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ACTUALITÉS   

 

 

 

 

 

 

A u mois de mai dernier, les belges ont voté pour 

élire leurs gouvernements régionaux et fédéral. 

Des résultats pour le moins asymétriques si l’on prend en compte les 

deux principales parties de ce pays, la flamande et la francophone; une 

large majorité de droite à forte connotation nationaliste en Flandre et 

une majorité nette pour le centre-gauche en Wallonie et à Bruxelles. 

Ceci n’est en fait que le reflet d’une ligne de démarcation entre ces 

deux entités de l’État belge, au-delà de ce que l’on a toujours voulu 

présenter comme une fracture linguistique. 

Chaque Région aura rapidement constitué son Gouvernement à 

l’image de ces résultats électoraux. 

Si le vote permet de mesurer des rapports de force internes à chacune 

des régions et facilite la composition des gouvernements régionaux, il 

n’en va pas de même au fédéral où il y avait jusqu’ici lieu de composer 

des paramètres linguistiques et politiques. Ceci explique la longue 

gestation (et non crise comme disaient certains peu au fait de l’exis-

tence d’un gouvernement en charge des affaires courantes et de gou-

vernements régionaux pleinement fonctionnels). 

En effet, si l’organisation fédérale de la Belgique avait généré des insti-

tutions distinctes, des politiques différenciées, l’objectif restait malgré 

tout de susciter des majorités plus ou moins semblables entre les diffé-

rents pouvoirs afin de créer entre eux des courants fonctionnels plus 

aisés, plus cohérents diront certains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’en est rien cette fois et, si au moment où nous écrivons ces lignes 

le Gouvernement fédéral n’est pas encore formé, nous devrions avoir 

au pouvoir une majorité qui ne reflète guère les tendances majori-

taires du côté francophone et ne respecte en rien les équilibres lin-

guistiques au Parlement. 

Ainsi les partis de droite flamands et les partis libéraux (droite) (dont 

le seul parti libéral francophone) vont-ils vraisemblablement consti-

tuer un Gouvernement fédéral ensemble. 

Ceci est évidemment dans la logique de l’essence de cet Etat confé-

rant une large autonomie à chacune de ses composantes avec des 

Gouvernements autonomes. Nul doute que ceci aura une incidence 

sur un certain nombre de domaines parmi lesquels la sécurité sociale 

qui, avec la justice, l’armée et le budget de l’Etat, reste la clé de voûte 

de l’Etat fédéral, la plupart des autres compétences relevant désor-

mais des Régions.  

Ce qui est intéressant avec cette asymétrie à ce point marquée c’est 

qu’elle permettra de mesurer la solidité des institutions mises en 

place afin de garantir les droits des minorités, les compétences des 

uns et des autres et les équilibres savamment élaborés au sein de la 

société belge. 

Selon certains, en cas d’échec, ceci pourrait constituer sinon la fin 

d’un pays du moins d’un modèle institutionnel. L’exercice relèvera 

d’une responsabilité collective, majorité et opposition.  

Christian Bourgoignie  

 Délégué des Gouvernements de la Communauté française  

et de la Région wallonne de Belgique au Vietnam 
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THỜI SỰ 

 

 

 

 

 

T háng 5 vừa qua, người dân Bỉ đã tham gia cuộc 

tổng tuyển cử để bầu chọn các Chính phủ Vùng 

và Chính phủ Liên bang. 

Kết quả rất cân xứng nếu xét trên bình diện địa l{ của Vương quốc Bỉ 

với 2 khu vực dân cư chủ yếu, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan và 

Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp; cánh hữu với đảng chủ nghïa dân 

tộc chiếm ưu thế lớn ở Vùng Flanders và cánh trung tả thắng lớn tại 

Vùng Wallonie và thủ đô Bruxelles. 

Trên thực tế, kết quả này là sự phản ánh rõ nét ranh giới giữa hai thực 

thể của Nhà nước Bỉ, không chỉ giới hạn đơn thuần là một sự khác biệt 

ngôn ngữ như lâu nay người ta vẫn mong muốn chỉ ra.   

Từng Vùng đã nhanh chóng thành lập Chính phủ riêng, dựa trên kết 

quả bầu cử này.   

Nếu như cuộc bầu cử giúp hiểu rõ hơn những mối quan hệ quyền lực 

nội bộ của từng Vùng và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc thành lập 

Chính phủ Vùng, ở cấp Liên bang, mọi chuyện lại không hẳn như vậy, 

đến giờ, vẫn luôn phải xem xét kỹ lưỡng các tham số ngôn ngữ và 

chính trị. Vấn đề này giải thích cho quá trình thai nghén lâu dài (chứ 

không phải khủng hoảng như một số người từng nói) liên quan tới sự 

tồn tại của Chính phủ Liên bang với những thẩm quyền giới hạn và các 

Chính phủ Vùng với bộ máy chính quyền đầy đủ được giao nhiều chức 

năng và thẩm quyền.  

Trên thực tế, nếu như cơ cấu tổ chức liên bang Vương quốc Bỉ đã sản 

sinh ra các thể chế riêng, những chính sách biệt hóa, mục tiêu chung 

vẫn là gợi mở để xây dựng những cộng đồng lớn ít nhiều có những 

điểm tương đồng giữa các cơ quan công quyền khác nhau, để tạo ra 

những xu hướng thoải mái hơn, đồng nhất hơn như một số người vẫn 

nói.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần này không phải vậy, và vào thời điểm chúng tôi viết những dòng 

này, nếu như Chính phủ Liên bang vẫn chưa được thành lập, phần 

đông đại biểu trong chính quyền của chúng tôi sẽ không hề phản ảnh 

những xu hướng lớn của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và không 

hề tuân thủ những cân bằng về ngôn ngữ ở Nghị viện. 

Dường như các đảng thuộc cánh hữu của Vùng Flanders và các đảng tự 

do (cánh hữu) ( trong đó có duy nhất một đảng tự do của Cộng đồng 

người Bỉ nói tiếng Pháp) sẽ cùng nhau lập ra một Chính phủ Liên bang. 

Tất nhiên, điều này hoàn toàn nằm trong lô-gích của Nhà nước Bỉ 

mong muốn trao nhiều quyền tự chủ cho từng Vùng với Chính phủ 

riêng của mình. 

Không ai nghï điều này sẽ ảnh hưởng tới một số lïnh vực nào đó ví như 

an sinh xã hội. Cùng với tư pháp, quân đội và ngân sách Nhà nước, lïnh 

vực này sẽ vẫn là sợi dây kết dính Nhà nước Liên bang. Phần lớn những 

thẩm quyền khác giờ sẽ thuộc về Vùng. 

Điều thú vị với tính không đối xứng này là nó giúp kiểm chứng sự vững 

bền của các thể chế được thành lập để đảm bảo quyền lợi của các 

nhóm thiểu số, thẩm quyền của người này hay người khác và những sự 

cân bằng được thiết lập một cách khéo léo ngay trong xã hội Bỉ. 

Theo một số người, trong trường hợp không thành công, điều này có 

thể viết nên hồi kết của một mô hình thể chế. Việc thực thi sẽ thuộc 

trách nhiệm của cộng đồng, số đông và phía đối lập.   

 

 

Christian Bourgoignie 

Trưởng Đại diện  

Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp  

và Chính phủ Vùng Wallonie của Bỉ tại Việt Nam 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH PHỦ WALLONIE-BRUXELLES  

 

 

 

N hư chúng tôi đã viết trong Bản tin này, người 

dân Bỉ đã đi bỏ phiếu để bầu chọn đại diện 

cho họ trong Nghị viện Liên bang cüng như 

các Nghị viện Vùng. 

Tại Vùng Wallonie, đảng Xã hội và đảng Xã hội Cơ đốc (trung dung), 

chiếm phần lớn ghế, đã liên kết với nhau để thành lập các Chính phủ 

tại Vùng Wallonie cüng như ở thủ đô Bruxelles (tại đây, 2 đảng này có 

kết hợp thêm với một đảng của Vùng Bruxelles, đảng Dân chủ liên 

bang Pháp ngữ FDF). 

Chúng ta biết rằng Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (hay còn gọi là 

Liên minh Wallonie-Bruxelles) tập hợp những người dân của Vùng 

Wallonie và Vùng Thủ đô Bruxelles. Cộng đồng này được trao thẩm 

quyền về giáo dục, y tế, văn hóa, nghe nhìn,… tất cả những lïnh vực 

liên quan đến con người. Vùng Wallonie có thẩm quyền liên quan tới 

các lïnh vực kinh tế, ngoại thương, môi trường, qui hoạch lãnh thổ, 

nghiên cứu,…, tóm lại, những lïnh vực liên quan đến các cơ cấu tổ 

chức. 

Nếu như đến tận thời điểm này, xu hướng là kết hợp, thậm chí hợp 

nhất 2 Chính phủ thông qua chính sách «Một Bộ trưởng đảm trách 

cương vị ở 2 nơi» (Một Bộ trưởng-Thủ Hiến duy nhất, một Bộ trưởng 

duy nhất phụ trách Quan hệ Quốc tế,…), nhiệm kz mới sẽ có 2 Chính 

phủ hoàn toàn riêng biệt và điều này giúp thực thi tốt hơn những 

thẩm quyền mới được qui định từ cuộc cải cách Nhà nước vừa qua.  

 

 

Chính phủ của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vẫn giữ nguyên vị 

trí Thủ hiến. Ông Rudy Demotte là người đứng đầu Chính phủ, phụ 

trách nhiều lïnh vực trong đó có Hợp tác quốc tế. Bộ trưởng-Thủ hiến 

của Vùng Wallonie sẽ là ông Paul Magnette, người sẽ phụ trách nhiều 

lïnh vực trong đó có Hợp tác quốc tế của Vùng Wallonie. 

Điều này tất nhiên chẳng thay đổi gì đối với các Cơ quan hành chính, 

ví dụ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Wallonie-Bruxelles (WBI-chức năng 

như Bộ Ngoại giao) sẽ tiếp tục phụ trách mảng Hợp tác Quốc tế cho 

Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie.  

Trong Bản tin này của Wallonie-Bruxelles, chúng tôi xin đăng danh 

sách đầy đủ các thành viên của Chính phủ Vùng Wallonie và Chính 

phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Phái đoàn Wallonie-Bruxelles 

tại Việt Nam xin sẵn sàng cung cấp mọi thông tin qu{ vị thấy hữu ích 

và cần thiết.   

Rudy Demotte     
Bộ trưởng-Thủ hiến 
phụ trách nhiều 
lïnh vực trong đó 
có Hợp tác Quốc tế 

Paul Magnette, Bộ trưởng-Thủ hiến, phụ trách nhiều lïnh vực trong đó 

có Hợp tác Quốc tế  
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 L a Région wallonne compte 
dans le monde plus d’une 

centaine de bureaux commerciaux et 
économiques pilotés par des Conseillers 
économiques et commerciaux. 
Ils dépendent de l’Agence Wallonne à 
l’Exportation(AWEX) qui a son siège à 
Bruxelles et qui est désormais dirigée par 
Madame Pascale Delcomminette (voir 
page 8). 
Si l’AWEX fut créée en 2004, le commerce 
extérieur était déjà une matière relevant 
des Régions depuis 1993. 
Très rapidement, le Gouvernement wallon 
allait décider de créer une passerelle 
commerciale et économique avec le sud-
est asiatique en implantant en octobre 
1994 un bureau au Vietnam, à Hochiminh-
ville. 
Cela fait donc 20 ans que la Région      
wallonne (aujourd’hui son agence gouver-
nementale, l’AWEX) permet à des chefs 
d’entreprises de multiplier les contacts, 
de mieux cerner les marchés, d’assurer un 
service d’accompagnement susceptible de 
conforter des projets d’investissement au 
Vietnam; pour ce faire, il a très rapide-
ment  désigné un Conseiller économique 
et commercial. 
Le rôle du Conseiller économique et com-
mercial (actuellement Laurent Piérart-voir 
photo) est multiple puisqu’il assure une 
information aux entreprises et autorités 
wallonnes sur l’état du marché et les 
opportunités au Vietnam, il se met au 
service des entreprises wallonnes, les 
conseille, et, il assure une information la 
plus large possible des possibilités d’inves-
tissement qu’offre la Wallonie pour les 
entrepreneurs et investisseurs vietna-
miens. 
Ce dernier rôle trouve d’ailleurs un relais 
efficace avec la création récente en     
Wallonie d’un Welcome Office Asean qui 
assiste les investisseurs vietnamiens dans 
leurs démarches en Wallonie, en Belgique 
et en Europe. 
Cela fait donc 20 ans que ce travail de 
fond se poursuit resserrant d’avantage 
encore les multiples liens qui unissent 
wallons et  viet-
namiens. Nous 
aurons certaine-
ment l’occasion 
de revenir sur 
cet anniversaire. 
 

V ùng Wallonie đặt hơn 
100 Văn phòng 

Thương mại và Kinh tế ở khắp nơi trên thế 
giới, các Văn phòng này do các Tham tán 
Kinh tế và Thương mại điều hành. 
Các Văn phòng này trực thuộc Cơ quan 
Ngoại thương Vùng Wallonie (AWEX) có 
trụ sở chính tại thủ đô Bruxelles và hiện 
nay do Bà Pascale Delcomminette làm 
Tổng Giám đốc (xem thêm trang 9). 
AWEX chỉ mới được thành lập vào năm 
2004, nhưng các hoạt động Ngoại thương 
đã được phân quyền cho các Vùng từ năm 
1993. 
Ngay sau đó, Chính phủ Vùng Wallonie đã 
quyết định xây dựng một cầu nối thương 
mại và kinh tế với khu vực Đông Nam Á và 
mở một văn phòng đại diện tại thành phố 
Hồ Chí Minh ngay từ tháng 10 năm 1994.  
Như vậy, từ 20 năm nay, Vùng Wallonie 
đã giúp các chủ doanh nghiệp có thể gặp 
gỡ nhiều đối tác, tập trung hơn vào các thị 
trường trọng điểm, hỗ trợ các doanh nhân 
tại chỗ và cung cấp các dịch vụ giúp triển 
khai các dự án đầu tư tại Việt Nam; để 
thực hiện tất cả những công việc trên, 
Vùng Wallonie đã nhanh chóng bổ nhiệm 
một Tham tán Kinh tế và Thương mại. 
Tham tán Kinh tế và Thương mại (hiện 
nay, người đảm trách cương vị này tại Việt 
Nam là Ông Laurent Piérart-mời qu{ vị 
xem ảnh ở dưới) có vai trò hết sức quan 
trọng và đa dạng vì phải cung cấp cho 
doanh nghiệp và các cơ quan công quyền 
của Vùng Wallonie những thông tin về 
tình hình thị trường và cơ hội làm ăn ở 
Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp của 
Vùng Wallonie, đưa ra những lời khuyên 
thích đáng, cung cấp tối đa thông tin về 
những cơ hội đầu tư tại Vùng Wallonie 
cho các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu 
tư Việt Nam.   
Việc cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư 
tại Vùng Wallonie có thêm sự tiếp nối hiệu 
quả nhờ Văn phòng Welcome Office 
Asean, mới được thành lập tại Vùng    
Wallonie. Văn phòng này hỗ trợ các nhà 
đầu tư Việt Nam trong các thủ tục và tìm 
hiểu thị trường tại Vùng Wallonie, tại Bỉ và 
Châu Âu. 
Công việc quan trọng này đã được thực 
hiện từ 20 năm nay và góp phần thắt chặt 
hơn nữa những mối liên kết giữa Vùng 
Wallonie và Việt Nam. Chắc chắc chúng tôi 
sẽ có dịp nói lại về sự kiện kỷ niệm 20 năm 
AWEX tại Việt Nam. 

LA RÉGION WALLONNE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM 

VÙNG WALLONIE VÀ NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

20 ANNÉES  
DE RELATIONS COMMERCIALES  

ET ECONOMIQUES 
 

20 NĂM HỢP TÁC THƯƠNG MẠI  
VÀ KINH TẾ  

Xin lưu { qu{ độc giả là Ông Jean-Claude Marcourt là Bộ 
trưởng duy nhất (cùng với Ông Rudy Demotte, Bộ trưởng
-Thủ hiến, vui lòng xem trang 4) vẫn giữ những thẩm 
quyền của mình. 
Ông vẫn là Bộ trưởng Bộ Đại học, Nghiên cứu, Kinh tế và 
Ngoại thương. 
Chắc chắc, tất cả qu{ vị đều hiểu những thẩm quyền này 
có một mối liên kết chặt chẽ và phản ánh rõ chiến lược 
hiện đang áp dụng trong chính sách hợp tác của chúng 
tôi.  
Khi phối hợp các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu, 
các doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền, như vậy, 
chúng ta đã tạo dựng những điều kiện tốt để phát triển 
đổi mới kinh tế trong những lĩnh vực mũi nhọn.  
Bộ trưởng Marcourt đã từng có dịp sang Việt Nam và gặp 
gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chẳng mảy may nghi ngờ 
là trong nhiệm kz 5 năm tới, Ông sẽ có dịp quay trở lại 
Việt Nam để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác 
song phương. Với cương vị là Bộ trưởng chuyên trách  
AWEX, Ông luôn ủng hộ các sáng kiến của Văn phòng 
AWEX tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Il est intéressant de noter que Jean-Claude Marcourt est 
le seul Ministre (Avec Rudy Demotte à la Ministre Prési-
dence voir page 4) à garder ses compétences. 
En effet, il reste Ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche, de l’Économie et du Commerce extérieur. 
Il n’échappera à personne combien toutes ces compé-
tences ont une cohérence et reflètent bien la démarche 
aujourd’hui instaurée dans notre coopération. 
En associant les universités, la recherche, les entreprises 
et les services publics, l’on crée ainsi les conditions d’un 
développement économique novateur dans des secteurs 
de pointe. 
Le Ministre Marcourt aura eu déjà l’occasion de visiter le 
Vietnam et de rencontrer les diverses Autorités compé-
tentes. Nul doute que ce nouveau mandat de 5 ans lui 
donnera l’occasion d’y revenir pour intensifier ces rela-
tions. En tant que Ministre de tutelle de l’AWEX, il sou-
tient évidemment les diverses initiatives du bureau de 
l’AWEX à Ho Chi Minh-ville. 
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Laurent Piérart 
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I l existe toujours une volonté de comparer à ce que 

l’on a chez soi: tout ce qui est différent, étranger se 

doit d’être rejeté plutôt que découvert. 

Il en va ainsi des individus comme des institutions. 

Et pourtant à bien y réfléchir la curiosité est un chemin de décou-

verte mais aussi d’efficacité. 

Au Vietnam, les provinces vietnamiennes sont l’échelon directement 

soumis au pouvoir central. 

Elles tirent donc une légitimité de la délégation de pouvoir et de 

gestion ainsi attribuée, et sont donc des actrices politiques incontour-

nables de l’échelon régional et local. 

Elles ont aussi pour la population vietnamienne l’avantage d’être un 

contact de proximité pour leurs questions administratives, les ques-

tions de gestion locale et de développement économique régional. 

Il est donc facile d’imaginer qu’à une Province vietnamienne corres-

pond une province québecquoise, belge, un département français 

sans qu’une analyse de compétences institutionnelles ou un examen 

de légitimité n’ait lieu. 

Et pourtant ces niveaux de pouvoirs sont bien différents d’un pays à 

l’autre et connaissent des rôles et des destinées différentes. 

Ainsi, en Belgique, les provinces sont-elles des scories de l’état pré-

fédéral inventées par les Français avant la défaite de Napoléon à 

Waterloo en 1815 et perpétuées par les Pays-Bas du temps de leur 

tutelle sur ce qui allait devenir la Belgique indépendante en 1830. 

Malgré la fédéralisation de la Belgique, les provinces assurèrent le 

relais du pouvoir central jusqu’en 1995 dans des compétences qui 

relevaient de facto des entités fédérées pourtant créées progressive-

ment depuis 1980. 

En 1995, il a été décidé de faire dépendre les provinces des Gouver-

nements régionaux ce qui simplifiait la lecture de notre dispositif 

institutionnel; ce sont donc les Ministres des gouvernements régio-

naux qui nomment aujourd’hui les Gouverneurs de Province et qui 

assurent désormais la tutelle sur leurs compétences. 

 

 

 

 

Cela écrit, depuis le début du processus de fédéralisation du 

pays il a souvent été question de supprimer les provinces. Un 

jour sans doute, la question devrait être tranchée dans le sens 

d’une simplification… administrative puisque les provinces ne 

jouent plus aucun rôle politique en Belgique. 

Il convient donc d’être attentif à cet aspect particulier lorsque 

l’on aborde le paysage institutionnel de la Belgique. 

L’Etat fédéral et les Régions disposent chacuns de gouverne-

ments et de parlements en charge de compétences exclusives 

ainsi que des relations internationales en lien avec ces compé-

tences; ceci explique par exemple la présence dans de nom-

breux pays de Conseillers économiques ou de Délégués des 

entités fédérées aux côtés de l’Ambassadeur de Belgique, cha-

cun étant compétent de manière exclusive pour les matières 

qu’ils représentent. 

Il n’en va de même pour les provinces qui, dans un souci de 

proximité, gèrent sur le plan interne des compétences délé-

guées par les Régions ou en tout cas subordonnées à elles, sans 

pour autant qu’elles ne puissent formellement trouver de pro-

longement international. 

Relevons donc que nombre de collaborations peuvent se déve-

lopper de manière volontaire de province à province mais que 

seules celles signées avec les Régions ou l’Etat fédéral engagent 

formellement (politiquement et diplomatiquement) les deux 

parties. 

Concluons en indiquant que la Région flamande et la Région 

wallonne ont décidé chacune de maintenir cinq Provinces 

même si très régulièrement il est question de les supprimer.  

Il nous paraissait important de lever toute ambiguðté quant à la 

structure de notre paysage institutionnel et de rappeler que 

pour des accords formels, à côté de l’Etat fédéral, ce sont les 

Régions qui sont l’interlocuteur du Vietnam. 

LES PROVINCES BELGES:   

AUTRE PARADOXE DANS L’ESPACE INSTITUTIONNEL 
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CÁC TỈNH CỦA VƯƠNG QUỐC BỈ:  

THÊM MỘT NGHỊCH BIỆN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THỂ CHẾ 
 

C on người luôn có tư tưởng so sánh mọi người 

và mọi thứ với những gì mình có: tất cả những 

khác biệt, khác lạ thường bị chối bỏ chứ không 

được xem xét, khám phá.  

Lối suy nghï này ăn sâu trong tư tưởng của cả cá nhân cüng như thể 

chế. 

Nhưng nếu suy nghï thấu đáo hơn, chúng ta sẽ nhận thấy tò mò, hiếu kz 

chính là con đường khám phá và vô cùng hiệu quả. 

Các Tỉnh của Việt Nam trực tiếp thuộc quyền quản l{ của Trung ương.  

Vậy nên hoàn toàn hợp pháp khi Tỉnh là cơ quan đại diện cho chính 

quyền và chịu trách nhiệm quản l{, là những nhân tố chính trị không thể 

thiếu ở cấp Vùng và Địa phương. 

Đối với người dân Việt Nam, cơ quan công quyền Tỉnh còn có thêm vai 

trò tối quan trọng nữa là đầu mối tiếp xúc liên hệ thuận tiện, khi liên 

quan tới những vấn đề hành chính, quản l{ cấp địa phương và phát 

triển kinh tế tại địa phương.    

Nên chúng ta có thể dễ dàng hình dung là tương ứng với một Tỉnh của 

Việt Nam, có thể là một Tỉnh của Vùng Québec (Ca-na-đa), một Tỉnh của 

Bỉ, một Tỉnh của Pháp, mà không cần thiết phải tiến hành bất cứ phân 

tích thẩm quyền của thể chế hay xem xét tính hợp pháp nào.  

Tuy nhiên, cấp độ quyền lực của Tỉnh giữa nước này với nước khác có 

sự khác nhau. Vai trò của cơ quan công quyền này cüng khác nhau giữa 

các nước. 

Tại Vương quốc Bỉ, Tỉnh là đơn vị hành chính do người Pháp lập ra, từ 

thời kz trước thất bại của Napoléon tại Waterloo vào năm 1815 và tiếp 

tục tồn tại dưới thời đô hộ của Vương quốc Hà Lan cho đến khi Nước Bỉ 

độc lập ra đời vào năm 1830. 

Mặc cho chính sách liên bang hóa của Nhà nước Bỉ, các Tỉnh của đất 

nước này vẫn đảm nhiệm chức năng gạch nối của cơ quan quyền lực 

trung ương cho tới tận năm 1995, trong những thẩm quyền trên thực tế 

thuộc các thực thể của liên bang được thành lập dần từ năm 1980. 

Năm 1995, một quyết định được đưa ra: Tỉnh sẽ thuộc quyền quản l{ 

của Chính phủ Vùng, điều này đơn giản hóa cơ cấu thể chế của Vương 

quốc Bỉ. 

 

 

 

Từ đó trở đi, các Bộ trưởng của Chính phủ Vùng bổ nhiệm Tỉnh trưởng 

và đảm nhiệm việc giám sát thẩm quyền của họ.  

Ngay từ khi bắt đầu quá trình liên bang hóa đất nước, vấn đề bãi bỏ 

các Tỉnh đã luôn được đặt ra. Chắc chắn một ngày nào đó, vấn đề này 

sẽ phải được giải quyết, theo chiều hướng đơn giản hóa… thủ tục 

hành chính vì các Tỉnh chẳng còn giữ bất cứ vai trò chính trị nào nữa 

ở Bỉ. 

Vậy nên phải hết sức lưu { đặc điểm đặc biệt này khi đề cập tới bức 

tranh thể chế của Vương quốc Bỉ. 

Chính quyền Liên bang và các Vùng đều có bộ máy hoạt động riêng 

gồm Chính phủ và Nghị viện. Những cơ quan công quyền này có thẩm 

quyền riêng trong những lïnh vực được giao trách nhiệm trong đó có 

quan hệ quốc tế; điều này giải thích cho sự hiện diện của Tham tán 

Kinh tế hay Trưởng Đại diện của các thực thể liên bang, bên cạnh Đại 

sứ Vương quốc Bỉ, tại nhiều nước trên thế giới, và mỗi vị trí đều có 

thẩm quyền riêng đối với những lïnh vực mình đại diện. 

Còn Tỉnh, do đặc thù địa l{ cận kề, sẽ nắm các thẩm quyền liên quan 

tới nội bộ Tỉnh, các thẩm quyền này do Vùng trao cho nhưng dù thế 

nào cüng phụ thuộc vào Vùng, và cấp Tỉnh không bao giờ có thể 

chính thức triển khai những quan hệ hợp tác tầm quốc tế. 

Chúng ta nhận thấy rằng nhiều mối quan hệ hợp tác có thể được 

phát triển một cách tự nguyện giữa các Tỉnh nhưng chỉ những mối 

quan hệ hợp tác được k{ kết với các Vùng của Bỉ hay Nhà nước liên 

bang mới chính thức hóa (về mặt chính trị và ngoại giao) sự cam kết 

giữa hai bên. 

Cuối cùng thì Vùng Flanders và Vùng Wallonie đều quyết định giữ lại 

5 tỉnh cho mỗi Vùng, cho dù vấn đề bãi bỏ các Tỉnh luôn được đưa ra.  

Chúng tôi thấy rất quan trọng phải xóa bỏ những mập mờ, không rõ 

ràng liên quan tới cơ cấu thể chế của đất nước chúng tôi và xin được 

nhắc lại rằng, đối với những Hiệp định Hợp tác  chính thức, bên cạnh 

Nhà nước liên bang, các Vùng mới là đối tác chính thức của Việt 

Nam. 
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ILS DONNENT DE LA NOBLESSE AU SERVICE PUBLIC! 

T rès souvent, trop 

souvent l’on se ré-

jouit d’avoir d’excellents gestionnaires à la 

tête des services publics. Si cette qualité est 

à l’évidence précieuse, il en est d’autres qui 

honorent autant ceux qui servent le service 

de l’Etat que le service lui-même. 

Dans une Belgique en mutation perma-

nente, les administrations doivent sans 

cesse s’adapter, certaines disparaissent, d’autres se créent. 

C’est dans cette dernière catégorie que les enjeux sont sans doute les 

plus importants, l’utilité et l’efficacité d’une structure publique détermi-

nant souvent la réussite ou non d’une réforme de l’Etat. 

Cette réflexion nous vient à l’esprit à l’occasion du départ à la retraite de     

Philippe Suinen, jusqu’au 30 juin dernier, Administrateur général de 

Wallonie-Bruxelles International (WBI), Directeur général de l’Agence 

Wallonne à l’Exportation (AWEX) et Administrateur-Délégué de l’Asso-

ciation pour la  Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger 

(APEFE) . 

Cette énumération n’est pas le reflet d’un souci de cumuler les fonctions 

mais l’indice le plus visible de créer cette dynamique dans un triptyque 

entièrement voué aux relations internationales. 

Les entités fédérées disposent de la compétence des relations interna-

tionales (y compris la capacité de signer des traités) depuis le début des 

années 1980; la compétence en matière d’exportations, de commerce 

extérieur a rapidement suivi et le secteur de la coopération est large-

ment préempté par les Régions. 

Des administrations distinctes ont rapidement été créées en vue de           

développer ces nouvelles compétences. 

Commençant sa carrière aux affaires étrangères du Gouvernement fédé-

ral, Philippe Suinen, régionaliste convaincu, optera rapidement pour le 

développement des relations internationales de la Région wallonne 

avant de prendre également la tête des exportations wallonnes (AWEX) 

et ensuite de succéder à Roger Dehaybe (autre grand commis de l’Etat 

qui fut le premier à faire exister les relations internationales de Wallonie

-Bruxelles avant de devenir Administrateur général de l’OIF) à la tête de 

WBI et de reprendre la gestion de l’APEFE. 

 

 

Il mènera d’abord rapidement la fusion des administrations de    

Wallonie-Bruxelles en charge des relations internationales avant de 

rapprocher de manière très intime les services du commerce exté-

rieur de la Région et les services en charge des affaires étrangères de 

Wallonie-Bruxelles. 

Au-delà de son rôle de gestionnaire il aura eu une vision pour les 

relations internationales des francophones belges, étant, sans le 

clamer, le premier artisan de ce que certains appellent aujourd’hui la 

diplomatie économique. 

Il aura donné du sens à l’action des uns et des autres, surmontant 

nombre de corporatismes et réflexes de repli. Si le chantier n’est pas 

achevé, le chemin est tracé. 

A l’évidence, il sera perçu comme un grand fonctionnaire, un de ceux 

qui permettent de rester des militants de l’action et du service    

publics au-delà des convictions des uns et des autres. 

On le rencontrera encore puisque sa retraite n’est qu’administrative 

et que déjà il a été désigné comme Commissaire du Forum mondial 

de la Langue française qui se déroulera en juillet 2015 à Liège. 

Pour reprendre la succession, du moins jusqu’à l’organisation 

d’épreuves formelles devant conduire à une désignation plus offi-

cielle d’une ou un successeur définitif, le gouvernement de Wallonie-

Bruxelles a désigné une femme, Pascale Delcomminette. 

Malgré son jeune âge, son parcours reflète déjà cette polyvalence 

puisqu’après des études mêlant les compétences en langues étran-

gères et de l’économie, elle œuvrera au sein de structures en charge 

de l’appui financier aux entreprises wallonnes, au commerce exté-

rieur ensuite, avant de poursuivre son parcours en tant que         

directrice de cabinet du Ministre-Président qui avait en charge les 

relations internationales de Wallonie-Bruxelles. 

On lui souhaite évidemment de poursuivre le travail entamé et de 

tracer à son tour des lignes nouvelles de développement poursuivant 

ainsi le travail d’hommes et de femmes qui ont su donner du lustre 

au service  public. 

Philippe Suinen 

Pascale Delcomminette 
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HỌ MANG LẠI VINH QUANG CHO CƠ QUAN CÔNG QUYỀN! 

T hường, rất thường 

xuyên, chúng ta vui 

mừng khi có những nhà quản l{ giỏi đứng đầu 

các Cơ quan công quyền. Giỏi là một ưu điểm 

đáng quý, nhưng có những ưu điểm khác còn 

đáng quý hơn nhiều, chúng vinh danh cả 

những con người phục vụ Cơ quan công quyền 

lẫn Cơ quan công quyền đó. 

Trong một đất nước biến động không ngừng 

như nước Bỉ, các Cơ quan công quyền cüng 

phải thích nghi không ngừng, một số Cơ quan 

có thể giải tán, một số cơ quan khác được 

thành lập.   

Trong trường hợp Cơ quan công quyền được 

thành lập, thách thức đặt ra càng lớn, sự hữu 

ích, hiệu quả của một Cơ quan công quyền 

thường sẽ xác định sự thành công hay thất bại 

của một cuộc cải cách của Nhà nước.    

Chúng tôi có suy nghï này khi Ông Philippe 

Suinen về hưu, đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, 

Ông vẫn còn đảm nhiệm cương vụ Tổng Giám 

đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Wallonie- 

Bruxelles (WBI), Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại 

thương và Xúc tiến Thương mại Vùng  Wallonie 

(AWEX) và Chủ tịch Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục 

và Đào tạo ở Nước ngoài (APEFE). 

Chúng tôi liệt kê các chức danh của Ông không 

phải để chỉ ra Ông kiêm nhiệm nhiều công việc 

mà chúng tôi nghï đó chính là dấu hiệu rõ nét 

nhất cho thấy khát vọng tạo nên sự năng động 

trong cả ba Cơ quan công quyền hoàn toàn 

dành cho Hợp tác quốc tế này.  

Các thực thể liên bang có thẩm quyền về Hợp 

tác Quốc tế (bao gồm cả thẩm quyền k{ kết các 

Hiệp ước) từ đầu những năm 80 của thế kỷ 

trước; thẩm quyền về xuất khẩu, ngoại thương 

đã tiếp nối ngay sau đó, và lĩnh vực hợp tác 

phát triển được các Vùng ưu tiên hàng đầu. 

Các Cơ quan công quyền riêng biệt đã nhanh 

chóng được thành lập để thực thi và phát triển 

những thẩm quyền mới này. 

Khởi 

nghiệp tại 

Bộ Ngoại 

giao của 

Chính phủ 

Liên bang, 

Ông  

Philippe 

Suinen, 

người có 

khuynh 

hướng 

thúc đẩy 

phát triển 

Vùng rõ 

rệt, nhanh chóng chọn lựa làm việc tại Cơ quan 

Phát triển Hợp tác Quốc tế của Vùng Wallonie 

trước khi phụ trách Cơ quan Ngoại thương 

Vùng Wallonie (AWEX), trước khi kế nhiệm Ông 

Roger Dehaybe (một lãnh đạo cao cấp khác của 

Nhà nước, người đầu tiên giúp cho Cơ quan 

Hợp tác Quốc tế Wallonie-Bruxelles được ra 

đời, trước khi trở thành Tổng Giám đốc của Tổ 

chức Quốc tế Pháp ngữ OIF) tại vị trí lãnh đạo 

WBI và quản l{ cả APEFE. 

Ngay sau khi nhậm chức, Ông đã nhanh chóng 

tiến hành hợp nhất các Cơ quan công quyền 

của Wallonie-Bruxelles hoạt động trong lïnh 

vực Hợp tác quốc tế trước khi ráp nối rất chặt 

chẽ các Cơ quan về ngoại thương của Vùng và 

các Cơ quan hoạt động trong lïnh vực ngoại 

giao của Wallonie-Bruxelles. 

Không chỉ đảm đương tốt vai trò của một nhà 

lãnh đạo, quản l{, Ông còn có một tầm nhìn 

chiến lược đối với lïnh vực Hợp tác quốc tế của 

Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng 

Wallonie, có thể coi Ông là người đầu tiên kiến 

tạo nên ngành ngoại giao kinh tế, một lïnh vực 

mới như một số người hiện nay vẫn nói. 

Ông đã mang { nghïa đến cho hành động của 

nhiều người, cùng nhau vượt qua nhiều khó 

khăn thử thách, không vì lợi ích cá nhân hay lợi 

ích nhóm. Nếu như công trường vẫn còn ngổn 

ngang chưa hoàn tất, con đường dù sao cüng 

đã được vạch ra.  

Hiển nhiên, Ông được coi là một viên chức cấp 

cao, một trong số những chiến sï chiến đấu 

không mệt mỏi vì việc công, dù có thể có { kiến 

này khác. 

Chúng ta sẽ còn gặp lại Ông, vì Ông chỉ về hưu 

về mặt thủ tục hành chính, Ông đã được bổ 

nhiệm là Tổng Điều hành Diễn đàn tiếng Pháp 

Toàn cầu lần thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 

2015 tại Liège. 

Để kế nhiệm Ông, ít nhất cho tới khi tổ chức 

những kz thi tuyển để bổ nhiệm chính thức 

một người kế nhiệm, Chính phủ Wallonie-

Bruxelles đã tạm thời bổ nhiệm một phụ nữ 

vào cương vị này, Bà Pascale Delcomminette. 

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng quá trình công 

tác của Bà đã cho thấy khả năng và năng lực 

của Bà. Sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ và 

Kinh tế, Bà bắt đầu làm việc tại những Cơ quan 

công quyền hoạt động trong lïnh vực hỗ trợ tài 

chính cho các doanh nghiệp của Vùng Wallo-

nie, sau đó là Ngoại thương, trước khi đảm 

đương cương vị Chánh Văn phòng của Bộ 

trưởng-Thủ hiến phụ trách nhiều lïnh vực trong 

đó có Hợp tác quốc tế của Wallonie-Bruxelles. 

Hẳn nhiên, chúng ta rất mong Bà sẽ tiếp tục 

công việc đã được triển khai và đến lượt mình, 

lại vạch ra những đường hướng phát triển mới, 

tiếp nối công việc của những con người, dù là 

đàn ông hay phụ nữ, nhưng đã mang vinh 

quang về với cánh cửa công quyền. 
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DIỄN ĐÀN TIẾNG PHÁP TOÀN CẦU LẦN THỨ 2 TẠI LIÈGE: 

NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG BẠN TRẺ NĂNG ĐỘNG THUỘC KHỐI PHÁP NGỮ 

Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 năm 2015, sự kiện lớn này sẽ qui tụ khoảng 

1500 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Những người tham gia Diễn đàn sẽ 

cùng nhau thảo luận về những thách thức của thế kỷ 21 trong đó có sự phát 

triển kinh tế và xã hội, giáo dục và cải tiến công nghệ. 

 

Đ ây là { tưởng của Ngài 

Abdou Diouf. 

Québec đã thực hiện { tưởng này lần đầu tiên 

vào năm 2012, và Wallonie-Bruxelles sẽ hân 

hoan tổ chức sự kiện lần thứ 2 vào tháng 7 năm 

2015. 

Diễn đàn tại thành phố Québec cách đây 2 năm 

nhằm mục đích đánh giá tiếng Pháp và giúp 

ngôn ngữ này năng động trở lại, đặc biệt là đối 

với các bạn trẻ ở khắp  nơi thuộc khối Pháp ngữ, 

coi họ như những người bạn đồng hành, đối 

tác… Diễn đàn lần thứ hai tại Liège cüng nhắm 

tới giới trẻ tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ 

thuộc Cộng đồng Pháp ngữ, để tập trung xây 

dựng Cộng đồng Pháp ngữ sáng tạo trước những 

thách thức của thế kỷ 21 như phát triển kinh tế 

và xã hội, việc làm và phát triển bền vững, cải 

tiến công nghệ. 

Thanh niên chính là người truyền đạt { tưởng 

của Cộng đồng Pháp ngữ, và chính họ là những 

người kiến tạo tương lai, xây dựng phát triển và 

sáng tạo. 

Hơn 1500 bạn trẻ sẽ được chào đón tại thành 

phố Liège vào những ngày tháng 7 năm tới. 

Trong 4 ngày, Diễn đàn tiếng Pháp toàn cầu tập 

trung thảo luận xoay quanh 5 chủ đề liên quan 

đến sáng tạo: 

Giáo dục: mối quan tâm hàng đầu là tạo ra 

những kênh mới học tiếng Pháp và sử 

dụng những công nghệ mới để tăng 

cường và cải thiện việc giảng dạy tiếng 

Pháp và các môn học khác nhau bằng 

tiếng Pháp. 

Kinh tế: mục tiêu là phát huy sáng tạo cải 

tiến, sáng tạo số và tiếp cận xuyên 

ngành, đặt tiếng Pháp-một ngôn ngữ 

hữu ích, vào trong một thế giới biến 

động không ngừng. 

Công nghiệp văn hóa và văn hóa: nhằm 

phát huy thế mạnh của ngành công 

nghiệp này, phương tiện trao đổi tuyệt 

vời giữa các dân tộc và khẳng định bản 

thể, ngôn ngữ và tác nhân kinh tế và xã 

hội quan trọng. Những ngành công 

nghiệp văn hóa và sáng tạo giữ vai trò 

quan trọng thúc đẩy phát triển vì 

những dự án liên quan vừa chuyển tải 

được bản sắc Pháp ngữ vừa vượt ra 

ngoài khung 

cảnh văn 

hóa thuần 

túy.    

Sự tham gia 

của công 

dân: hay 

làm thế nào 

để tạo ra lại được không gian sống của 

cá nhân, áp dụng những nguyên lý phát 

triển bền vững và phân trách nhiệm 

cho từng cá nhân.  

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sáng tạo: 

Chủ đề này đề cập tới mối quan hệ giữa 

ngôn ngữ, tư duy sáng tạo và xây dựng 

cải tiến với mục đích thúc đẩy những 

ngành công nghiệp ngôn ngữ và và sử 

dụng ngôn ngữ đó trong các ngành 

công nghệ thông tin, truyền thông và 

Internet.  

 

 

 

Du 20 au 23 juillet 2015, la manifestation     

réunira environ 1500 jeunes venus des 4 

coins du monde. Ensemble, ils débattront 

des défis du 21
ème

 siècle parmi lesquels le  

développement économique et social,    

l’éducation et l’innovation technologique.  

APPEL À PROJETS ET À PARTICIPATION 

Les porteurs de projets et les candidats  

intéressés à participer au Forum sont invités 

à s’inscrire avant le 15 novembre 2014 via le 

formulaire disponible à l’adresse 

www.forumfrancophonie.org 

Retrouvez-nous dès à présent sur les      

réseaux sociaux! 

#FMLF2015 

Pour de plus amples informations:                  

info@forumfrancophonie.org  
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ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 

D epuis toujours, la Communauté 
Française de       Belgique a 

produit un grand nombre d’acteurs et de réalisa-
teurs qui ont marqué l’industrie cinématogra-
phique dans son ensemble. Nous pensons à Be-
noit Poelvoorde, Cécile de France, Jean-Claude 
Van Damme ainsi qu’aux frères  Dardennes. 

Acteurs et réalisateurs sont constamment sous 
les feux de l’actualité et des média et sont donc 
bien connus du public. Mais l’audiovisuel, c’est 
aussi un grand nombre de compétences, de tech-
nologies et de métiers dans lesquels nos opéra-
teurs économiques parviennent à exceller et à se 
démarquer sur un marché mondial toujours à 
l’affut de nouveauté et d’originalité. 

 

 

Pour donner une impulsion et un positionnement 
encore meilleure à cette industrie, la Région  
wallonne a encouragé la création d’un groupe-
ment d’entreprises (business cluster) spécialisées 
dans le domaine. C’est sous le nom de TWIST 
(Technologie Wallonne du son, de l’image et du 
texte) que ce groupement maintenant évolue et 
se développe. 

TWIST est le Cluster Cinéma & média numérique 
en Wallonie. Il constitue le principal réseau belge 
actif sur le secteur des technologies numériques 
audiovisuelles et multimédia. 
 
TWIST est le cluster wallon des acteurs de l’audio-
visuel. Il regroupe les sociétés privées, les univer 
 

 
 
 
sités, les centres de recherche, les centres de 
formation et les autorités publiques en rapport  
avec le secteur des médias et de l’audiovisuel.  
 
La mission première de TWIST est d’accélérer le 
développement économique de ses membres et 
de structurer de manière générale le secteur dans 
son ensemble. Issu d’un Partenariat Public Privé. 
TWIST est ainsi à la fois financé par le secteur 
privé et le secteur public. TWIST, à l’instar des 
autres clusters et pôles de compétitivité wallons, 
reste cependant un réseau privé au niveau de sa 
gestion. 
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TWIST, un réseau unique en Belgique 

 
Aujourd’hui, TWIST compte 105 membres,    
représentant 4.500 emplois. Ceux-ci ont tous en 
commun un savoir-faire reconnu dans les mé-
tiers de l’audiovisuel, soit en tant qu’utilisateur 
de technologies (prestataires de service), soit en 
tant que développeurs de technologies inno-
vantes, notamment dans les domaines suivants : 
cinéma, TV, animation, jeu vidéo, Internet, Mo-
bile, réalité augmentée, Transmédia, multi-
écrans... 
 
De manière synthétique, TWIST s’adresse à 3 
catégories de clients : les producteurs de conte-
nus (cinéma, TV, animation, multi-écrans), les 
chaines TV (développement de technologies 
innovantes et prestation de services) et les ac-
teurs de la communication et de l’événementiel 
(Internet, web, mobile, multi-écrans, réalité 
augmentée...).  
 
Le réseau reste bien sûr ouvert à toutes les com-
pétences et acteurs du secteur audiovisuel. Les 
évolutions technologiques actuelles renforcent 
d’ailleurs l’intérêt d’un tel réseau, dont la mise 
en commun des compétences permet la création 
de ponts et de synergies entre les différentes 
industries du secteur. Le savoir-faire ainsi déve-
loppé depuis plus d’une décennie par l’industrie 
du cinéma est aujourd’hui largement utilisé dans 
d’autres secteurs comme celui de la communica-
tion.  
 
TWIST, un réseau orienté « business » 
Enfin, TWIST mène différentes actions afin 
d’offrir un avantage compétitif aux membres du 
réseau et à leurs clients : networking, missions à  
 

 
 

l’export, veille commerciale sur les appels 
d’offres publics, veille stratégique, projets euro-
péens... 
 
TWIST, de par sa nature de réseau d’excellence, 
représente, en effet, pour tous les utilisateurs de 
produits audiovisuels (producteurs de contenus, 
chaines TV, acteurs de la communication, etc.) 
un partenaire stratégique important et crédible, 
pouvant s’appuyer sur un réseau de qualité 
unique en Belgique en matière de compétences 
mais aussi de capacité de recherche et d’innova-
tion. 
 
Ce n’est ainsi pas un hasard si TWIST s’est vu 
confier par la Commission Européenne la créa-
tion d’un agenda de recherche européen dans le 
domaine des technologies multi-écrans 
(transmédia). La convergence des médias est en 
effet devenu un sujet particulièrement porteur 
d’innovation et donc d’emplois et sur lequel 
l’Europe souhaite se positionner en leader. 
 
Vu l’intérêt du public vietnamien pour les     
médias et l’audiovisuel et le positionnement de 
plus en plus technologique du Vietnam,  il y a 
fort à parier que des collaborations et des parte-
nariats verront le jour dans le futur. 
 
Marchés de TWIST 
 
TWIST est principalement actif sur trois mar-
chés : 

Cinéma & Animation 

Broadcast (développement de technologies et 

prestation de services) 

Transmédia & Multimédia (communication 

gaming, applications mobiles, business intelli-
gence, etc.). 

 
Niches de marché spécifiques de TWIST 

Image 3D stéréoscopique (S-3D) 

Reconnaissance de Mouvement (Motion Cap-

ture) 

Serious Game 

Digital Media 

Numérisation & Archivage Numérique 

Contenu Internet / Mobile 
 
Membres de TWIST 
TWIST compte plus de 100 membres dont : 

80% de PME (EVS, IRIS, DCinex, etc.) ; 

5 Chaînes TV (dont RTBF, RTL Belgium, Be TV) ; 

5 Universités & Centres de recherche ; 

2 fonds d’investissement. 

 
Chiffres du secteur wallon (Evolution) 

Chiffre d’affaire du secteur : 1 milliard € 

Nombre d’emplois du secteur : 5.000 emplois 

directs et 2.000 emplois indirects 
 

Liens Internet : 

http://www.twist-cluster.com 

https://www.youtube.com/watch?v=saGbuUcUi90 

Laurent Piérart 

Conseiller économique et commercial  

de la Région wallonne  au Vietnam 

Green Valley Studio 

OKUS 
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C ộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cống hiến cho 

nhân loại nhiều diễn viên và đạo diễn giỏi, những 

người ghi dấu ấn đậm nét trong ngành công nghiệp điện ảnh. Có thể kể ra 

những cái tên như Benoit Poelvoorde, Cécile de France, Jean-Claude Van 

Damme hay anh em nhà Dardennes. 

Diễn viên và đạo diễn luôn luôn là đối tượng của thời sự và truyền thông, 

chính vì thế, họ luôn được công chúng biết đến. Nhưng lïnh vực nghe 

nhìn không chỉ có thế, đó còn là sự tập hợp của nhiều năng lực, công 

nghệ và nghề. Và các doanh nghiệp kinh tế của Vùng Wallonie đã cố gắng 

đạt được sự hoàn thiện trong lĩnh vực nghe nhìn, tạo ra được sự khác 

biệt trong một thị trường toàn cầu luôn đầy ắp mới lạ và độc đáo. 

Nhằm thúc đẩy và kiến tạo một vị trí tốt hơn cho ngành công nghiệp này, 

Vùng Wallonie đã khuyến khích việc thành lập một nhóm doanh nghiệp 

(Cụm doanh nghiệp) chuyên trong lĩnh vực này, tên là TWIST (Công nghệ  

Hình ảnh, Âm thanh và Văn bản của Vùng Wallonie). Cụm đã ra đời và 

ngày càng phát triển. 

TWIST là Cụm Điện ảnh và Truyền thông số của Vùng Wallonie. Đây là 

mạng lưới chủ yếu của Bỉ hoạt động trong lïnh vực công nghệ số nghe 

nhìn và truyền thông đa phương tiện. 

TWIST còn là Cụm các đơn vị hoạt động trong lïnh vực nghe nhìn của 

Vùng Wallonie. Nó tập hợp các Doanh nghiệp tư nhân, các trường Đại 

học, các Trung tâm nghiên cứu, các Trung tâm đào tạo và các Cơ quan 

quản l{ công liên quan đến lïnh vực truyền thông và nghe nhìn. 

Mục tiêu đầu tiên của TWIST là tăng tốc độ phát triển kinh tế của các 

thành viên và xây dựng một cơ cấu chung cho toàn bộ ngành. Là kết quả 

của phương thức Hợp tác Công-Tư, TWIST được cả khu vực tư nhân lẫn 

Cơ quan quản l{ công hỗ trợ tài chính. Nhưng cüng như các Cụm cạnh 

tranh khác của Vùng Wallonie, TWIST vẫn là một mạng lưới tư nhân, xét 

ở cấp độ quản l{. 

KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 
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TWIST, một mạng lưới độc nhất vô nhị tại Bỉ 

Hiện TWIST có 105 thành viên, tạo ra 4.500 việc làm. Tất cả các thành 

viên này đều có chung một kỹ năng được thừa nhận trong các ngành 

nghề của lïnh vực nghe nhìn, ví dụ với tư cách là  

Doanh nghiệp sử dụng công nghệ (cung cấp dịch vụ), hay Công ty phát 

triển công nghệ cải tiến, đặc biệt trong các lïnh vực sau: điện ảnh, truyền 

hình, hoạt hình, trò chơi video, Internet, di động, công nghệ tăng cường 

thực tế ảo, công nghệ Transmédia, đa màn hình…. 

Một cách khái quát, TWIST nhắm đến ba đối tượng khách hàng: những 

nhà sản xuất nội dung chương trình (điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, đa 

màn hình), các kênh Truyền hình (phát triển công nghệ cải tiến và cung 

cấp dịch vụ) và các doanh nghiệp hoạt động trong lïnh vực truyền thông 

và sự kiện (Internet, trang mạng, di động, đa màn hình, công nghệ tăng 

cường thực tế ảo…) 

Mạng lưới TWIST lúc nào cüng mở rộng cửa đón nhận tất cả các doanh 

nghiệp chuyên về nghe nhìn. Ngoài ra, sự phát triển không ngừng của 

công nghệ hiện nay cüng khiến cho mối quan tâm đến một mạng lưới như 

vậy tăng lên, trong mạng lưới đó, việc sử dụng chung các năng lực giúp 

tạo ra những cầu nối và hợp lực giữa các ngành công nghiệp khác nhau 

trong lïnh vực này. Kỹ năng được phát triển từ hơn một thập kỷ nay trong 

ngành công nghiệp điện ảnh hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong các 

lïnh vực khác, ví dụ như truyền thôn 

 

TWIST, một mạng lưới được định hướng «kinh doanh» 

Sau cùng, TWIST triển khai nhiều hoạt động khác nhau nhằm mang đến 

một lợi thế cạnh tranh cho các thành viên và khách hàng: tạo dựng mối 

quan hệ, đi công tác nước ngoài, theo dõi mảng thương mại trong các hồ 

sơ đấu thầu, theo dõi về chiến lược, các dự án châu Âu, v.v… 

Đối với tất cả các đơn vị sử dụng sản phẩm nghe nhìn (những nhà sản 

xuất nội dung chương trình, các kênh truyền hình, các doanh nghiệp 

truyền thông, vv), TWIST, với bản chất là một mạng lưới tuyệt vời, được 

xem là một đối tác chiến lược quan trọng và đáng tin cậy. Những doanh 

nghiệp này có thể trông cậy vào mạng lưới chất lượng độc nhất vô nhị tại 

Bỉ TWIST về các khả năng cüng như năng lực nghiên cứu và cải tiến. 

Không phải ngẫu nhiên mà TWIST được Ủy ban Châu Âu giao nhiệm vụ 

xây dựng một chương trình nghiên cứu phạm vi châu Âu trong lïnh vực 

công nghệ đa màn hình (transmédia). Việc kết hợp các phương tiện 

truyền thông đã trở thành một đề tài đặc biệt thúc đẩy cải tiến và tạo ra 

việc làm, và Châu Âu mong muốn xây dựng cho mình vị trí đầu tàu trong 

lïnh vực này. 

Công chúng Việt Nam rất quan tâm tới truyền thông, nghe nhìn và vị trí 

của Việt Nam trong lïnh vực công nghệ này ngày càng cao, vậy nên, chúng 

ta hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ có những dự án hợp tác và đối tác trong 

tương lai giữa Việt Nam và TWIST. 

 

Thị trường của TWIST 

03 thị trường chủ yếu của TWIST 

 Điện  ảnh & Hoạt hình 

 Phát thanh truyền hình (phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ) 

 Transmédia và Truyền thông đa phương tiện (truyền thông trò chơi, 

ứng dụng di động, kinh doanh thông minh, vv…) 

Thị trường đặc trưng của TWIST 

 Hình ảnh 3D nổi (S-3D) 

 Nhận dạng chuyển động 

 Game nghiêm túc 

 Truyền thông kỹ thuật số 

 Số hóa và Tư liệu số hóa  

 Nội dung Internet/ Di động 

 

Thành viên của TWIST 

TWIST có hơn 100 thành viên: 

 80% là Doanh nghiệp vừa và nhỏ (EVS, IRIS, DCinex, vv); 

 05 Kênh truyền hình (trong đó có RTBF, RTL Belgium, Be TV); 

 05 Trường Đại học và Trung tâm nghiên cứu; 

 02 Quỹ đầu tư. 

 

Những con số biết nói của ngành này tại Vùng Wallonie (Mức độ phát 

triển) 

 Doanh thu: 01 tỷ euros 

 Số lượng việc làm: 5.000 việc làm trực tiếp và 2.000 việc làm gián tiếp 

 
Xem thêm trên Internet:   
 
 http://www.twist-cluster.com             
 https://www.youtube.com/watch?v=saGbuUcUi90 

Laurent Piérart 

Tham tán Kinh tế và Thương mại Vùng Wallonie tại Việt Nam  
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APEFE 

 

Đ ầu tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ dự án 

REG100 do Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo 

ở Nước ngoài (APEFE) điều phối, 6 Hiệu trưởng các trường có ngành đào 

tạo điều dưỡng trình độ trung cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhóm 

họp tại Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn để chuẩn bị 

triển khai thử nghiệm phương pháp tiếp cận theo kỹ năng (APC) trong 

ngành này. Tham dự buổi họp, ngoài ông Nguyễn Trí Düng, Hiệu trưởng 

Trường TCKTNV Nam Sài Gòn, còn có các ông bà: Nguyễn Thị Thịnh, Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Nguyễn Văn Lệ, Phó Trưởng khoa 

điều dưỡng Trường CĐ Y tế Hà Đông, Vũ Hồng Cương, Hiệu trưởng Trường 

CĐ Y tế Thanh Hóa, Phan Trung Thuấn, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế 

Cần Thơ, Huznh Văn Nên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế An Giang và 

Trương Văn Bảo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. 

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cùng một số cán bộ của Vụ cüng tham gia họp. Quản trị chương 

trình APEFE, ông Luc Moitroux đã giới thiệu những thành công đạt được 

khi triển khai thí điểm chương trình đào tạo «quản l{ siêu thị» tại 4 trường 

điểm của Bộ Giáo dục. Hiện nay, chương trình «quản lý siêu thị» đã thu 

hút 150 sinh viên, các em học ngành này theo phương pháp APC. Ông 

Moitroux cüng giới thiệu một cách tổng quát quan hệ hợp tác giữa Tổ 

chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và APEFE trong phát triển đào tạo nghề kỹ 

thuật từ năm 2007 và mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam với OIF/APEFE về việc xây dựng những chương trình đào tạo cho 

ngành «điều dưỡng». 

Ông Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa OIF/APEFE và các 

đối tác khác trong khu vực tại Lào, Campuchia, Việt Nam. Ông Vinh nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc chọn được đối tác phù hợp và cách thực 

hiện chương trình chủ yếu tập trung vào việc truyền tải những phương 

pháp mới (đào tạo nhóm giáo viên hạt nhân,...) chứ không tập trung vào 

mua sắm hay đầu tư trang thiết bị cho đào tạo 

Một nghiên cứu đã được tiến hành trong khuôn khổ  chương trình REG100 

và đã chọn ngành «điều dưỡng» trình độ trung cấp để tiếp tục triển khai 

dự án.  Từng trường đã chọn các nhóm giáo viên hạt nhân. Trong những 

tháng tới, các nhóm này sẽ soạn thảo các chuẩn nghề cần thiết để triển 

khai chương trình đào tạo. Bà Marie-Clotilde LEBAS sẽ hỗ trợ các nhóm 

giáo viên hạt nhân. Là chuyên gia kz cựu của Wallonie-Bruxelles, bà sẽ chia 

sẻ kinh nghiệm của mình cũng như kinh nghiệm của Trung tâm đào tạo 

điều dưỡng tại Đại học Liège, nơi bà làm việc. 

Ông Hoàng Ngọc Vinh cũng nêu cụ thể rằng phương pháp đào tạo của 

chương trình này không nên chỉ áp dụng cho một, hai nghề mà nên được 

áp dụng để xây dựng những chương trình đào tạo khác ngay tại các 

trường điểm và đặc biệt trong hệ thống dạy nghề của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Ông Trương Văn Bảo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng, 

một trong số những trường đã thí điểm ngành quản l{ siêu thị, công 

nhận hiệu quả của các chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận 

theo kỹ năng (APC) và tác động tích cực của phương pháp này đối với tất 

cả các ngành khác đang được giảng dạy tại trường. 

Buổi họp kết thúc bằng một chuyến tham quan Trường TC KTNV Nam Sài 

Gòn. Giáo viên của trường rất tích cực tham gia chương trình mới. 

Trong tháng 9 tới, bà LEBAS sẽ đi thăm tất cả các trường điểm để nắm 

bắt hiện trạng của ngành đào tạo điều dưỡng trình độ trung cấp trước 

khi tiến hành trong tháng 10 phân tích hiện trạng nghề nghiệp và định ra 

một chương trình đào tạo hiệu quả theo phương pháp APC.  

 

 Groupe des Directeurs des écoles du métier aide-soignants                      
Hiệu trưởng các Trường Y tế có đào tạo nghề Điều dưỡng 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THEO KỸ NĂNG  

TRONG ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG 

LUC MOITROUX 

Quản trị chương trình REG 100-APEFE 

En visite à l’hôpital / Thăm bệnh viện 

La Lettre No 33/9.2014  



 

16 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

RETROUVAILLES AVEC NICOLAS ANCION 

T háng Giêng năm 2013, Nicolas Ancion lần 

đầu đặt chân tới Việt Nam. Gần 2 năm sau, 

anh trở lại xứ sở này để quảng bá cho một trong số những tiểu 

thuyết của anh được dịch ra tiếng Việt, cuốn «Chuyện tầng 5», do 

Nhà xuất bản Nhã Nam ấn hành. Tác phẩm được coi là một tuyệt 

tác văn chương về hài hước, tinh tế, và chất thơ. 

Nhà văn Bỉ sinh năm 1971 tại thành phố Liège, anh đã nhận được 

nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Quốc tế dành cho Tác 

giả Trẻ, Giải Rossel giới trẻ và nhiều giải thưởng khác của Bỉ và 

nước ngoài.  

Nicolas Ancion là cây bút có sức sáng tạo đa dạng: anh viết kịch, 

truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, phê bình truyện tranh… 

 

 

Tại Hội chợ Sách Bruxelles vào tháng 3 năm 2010, anh đã tập trung 

cao độ trong vòng 24h, từ ngày 03 sang ngày 04 tháng 3, để viết 

trực tuyến một cuốn tiểu thuyết trinh thám và bạn đọc khắp nơi 

trên thế giới có thể đọc tiểu thuyết đó trên trang web cùng lúc với 

chính tác giả. Tác phẩm, với tựa đề Một diện tích rất nhỏ lấy bối 

cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế mà các siêu thị mang tên Carrefour 

ở Bỉ đang phải đối mặt. Năm 2013, từ ngày 29 sang ngày 30 tháng 

5, tại thành phố New York, tác giả trình diễn lại khả năng viết thần 

tốc của mình: trong vòng 24 giờ, anh đã hoàn tất tiểu thuyết Chạy 

tới tận New York. Cũng như lần trước, bản thảo có thể được xem 

trực tuyến trong khi tác giả viết. 

Và lần này, tại Việt Nam, tác giả sẽ lặp lại kz tích viết và xuất bản 

trực tuyến: anh sẽ viết một cuốn tiểu thuyết trong vòng 24 giờ, 12 

giờ tại Hà Nội và 12 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Thủ đô, anh sẽ sáng tác tại Sảnh của L’Espace-Trung tâm Văn 

hóa Pháp tại Hà Nội (24 Tràng Tiền), vào ngày thứ năm 25 tháng 9 

năm 2014, và 5 ngày sau tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại trụ sở của 

Nhà xuất bản Nhã Nam (Nhà 015, Lô B, chung cư 43, Hồ Văn Huê, 

Phường 9, quận Phú Nhuận), anh sẽ viết liên tục từ 8h sáng đến 8h 

tối.  

Ngoài ra, nhà văn sẽ thực hiện một số hoạt động khác: k{ tặng tiểu 

thuyết Chuyện tầng 5 của tác giả được dịch ra tiếng Việt, chủ trì 

hội thảo, hướng dẫn lớp viết văn… 

“ 
” 

Tầng năm không có thang máy. Những tầng khác cũng đâu có. 

Nhưng ở tầng năm thì tệ hơn ở tầng hai. Tất nhiên, không tệ 

bằng tầng bảy. Ở đời luôn là như vậy: có cái tốt hơn và có cái tồi 

tệ hơn. Chỉ cần chọn những gì ta muốn thấy: cái chai vơi một 

nửa hay cái chai đầy một nửa. 

T iểu thuyết là câu chuyện về Thomas và Marie. 

Cô không thể rời khỏi căn phòng, và Thomas 

không thể rời cô nửa bước. Đôi uyên ương cùng nhau già đi. Cô 

lắng nghe nửa trái tim mình kể chuyện. Tại một thành phố lớn. 

Trong một căn hộ. Ở tầng 5. Tiểu thuyết là câu chuyện về Serge. 

Anh vừa đi siêu thị về, trên tay anh là các túi đồ và bỗng anh có 

mặt trong một căn hộ xa lạ. Căn hộ trong đó có một thiếu nữ xinh 

đẹp sinh sống. Tại một tòa chung cư cũ. Ở tầng 5.  

 

Nicolas Ancion - Nhà văn 
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TÁI NGỘ VỚI NICOLAS ANCION  

CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA 

C huyến thăm và 
làm việc của nhà 

văn Nicolas Ancion tại Việt Nam 
nhằm quảng bá cho cuốn sách 
Chuyện tầng 5 của anh được dịch 
ra tiếng Việt. Nhà xuất bản Nhã 
Nam sẽ in lần đầu 2000 cuốn. 
Được thành lập từ năm 2005, Nhã 
Nam đã trở thành cái tên đáng tin 
cậy cho độc giả Việt Nam và xuất 
bản khoảng 150 đầu sách/năm. Ngoài tác giả 
Ancion, Nhã Nam đã từng xuất bản sách của một 
số nhà văn Bỉ viết tiếng Pháp khác như Raoul 
Cauvin & Laudec, Amélie Nothomb. 
 
Phùng Hồng Minh, biên tập viên của Nhà xuất 
bản Nhã Nam, sẽ gửi đến qu{ vị nhiều thông tin 
hơn về việc chọn lựa tác phẩm của nhà văn Nico-
las Ancion để dịch và xuất bản tại Việt Nam… 
 
Ý tưởng khởi nguồn cho việc NXB Nhã Nam 
quyết định xuất bản tác phẩm Chuyện Tầng 
5 của nhà văn Bỉ nói tiếng Pháp Nicolas Ancion? 
Chúng tôi biết đến nhà văn Nicolas Ancion sau 
chuyến thăm Việt Nam của anh hồi tháng Giêng 
năm 2013. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi 
đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà văn, trao 
đổi với anh về văn học Bỉ và văn học Việt Nam, 
đồng thời tiếp cận với các tác phẩm của anh, 
chẳng hạn như cuốn Người đàn ông trị giá 35 
tỷ. Chúng tôi thực sự ấn tượng với văn phong và 
{ tưởng trong các tác phẩm của nhà văn trẻ tuổi 
này nên đã quyết định chọn dịch một trong các 
tác phẩm của anh để giới thiệu đến bạn đọc Việt 
Nam. Chuyện tầng 5 là cuốn sách nhẹ nhàng, 
xúc động, có nội dung khá là gần güi với cuộc 
sống hiện tại ở các đô thị Việt Nam nên đã trở 
thành cuốn sách ưu tiên chọn dịch đầu tiên của 
chúng tôi. 
 
Một chiến dịch như vậy cần bao nhiêu thời gian 
để chuẩn bị và chi phí là bao nhiêu? (cụ thể 
mua bản quyền, dịch, in ấn, truyền thông, lần 
đầu in bao nhiêu cuốn...) 
Từ lúc đọc thẩm định để quyết định lựa chọn 
cuốn sách phù hợp với thị trường Việt Nam, đến 
khi liên hệ thương lượng bản quyền, đưa sách 
dịch, biên tập, dàn trang, xin giấy phép, in ấn và 
phát hành mất khoảng một năm. Cụ thể, chúng 
tôi đã chi 450 euros cho tiền bản quyền, khoảng 
trên dưới 1000 euros cho nhuận dịch, khoảng 
2000 euros cho việc in ấn và khoảng trên dưới 
800 euros cho chi phí phát hành và truyền 
thông. 
 
Để quảng bá cho việc xuất bản và bán cuốn 
sách này, Nhã Nam thực hiện chiến dịch truyền 

thông như thế nào? 
Chúng tôi đã lên kế hoạch truyền thông ngay khi 
cuốn sách đi vào các khâu sản xuất cuối. Ví dụ 
như đưa tin trên website của Công ty, trên trang 
xã hội Facebook, đặt bài viết từ phóng viên, biên 
tập viên và chuẩn bị thông cáo báo chí để đăng 
tải trên các báo chính thống ngay sau khi ra 
sách. Đặc biệt, chúng tôi đang tích cực hợp tác 
với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam 
để chuẩn bị cho chuyến sang ra mắt sách và làm 
việc của nhà văn vào tháng 9 tới đây. Đây cüng 
là cơ hội quảng bá rất hiệu quả cho cuốn sách. 
Chúng tôi đã từng xuất bản sách của một số nhà 
văn Bỉ nói tiếng Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên, 
Nhà xuất bản Nhã Nam nhận được sự hỗ trợ lớn 
của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam 
trong việc mời tác giả sang và tổ chức nhiều 
hoạt động quảng bá cho việc ra sách.  
 
Phải bán được bao nhiêu cuốn thì NXB mới 
hoàn được chi phí và có lãi? 
Chúng tôi dự kiến in lần đầu là 2000 bản, nếu 
bán được 2000 bản này trong thời gian ngắn thì 
coi như được hoàn vốn. Còn để có lãi, thì phải 
chờ vào số lần tái bản có nhiều và gối đầu nhau 
liên tiếp hay không. 
 
NXB có những biện pháp gì để hạn chế tối đa 
nạn in lậu sách, đặc biệt trong trường hợp tác 
phẩm Chuyện tầng 5? 
Đây thực sự là vấn đề rất khó không chỉ với Nhã 
Nam mà còn với tất cả các Nhà xuất bản khác ở 
Việt Nam. Theo tôi, giải pháp tốt nhất trong thời 
điểm này là quảng bá những tác hại lâu dài của 
sách lậu để hy vọng vào { thức của độc giả. 
Ngoài ra, chúng tôi cố gắng trình bày và thiết kế 
bìa sách thật đẹp, in ấn chất lượng cao để tránh 
tình trạng làm sách lậu. Nhưng với những 
trường hợp đánh máy lại bản thảo và đưa lên 
một số trang web tràn lan trên mạng Internet thì 
thật khó kiểm soát. Những việc làm phi pháp kể 
trên khiến số lượng sách được tiêu thụ giảm 
xuống đến mức đáng báo động. Đồng thời, 
chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin khi thấy 
xuất hiện sách giả, chụp ảnh, so sánh đối chiếu, 
đăng tải website, báo chí… để giúp độc giả tránh 
mua phải sách giả, sách in chất lượng thấp… 

 
Theo nhận định của NXB, Chuyện tầng 5 sẽ thu 
hút độc giả Việt Nam hay không? 
Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ thu hút độc giả 
Việt Nam, vì chúng tôi đã lựa chọn nội dung kỹ 
càng sao cho phù hợp với thị trường đọc nói 
chung ở Việt Nam. Đồng thời cuốn sách cüng 
được dịch và biên tập rất cẩn thận, chiến dịch 
truyền thông cüng được chuẩn bị rất chi tiết, 
nên hẳn sẽ được đông đảo độc giả Việt Nam biết 
đến và tìm mua. 
 
NXB có định xuất bản tác phẩm nào khác của 
nhà văn này không? 
Chúng tôi vẫn có { định chọn dịch và xuất bản 
thêm một số tác phẩm khác của nhà văn Nicolas 
Ancion. 
 
Số lượng tác giả nước ngoài được dịch và xuất 
bản ở Việt Nam chiếm bao nhiều phần trăm 
tổng đầu sách? 
Đối với các tác giả nước ngoài được dịch và xuất 
bản ở Việt Nam thì tôi không nắm rõ, nhưng ở 
Nhã Nam thì sách văn học nước ngoài chiếm 
khoảng 3/4 tổng số sách được xuất bản. Còn lại 
là sách của các tác giả trong nước. 
 
Nhà xuất bản Nhã Nam có liên hệ chặt chẽ với 
Nhà xuất bản nước ngoài nào không? Dưới 
hình thức như thế nào? 
Chúng tôi có quan hệ tốt với nhiều Nhà xuất bản 
ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Điều này 
được thể hiện qua việc chúng tôi vẫn duy trì liên 
hệ thường xuyên, mua bản quyền và được giới 
thiệu những đầu sách tốt để xuất bản ở thị 
trường Việt Nam. 
 
Chính sách của Nhã Nam trong việc chọn lựa 
tác giả nước ngoài để xuất bản?  
Đối với dòng văn học được các giải thưởng lớn, 
chúng tôi chọn xuất bản các tác giả nổi tiếng, 
được đánh giá cao trên thế giới nhưng lối viết 
cüng như câu chuyện vẫn phải phù hợp nhất 
định với tâm lý độc giả Việt Nam và ở trong tầm 
tiếp nhận của độc giả Việt Nam. 
Đối với dòng văn học đại chúng thì yếu tố phù 
hợp với tâm tư tình cảm của độc giả Việt Nam 
càng được đặt lên hàng đầu trong việc lựa chọn 
tác giả để xuất bản của chúng tôi. 

 

La tournée de Nicolas Ancion au Vietnam vise à promouvoir la 
publication en vietnamien de son ouvrage Quatrième étage. La 
Maison d’Editions Nha Nam prévoit pour le premier tirage 2000 
exemplaires. Fondée en 2005, elle est devenue l’une des réfé-
rences pour les lecteurs vietnamiens et publie 150 livres par an. 
Outre Ancion, d’autres auteurs belges francophones ont déjà 
été publiés par Nha Nam: Raoul Cauvin et Laudec, Amélie 
Nothomb. 
 
Phung Hong Minh, rédactrice de la Maison d’Editions Nha Nam, 
nous livre plus d’informations sur le choix de la traduction de 
l’œuvre de Nicolas Ancion et la décision de la publier…  

Phùng 

Hồng 

Minh, 

Biên tập 

viên  

Nhà xuất 

bản  

Nhã Nam 
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 LIÊN HOAN MÖA ĐƯƠNG ĐẠI 2014 

Karine Ponties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K arine Ponties sinh năm 1967. 

Cô bắt đầu theo học múa và 

biên đạo múa tại trường Juan 

Tena và Ramon Soler tại Barcelona (Tây Ban Nha), 

sau đó cô tiếp tục theo học tại trường múa Mudra 

và trường múa Maurice Béjart tại Bruxelles (Bỉ). 

Là Chỉ đạo Nghệ thuật của Đoàn Múa «Dame de 
Pic», kiêm Biên đạo múa và Diễn viên múa, Karine 
Ponties là tác giả của hơn 30 vở múa trong đó có 
các vở nổi tiếng như Mirliflor (Đoạt giải Golden 
Mask cho Vở múa đương đại hay nhất tại Nga), vở 
Holeulone (Giải Vở Múa hay nhất tại Cộng đồng 
người Bỉ nói tiếng Pháp) và vở Brutalis (Giải Biên 
đạo múa Sáng tạo của  SACD-Hiệp hội tác giả và 
nhà soạn kịch tại Bỉ). 

Thế giới sáng tạo của Karine Ponties mang đậm { 
nghĩa về sự phi l{, khám phá nội tâm, cơ thể và 
quan hệ con người. 

Ngày 27 & 28 tháng 9 năm 2014 

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội 

Karine Ponties trở lại với khán giả Thủ đô, với hai vở múa: một vở solo ngắn trong Chùm Bù nhìn với tựa đề «Con quạ» và một vở múa lần đầu tiên ra mắt 

công chúng «Gió xào xạc». Hai vở múa lần đầu tiên được trình diễn tại Châu Á trong đó có một vở được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Wallonie-

Bruxelles và Việt Nam.  

Gió xào xạc  

            (La tour des vents) 

Sáng tác và biên đạo: Karine Ponties                                                                                                                    

Diễn viên múa: Nguyễn Văn Nam  

Ánh sáng: Guillaume Fromenti 

M ột bản thể bắt đầu tạo ra gió, khám phá làn gió, gợi mở cho gió một cuộc 
sống giống như mình, cuộc sống trong cô đơn cùng cực. Phát minh. Mê 

hoặc. Phơi bày. Nhấn chìm.  Một con ma trơi, một hình hài phù du, mộc mạc và vui tươi, để mọi 
thứ xuyên ngang qua. Buông xả, đưa ra một sức mạnh cơ thể hơn là một tư tưởng.   

HAVRAN - CON QUẠ 

Sáng tác và Biên đạo:  Karine Ponties 

Diễn viên múa:  Jaro Vinarsky  

Âm nhạc:  David Monceau 

Ánh sáng: Florence Richard 

Phục trang: Samuel Dronet 

Chỉ đạo kỹ thuật: Guillaume Fromentin 

 

S ải cánh rộng như một đường cong phía chân trời. Như một chấm mực đen giữa một 
khung cảnh, bay theo gió với nhiều hình hài đa dạng, khi rõ ràng khi trừu tượng. 
Một dấu hiệu lịch lãm, ung dung bước trên mặt đất, cất cánh thật nhẹ nhàng và 

lướt nhẹ trên trần gian.  

 
Một con quạ đôi khi là dấu hiệu của sự bất hạnh, vì đó là kẻ cơ hội trên những xác thối. Nó luôn 
đi theo những người đàn ông trên chiến trường, chứng kiến thảm họa của họ. Nhưng quạ cũng 
là dấu hiệu của sự sống.  

 
Một bản thể luôn luôn thay đổi phải cố gắng hòa nhập trong mọi hoàn cảnh, giống như con vật 
đang đi xa dần… Đón gió bốn phương, để các luồng khí liên tục xuyên qua. Thông qua các lỗ trên 
cơ thể, hoán đổi các vị trí trên, dưới, thở đều. Rộng mở một cách tuyệt vọng. 

 

Karine Ponties, Biên đạo múa 
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CÁC LIÊN HOAN ÂM NHẠC 

 

 

K hán 

thính giả 

tham dự Festival Huế hay tham 

dự Liên hoan Âm thanh Hà Nội 

“Sound Stuff Festival” chắc hẳn 

vẫn nhớ cái tên Sứ Giả Long, 

nghệ danh của Benjamin Schoos. 

Động tác lắc hông giống ca sĩ 

huyền thoại Elvis Presley, cách 

làm chủ sân khấu đáng khâm 

phục như tay rock Johnny Hal-

lyday, biến hóa linh hoạt từ 

những bài hát tình cảm êm dịu 

hấp dẫn sang những bản rock dữ 

dội bốc lửa, khán giả nào cüng 

nhớ những buổi biểu diễn của 

anh. 

 

 

 

 

Khán giả luôn ngất ngây và cháy 

hết mình trong thứ âm thanh 

huyền ảo với giọng ca mê hoặc 

đó. 

Nhận lời mời của Ban tổ chức 

Festival Âm nhạc Gió mùa-

Monsoon, anh sẽ trở lại Việt Nam 

và khán giả sẽ có dịp tái ngộ nghệ 

sï trẻ tài danh này tại Hà Nội vào 

ngày 04/10 tại Hoàng Thành 

Thăng Long, và tại thành phố Hồ 

Chí Minh vào ngày 07/10.  

Những buổi diễn không thể bỏ lỡ. 

www.monsoonfestival.vn  

https://www.facebook.com/
monsoonfestivalvietnam 

 

 

 

 

N ghệ sï đàn balafon người Bờ Biển Ngà Aly Keita và nghệ sï 
kèn Saxophone người Bỉ Pierre Vaiana gặp nhau năm 1987. 

Hai nghệ sï độc tấu hàng đầu cùng hòa mình vào một cuộc gặp gỡ âm nhạc tâm 
đầu ý hợp, vượt lên trên những rào cản của phong cách và văn hóa. Aly Keita là 
nghệ sï vô đối của đàn balafon Mandinka và anh đã đưa nhạc cụ này phiêu du từ 
thể loại world music sang nhạc jazz. Pierre Vaiana là chuyên gia kèn sax soprano, 
anh lưu diễn khắp châu Phi và Địa Trung Hải, tiếng kèn của anh mang hơi thở 
giao thoa của nhiều nền văn hóa. Khi tới Việt Nam, hai nghệ sï tài năng này sẽ 
cùng nữ nghệ sï đàn T’rưng điêu luyện người Việt Nam Hoa Đăng bay bổng trong 
những sáng tạo âm nhạc mới. 

Mời qu{ vị xem thêm thông tin trên trang www.taliasbl.be    

F estival Âm 

nhạc Gió mùa - 

Monsoon 2014 sẽ được tổ chức 

lần đầu tiên vào tháng 10 tới tại 

Hà Nội. Liên hoan Âm nhạc diễn 

ra trong 3 ngày, từ ngày 02 đến 

ngày 04 tháng 10 tại Hoàng 

Thành Thăng Long. Theo dự kiến, 

khoảng 10 ngàn khán giả sẽ tới  

 

 

 

tham dự sự kiện này. Những ngôi 

sao hàng đầu cüng như các nghệ 

sï trẻ chưa nổi danh của Việt 

Nam và nhiều nghệ sï quốc tế 

danh tiếng với những phong cách 

âm nhạc mới, đa dạng sẽ mang 

đến cho công chúng Hà Nội 

những đêm diễn sôi động, đầy 

màu sắc. Trong thời gian Festival 

cüng sẽ diễn ra những buổi hội 

thảo, giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm và chuyên môn giữa các 

nghệ sï.  

 

Aly Keita, đàn Balafon Hoa Đăng, đàn T’rưng 

Pierre Vaiana, Saxophone 
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  CHRISTIAN BOURGOIGNIE 

  TRƯỞNG ĐẠI DIỆN  

  PHÁI ĐOÀN WALLONIE-BRUXELLES TẠI VIỆT NAM 

  DÉLÉGUÉ WALLONIE-BRUXELLES AU VIET NAM 

SỨ GIẢ LONG:TRỞ LẠI VIỆT NAM  

*22/11/2014, 20h00:  

Nhà hát Tuổi trẻ,  

11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội 

*24/11/2014, 20h00:  

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, 

112 Nguyễn Du, Quận 1,  

TP Hồ Chí Minh 

 

 

Tam tấu nhạc Jazz PIERRE VAIANA 

LIÊN HOAN ÂM NHẠC GIÓ MÙA    
Từ 2-4/10/2014 

LIÊN HOAN ÂM NHẠC CHÂU ÂU 2014 
Từ 20/11/2014 
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BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL   

DE LA RÉGION WALLONNE 

DÉLÉGATION WALLONIE-BRUXELLES 

 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION  

ET DE LA FORMATION À L’ÉTRANGER (APEFE) 

 

Jaroslav Vinarsky, danseur/diễn viên múa 

Liên hoan «Múa đương đại - Sự gặp gỡ Á-Âu» 

Ngày 27 & 28 tháng 9 năm 2014 

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội 

LIM Tower,  23ème étage, Unit 2304, 

9-11 Ton Duc Thang Street, District1,  

Ho Chi Minh-Ville, Vietnam 

Tél: 00-84-8-38 21 92 28 

Courriel: awexviet@hcm.vnn.vn 

www.wallonia-export.be 

www.awex.org.vn 

 
LAURENT PIÉRART  

Conseiller économique et commercial 

DOAN THI NGOC THUY, Assistante commerciale 

Centre Daeha, 5ème étage 

360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam 

Tél: 00 84-4-37 7162 51 et 52 

Courriel: bureau.hanoi@apefe.org 

www.apefe.org   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Centre Daeha, 5ème étage 

360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam 

Tél: 00 84-4-38 31 52 40 et 41 

Courriel: walbruhanoi@walbruvietnam.org 

www.wbi.be/hanoi 

 

 

 

CHRISTIAN BOURGOIGNIE 

Délégué Wallonie-Bruxelles 

VU THI THUY DUONG, Première Assistante 

DO KIM OANH, Assistante culturelle 

LE TUYET NHUNG, Assistante culturelle 

PHAM XUAN DAO, Logisticien, Informaticien 

LUC MOITROUX  

Administrateur du programme FPT 

GIAP THI MINH TAM, Assistante 

DINH THI NGA, Assistante 


