẽ thăm và làm việc với lãnh đạo các tỉnh, 

thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. 

Vương quốc Bỉ nằm ở trung tâm Châu Âu, sở hữu các cảng biển và sân bay lớn, bao gồm cảng 

lớn thứ hai của Châu Âu - Antwerp và sân bay Liège được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới, 

là cửa ngõ cho hàng hoá 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 được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ sau 

khi Việt Nam và Liên minh Châu Âu ký Hiệp định Thương mại Tự do. 

Thanh Huyền  

http://baodautu.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-

d34851.html 

 

Báo Công thương: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sắp thăm Việt Nam 

11:45 | 30/10/2015 

Công Thương 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, từ ngày 1-7/11, Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ, bà Christine Defraigne sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời 

mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.  

Đây là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa cơ quan lập pháp, 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 Bỉ - Việt Nam. 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. 

Trong chuyến thăm này, 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, 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. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ đến thăm một số địa 

phương, gặp và làm việc với các doanh nghiệp Bỉ đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 

Được biết, 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 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. 

Đặc biệt, trao đổi thương mại giữa 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 

http://baodautu.vn/tieu-dung-d8/
http://baodautu.vn/tieu-dung-d8/
http://baodautu.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-d34851.html
http://baodautu.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-d34851.html


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 euro 

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. 

Nguyễn Hường 

http://baocongthuong.com.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-viet-nam.html 

 

Làng Việt: 

12:47 | 30/10/2015  

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sang thăm Việt Nam 

(LV) - Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne, sẽ thăm chính thức Việt 

Nam từ ngày 01 - 07/11/2015, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 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 trênnhiều 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.  

Theo kế hoạch, ngày 03/11, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne sẽ có cuộc hội đàm với 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, gặp và làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng. Ngày 04/11, Chủ tịch Thượng viện sẽ gặp và làm việc với Phó Thủ tướng kiêm 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, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cũng sẽ gặp và làm việc với lãnh đạo 

tỉnh Quảng Ninh (ngày 01/11), lãnh đạo Thành phố Hải Phòng (ngày 02/11), lãnh đạo Thành phố 

Hồ Chí Minh (ngày 5/11), lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (ngày 6/11). 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. 

http://baocongthuong.com.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-viet-nam.html


 

Bà Christine Defraigne - Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ. 

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 

ngừnglàm sâu 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. 

Hoài Nam 

http://langvietonline.vn/ChinhTri-XaHoi/138934/Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi-sang-

tham-Viet-Nam.html 

 

VTC News: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm Việt Nam  

http://langvietonline.vn/ChinhTri-XaHoi/138934/Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi-sang-tham-Viet-Nam.html
http://langvietonline.vn/ChinhTri-XaHoi/138934/Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi-sang-tham-Viet-Nam.html


Thứ Sáu, 30/10/2015 04:41PM  

(VTC News) - Đại sứ quán Bỉ thông báo, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine 

Defraigne sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 7/11. 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phái đoàn cấp cao do Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 

7/11, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Bỉ cho biết. 

 

Bà Christine Defraigne giữ chức chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ từ 

ngày 14/10/2014. Ảnh: La Libre.be  

Chuyến thăm của bà Defraine và phái đoàn đến Việt Nam là dịp để hai nước tăng cường hợp tác 

và trao đổi kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia. 

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.  

Trước khi nhậm chức chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Defraigne từng giữ các chức vụ 

quan trọng trong chính phủ như uỷ viên hội đồng thành phố Liege và chủ tịch Uỷ ban Tư pháp 

của Thượng viện. 

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.  

http://vtc.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-viet-nam.311.578413.htm 

 

Voice of Vietnam (VOV): 

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ 

http://vtc.vn/giao-duc.538.0.html
http://vtc.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-viet-nam.311.578413.htm


Thứ 6, 16:39, 30/10/2015 

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện 

Vương quốc Bỉ Christine Defraigne, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-8/11. 

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm của bà Christine Defraigne và phái đoàn đến 

Việt Nam nhằm 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. 

 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: lesoir.be 

Theo lịch trình, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Christine 

Defraigne sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, gặp Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng. Bà Christine Defraigne cũng 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 này, Chủ tịch Thượng viện Bỉ cũng sẽ gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo một 

số địa phương, đơn vị của Việt Nam - nơi có cách doanh nghiệp Bỉ hiện đang hợp tác và đầu tư. 

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa 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 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.  

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Bỉ đã tăng đáng kể trong những năm qua. Bỉ hiện là nước 

xuất khẩu lớn thứ 6 của Liên minh châu Âu sang Việt Nam với khoảng 1.000 công ty có hoạt 

động xuất khẩu sang Việt Nam; đồng thời Bỉ cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Việt Nam lớn thứ 

http://images.vov.vn/uploaded/manhhung/2015_10_30/thuong_vien_bi_MCAJ.jpg?width=490


8 của Liên minh châu Âu. Hiện tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đã vượt 1,2 tỷ euro 

mỗi năm. Ngày càng nhiều các công ty Bỉ đầu tư vào Việt Nam.  

Hiện Việt Nam đón nhận khoảng 10.000 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./. 

PV/VOV.VN 

http://vov.vn/chinh-tri/lam-sau-sac-hon-quan-he-hop-tac-viet-nam-bi-445796.vov 

 

An ninh Thủ đô: 

THỜI SỰ - 06:56 31/10/2015 

Nữ Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm Việt Nam 

ANTĐ - Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Christine Defraigne, sẽ thăm chính thức Việt 

Nam từ ngày 1 đến 7-11, với mong muốn 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 với Việt Nam, cũng như nhân dân hai nước. 

 

 

Chủ tịch Christine Defraigne dự kiến hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 3-

11 tại Hà Nội. Trong chương trình làm việc với cấp địa phương, nữ Chủ tịch Thượng viện Bỉ sẽ 

tới Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM. Bà Christine Defraigne cũng dự 

kiến thăm khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng, nơi Công ty Rent-a-Port của Bỉ tham gia dự 

án hợp tác phát triển hải cảng và thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (nơi Công ty Bỉ IBA 

cung cấp thiết bị y học hạt nhân) ở Hà Nội… 

Tạ Toàn 

http://m.anninhthudo.vn/thoi-su/nu-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-viet-

nam/641757.antd 
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Hà Nội Mới: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam 

ĐỐI NGOẠI | 18:29 Thứ Sáu ngày 30/10/2015 

(HNMO) - Ngày 30-10, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cho biết, Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ, bà Christine Defraigne, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 7-11 năm 

2015, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. 

Với lịch trình hoạt động dày đặc, 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.  

 

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 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 (EU). 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 euro 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 

http://hanoimoi.com.vn/Danh-muc-tin/222/Doi-ngoai
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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. 

Được biết, bên cạnh các cuộc gặp gỡ, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các 

lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, thăm một số cơ sở hợp tác Việt Nam-Bỉ, bà Christine Defraigne 

sẽ giành thời gian đi dạo phố cổ Hà Nội. 

Phương Quỳnh 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/813289/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-
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Dân Trí: 

Thứ sáu, 30/10/2015 - 08:37 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sắp thăm Việt Nam 

Dân trí Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, Bà Christine Defraigne, sẽ thăm chính thức Việt 

Nam từ ngày 1-7/11/2015 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 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. 

 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne (Ảnh: lesoir.be) 

Trong chuyến thăm, 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 và sau đó là 

gặp 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. Bà Christine Defraigne sẽ gặp làm 

việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Tp. HCM và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cũng sẽ tới thăm Khu Công nghiệp Đình Vũ ở Hải 

Phòng; Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội; Bệnh 

viện Nhi đồng 2; Tổ chức Phi Chính phủ Mekong Plus của Bỉ ở Tp. HCM cũng như một số công 

ty với vốn đầu tư của các doanh nghiệp Bỉ như 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. Bỉ là 

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

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/813289/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-christine-defraigne-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-tu-ngay-1-11-
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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. 

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. 

PV 

http://dantri.com.vn/the-gioi/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-viet-nam-

2015103011371635.htm 

 

Vietnam Business Forum: 

ĐỐI NGOẠI 
 

 

Thứ 3, 10/11/2015 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sắp thăm Việt Nam 

1:46:18 PM | 30/10/2015 

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; Hải Phòng; Thành phố Hồ Chí Minh; 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 

http://dantri.com.vn/the-gioi/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-sap-tham-viet-nam-2015103011371635.htm
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chỗ là các đối tác hợp tác phát triển truyền thống, Vương quốc Bỉ và Việt Nam đang không 

ngừng làm sâu 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.  

Thu Ha 

http://vccinews.vn/news/14610/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-chinh-thuc-viet-

nam.html 

 

Website of Vietnam Communist Party: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sẽ thăm chính thức Việt Nam 

01:55 | 31/10/2015 

(ĐCSVN) – Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne sẽ thăm chính thức 

Việt Nam từ ngày 1 – 7/11/ 2015, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 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 của Bỉ và Việt Nam, góp phần quan trọng vào 

việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ 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.  

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Bỉ 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 và sau đó 

là gặp 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. Bà Christine Defraigne sẽ gặp 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cũng sẽ tới thăm Khu Công nghiệp Đình Vũ ở Hải 

Phòng; Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội; Bệnh 

viện Nhi đồng 2; 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 như AB Inbev, Molenbergnatie, Puratos 

– Grand Place ở tỉnh Bình Dương. 

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa 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, Bỉ và Việt Nam đang không ngừng làm sâu 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.  

Trong những năm vừa qua, thương mại hai nước đã tăng đáng kể. Tổng giá trị trao đổi thương 

mại giữa hai nước đã vượt 1,2 tỷ Euro mỗi năm. Ngày càng nhiều các công ty Bỉ đầu tư vào Việt 

Nam. Bỉ là nước xuất khẩu lớn thứ 6 của Liên minh châu Âu sang Việt Nam với khoảng 1.000 

công ty có hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam, và là nước nhập khẩu các hàng hóa của Việt 

Nam lớn thứ 8 trong Liên minh châu Âu. Hai nền kinh tế bổ trợ có thương mại song phương tăng 

http://vccinews.vn/news/14610/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-chinh-thuc-viet-nam.html
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70% trong giai đoạn từ năm 2003 – 2011.  

Hiện nay, Việt Nam đón nhận khoảng 10.000 khách du lịch Bỉ mỗi năm, và ngày càng nhiều 

khách du lịch Việt Nam tới Bỉ.  

Từ năm 1978, hơn 2.000 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./. 

Khánh Linh 

http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340688&cn_id=741
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Quảng Ninh Television: 

Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

08:29, 02/11/2015 (GMT+7) 

QTV - Chiều 1/11, đồng chí Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã có buổi tiếp đón đoàn của bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

đến thăm và làm việc tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ 

sự vui mừng khi đón tiếp đoàn Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đến thăm và làm việc với 

tỉnh Quảng Ninh và khái quát về đặc điểm vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế xã hội và 

những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.  

http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340688&cn_id=741066
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Quang cảnh buổi tiếp đón 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Đoàn công tác và cá nhân Chủ tịch Thượng viện 

Vương quốc Bỉ sẽ có những hỗ trợ, giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh nói chung, 

Vịnh Hạ Long nói riêng đến với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân Bỉ, giới thiệu các Tập 

đoàn, nhà đầu tư lớn từ Bỉ cũng như Liên minh Châu Âu đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng 

Ninh. Đồng thời, Chính phủ Bỉ có thể tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh các dự án ODA viện trợ 

không hoàn lại cho các mục tiêu về xã hội, xóa đói giảm nghèo,... và hỗ trợ kinh phí cho các Dự 

án xử lý nước thải tại TP. Uông Bí, Dự án nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho các 

bệnh viện trên địa bàn tỉnh bằng vốn ODA vay ưu đãi. Đặc biệt là việc triển khai Dự án nghiên 

cứu khả thi làm sạch dầu độc hại trên Vịnh Hạ Long để cải tạo và bảo vệ môi trường di sản thiên 

nhiên thế giới. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long và bà Christine Defraigne, 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ chia sẻ tại buổi làm việc 

Bên cạnh đó, về phía tỉnh sẽ có những thúc đẩy, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Bỉ 

đến đầu tư tại Quảng Ninh, trong đó có Tập đoàn Rent A Port đang nghiên cứu triển khai Dự án 

Tổ hợp công nghiệp và cảng biển tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên. 



 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long tặng quà lưu nệm cho bà 

Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

Bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đã gửi lời cám ơn chân thành tới 

sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Ninh. Bà cho biết, mục đích chuyến làm việc tại Quảng 

Ninh nhằm khảo sát, tìm hiểu thực trạng môi trường ở Vịnh Hạ Long hiện nay, từ đó phía Bỉ có 

sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu ngành của tỉnh về môi trường để tìm ra những giải 

pháp lâu dài nhằm cải tạo và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Đồng 

thời, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ vọng thông qua chuyến thăm Vịnh Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh sẽ mở ra nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác giữa 2 bên. 

Trang Hà 

http://www.qtv.vn/channel/5982/201511/lanh-dao-tinh-tiep-doan-chu-tich-thuong-vien-vuong-

quoc-bi-2450503/index.htm 

 

Quảng Ninh Paper: 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

Cập nhật: 20:27, 01/11/2015 (GMT+7) 

Ngày 1/11, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 

Đoàn công tác do bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ làm 

trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã giới thiệu khái quát với đoàn về tiềm 

năng thế mạnh của Quảng Ninh. Cùng với tiềm năng về khoáng sản, Quảng Ninh còn có tiềm 

năng lớn về phát triển du lịch, dịch vụ. Hiện nay tỉnh đang đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông kết 

nối với các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội. Với sự kết nối này, đã có rất nhiều dự án, 

trong đó có dự án của nhà đầu tư Ren A Port của Bỉ đang nghiên cứu triển khai dự án Tổ hợp 

công nghiệp và cảng biển tại khu vực Đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên. Đây sẽ có cơ hội phát 

triển mạnh, trở thành một cảng lớn trong cụm cảng đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. 

http://www.qtv.vn/channel/5982/201511/lanh-dao-tinh-tiep-doan-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-2450503/index.htm
http://www.qtv.vn/channel/5982/201511/lanh-dao-tinh-tiep-doan-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-2450503/index.htm


 

Quang cảnh buổi tiếp đoàn 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Quảng Ninh đang trên đà phát triển mạnh, là 1 trong 5 tỉnh, 

thành phố có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Sự phát triển này có sự quan tâm đầu tư của 

nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Bỉ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Quảng Ninh 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức và mâu thuẫn, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường, trong 

đó có môi trường Vịnh Hạ Long. Mục tiêu của Quảng Ninh, đến năm 2020, ngành du lịch dịch 

vụ của Quảng Ninh phát triển mạnh, bền vững. Do vậy, Quảng Ninh mong muốn được Bỉ hỗ trợ 

tích cực bằng nguồn vốn ODA để giải quyết những bất cập về môi trường trên Vịnh. Trước mắt, 

là hỗ trợ nguồn lực để thực hiện dự án đánh giá tổng thể về môi trường vịnh Hạ Long. Chủ tịch 

UBND tỉnh cũng mong mốn, sau chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, bà Christine 

Defraigne sẽ vận động các quốc gia ủng hộ Quảng Ninh triển khai các dự án về bảo vệ môi 

trường tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Vịnh Hạ Long. Cùng với đó, tỉnh cũng mong muốn có thêm 

nguồn lực để đầu tư nạo vét luồng lạch vào khu cảng Đầm Nhà Mạc và được Bỉ hỗ trợ về trang 

thiết bị y tế cho các bệnh viện của tỉnh. 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Christine Defraigne 



Bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của 

lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dành cho đoàn. Bà đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh 

tế- xã hội hết sức năng động của tỉnh Quảng Ninh. Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về cảnh quan 

của tỉnh Quảng Ninh nói chung và Vịnh Hạ Long nói riêng, đồng thời khẳng định, mối quan hệ 

hợp tác lâu dài giữa 2 quốc gia Bỉ và Việt Nam đang có những bước phát triển hết sức tốt đẹp. 

Bà nhận định, Vịnh Hạ Long là kỳ quan, di sản thiên nhiên thế giới có giá trị to lớn đối với nhân 

loại, cần được bảo vệ một cách tích cực và mang tính lâu dài hơn nữa. Các chuyên gia của Bỉ sẽ 

hỗ trợ Quảng Ninh tìm ra các biện pháp để dung hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo 

vệ môi trường bằng những công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao trong việc xử lý lọc dầu, nước thải 

và chất thải ô nhiễm môi trường. Bà khẳng định, Bỉ sẽ sẵn sàng tham gia dự án bảo vệ môi 

trường ở tỉnh Quảng Ninh và hy vọng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên sẽ thúc đẩy 

nhanh dự án, đáp ứng mong mỏi về một môi trường trong sạch của chính quyền và nhân dân 

Quảng Ninh. 

Nguyễn Huế 

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201511/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-chu-tich-thuong-vien-

vuong-quoc-bi-2288035/index.htm 

 

Hải Phòng Paper: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm thành phố Hải Phòng 

Sáng 02/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ, Trưởng đoàn đến thăm và tìm hiểu về dự án Khu Công nghiệp Đình Vũ. Cùng dự buổi 

tiếp có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các Sở, 

ngành và các đơn vị liên quan. 

 

Đ/c Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201511/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-2288035/index.htm
http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201511/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-2288035/index.htm


Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố đã giới thiệu khái quát tiềm năng kinh tế và lợi thế của thành phố với vai trò là cửa 

ngõ chính của miền Bắc, trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ. Thành phố được Chính phủ tập 

trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đang triển khai và sớm đưa vào khai thác sử dụng một số 

dự án trọng điểm: sân bay quốc tế Cát Bi, cảng biển Lạch Huyện, tuyến đường cao tốc Hà Nội – 

Hải Phòng. Chủ tịch đánh giá cao các dự án của doanh nghiệp Bỉ đang triển khai tại Khu Công 

nghiệp Đình Vũ. 

Bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đánh giá cao tiềm năng, 

cơ hội thu hút đầu tư của thành phố Hải Phòng. Bà mong muốn mối quan hệ giữa giữa Vương 

quốc Bỉ và Việt Nam được nâng lên tầm cao mới. Với lợi thế và tiềm năng của thành phố Hải 

Phòng, Bỉ đảm bảo thu hút đầu tư, tạo đà cho các nguồn đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng đặc 

biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá 

cao sự hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và thành phố Hải Phòng trong suốt thời gian qua. Thành phố 

ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào thành phố Hải Phòng. Chủ 

tịch sẽ chỉ đạo cho các Sở, ngành triển khai sớm biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Đồng chí 

Lê Văn Thành cảm ơn và sẵn sàng tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại của Bỉ về các dự 

án xây dựng trường học và phòng khám bệnh, sau khi đã được Chính phủ phê duyệt. Chủ tịch 

cũng đề nghị bà Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ thảo luận với Thủ tướng chính phủ về vấn 

đề nêu trên. Đồng chí Lê Văn Thành tin tưởng vào sự hợp tác thành công và phát triển giữa 

thành phố Hải Phòng và Vương quốc Bỉ trong thời gian tới./. 

http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=UBND&MenuID=622&ContentID=781
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Hà Nội mới: 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ hứng thú thăm phố cổ Hà Nội 

XÃ HỘI | 14:35 Thứ Ba ngày 03/11/2015 

(HNMO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc Hội 

Nguyễn Sinh Hùng, sáng 3-11, Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne đã đi thăm 

phố cổ Hà Nội.  

 

http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=UBND&MenuID=622&ContentID=78109
http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=UBND&MenuID=622&ContentID=78109
http://hanoimoi.com.vn/Danh-muc-tin/163/Xa-hoi


 

Bà Christine Defraigne khởi hành từ ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây - một 

trong 14 ngôi nhà cổ ở Hà Nội được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX.  

 

 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ chăm chú lắng nghe giới thiệu về lịch sử của ngôi 

nhà.  

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/1.jpg
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/2.jpg


 

Bà Christine Defraigne giành nhiều thời gian tìm hiểu khu vực bếp ăn, thờ 

cúng và nếp sinh hoạt của người Hà Nội xưa. 

 

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/3.jpg
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/4.jpg


 

Những đường nét trạm khắc tinh vi của đồ gỗ trong ngôi nhà cổ thu hút sự 

chú ý của bà Christine Defraigne 

 

Bà Christine Defraigne chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà cổ. 

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/5.jpg
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/6.jpg


 

Rời số nhà 87 phố Mã Mây, Bà Christine Defraigne tiếp tục thăm 

phố cổ Hà Nội bằng xe điện 

Kim Dung 

 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/813609/chu-tich-thuong-vien-bi-hung-thu-tham-pho-co-

ha-noi 

 

VTC News: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ dạo phố cổ Hà Nội 

03/11/2015 15:36  

(VTC News) - Sáng 3/11, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne có 

chuyến tham quan phố cổ Hà Nội và tỏ ra vô cùng thích thú với trải nghiệm này. 

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/813609/chu-tich-thuong-vien-bi-hung-thu-tham-pho-co-ha-noi
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/813609/chu-tich-thuong-vien-bi-hung-thu-tham-pho-co-ha-noi
http://m.vtc.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-dao-pho-co-ha-noi.311.578963.htm
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2015/11/3/7.jpg


 
Chủ tịch thượng viện Vương Quốc bỉ say sưa với thiết kế của ngôi nhà cổ Hà Nội 

 

 

 

 
Bà Christine Defraigne ngắm nhìn các lớp mái ngói cổ kính 

 



 
Bà Christine Defraigne tham quan kỹ càng từng gian của ngôi nhà 

 

 

 

 
Sau đó đi bộ qua phố Lãn Ông 

 



 
Ghé một hiệu thuốc xem hàng 

 

 
Chủ tịch thượng viện Vương quốc Bỉ chụp ảnh kỷ niệm trước Hội quán Phúc Kiến (Tùng 

Đinh/Thực hiện) 

 

http://m.vtc.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-dao-pho-co-ha-noi.311.578963.htm 

http://m.vtc.vn/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-dao-pho-co-ha-noi.311.578963.htm


Website of Vietnam’s National Assembly: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc 

Bỉ Christine Defraigne  

03/11/2015  

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương 

quốc Bỉ do Chủ tịch Christine Defraigne dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức 

Việt Nam. Chiều 3/11, Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ 

đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Christine Defraigne đã tiến hành hội 

đàm.  

 

Ảnh: Đình Nam 

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne và các thành viên Đoàn đại biểu 

Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn 

mạnh, chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước 

nói riêng và quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam- Vương quốc Bỉ nói chung. 

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc sau chuyến thăm Vương quốc Bỉ vào năm 2011, Chủ tịch Nguyễn Sinh 

Hùng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang tiến triển hết sức tích cực trong những năm 

qua, thể hiện qua sự phát triển hợp tác và trao đổi phong phú và đa dạng ở tất cả các cấp. Quan 

hệ hợp tác phát triển giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất ở cả cấp liên bang, 

vùng và cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và các lĩnh vực 

phát triển xã hội khác. 

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển rất tích cực, trao đổi thương mại năm 2014 đã đạt 

2,3 tỷ USD, 6 tháng đầu năm nay đạt 1,1 tỷ USD. Quan hệ đầu tư đã đạt bước tiến triển mới, 

hiện tổng số vốn đầu tư của Vương quốc Bỉ tại Việt Nam lên hơn 420 triệu USD. Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đã ký kết 



và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ 

cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề… 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Nghị viện Bỉ đã ủng hộ quan hệ Việt Nam- EU 

trong suốt thời gian qua, đặc biệt là việc Bỉ phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) giữa 

Việt Nam và EU. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Vương quốc Bỉ tiếp tục góp phần 

thúc đẩy để các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định này cũng như có những hỗ 

trợ để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU sớm được ký kết và phê chuẩn. 

Cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam, 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước 

đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; đồng thời cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm 

năng để cải thiện hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại. Chủ tịch Christine Defraigne 

nhấn mạnh, Nghị viện Bỉ luôn ủng hộ quan hệ giữa Việt Nam và EU trong suốt thời gian qua, 

đặc biệt Vương quốc Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và hợp tác (PCA) giữa Việt Nam và EU; 

khẳng định Vương quốc Bỉ sẽ tiếp tục thúc đẩy để các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn 

Hiệp định này. 

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc 

Bỉ Christine Defraigne cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trong 

những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi 

đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong 

các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa 

hai Chính phủ hai nước đã ký. 

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ Christine Defraigne mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương 

như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn đối tác nghị viện Á- Âu (ASEP), Liên minh 

nghị viện Pháp ngữ (APF)... tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên 

cùng quan tâm. 

Đến thăm Việt Nam vào thời điểm đang diễn ra Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại 

biểu Thượng viện Bỉ đã dự thính phiên họp toàn thể của Quốc hội. Giới thiệu về kỳ họp này, Chủ 

tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đây là kỳ họp cuối năm, có khối lượng công việc rất lớn. Quốc 

hội dự kiến thông qua 18 dự luật, cho ý kiến 8 dự án luật khác; các báo cáo về tình hình phát 

triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, thông qua nhiều nghị quyết về các vấn đề quan trọng của 

đất nước. 

Đặc biệt, năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp với nhiều nội dung mới, trong 

đó có một chương về quyền con người. Do đó, tại kỳ họp này, công tác xây dựng phát luật tiếp 

tục là nội dung trọng tâm. Quốc hội Việt Nam sẽ tập trung thảo luận, thông qua nhiều Luật và Bộ 

luật nhằm hoàn thiện hệ thống tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và tổ 

chức hoạt động của Quốc hội theo tinh thần của Hiến pháp mới. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam 

trong công tác lập pháp, nhằm đảm bảo tính độc lập của hệ thống tư pháp, dần dần xóa bỏ án tử 

hình trong luật hình sự, tăng cường bảo đảm bình đẳng giới hay tự do thông tin báo chí, quyền 

lập hội… Chủ tịch Christine Defraigne cũng bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới Quốc hội 

Việt Nam sẽ tăng tỷ lệ số lượng nữ đại biểu tham gia Quốc hội. 



+ Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện Bỉ Siegfried 

Bracke đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. 

Vân Ngọc- Bảo Yến  

http://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=30255 
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Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ  

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Việt Nam và Bỉ sẽ tiếp tục 

triển khai có hiệu quả các dự án đã ký kết và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực 

trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề.  

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện 

Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: TTXVN  

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương 

quốc Bỉ do bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến 

thăm chính thức Việt Nam. 

Chiều 3/11, lễ đón Đoàn được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Christine Defraigne đã tiến hành hội đàm.  

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng với sự tiến triển tích cực 

trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội những năm qua, thể hiện phong phú, đa dạng ở tất cả các 

cấp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.  

Trao đổi thương mại song phương năm 2014 đạt kim ngạch 2,3 tỉ USD. Sáu tháng đầu năm nay 

đạt 1,1 tỉ USD. Hiện, tổng vốn đầu tư của Bỉ tại Việt Nam ở mức gần 500 triệu USD.  

http://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=30255


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các 

dự án đã ký kết và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên như hậu 

cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề.  

Đồng thời mong muốn Bỉ hỗ trợ để có thể sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt 

Nam và EU trong năm 2015, đồng thời công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.  

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực 

đào tạo, y tế và cho rằng, hai bên còn nhiều tiềm năng cải thiện hơn nữa hợp tác đầu tư.  

Bà Christine Defraigne cho biết, Nghị viện Bỉ luôn ủng hộ quan hệ giữa Việt Nam và EU trong 

suốt thời gian qua, đặc biệt Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và hợp tác (PCA) giữa Việt Nam 

và EU; khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục thúc đẩy để các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp 

định này.  

Trong hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước trong 

những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển.  

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội. Quốc 

hội hai nước cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các mặt hoạt động; phối hợp giám 

sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước.  

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ Christine Defraigne mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương 

như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP), Liên minh 

nghị viện Pháp ngữ (APF)... tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên 

cùng quan tâm.  

Đến thăm Việt Nam vào thời điểm đang diễn ra kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Đoàn Thượng viện 

Bỉ đã dự thính phiên họp toàn thể của Quốc hội nước ta.  

Giới thiệu về kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Đây là kỳ họp cuối 

năm, có khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội dự kiến thông qua 18 dự án luật, cho ý kiến 8 dự 

án luật, các báo cáo về tình hình phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, thông qua nhiều nghị 

quyết về các vấn đề quan trọng của đất nước.  

Chia sẻ với bà Christine Defraigne, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết: Năm 

2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp với nhiều nội dung mới, trong đó có một 

chương về quyền con người. Do đó, công tác xây dựng luật, thể chế hóa Hiến pháp tiếp tục là nội 

dung trọng tâm của các kỳ họp Quốc hội nhằm xây dựng, sửa đổi nhiều đạo luật liên quan đến 

bảo vệ quyền con người và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo tinh thần của Hiến pháp 

mới.  

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam đã giải quyết được 

khối lượng công việc lớn, trong đó có công tác xây dựng luật pháp, đặc biệt là bàn việc sẽ xóa bỏ 

án tử hình đối với một số tội danh, cùng với đó là nâng cao vai trò của cơ quan công tố, tòa án, 

luật sư. Bà Christine Defraigne bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ tới Việt Nam sẽ tăng tỉ lệ nữ 

đại biểu tham gia Quốc hội. 

Hà Anh (theo TTXVN) 

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=240508 

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=240508


Đời sống Pháp luật: 

Wednesday, 03/11/2015 | 20:03 PM GMT+7  

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện 

Vương Quốc Bỉ do bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội 

bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: Nhan 

Sáng-TTXVN 

Chiều 3/11, Lễ đón Đoàn được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Christine Defraigne đã tiến hành hội đàm. 

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng với sự tiến triển tích cực 

trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội những năm qua, thể hiện phong phú, đa dạng ở tất cả các 

cấp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trao đổi thương mại song phương năm 

2014 đạt kim ngạch 2,3 tỷ đô la Mỹ, 6 tháng đầu năm nay đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hiện, tổng vốn 

đầu tư của Bỉ tại Việt Nam ở mức gần 500 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 

mong muốn hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đã ký kết và tiến tới hợp tác 

mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng 

xanh, đào tạo, dạy nghề. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ mong muốn Bỉ hỗ trợ để có thể sớm ký kết 

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU trong năm 2015, đồng thời công nhận quy 

chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. 

Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực 

đào tạo, y tế và cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng cải thiện hơn nữa hợp tác đầu tư. Chủ tịch 

Christine Defraigne cho biết, nghị viện Bỉ luôn ủng hộ quan hệ giữa Việt Nam và EU trong suốt 

thời gian qua, đặc biệt Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác (PCA) giữa Việt Nam và 



EU; khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục thúc đẩy để các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp 

định này. 

Trong hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước trong 

những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi 

đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội. Quốc hội hai nước cũng sẽ tăng cường 

trao đổi kinh nghiệm trong các mặt hoạt động; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp 

tác giữa hai Chính phủ hai nước. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine 

Defraigne. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN 

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Vương 

Quốc Bỉ Christine Defraigne mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương 

như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP), Liên minh 

nghị viện Pháp ngữ (APF)... tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên 

cùng quan tâm. 

Đến thăm Việt Nam vào thời điểm đang diễn ra kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Đoàn Thượng viện 

Bỉ đã dự thính phiên họp toàn thể của Quốc hội nước ta. Giới thiệu về kỳ họp này, Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Đây là kỳ họp cuối năm, có khối lượng công việc rất lớn. Quốc 

hội dự kiến thông qua 18 dự án Luật, cho ý kiến 8 dự án Luật, các báo cáo về tình hình phát triển 

của đất nước trên mọi lĩnh vực, thông qua nhiều nghị quyết về các vấn đề quan trọng của đất 

nước. Chia sẻ với bà Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng cũng cho biết: Năm 2013 Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp với nhiều nội dung 

mới, trong đó có một chương về quyền con người. Do đó, công tác xây dựng Luật, thể chế hóa 

Hiến pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của các Kỳ họp Quốc hội nhằm xây dựng, sửa đổi nhiều 

đạo luật liên quan đến bảo vệ quyền con người và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo tinh 

thần của Hiến pháp mới. 

Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Christine Defraigne đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam 

đã giải quyết được khối lượng công việc lớn, trong đó có công tác xây dựng luật pháp, đặc biệt là 

bàn việc sẽ xóa bỏ án tử hình đối với một số tội danh, cùng với đó là nâng cao vai trò của cơ 

quan công tố, tòa án, luật sư. Bà Christine Defraigne bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ tới Việt 

Nam sẽ tăng tỷ lệ nữ đại biểu tham gia Quốc hội. 



Theo TTXVN 

http://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chu-tich-quoc-hoi-hoi-dam-voi-chu-tich-

thuong-vien-bi-a117852.html 

 

Government’s Portal: 

Thứ ba 03/11/2015 19:38 

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

(Chinhphu.vn) - Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội 

kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Christine Defraigne, đang thăm chính thức nước 

ta. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện 

Vương quốc Bỉ Christine Defraigne thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa 

Việt Nam và Bỉ đang có những tiến triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, đồng thời tin tưởng 

chuyến thăm Việt Nam của bà Chủ tịch Thượng viện thành công tốt đẹp sẽ là dấu mốc quan 

trọng, góp phần tích cực vào tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, quan hệ 

hợp tác song phương Việt Nam-Bỉ nói chung.  

Tái khẳng định những kết quả hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được thời gian qua là hết sức tốt đẹp, 

song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng kết quả này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương 

xứng với tiềm năng, lợi thế của cả hai nước; mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để 

đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước. 

http://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chu-tich-quoc-hoi-hoi-dam-voi-chu-tich-thuong-vien-bi-a117852.html
http://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chu-tich-quoc-hoi-hoi-dam-voi-chu-tich-thuong-vien-bi-a117852.html


Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa trong thúc 

đẩy triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất cũng như tăng cường xúc 

tiến, xây dựng các chương trình hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc phát sinh nếu có trong quá trình hợp tác ở từng dự án cụ thể. 

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Cảm ơn Vương quốc Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên 

minh châu Âu (PCA) và đề cập về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam-EU đã hoàn tất 

đàm phán, dự định ký kết vào đầu tháng 12 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn khi 

Hiệp định này được ký kết, Bỉ sẽ sớm phê chuẩn bởi đây là Hiệp định có ý nghĩa hết sức quan 

trọng, mở ra nhiều triển vọng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam với Bỉ 

nói riêng. 

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên tăng 

cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, 

giáo dục đào tạo; đề nghị Bỉ quan tâm xem xét cấp thêm chỉ tiêu học bổng để ngày càng có nhiều 

học sinh, sinh viên Việt Nam được sang học tập, nghiên cứu tại Bỉ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Vương quốc Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để 

cộng đồng người Việt Nam ở Bỉ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đóng góp 

tích cực vào phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh 

mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thời gian qua, nhất là những kết quả đạt 

được trong hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan 

hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp và với thiện chí, quyết tâm của hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bỉ 

và Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong tương lai; mong muốn Chính phủ 

Việt Nam quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Bỉ sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội và đầu tư, 

làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. 



Bên cạnh hợp tác kinh tế, bà Christine Defraigne khẳng định Bỉ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam 

trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, y dược. 

Về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne ca ngợi đây là 

cộng đồng hết sức năng động, luôn nghiêm túc chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở 

tại.  

Bà Christine Defraigne cho biết Bỉ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng 

người Việt Nam học tập, làm ăn, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc; khẳng định Thượng viện Bỉ 

luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ hai nước.  

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc 

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=240510 

 

Dân Trí: 

Thứ ba, 03/11/2015 - 22:08 

Sẽ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU đầu tháng 12 

Dân trí Trong cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne, Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng hy vọng rằng Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) 

dự định được ký kết vào đầu tháng 12 tới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ. 

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne đang thăm chính thức Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hy vọng rằng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU sẽ mở ra 

nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ 

Tái khẳng định những kết quả hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được thời gian qua là hết sức tốt đẹp, 

song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng kết quả này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương 

xứng với tiềm năng, lợi thế của cả hai nước; mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để 

đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư,… vì lợi ích và sự phát triển chung của cả Việt Nam và Bỉ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa trong thúc đẩy triển khai thực hiện 

hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất cũng như tăng cường xúc tiến, xây dựng các 

chương trình hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát 

sinh nếu có trong quá trình hợp tác ở từng dự án cụ thể. 

Cảm ơn Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) cũng như 

cho biết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã hoàn tất đàm phán 

và dự định sẽ được ký kết vào đầu tháng 12 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn khi 

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết, Bỉ cũng sẽ sớm 

phê chuẩn Hiệp định này bởi đây là Hiệp định có ý nghĩa hết sức quan trọng; mở ra nhiều triển 

vọng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung và với Bỉ nói riêng. 

Thủ tướng cũng đề nghị Bỉ xem xét cấp thêm học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam 

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn 

hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, đào tạo nguồn 

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=240510


nhân lực, y tế, giáo dục đào tạo,… đề nghị Bỉ quan tâm xem xét cấp thêm chỉ tiêu học bổng để 

ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam được sang học tập, nghiên cứu tại Bỉ. 

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng 

đồng người Việt Nam ở Bỉ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đóng tích cực 

vào phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ 

các doanh nghiệp của Bỉ sang khảo sát, tìm kiến cơ hội và đầu tư, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại 

Việt Nam. 

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne khẳng định Bỉ sẵn sàng hợp 

tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, y 

dược,… 

Về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cho hay, đây là 

cộng đồng hết sức năng động, luôn nghiêm túc chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở 

tại. Bỉ sẻ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ học tập, 

làm ăn, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. 

Nam Hằng 

http://dantri.com.vn/chinh-tri/se-ky-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-dau-thang-12-

2015110322071594.htm 
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Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ 
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Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne. (Ảnh: Đức 

Tám/TTXVN) 
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Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne đang thăm chính thức Việt Nam. 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch 

Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne thăm chính thức Việt Nam. 

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đang có những tiến triển hết sức tốt đẹp trên 

các lĩnh vực, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của bà Chủ tịch Thượng viện thành 

công tốt đẹp sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần tích cực vào tăng cường quan hệ hợp tác 

giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Bỉ nói chung. 

Tái khẳng định những kết quả hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được thời gian qua là hết sức tốt đẹp, 

song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kết quả này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng 

với tiềm năng, lợi thế của cả hai nước; mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa 

quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư,… vì lợi ích và sự phát triển chung của cả Việt Nam và Bỉ. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa trong thúc đẩy 

triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất cũng như tăng cường xúc tiến, 

xây dựng các chương trình hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh nếu có trong quá trình hợp tác ở từng dự án cụ thể. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện 

Việt Nam-EU (PCA), đồng thời cho biết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu đã hoàn tất đàm phán và dự định sẽ được ký kết vào đầu tháng 12 tới. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu được ký kết, Bỉ sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định này bởi đây là Hiệp định có ý 

nghĩa hết sức quan trọng; mở ra nhiều triển vọng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu nói chung và với Bỉ nói riêng. 

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai 

bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân 

lực, y tế, giáo dục đào tạo,… đề nghị Bỉ quan tâm xem xét cấp thêm chỉ tiêu học bổng để ngày 

càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam được sang học tập, nghiên cứu tại Bỉ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng 

người Việt Nam ở Bỉ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đóng tích cực vào phát 

triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh 

mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thời gian qua, nhất là những kết quả đạt 

được trong hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne tin tưởng với nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao 

tốt đẹp và với thiện chí, quyết tâm của hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam sẽ tiếp tục 

có những bước phát triển mới trong tương lai; mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ 

các doanh nghiệp của Bỉ sang khảo sát, tìm kiến cơ hội và đầu tư, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại 

Việt Nam. 



Bên cạnh hợp tác kinh tế, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne khẳng định Bỉ sẵn sàng hợp 

tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, y 

dược,... 

Về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cho biết đây là 

cộng đồng hết sức năng động, luôn nghiêm túc chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở 

tại. Bỉ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ học tập, 

làm ăn, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Thượng viện Bỉ luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác tốt 

đẹp giữa Chính phủ hai nước./. 

http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nguyen-tan-dung-hoi-kien-chu-tich-thuong-vien-

bi/353197.vnp 

 

Đầu tư: 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ  

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne đang thăm chính thức Việt Nam.  

04/11/2015 08:24 

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch 

Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne thăm chính thức Việt Nam. 

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đang có những tiến triển hết sức tốt đẹp trên 

các lĩnh vực, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của bà Chủ tịch Thượng viện thành 

công tốt đẹp sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần tích cực vào tăng cường quan hệ hợp tác 

giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Bỉ nói chung. 

Tái khẳng định những kết quả hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được thời gian qua là hết sức tốt đẹp, 

song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kết quả này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne. (Ảnh: 

Vietnam+) 

http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nguyen-tan-dung-hoi-kien-chu-tich-thuong-vien-bi/353197.vnp
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với tiềm năng, lợi thế của cả hai nước; mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa 

quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư,… vì lợi ích và sự phát triển chung của cả Việt Nam và Bỉ. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa trong thúc đẩy 

triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất cũng như tăng cường xúc tiến, 

xây dựng các chương trình hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh nếu có trong quá trình hợp tác ở từng dự án cụ thể. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện 

Việt Nam-EU (PCA), đồng thời cho biết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu đã hoàn tất đàm phán và dự định sẽ được ký kết vào đầu tháng 12 tới. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu được ký kết, Bỉ sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định này bởi đây là Hiệp định có ý 

nghĩa hết sức quan trọng; mở ra nhiều triển vọng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu nói chung và với Bỉ nói riêng. 

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai 

bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân 

lực, y tế, giáo dục đào tạo,… đề nghị Bỉ quan tâm xem xét cấp thêm chỉ tiêu học bổng để ngày 

càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam được sang học tập, nghiên cứu tại Bỉ. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng 

người Việt Nam ở Bỉ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đóng tích cực vào phát 

triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh 

mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thời gian qua, nhất là những kết quả đạt 

được trong hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne tin tưởng với nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao 

tốt đẹp và với thiện chí, quyết tâm của hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam sẽ tiếp tục 

có những bước phát triển mới trong tương lai; mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ 

các doanh nghiệp của Bỉ sang khảo sát, tìm kiến cơ hội và đầu tư, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại 

Việt Nam. 

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne khẳng định Bỉ sẵn sàng hợp 

tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, y 

dược,... 

Về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cho biết đây là 

cộng đồng hết sức năng động, luôn nghiêm túc chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở 

tại. Bỉ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ học tập, 

làm ăn, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Thượng viện Bỉ luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác tốt 

đẹp giữa Chính phủ hai nước. 

PV (Vietnam+)  
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Voice of Vietnam: 

Nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu 

Thứ 3, 19:37, 03/11/2015 

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Việt Nam – Bỉ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa 

để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. 

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng 

viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne đang thăm chính thức Việt Nam. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện 

Vương quốc Bỉ Christine Defraigne thăm chính thức Việt Nam. 

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ đang có những tiến triển hết sức tốt 

đẹp trên các lĩnh vực, đồng thời tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của bà Chủ tịch Thượng viện 

thành công tốt đẹp sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần tích cực vào tăng cường quan hệ hợp 

tác giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Bỉ nói chung. 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: VGP 

Tái khẳng định những kết quả hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được thời gian qua là hết sức tốt đẹp, 

song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng kết quả này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương 

xứng với tiềm năng, lợi thế của cả hai nước; mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để 

đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư,… vì lợi ích và sự phát triển chung của cả Việt Nam và Bỉ. 

Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa trong thúc 

đẩy triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất cũng như tăng cường xúc 

tiến, xây dựng các chương trình hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình hợp tác ở từng dự án cụ thể. 

http://images.vov.vn/uploaded/vietduc/2015_11_03/thutuong_TULX.jpg?width=490


Cảm ơn Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) cũng như 

cho biết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã hoàn tất đàm 

phán và dự định sẽ được ký kết vào đầu tháng 12 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 

khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết, Bỉ cũng sẽ 

sớm phê chuẩn Hiệp định này bởi đây là Hiệp định có ý nghĩa hết sức quan trọng; mở ra nhiều 

triển vọng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung và với Bỉ nói riêng. 

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong 

muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, đào tạo 

nguồn nhân lực, y tế, giáo dục đào tạo,… đề nghị Bỉ quan tâm xem xét cấp thêm chỉ tiêu học 

bổng để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam được sang học tập, nghiên cứu tại Bỉ.  

Thủ tướng cũng mong muốn Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở 

Bỉ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ 

hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh 

mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thời gian qua, nhất là những kết quả đạt 

được trong hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại giữa 2 nước; bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan 

hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp và với thiện chí, quyết tâm của hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bỉ 

và Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong tương lai; mong muốn Chính phủ 

Việt Nam quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Bỉ sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm 

ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. 

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne khẳng định Bỉ sẵn sàng hợp 

tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, y 

dược,…  

Về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cho hay, đây là 

cộng đồng hết sức năng động, luôn nghiêm túc chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở 

tại. Bỉ sẻ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ học tập, 

làm ăn, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định Thượng viện Bỉ luôn ủng hộ các 

hoạt động hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ hai nước./. 

Thành Chung/VOV 

http://vov.vn/chinh-tri/no-luc-dua-quan-he-viet-nam-bi-di-vao-chieu-sau-446933.vov 

 

Ministry of Planning & Investment: 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ  

(MPI Portal) – Ngày 05/11/2015, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bùi Quang 

Vinh đã có buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Christine Defraigne nhân 

chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  

http://vov.vn/chinh-tri/no-luc-dua-quan-he-viet-nam-bi-di-vao-chieu-sau-446933.vov


 

Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Christine Defraigne và Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại buổi tiếp. Ảnh: 

Minh Hậu (MPI Portal) 

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của Bỉ vào Việt 

Nam, các khoản vay ODA, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, định hướng và triển 

vọng kinh tế của Việt Nam. 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine 

Defraigne có chuyến thăm, làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đánh giá cao quan hệ hợp tác 

giữa hai nước trong thời gian qua. Việt Nam – Bỉ đang có những bước phát triển tốt đẹp trên các 

lĩnh vực như đầu tư, kinh tế, thương mại…Bộ trưởng mong muốn, chuyến thăm Việt Nam của bà 

Christine Defraigne sẽ là dấu ấn quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt 

Nam - Bỉ. 

 

Ảnh: Minh Hậu (MPI Portal) 

Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cảm ơn Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã dành thời gian 

tiếp Đoàn và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước 



trên các lĩnh vực trong thời gian qua, nhất là những kết quả đạt được trong hợp tác đầu tư, trao 

đổi thương mại giữa hai nước. Bà Christine Defraigne tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt 

Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong tương lai, đồng thời mong muốn Việt Nam 

tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Bỉ khảo sát, tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại Việt 

Nam./. 

Mai Phương 

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=30084&idcm=188 

 

Dân Trí paper: 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ “bật mí” cơ hội cho sinh viên Việt Nam 

Dân trí Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Christine Defraigne cho biết, Bỉ sẽ tiếp tục 

cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Bà cũng trao đổi với Bộ trưởng Phạm Vũ Luận 

về việc tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bỉ được thực tập tại các 

doanh nghiệp Bỉ.  

Phóng viên Dân trí đã có cuộc phỏng vấn bà Christine Defraigne nhân dịp bà có chuyến thăm 

chính thức Việt Nam gần đây. 

"Giáo dục sẽ tiếp tục là ưu tiên trong hợp tác Việt-Bỉ" 

Đây là lần đầu tiên bà tới Việt Nam, vậy xin bà cho biết ấn tượng của bà về đất nước chúng tôi? 

Tôi đã mong muốn đến thăm Việt Nam từ lâu và đây là lần đầu tiên tôi tới đất nước các bạn. 

Điều làm tôi ấn tượng là sự phát triển năng động của Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ là yếu tố 

rất quan trọng để Việt Nam trở thành một kinh tế độc lập và sáng tạo và tôi tin rằng các bạn đang 

trên đà tiến tới những điều tốt đẹp. 

Tôi cũng ấn tượng trước thiên nhiên tươi đẹp cũng như sự thân thiện, hiếu khách và tốt bụng của 

người dân Việt Nam. Tôi rất vui được đến thăm Vịnh Hạ Long trong chuyến thăm lần này. 

Giáo dục được coi là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước Việt Nam và Bỉ. Bà đánh giá thế 

nào về hợp tác giáo dục giữa hai nước trong thời gian qua? 

Việt Nam và Bỉ đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và đã kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao vào năm 2013. Trong giai đoạn đầu sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai 

bên tập trung vào hợp tác phát triển và hợp tác song phương ngày càng trở nên sâu rộng trên 

nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Hai bên đang hướng tới mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn. 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=30084&idcm=188


Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều trường đại 

học của hai nước đã có chương trình hợp tác quan trọng nhiều năm qua, trong đó có hợp tác giữa 

trường Đại học Cần Thơ với trường Đại học Ghent và trường Đại học Liège ở lĩnh vực kinh tế, 

nông nghiệp và phát triển kinh tế xanh. Đây đều là những lĩnh vực quan trọng đối với Việt Nam 

khi các bạn đang đối mặt với nhiều tác động gia tăng do biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh các chương trình hợp tác và học bổng ở cấp chính phủ, giữa các trường đại học, Bỉ còn 

có nhiều dự án giáo dục cấp vùng và cộng đồng ở Việt Nam. Trong đó, các chương trình của 

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đã được biết đến rộng rãi với những kết quả tốt đẹp, 

đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều dự án giáo dục của các tổ chức phi chính phủ được thực 

hiện tại Việt Nam. 

Đến nay, đã có khoảng hơn 2.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đã học tập ở Bỉ. 

 

Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Christine Defraigne trong cuộc trả lời phóng vấn của phóng viên Dân trí 

Được biết trong chuyến thăm này, bà đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm 

Vũ Luận, vậy xin bà cho biết, hai bên đã trao đổi về nội dung gì?  

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ở chuyến thăm Việt Nam lần 

này, tôi đã nhấn mạnh rằng Bỉ mong muốn tiếp tục và đẩy mạnh các chương trình hợp tác giáo 

dục với Việt Nam và muốn là đối tác thực chất của các bạn trong lĩnh vực này. 



Trong số các vấn đề trao đổi, tôi cũng đề xuất với Bộ trưởng một ý tưởng mà hai bên có thể thực 

hiện trong tương lai, đó là cung cấp cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bỉ những kinh 

nghiệm thực tế bằng cách tạo điều kiện cho họ thực tập tại các doanh nghiệp của Bỉ. 

Như bà vừa nói, Bỉ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục với Việt Nam? Vậy kế hoạch 

hợp tác trong thời gian tới sẽ như thế nào, thưa bà? 

Giáo dục sẽ tiếp tục là lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ 

tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Trong thời gian qua, Bỉ cung cấp cho Việt 

Nam trung bình mỗi năm khoảng 80 suất học bổng và đây có thể nói là một con số đáng kể đối 

với một quốc gia nhỏ như Bỉ. 

Trong thời gian tới, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh chương trình hợp tác giữa các trường đại học để 

giúp chia sẻ kinh nghiệm đào tạo với phía Việt Nam. 

Bỉ có nhiều trường đại học nổi tiếng trên khắp thế giới, trong đó có các học viện về công nghệ, 

khoa học với chất lượng đào tạo tốt, nơi có thể là những điểm đến học tập, nghiên cứu bổ ích cho 

các sinh viên Việt Nam. 

Sinh viên Việt Nam sang Bỉ học tập và nghiên cứu chính là những "đại sứ" góp phần tích cực 

thúc đẩy quan hệ hai nước. Khi sinh viên Việt Nam đến Bỉ, họ sẽ biết đất nước chúng tôi thế nào 

và rồi khi họ trở lại Việt Nam sẽ mang theo những ấn tượng tốt đẹp về Bỉ. 

Tôi thực sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng trong hợp tác giáo dục giữa hai nước chúng ta. 

Người Bỉ rất đáng tin cậy và khi hợp tác với chúng tôi các bạn sẽ thấy rõ điều đó. 

Bỉ đầu tư 1EUR tại Việt Nam sẽ giúp Việt Nam thu hút 10EUR khác 

Ngoài lĩnh vực giáo dục, hợp tác về đầu tư cũng là điểm đáng chú ý trong quan hệ hai nước khi 

ngày càng nhiều nhà đầu tư Bỉ muốn thâm nhập thị trường Việt Nam? Thống kê của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư cho thấy, đến nay Bỉ đã đầu tư khoảng 420 triệu EUR vào Việt Nam. Vậy theo 

bà, con số này đã tương xứng với tiềm năng hai nước chưa? 

Đầu tư của Bỉ vào Việt Nam ngày càng tăng. Trong số nhiều dự án đầu tư của Bỉ thì Khu Công 

nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng có thể coi là điểm sáng trong hợp tác đầu tư giữa hai nước. Hiện 

nay Bỉ có nhiều dự án đang chờ các cơ quan thẩm quyền Việt Nam phê duyệt. Tôi mong các dự 

án này sớm được triển khai hiệu quả ở Việt Nam. Tôi tin rằng, khi một dự án đầu tư của Bỉ được 

phê duyệt sẽ tạo động lực cho các nhà đầu tư khác đầu tư vào Việt Nam. Khi người Bỉ đầu tư 1 

EUR tại Việt Nam sẽ giúp kéo theo khoản đầu tư 10 EUR từ các nhà đầu tư của các quốc gia 

khác đến với Việt Nam vì họ biết rằng các nhà đầu tư Bỉ rất nghiêm túc và đáng tin cậy, vì vậy, 

họ tin vào quyết định của chúng tôi. 



Ngoài ra, với các lợi thế như vị trí ở trung tâm Châu Âu, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần chất 

lượng hàng đầu, Bỉ cũng mong muốn được chào đón các nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư và kinh 

doanh. 

Hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hợp tác đầu tư. Chẳng hạn, với trình độ khoa học và 

công nghệ cao, Bỉ có thể mang tới Việt Nam qua các chương trình hợp tác, các dự án đầu tư, 

công nghệ thân thiện với môi trường giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và các bạn hoàn toàn có đủ khả năng để 

trở thành một nền kinh tế năng động, sáng tạo. Bỉ muốn đồng hành để giúp Việt Nam thực hiện 

điều đó. 

Nam Hằng (Thực hiện) 

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chu-tich-thuong-vien-bi-bat-mi-co-hoi-cho-sinh-vien-viet-

nam-20151113145047753.htm 

 

VietnamPlus: 

EVFTA sẽ đưa quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ đi vào thực chất 

(TTXVN/Vietnam+)lúc : 04/11/15 21:02 Bản in 

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc 

Bỉ Christine Defraigne nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Chiều 4/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã 

tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne nhân chuyến thăm chính thức 

Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Bỉ. 

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chu-tich-thuong-vien-bi-bat-mi-co-hoi-cho-sinh-vien-viet-nam-20151113145047753.htm
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chu-tich-thuong-vien-bi-bat-mi-co-hoi-cho-sinh-vien-viet-nam-20151113145047753.htm
http://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=353438
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Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng trước sự 

phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Bỉ hơn 40 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ 

ngoại giao năm 1973; đánh giá cao việc mở rộng hợp tác giữa hai nước, giữa nghị viện hai bên ở 

cấp liên bang cũng như cấp vùng, cộng đồng. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng hai bên cần phát 

huy hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu của hai nước 

trong giai đoạn hiện nay; đồng thời phát huy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn 

hóa, khoa học công nghệ. 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và ấn tượng về sự phát triển kinh 

tế-xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Bỉ; đánh giá cao thành tựu đối ngoại của 

Việt Nam và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Thượng viện Bỉ 

luôn ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực và các cấp. 

Hai bên hoan nghênh việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) sắp được ký 

kết, mở ra cơ hội mới cho hợp tác Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ, đưa quan hệ giữa hai nước 

ngày càng đi vào thực chất. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Chủ tịch Thượng viện Christine 

Defraigne cũng đã trao đổi về hợp tác hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, phối hợp 

đóng góp cho hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới./. 

http://www.vietnamplus.vn/evfta-se-dua-quan-he-giua-viet-nam-va-bi-di-vao-thuc-

chat/353438.vnp 

 

Government’s Portal: 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ 

17:49, 04/11/2015 

(Chinhphu.vn) - Chiều 4/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao 

Phạm Bình Minh đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne đang có 

chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

http://www.vietnamplus.vn/evfta-se-dua-quan-he-giua-viet-nam-va-bi-di-vao-thuc-chat/353438.vnp
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Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine 

Defraigne - Ảnh: VGP/Hải Minh 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Bỉ và bày 

tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Bỉ hơn 40 năm qua kể từ khi hai 

nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973; đánh giá cao việc mở rộng hợp tác giữa hai nước, 

giữa nghị viện hai bên ở cấp liên bang cũng như cấp vùng, cộng đồng. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng hai bên cần phát huy hơn nữa hiệu quả 

hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu của hai nước trong giai đoạn hiện 

nay, đồng thời phát huy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học công 

nghệ. 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và ấn tượng về sự phát triển kinh 

tế - xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam – Bỉ; đánh giá cao thành tựu đối ngoại của 

Việt Nam và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Thượng viện Bỉ 

luôn ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực và các cấp. 

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Pho-Thu-tuong-Pham-Binh-

Minh-tiep-Chu-tich-Thuong-vien-Bi/240611.vgp 
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Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực và xử lý chất thải 
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Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp bà Christine Defraigne.  

(Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN) 

Chiều 5/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp bà 

Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ nhân dịp Đoàn đại biểu Thượng viện 

Vương quốc Bỉ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng 

cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung với Vương 

quốc Bỉ. 

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt 

đẹp, hợp tác hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực. Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Bỉ cũng 

như các địa phương của Vương quốc Bỉ luôn có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, hỗ trợ nhau 

nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, xử lý chất thải... 

Theo ông Lê Hoàng Quân, các dự án do Vương quốc Bỉ hỗ trợ thực hiện đã mang lại hiệu quả, 

góp phần vào sự phát triển của thành phố. Điển hình như mô hình Bác sỹ gia đình do Vương 

quốc Bỉ hỗ trợ thực hiện đã giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và đã được 

nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước; Dự án nạo vét luồng Soài Rạp hoàn thành và đưa 

vào sử dụng đã mang lại nguồn kinh tế quan trọng cho thành phố. 

Ông Lê Hoàng Quân mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy 

mạnh và phát triển lên tầm cao mới. Về phần mình, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực làm hết 

sức mình tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, vun đắp cho tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt 

giữa hai nước ngày càng phát triển. 

Chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch 

Thượng viện Vương quốc Bỉ Christine Defraigne chia sẻ đây là chuyến thăm đầu tiên của bà đến 

Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. 

http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/pcfo/2015_11_06/ttxvn_0611_Christine_Defraigne.jpg


Theo bà Christine Defraigne, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và đi vào 

chiều sâu, các dự án hợp tác đầu tư ngày càng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả 

hai nước. 

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp đó, bà Christine Defraigne bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, 

mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước cũng như với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày 

càng phát triển trong tất cả các lĩnh vực. 

Với thế mạnh của mình, Vương quốc Bỉ luôn quan tâm và sẽ tiếp tục tăng cường các dự án hỗ 

trợ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế và đào tạo nhân 

lực, đồng thời cũng đẩy mạnh hợp tác về xử lý chất thải./. 

http://www.vietnamplus.vn/bi-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-va-xu-ly-chat-

thai/353720.vnp 

 

Voice of Ho Chi Minh City People: 

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ  

06:21 06/11/2015 

(VOH) - Chiều 5/11, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp xã giao Chủ tịch 

Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Christine Defraigne đến thăm và làm việc tại TPHCM. 

 

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tặng quà lưu niệm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà 

Christine Defraigne 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân chúc chuyến thăm và làm việc của bà Christine 

Defraigne tại Việt Nam đạt nhiều kết quả, nhất là trong những ngày bà ở TP có thể tăng cường 

trao đổi để mở ra những hướng hợp tác mới, góp phần nâng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và 

Vương quốc Bỉ lên tầm cao mới. 

http://www.vietnamplus.vn/bi-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-va-xu-ly-chat-thai/353720.vnp
http://www.vietnamplus.vn/bi-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-va-xu-ly-chat-thai/353720.vnp


Bà Christine Defraigne bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà chủ tịch Lê Hoàng Quân dành cho 

đoàn. Bà cũng cho biết Vương quốc Bỉ sẽ có nhiều hỗ trợ phát triển y tế, khoa học, nhân sự đối 

với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong thời gian tới thông qua sự kết nối của lãnh 

sự quán Vương quốc Bỉ tại TP. 

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhiều địa phương Bỉ đã có sự hỗ trợ tích cực đối 

với TPHCM, nhất là trên lĩnh vực y tế. Được biết, hiện có 12 văn phòng của các công ty Bỉ, 25 

dự án với tổng vốn đầu tư 24 triệu đôla tại TPHCM. 

Tin, ảnh: Mỹ Hương 

http://www.voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/chu-tich-ubnd-tphcm-tiep-xa-giao-chu-tich-thuong-

vien-vuong-quoc-bi-189694.html 

 

Government’s Portal: 

Lãnh đạo TPHCM tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ 

08:51, 06/11/2015 

(Chinhphu.vn) - Chiều 5/11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp bà Christine 

Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ nhân dịp Đoàn đại biểu Thượng viện Vương 

quốc Bỉ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.  

 

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tiếp bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc 

Bỉ. Ảnh: TTXVN 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu 

Thượng viện Vương quốc Bỉ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa TPHCM 

nói riêng và Việt Nam nói chung với Vương quốc Bỉ. 

http://www.voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/chu-tich-ubnd-tphcm-tiep-xa-giao-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-189694.html
http://www.voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/chu-tich-ubnd-tphcm-tiep-xa-giao-chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-189694.html


Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt 

đẹp, trong đó, TPHCM và các địa phương của Vương quốc Bỉ luôn hỗ trợ nhau nhiều mặt, đặc 

biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, xử lý chất thải...  

Theo ông Lê Hoàng Quân, các dự án do Vương quốc Bỉ hỗ trợ thực hiện đã mang lại hiệu quả, 

góp phần vào sự phát triển của Thành phố. Điển hình như mô hình Bác sĩ gia đình do Vương 

quốc Bỉ hỗ trợ thực hiện đã giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và được 

nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước… 

Ông Lê Hoàng Quân mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy 

mạnh và phát triển lên tầm cao mới. Về phần mình, TPHCM luôn nỗ lực làm hết sức mình để 

tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, vun đắp cho tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai 

nước ngày càng phát triển.  

Chân thành cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ tịch Thượng viện Vương 

quốc Bỉ Christine Defraigne chia sẻ chuyến thăm đầu tiên của bà đến Việt Nam cũng như 

TPHCM này để lại cho bà và các thành viên trong Đoàn nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. 

Theo bà Christine Defraigne, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiều 

sâu, các dự án hợp tác đầu tư ngày càng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả hai 

nước.  

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp đó, bà Christine Defraigne bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, 

mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước cũng như với TPHCM sẽ ngày càng phát triển 

trong tất cả các lĩnh vực. 

Với thế mạnh của mình, Vương quốc Bỉ luôn quan tâm và sẽ tiếp tục tăng cường các dự án hỗ 

trợ Việt Nam và TPHCM trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế và đào tạo nhân lực, đồng thời 

cũng đẩy mạnh hợp tác về xử lý chất thải. 

Mai Xuân 

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Lanh-dao-TPHCM-tiep-Chu-tich-Thuong-vien-

Vuong-quoc-Bi/240757.vgp 

 

Website of Pediatric Hospital 2: 

Chủ tịch Thượng Viện Vương Quốc Bỉ đến thăm Bệnh viện Nhi Đồng 2 

Ngày đăng:  06/11/2015 

Lượt xem: 201 

Sáng nay, ngày 05/11/2015 Bệnh viện Nhi Đồng 2 vinh dự được đón tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao 

Vương quốc Bỉ do bà Christine Defraigne-Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu.  

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Lanh-dao-TPHCM-tiep-Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi/240757.vgp
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Lanh-dao-TPHCM-tiep-Chu-tich-Thuong-vien-Vuong-quoc-Bi/240757.vgp


 

Ngoài ra thành phần đoàn còn gồm có: Ông Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 

của Quốc hội, Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Văn phòng Quốc 

hội, Bà Jehanne Roccas - Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Ông Dominique Casier - Lãnh sự Bỉ tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Đến tham dự buổi tiếp đón có ThS.BS Huỳnh Văn Biết - PGĐ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh, TS.BS Hà Mạnh Tuấn – Giám Đốc Bệnh viện, TS.BS Trương Quang Định-Phó GĐ Bệnh 

viện, GS Trần Đông A, GS Trần Thị Mộng Hiệp cùng các Giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực 

ghép gan đến từ Bỉ và toàn thể các Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được đào tạo tại Vương 

Quốc Bỉ trong khuôn khổ dự án PIC do phía Bỉ tài trợ. 

Phát biểu tại buổi tiếp đón, TS.BS Hà Mạnh Tuấn đã gửi lời biết ơn sâu sắc vì sự hợp tác trong 

suốt 11 năm qua giữa Uỷ ban đại học vì sự phát triển (CUD) Vương quốc Bỉ và Bệnh viện Nhi 

Đồng 2 trong việc đào tạo nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ và huấn luyện trong lĩnh vực nhi khoa như dị 

tật  bẩm sinh đường tiêu hoá, tầm soát dị tật bẩm sinh trước khi sinh, thận và phẫu thuật trong 

khuôn khổ dự án PIC. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bỉ, bệnh nhi mắc bệnh gan đã 

được ghép gan, ca ghép gan thành công đầu tiên vào năm 2005. Sự hợp tác và hỗ trợ lâu dài của 

Uỷ ban đại học vì sự phát triển (CUD) Vương quốc Bỉ với Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã đạt được 

những thành tựu đáng kể và mang đến những cơ hội mới cho nhân viên y tế của cả hai nước. 

Chuyến thăm của bà Christine Defraigne và phái đoàn đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 là dịp để 

Vương Quốc Bỉ đánh giá lại những thành tựu đạt được trong suốt thời gian dài hợp tác của CUD 

và Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phẫu thuật Nhi đồng 

thời thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác trong thời gian sắp tới.  

http://ts.bs/


 

  

 

  

 

  



 

  

 

 

 



 

 

Đăng bởi: Phòng Chỉ Đạo Tuyến 

http://www.benhviennhi.org.vn/news/detail/4127/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-den-

tham-benh-vien-nhi-Dong-2.html 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu Paper: 

Bà Rịa – Vũng Tàu’s Web Portal: 

Đoàn Thượng viện Vương quốc Bỉ thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

07:36 | 09/11/2015 javascript:openPrintView(2970973); 

Chiều 6-11, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành có buổi 

tiếp, làm việc với đoàn Thượng viện Vương quốc Bỉ do bà Christine Defraigne, Chủ tịch 

Thượng viện làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

http://www.benhviennhi.org.vn/news/detail/4127/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-den-tham-benh-vien-nhi-Dong-2.html
http://www.benhviennhi.org.vn/news/detail/4127/chu-tich-thuong-vien-vuong-quoc-bi-den-tham-benh-vien-nhi-Dong-2.html
javascript:openPrintView(2970973);


 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy (trái) tặng quà lưu niệm 

cho bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện Bỉ nhân chuyến 

thăm của bà đến BR-VT. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh và cảm ơn chính phủ Bỉ đã đồng ý vốn vay ODA dự án Thu gom, xử lý nước thải 

khu vực Long Sơn, Gò Găng, TP.Vũng Tàu (tổng mức đầu tư 639 tỷ đồng, tương đương 22,636 

triệu euro, trong đó vốn vay ODA là 379 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 260 tỷ đồng). 

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2015-2022, chia làm 2 giai đoạn. Đây là một dự án ý nghĩa, thiết 

thực nhằm thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng TP.Vũng Tàu, giải quyết vấn 

đề thoát nước một cách nhanh chóng, hiệu quả ra khỏi khu dân cư, xử lý nước thải đạt mức độ 

theo yêu cầu vệ sinh, giảm tối đa ô nhiễm môi trường tại các khu vực dân cư và dịch vụ. 

Bà Christine Defraigne cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo tỉnh BR-VT và bày tỏ hy vọng dự án 

Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng TP.Vũng Tàu sẽ đạt hiệu quả, đánh dấu 

sự thành công trong hợp tác giữa Chính phủ Bỉ với Chính phủ Việt Nam nói chung, với tỉnh BR-

VT nói riêng. Bà Christine Defraigne, khẳng định bà sẽ là cầu nối, giới thiệu các nhà đầu tư Bỉ 

đầu tư tại tỉnh BR-VT trong thời gian tới. 

nguồn: baobariavungtau.com.vn 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/thong-tin-hoat-dong/-

/brvt/extAssetPublisher/content/2970973/doan-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-va-lam-viec-

tai-tinh-ba-ria-vung-tau 

http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201511/doan-thuong-vien-vuong-quoc-bi-tham-

va-lam-viec-tai-tinh-ba-ria-vung-tau-645422/ 
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VietnamPlus: 

Chủ tịch Thượng viện Bỉ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam 

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)lúc : 07/11/15 21:31 Bản in 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne. 

(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) 

Rạng sáng 8/11, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Christine Defraigne và phái đoàn rời 

Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-8/11 theo 

lời mời của Chủ tịch Quốc hội 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. 

Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne đã hội đàm với Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng 

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

Bà Christine Defraigne cũng đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi 

Quang Vinh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. 

Nhân chuyến thăm diễn ra đúng vào thời gian Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch 

Thượng viện Christine Defraigne và Đoàn đã dự thính phiên họp của Quốc hội tại Hội trường 

Diên Hồng, Nhà Quốc hội. 

http://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=354036
http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/pcfo/2015_11_07/ttxvn_0711_Christine_Defraigne.jpg


Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, hai bên đánh giá cao và tán thành việc thúc đẩy quan hệ hợp tác 

giữa nghị viện hai nước. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan 

phục vụ Quốc hội. 

Quốc hội hai nước cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các mặt hoạt động; phối hợp 

giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước. Hai bên thống nhất sẽ 

tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đã ký kết và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn nữa tại các 

lĩnh vực trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne cũng đã tới thăm và 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đoàn cũng đã tới thăm Khu Công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng; thăm, làm việc với Hãng phim 

Tài liệu và Khoa học Trung ương; Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội; Bệnh viện Nhi đồng 2; 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 như AB Inbev, Molenbergnatie, Puratos-Grand Place ở tỉnh 

Bình Dương. 

Nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Christine Defraigne và Đoàn đã 

tới đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Nhà sàn trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí 

Minh./. 

http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-thuong-vien-bi-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-viet-

nam/354036.vnp 

 

Tiền Phong: 

Việt-Bỉ nhất trí tăng cường hợp tác 

TP - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 8/11 theo lời mời của Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne và các lãnh đạo 

Việt Nam thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc 

hội; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. 

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: TTXVN. 

http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-thuong-vien-bi-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-viet-nam/354036.vnp
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Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đã ký kết và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn 

nữa tại các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, 

dạy nghề…, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. 

Tại Hà Nội, bà Christine Defraigne hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, gặp gỡ 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh… Bà 

cũng tới thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, TPHCM và tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Đoàn Thượng viện Bỉ tới thăm Khu Công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng; thăm, làm việc với 

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội; Bệnh viện Nhi 

đồng 2, tổ chức phi chính phủ Mekong Plus của Bỉ ở TPHCM, một số công ty Bỉ ở tỉnh Bình 

Dương. 

http://www.tienphong.vn/the-gioi/vietbi-nhat-tri-tang-cuong-hop-tac-929900.tpo 

 

Nhân Dân: 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ C.Đờ-phe kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 

Việt Nam 

Chủ nhật, 08/11/2015 - 08:29 PM (GMT+7) 

Rạng sáng 8-11, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ C.Đờ-phe và phái đoàn đã rời TP 

Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 8-11, theo 

lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ C.Đờ-phe đã hội đàm với 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bà C.Đờ-phe cũng có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Kế 

hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. Nhân chuyến 

thăm diễn ra đúng vào thời gian Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch Thượng viện 

C.Đờ-phe và Đoàn đã dự thính phiên họp của QH tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. 

Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, hai bên đánh giá cao và tán thành việc thúc đẩy quan hệ hợp tác 

giữa nghị viện hai nước; thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ 

QH. Quốc hội hai nước cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các mặt hoạt động; phối 

hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước. Hai bên thống nhất 

sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đã ký và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn tại các lĩnh 

vực trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề. 

Chủ tịch Thượng viện C.Đờ-phe cũng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP 

Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện C.Đờ-phe và đoàn đã tới đặt 

vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nhà sàn trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/27920002-chu-tich-thuong-vien-

vuong-quoc-bi-c-do-phe-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam.html 
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B. Television: 

VTV1: 

News on the official meeting between National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung and 

Senate President Christine Defraigne and the meeting between Prime Minister Nguyen Tan Dung 

and the Senate President, aired in the News programme on VTV1 at 7 pm on the 3 November 

2015 (starting from the minute 11:30 to the minute 16:28): 

http://m.vtv.vn/video/thoi-su-19h-03-11-2015-100190.htm 

 

National Assembly Channel: 

Interview with Senate President Christine Defraigne, aired on the News programme at 6:25 am 

on the 5 November 2015:  

http://quochoitv.vn/chinh-tri/2015/11/phong-van-chu-tich-thuong-vien-bi-nhan-chuyen-tham-

chinh-thuc-viet-nam/82547 

 

VTV4: 

An overview report (25 minutes) on the relations and cooperation between Vietnam and Belgium 

in various sectors, including the talk with Senate President Christine Defraigne, aired in the 

programme “Vietnam & the World” of VTV4 at 9 am on the 8 November 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=7JC2_LNOdmI&list=PLQ9ujV_whCP2EM1dvJn_gQXxhA

0bjMlhr 

 

News on the official visit of Senate President Christine Defraigne and a overview report on 

Vietnam – Belgium cooperation (starting from the minute 3) in Le Journal en Français of VTV4, 

aired on the 4 November 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=ENNwYW1p4V8&list=PLQ9ujV_whCP038e3k2EWNTZC

5CBay_iTU&index=10 
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