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Deux faits majeurs ont marqué la Belgique en cette année 2013: 
l’abdication du roi Albert II (Philippe 1er lui succédant) et l’aboutissement 
de la 6ème réforme de l’Etat, ce qui était l’objectif et la raison d’être de 
l’actuel gouvernement fédéral,… on s’en souviendra, après 541 jours de 
négociations.

Ce faisant le centre de gravité s’est sans doute encore d’avantage déplacé 
vers les Régions.

Des Régions qui, comme Wallonie-Bruxelles, ont sans doute un peu plus 
leur avenir entre leurs mains avec ce que cela suppose d’autonomie mais 
aussi et surtout de responsabilités… et ce dans une période de crise 
mondiale.

Le maintien, voire l’amplification de la coopération de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles fait partie de cette prise de responsabilité sur le plan 
international mais elle n’en est que plus méritoire dans ce contexte.

L’année 2013 aura vu la reprise intensive du programme de travail 2013-
2015 après les premiers jalons consacrés aux ajustements entre la 
demande et l’offre.

La Délégation Wallonie-Bruxelles contribue humblement à coordonner 
et à conjuguer ces programmes afin qu’ils prennent du sens dans la 
politique sectorielle dans laquelle ils s’inscrivent ; il en va ainsi des 
secteurs touchant à la communication et à la médecine.

Cette nouvelle programmation a trouvé un soutien de poids puisque durant 
sa visite officielle de six jours en avril dernier, le Ministre-Président Rudy 
Demotte a pu rencontrer ses homologues politiques dont le Président 
de la République socialiste du Vietnam et la plupart des partenaires 
vietnamiens de notre collaboration. 

Deux mille treize fut aussi l’occasion de marquer nos vingt années de 
collaboration culturelle. On relèvera ainsi cette tendance à associer des 
artistes vietnamiens aux nôtres, tendance qui n’est évidemment pas 
exclusive mais qui, en 2014, s’amplifiera dans les domaines de la chanson, 
de la danse et de la musique.

Nous aboutirons ainsi à une approche globalement empreinte de 
coopération avec comme objectif la collaboration. 

Parce que nous avons résolument opté pour le chemin du compagnonnage 
en mettant notre collaboration scientifique, dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation, dans une perspective de création de pôles 
économiques associant les acteurs de la recherche et de l’industrie. 

Les visites de la Ministre de la Santé, Madame Nguyen Thi Kim Tien et 
du Vice-Ministre de l’Industrie et du Commerce, Monsieur Tran Tuan Anh 
augurent elles aussi de coopérations renforcées.

Dans la présente Lettre, nous avons délibérément opté, pour une 
rétrospective, une fois n’est pas coutume.

La présente Lettre Wallonie-Bruxelles retrace en effet le parcours de 12 
mois d’activités dans les secteurs les plus divers.

Deux mille quatorze sera une année charnière puisqu’elle fera l’objet 
d’une évaluation de notre coopération et verra se dessiner les contours 
de nouveaux projets.

La Wallonie aussi se régénère : vous trouverez en quatrième de couverture 
sa nouvelle illustration, sa carte de visite.

Que ces fêtes de Nouvel An vous soient agréables que vous les passiez 
entre vous, amis ou en famille.

Christian Bourgoignie
Délégué Wallonie-Bruxelles au Vietnam

Editorial / Lời mở đầu

Wallonie-Bruxelles
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Năm 2013, Vương quốc Bỉ chứng kiến hai sự kiện lớn: Vua Albert II thoái 
vị (Thái tử Philippe lên ngôi và trở thành Vua  Philippe 1) và cuộc cải cách 
Nhà nước lần thứ 6 thành công rực rỡ, cuộc cải cách này là mục đích cũng 
như lẽ sống của Chính phủ Liên bang hiện nay, sau 541 ngày thương thảo 
đàm phán… chúng ta sẽ còn ghi nhớ điều này.

Vấn đề trọng yếu này chắc chắn còn tác động nhiều hơn nữa đến các 
Vùng.

Các Vùng của Bỉ, cũng như Wallonie-Bruxelles, sẽ nắm giữ nhiều quyền 
hơn đối với tương lai của mình, điều đó đồng nghĩa với khả năng tự chủ, tự 
trị nhưng chắc chắn và đặc biệt bao hàm ý nghĩa trách nhiệm… và trong 
bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

Sự duy trì, thậm chí tăng cường hợp tác của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng 
Pháp (Wallonie-Bruxelles) trên trường quốc tế nằm trong phạm vi trách 
nhiệm đó và trong tình hình như hiện nay, sự hợp tác này vô cùng quý giá.  

Năm 2013 đã chứng kiến sự triển khai mạnh mẽ chương trình hợp tác 
2013-2015, sau những dè dặt ban đầu dành cho việc điều chỉnh giữa cung 
và cầu. 

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles góp phần nhỏ bé vào việc điều phối và kết 
hợp những chương trình này sao cho các dự án thật sự có ý nghĩa trong 
chính sách của từng lĩnh vực hợp tác; dù là lĩnh vực truyền thông hay y tế, 
tinh thần của chúng tôi vẫn luôn nhất quán.

Chương trình hợp tác mới này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ vì trong 
chuyến thăm chính thức kéo dài 6 ngày vào tháng 4 vừa qua, Ngài Bộ 
trưởng-Thủ hiến các Chính phủ Cộng động người Bỉ nói tiếng Pháp và 
Vùng Wallonie Rudy Demotte đã có thể hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao 
nhất của Việt Nam trong đó có Ngài Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam và phần lớn các đối tác của chúng tôi trong chương trình 
hợp tác kỳ này. 

Năm 2013 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác văn hóa giữa Wallonie-
Bruxelles và Việt Nam. Chúng ta hãy cùng ghi nhận xu hướng kết hợp các 
nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ Wallonie-Bruxelles, xu hướng này tất 
nhiên không phải là ý tưởng duy nhất của chúng ta, và trong năm 2014, 
xu hướng này sẽ còn phát triển hơn nữa trong các lĩnh vực ca hát, múa và 
âm nhạc. 

Như vậy, chúng ta đã đạt được mục tiêu: một mối quan hệ hợp tác mang 
đậm dấu ấn cộng tác. 

Vì chúng ta đã kiên định chọn lựa con đường ái hữu tương thân, nên chúng 
ta đã chú trọng quan hệ hợp tác khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu 
và cải tiến, trong một triển vọng tạo ra các cụm kinh tế với sự tham gia của 
các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất.

Chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Y tế, Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, và 
Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ngài Trần Tuấn Anh, cũng cho thấy tình hình 
hợp tác đầy khả quan đang trên đà phát triển.  

Trong Bản tin này, chúng tôi đã chọn cách điểm tin, một bất ngờ thú vị lần 
đầu tiên được thực hiện. 

Bản tin Wallonie-Bruxelles lần này sẽ ghi lại chặng đường 12 tháng với 
nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Năm 2014 sẽ là năm bản lề vì sẽ có chuyến công tác đánh giá chương 
trình hợp tác song phương và ý tưởng của những dự án mới sẽ phải được 
hình thành.

Vùng Wallonie cũng đang mạnh mẽ chuyển mình: quí vị sẽ thấy hình ảnh 
minh họa mới của Vùng, tấm danh thiếp mới của Wallonie trên trang bìa 4. 

Chúc cho những ngày Lễ Năm mới của quí vị thật ấm áp và vui vẻ, dù quí 
vị ở bên bạn bè hay người thân trong gia đình. 

Christian Bourgoignie
Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
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A la veille d’une nouvelle année qui s’annonce particulièrement dynamique 
et motivante, laissez-moi récapituler avec vous les actions commerciales 
et visites qui ont marqué l’année 2013.

Au niveau des chiffres tout d’abord, le bureau de l’AWEX a cette année 
soutenu près d’une centaine d’entreprises ou d’institutions wallonnes 
souhaitant vendre, investir, ou tisser des liens avec le Vietnam.  

Ce chiffre est un record et nos échanges avec le pays marquent aussi une 
étape importante puisque nos performances à l’exportation ont repris de 
plus belle après un passage à vide en 2011 et une consolidation en 2012.  

ExPorTaTioNs WaLLoNNEs 
VErs LE ViETNam 
(en million d’€)

xuấT khẩu CỦa VùNg WaLLoNiE 
đếN ViệT Nam
(triệu €)

L’année 2013 qui s’est inscrite sous des auspices plutôt favorables n’a 
malheureusement pas tout à fait répondu à nos attentes. En effet, une série 
de contrats importants ont été retardés pour des raisons essentiellement 
techniques. Des devoirs supplémentaires ont été nécessaires et la 
conclusion de ces contrats commerciaux devrait finalement voir le jour 
d’ici juillet 2014.

2013 a aussi été marquée par un grand nombre de visites à l’initiative de 
l’AWEX et de WBI. Le mois de mars fut particulièrement animé avec trois 
missions qui se sont succédé sur un laps de temps très court.

Nous avons eu le privilège d’accueillir et d’accompagner une délégation 
de la Province de Namur, présidée par M. Denis Mathen, Gouverneur 
de la Province. M. Mathen a mené différentes rencontres à caractère 
économique et a annoncé aux autorités vietnamiennes l’ouverture d’un 
business center « Asean » dans la zone industrielle CREALYS située juste 
à l’extérieur de la capitale wallonne (un prochain article sera consacré à 
ce bureau ASEAN).

Peu après, un important groupe de travail de la Haute Ecole St Marie 
de Liège (HELMO) a entrepris une visite d’étude et de prospection pour 
le compte d’entreprises wallonnes. Durant une semaine, la vingtaine 
d’étudiants et de professeurs ont recueilli les informations nécessaires 
à la rédaction d’études de marché et ont rencontré des prospects ciblés 
pour le compte des entreprises commanditaires.

Enfin, le mois s’est conclu avec la traditionnelle mission économique 
au Vietnam maintenant en place depuis plusieurs années. Pour cette 
édition, une dizaine d’entreprises wallonnes y ont pris part et chacune 
d’elles a bénéficié d’un programme de rendez-vous avec des partenaires 
vietnamiens.

Le mois de mars à peine terminé, nous avons eu le grand honneur 
d’épauler le Ministre-Président des Gouvernements wallons, M. Rudy 
Demotte lors de sa visite au Vietnam. M. Demotte a rencontré les plus 
hautes instances du pays  à Hanoi, Danang et Saigon.

Très satisfait de son séjour au Vietnam et des résultats engrangés, le 
Ministre-Président a reconnu le travail de l’ AWEX et de WBI et a souhaité 
nous encourager dans nos efforts.

Le second semestre de l’année a été essentiellement marqué par la 
mission sectorielle que l’AWEX a mis sur pied dans le domaine de l’eau. 
Durant une semaine, plusieurs entreprises wallonnes ont pris part à des 
rencontres et ont participé à un séminaire organisé conjointement avec 
Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA). La mission 
s’est clôturée à Saigon où nos opérateurs ont exposé leur savoir-faire et 
leurs projets lors de la foire VIETWATER 2013. 

Comme pour les exercices précédents, de nombreux wallons ont 
prospecté le Vietnam de manière individuelle. L’AWEX étant le point 
de contact principal de nos entreprises, nous sommes les premiers à 
constater l’intérêt croissant que celles-ci portent à l’ASEAN en général et 
au Vietnam en particulier.  

Avec plus d’un demi-milliard d’habitants, une économie en croissance et 
des revenus de plus en plus conséquents, la zone ASEAN est devenue au 
fil des années un débouché majeur pour nos sociétés.  

Nos autorités l’ont bien compris et le foisonnement des activités 
wallonnes sur la zone en est la preuve.

Pour 2014, nous faisons le pari d’une année encore plus prospère que 
2013 avec l’aboutissement de plusieurs gros contrats et la mise en 
chantier de ceux-ci.

Bonne Année à toutes et à tous.
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Trước thềm năm mới được dự báo như một năm đặc biệt năng động và 
đầy hứa hẹn, tôi mạn phép tổng hợp lại với quí vị các hoạt động thương 
mại và các chuyến thăm làm việc diễn ra trong năm 2013. 

Trước nhất xin điểm qua về các con số, Văn phòng Cơ quan Ngoại thương 
và Đầu tư Nước ngoài Vùng Wallonie (AWEX) đã hỗ trợ trong năm 2013 
gần một trăm doanh nghiệp hoặc các cơ quan tổ chức  của Vùng Wallonie 
mong muốn kinh doanh, đầu tư hoặc thiết lập quan hệ với Việt Nam.

Đây là con số kỷ lục và trao đổi thương mại với Việt Nam cũng đánh dấu 
một giai đoạn quan trọng vì xuất khẩu của Vùng Wallonie sang Việt Nam 
đã đạt được những kết quả tốt đẹp sau năm 2011 tạm ngừng và một sự 
củng cố vào năm 2012.

Năm 2013 với những kết quả khả quan như vậy nhưng vẫn chưa đáp ứng 
trọn vẹn những mong đợi của chúng tôi. Trên thực tế, một loạt hợp đồng 
quan trọng bị đình trệ vì những lý do chủ yếu là kỹ thuật. Có một số việc 
cần thiết phải bổ sung và việc ký kết các hợp đồng thương mại này sẽ diễn 
ra từ nay đến tháng 7 năm 2014.

Trong năm 2013 cũng diễn ra nhiều chuyến thăm làm việc theo đề xuất 
của AWEX và WBI. Đặc biệt, tháng 3 rất sôi động với ba đoàn công tác liên 
tục trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Chúng tôi đặc biệt được hân hạnh đón tiếp và đi cùng đoàn của tỉnh Namur 
do Ông Denis Mathen, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Ông Mathen đã có 
những buổi gặp gỡ có tính chất kinh tế và đã thông báo với các cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam việc thành lập một Trung tâm Thương mại 
“ASEAN” tại khu công nghiệp CREALYS nằm ngay bên ngoài thủ đô Vùng 
Wallonie (một bài viết sắp tới sẽ nói rõ hơn về Văn phòng ASEAN này).

Ngay sau đó, Trường Haute Ecole St Marie de Liège (HELMO) đã tổ chức 
chuyến nghiên cứu và thăm dò thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp 
Vùng Wallonie. Trong vòng một tuần, hai mươi sinh viên và giáo sư đã thu 
thập các thông tin cần thiết để viết các bản nghiên cứu thị trường và gặp 
gỡ các khách hàng tiềm năng cho các doanh nghiệp tài trợ.

Tháng 3 kết thúc với việc tổ chức cho đoàn thương mại Vùng Wallonie 
đến Việt Nam, sự kiện được duy trì từ nhiều năm nay. Năm nay, khoảng 10 

doanh nghiệp Vùng Wallonie đã tham dự đoàn này và mỗi doanh nghiệp 
đều có một chương trình làm việc dày đặc với các đối tác Việt Nam.

Tháng 3 vừa kết thúc, chúng tôi đã được vinh dự cùng hỗ trợ tổ chức 
chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Rudy Demotte, Bộ trưởng-
Thủ hiến các Chính phủ Vùng Wallonie. Ngài Demotte đã gặp gỡ các quan 
chức cấp cao nhất của Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ 
Chí Minh.

Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến rất hài lòng về chuyến thăm Việt Nam và các kết 
quả đạt được. Ngài đánh giá cao việc làm của AWEX và WBI và khích lệ nỗ 
lực của chúng tôi.

6 tháng cuối năm, sự kiện quan trọng nhất là chuyến công tác của đoàn 
thương mại trong lĩnh vực về nước do AWEX tổ chức. Trong vòng một tuần, 
nhiều doanh nghiệp của Vùng Wallonie đã có các cuộc gặp gỡ làm việc và 
tham dự buổi hội thảo do Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và AWEX đồng tổ 
chức. Chuyến công tác tại Việt Nam kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh, 
tại đây các doanh nghiệp Vùng Wallonie đã trình bày các kỹ năng và các 
dự án của họ tại triển lãm Vietwater 2013.

Cũng như trước đây, nhiều doanh nhân Vùng Wallonie đã tới thăm dò Việt 
Nam với tư cách cá nhân. AWEX là nơi liên hệ chủ yếu của các doanh 
nghiệp, chúng tôi là những người đầu tiên nhận thấy sự quan tâm ngày 
càng tăng của các doanh nghiệp Vùng Wallonie dành cho khối ASEAN nói 
chung và Việt Nam nói riêng.

Với tổng dân số hơn nửa tỷ người, một nền kinh tế trên đà tăng trưởng và 
thu nhập ngày càng cao, khối ASEAN cùng với thời gian đã trở thành một 
thị trường tiêu thụ lớn cho các doanh nghiệp của Vùng Wallonie.

Chính quyền của chúng tôi hiểu rất rõ điều đó và sự phát triển các hoạt 
động của Vùng Wallonie trong khu vực này là một minh chứng rõ ràng. 

Chúng tôi đặt cược năm 2014 sẽ là một năm phồn vinh thịnh vượng hơn 
năm 2013 với việc ký kết và triển khai nhiều hợp đồng lớn.

Kính chúc quí vị một năm mới như ý!
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Ce 10 octobre 2013 à Vientiane, les Ministres cambodgiens, laotiens 
et vietnamien, ayant la FPT dans leurs attributions, ont signé une 
convention afin de renforcer leur collaboration dans le domaine de la 
formation technique et professionnelle. Cette convention, signée sous 
l’égide de l’OIF et de l’APEFE pré-augure une continuation fructueuse 
de la coopération régionale soutenue par le programme REG100 de 
l’APEFE. A cette réunion officielle étaient présents les quatres Ministres, 
S.E.M. Pich Sophoan, Secrétaire d’Etat du Ministère du Travail et de la 
Formation professionnelle du Royaume du Cambodge, M. Lytou Bouapao, 
Vice-Ministre de l’Education et des Sports de la RPD Lao et M. Nguyen 
Ngoc Phi, Vice-Ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales 
de la RS du Vietnam et M. Bui Van Ga, Vice-Ministre de l’Education et de 
la Formation de la RS du Vietnam. Ainsi que M. Christian Bourgoignie, 
Délégué Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Mme Anissa Barrak, Directrice du 
Bureau Asie-Pacifique de l’OIF, Monsieur Marc Michielsen, Ambassadeur 
de Belgique à Bangkok et M. Stéphan Plumat, Directeur de l’APEFE.

Ngày 10/10/2013 tại Vientiane, các Bộ trưởng Cam-Pu-Chia, Lào và Việt 
Nam chuyên trách về lĩnh vực dạy nghề kỹ thuật, đã ký một thỏa thuận 
với mục tiêu củng cố quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề kỹ 
thuật. Thỏa thuận này được ký kết với sự hậu thuẫn của OIF (Tổ chức 
Quốc tế Pháp ngữ) và APEFE (Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở 
Nước ngoài) để thông báo việc tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác khu vực 
do chương trình REG100 của APEFE hỗ trợ. Tham gia cuộc gặp gỡ quan 
trọng này có 4 Bộ trưởng đến từ ba quốc gia: Ngài Pich Sophoan, Quốc vụ 
khanh Bộ Lao động và Dạy nghề Vương quốc Cam-Pu-Chia, Ngài Lytou 
Bouapao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào, Ngài 
Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH nước CHXHCN Việt Nam, 
Ngài Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nước CHXHCN Việt Nam. Hội 
thảo cũng có sự hiện diện của Ông Christian Bourgoignie, Trưởng Đại diện 
Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Bà Anissa Barrak, Giám đốc 
Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của OIF, Ông Marc Michielsen, Đại 
sứ Vương quốc Bỉ tại Bangkok và Ông Stéphan Plumat, Giám đốc APEFE.

Ký thỏa thuận đặc biệt liên quan đến 
quan hệ hợp tác và đối tác liên quốc gia 
giai đoạN 2014-2016

Signature d’une convention 
spécifique de collaboration et 
de partenariat inter états pour la 
période 2014-2016
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nos couPs de coeur 
de l’année 2013

nhỮng sỰ KiỆn đÁng nhớ 
trong năm 2013

Le Ministre-Président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, Rudy 
Demotte a rendu une visite officielle au Vietnam 
au mois d’avril.

Il a rencontré les plus hautes autorités du 
pays à commencer par le Président de la 
République, Monsieur Truong Tan Sang et, au 
bout du voyage, à Hochiminh-ville, le Président 
du Comité populaire, Monsieur Le Hoang Quan.

Outre ces deux rencontres, Rudy Demotte 
aura eu des contacts avec nos interlocuteurs 
et opérateurs  scientifiques, économiques et 
politiques. 

Bộ trưởng-Thủ hiến các Chính phủ Cộng đồng 
người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie đã 
thăm chính thức Việt Nam vào tháng 4.

Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến đã gặp gỡ và làm việc 
với các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam 
trong đó có Ngài Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Ông Lê Hoàng Quân, khi kết thúc chuyến thăm 
chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài hai cuộc gặp trên, Ngài Rudy Demotte 
cũng có những cuộc tiếp xúc với các đối tác 
khoa học, kinh tế và chính trị Việt Nam. 
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Le parcours du Ministre-Président Rudy 
Demotte l’aura également mené vers des lieux 
développant quelques uns de nos succès 
industriels comme ce cyclotron de la société 
IBA à l’hôpital militaire 108 à Hanoi (en haut) 
tout comme une visite aux archives du Studio 
national du Film documentaire et scientifique. 
L’occasion pour le Ministre-Président de 
s’engager à financer un audit sur la situation de 
ces archives (en bas à gauche).

Ce qui fut réalisé quatre mois plus tard par un 
expert de renommée internationale, Monsieur 
Jean-Pierre Verscheure (en bas à droite).

Trong chuyến thăm chính thức tại Việt Nam, 
Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến cũng có dịp tiếp cận 
một vài cơ sở đang sử dụng và phát triển những 
thành công về mặt công nghiệp của Wallonie-
Bruxelles, ví dụ như máy gia tốc phát hiện ung 
thư sớm của Công ty IBA đang đặt tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 Hà Nội (ảnh trên) 
hay chuyến thăm Kho Tư liệu của Hãng Phim 
Tài liệu và Khoa học Trung ương. Nhân dịp này, 
Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến đã cam kết Wallonie-
Bruxelles sẽ tài trợ một chuyến khảo sát đánh 
giá về hiện trạng Kho Tư liệu (ảnh trái).

4 tháng sau, cam kết của Ngài Bộ trưởng-Thủ 
hiến đã được thực hiện, với nhiệt huyết của một 
chuyên gia nổi tiếng thế giới, Ông Jean-Pierre 
Verscheure (ảnh phải).
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Quelques toques tournaisiennes ont épicé le début de cette 
visite officielle en assurant les agapes du repas offert par le 
Ministre des Affaires étrangères mais aussi celui offert par le 
Ministre-Président aux Ambassadeurs francophones.

Nos maitres cuisiniers étaient alors présents en vue d’assurer 
une formation pour les personnels de l’hôtellerie hanoienne.

/ Một số đầu bếp trứ danh của thành phố Tournai đã có mặt 
tại Hà Nội trước chuyến thăm chính thức của Ngài Bộ trưởng-
Thủ hiến và đảm nhận buổi tiệc chiêu đãi do Bộ Ngoại giao 
Việt Nam tổ chức cũng như buổi tiệc Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến 
chiêu đãi Đại sứ các nước Pháp ngữ.

Các bếp trưởng tài ba của Wallonie-Bruxelles có mặt tại Việt 
Nam để tham gia hướng dẫn một khóa đào tạo dành cho cán 
bộ nhân viên của các khách sạn lớn của Hà Nội.

Une rencontre pleine de surprises et de 
spontanéité avec les étudiants de l’Université 
de Hanoi, l’un de nos partenaires les plus actifs 
dans notre investissement en faveur de la 
langue française. 

/ Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ thú vị, hết sức tự 
nhiên thoải mái với sinh viên trường Đại học Hà 
Nội, một trong những đối tác năng động nhất 
của Wallonie-Bruxelles trong lĩnh vực ngôn ngữ 
tiếng Pháp.  

Dans les domaines de la santé, notre 
coopération riche, variée et cohérente a trouvé 
à s’articuler autour de la médecine de famille, 
de la formation des infirmières et du bon usage 
des médicaments.

Après avoir reçu le Ministre-Président Rudy 
Demotte, la Ministre de la Santé du Vietnam, 
Madame Nguyen Thi Kim Tien, s’est rendue à 
Bruxelles où elle a rencontré ses homologues, 
les Ministres Laanan et Tillieux à l’initiative du 
Ministre-Président très attaché aux questions 
de santé, lui-même ayant été Ministre de la 
Santé il y a quelques années.

/ Trong lĩnh vực Y tế, sự hợp tác đa dạng, phong 
phú và đồng nhất giữa Wallonie-Bruxelles và 
Việt Nam tập trung vào mảng Y học gia đình, 
đào tạo điều dưỡng và sử dụng thuốc hợp lý, 
an toàn. 

Sau khi gặp và làm việc với Ngài Bộ trưởng-Thủ 
hiến Rudy Demotte, Bộ trưởng Y tế Việt Nam, Bà 
Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thủ đô Bruxelles và 
gặp gỡ hai vị đồng cấp, Bộ trưởng Y tế Laanan 
và Tillieux, theo sáng kiến của Ngài Bộ trưởng-
Thủ hiến, người luôn quan tâm tới các vấn đề về 
Y tế, trên thực tế, cách đây vài năm, Ngài cũng 
từng là Bộ trưởng Y tế.



La coopération avec le Vietnam, c’est aussi un 
volet scientifique industriel prometteur

Après les visites du Ministre-Président Rudy 
Demotte à Da Nang pour la logistique et à 
Hochiminh-ville à l’Université de l’Industrie de 
Hochiminh-ville, le Recteur de cette dernière 
et par ailleurs Vice-Ministre de l’Industrie 
et du Commerce, Monsieur Tran Tuan Anh, 
a été reçu à Liège en Belgique par le Vice-
Président, Ministre Jean-Claude Marcourt, en 
charge de l’Économie, des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Commerce extérieur, des 
Technologies nouvelles, et de l’Enseignement 
supérieur.

L’occasion de découvrir les pôles scientifiques 
liégeois mais aussi d’aborder les collaborations 
futures dans les domaines industriels et de la 
formation professionnelle.

Trong chương trình hợp tác với Việt Nam, khoa 
học công nghiệp cũng là một mảng hợp tác 
đầy hứa hẹn

Sau chuyến thăm và làm việc của Ngài Bộ 
trưởng-Thủ hiến Rudy Demotte tại Đà Nẵng 
về vấn đề Kho vận và tại Trường Đại học Công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng của 
Trường Đại học này đồng thời là Thứ trưởng 
Bộ Công Thương, Ngài Trần Tuấn Anh, đã có 

Plutôt que la langue, ce fut la littérature qui fut 
éclairée par la venue de Nicolas ancion

Une traduction de son ouvrage «Quatrième 
étage» est prévue en vietnamien.

Plus de 120 personnes se sont pressées au 
café « MANZI » à Hanoi pour une rencontre sur 
la situation des éditeurs et auteurs au Vietnam.

Văn học, lĩnh vực ngôn ngữ phức tạp và tinh tế, 
đã có cột mốc đáng nhớ với chuyến thăm và 
làm việc của tác giả Nicolas ancion

Tiểu thuyết «Tầng 5» của nhà văn dự kiến sẽ 
được dịch ra tiếng Việt.

Hơn 120 khán thính giả đã có mặt tại Không 
gian nghệ thuật-cà phê «MANZI» tại Hà Nội để 
tham gia buổi gặp gỡ với nhà văn và trao đổi 
về tình hình văn học và xuất bản tại Việt Nam.   

Deux grands succès musicaux ont marqué 
cette année 2013 Les 20 années de 
collaboration culturelle entre le Vietnam et 
Wallonie-Bruxelles ont d’abord été marquées 
par un superbe concert d’Eric Legnini à l’Opéra 
de Hanoi. 

L’autre grand moment qui nous fut donné à 
entendre en cette fin novembre à Hanoi fut  
l’orchestre philharmonique de Hanoi  associé 
au quartette de Fabrice Alleman, autre valeur 
reconnue du jazz belge et européen. Deux 
soirées mémorables qui pourraient connaitre 
des prolongements en 2014.

Trong lĩnh vực âm nhạc, năm 2013 đã chứng 
kiến hai thành công vang dội Chương trình hòa 
nhạc của nghệ sĩ Eric Legnini tại Nhà hát Lớn 
Hà Nội để kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác văn 
hóa giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles. 

Chương trình đáng nhớ khác diễn ra vào cuối 
tháng 11 tại Hà Nội, với sự phô diễn của Dàn 
nhạc Giao hưởng Hà Nội kết hợp cùng tứ tấu 
của Fabrice Alleman, một nghệ sĩ tên tuổi khác 
của Làng nhạc Jazz Bỉ và Châu Âu. Sau hai tối 
biểu diễn đáng nhớ này, chương trình có thể sẽ 
được tiếp nối vào năm 2014. 

Après leur premier film Rumba, La Fée du non-
sens et du surréalisme qui mâtine souvent 
l’expression de nos artistes aura émerveillé les 
spectateurs du Nord comme du Sud. 

/ Sau bộ phim đầu tay Điệu nhảy Rumba của 
đạo diễn Abel và Gordon, khán giả Miền Bắc 
cũng như Miền Nam một lần nữa lại ngây ngất 
và kinh ngạc khi thưởng lãm bộ phim Nàng 
Tiên, với nội dung đôi khi vô nghĩa và siêu thực, 
thường xuyên xen kẽ với cách biểu đạt của các 
nghệ sĩ.

Un été avec Anton qui décrit les ravages des 
colonies militaires qui marquent durablement 
des esprits trop jeunes pour développer un 
esprit critique. Ce voyage en Russie de la 
réalisatrice Jasna Krajinovic aura marqué les 
esprits.

/ Một mùa hè với Anton mô tả một Trung tâm 
huấn luyện quân sự hè dành cho thiếu niên, và 
những tháng ngày đó sẽ để lại dấu ấn đậm nét 
trong tâm trí các em. Chuyến du hành tại nước 
Nga xa xôi của nữ đạo diễn Jasna Krajinovic cũng 
để lại dấu ấn đậm nét trong tâm trí khán giả.

Ceux qui avaient fait partie de la formation 
délivrée par la réalisatrice au Studio du Film 
documentaire auront eu cette chance de 
découvrir l’envers du décor, les difficultés du 
tournage…

/ Những người tham dự khóa đào tạo do nữ đạo 
diễn Jasna Krajinovic hướng dẫn có thêm cơ hội 
khám phá những mặt trái của nghề làm phim 
tài liệu vất vả, nguy hiểm nhưng đầy đam mê, 
những khó khăn trong quá trình quay phim…

chuyến thăm làm việc tại thành phố Liège-Bỉ 
và hội kiến với Ngài Jean-Claude Marcourt, Phó 
Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp Vừa 
và Nhỏ, Ngoại thương, Công nghệ mới và Đào 
tạo Đại học.

Đây là cơ hội quí báu để khám phá những thế 
mạnh khoa học của thành phố Liège và đề cập 
những chương trình hợp tác trong tương lai 
trong các lĩnh vực công nghiệp và đào tạo nghề.
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Le trio
Samir Barris

sứ giả Long

Tam tấu Samir Barris

Et/và

alias Miam Monster Miam, autant de noms 
et de pseudonymes révélateurs du caractère 
facétieux de ce musicien polyforme qu’est 
Benjamin Schoos.
C’est le Gainsbourg-barre de Wallonie-
Bruxelles.
Aux ambitieux rock-critics qui souhaiteraient 
dresser le portrait de cet homme à la 
fois auteur, compositeur, patron de label, 
producteur, on aimerait répondre que Benjamin 
Schoos est avant tout une icône belge. Et qu’à 
l’image de son pays, la discographie foutraque 
de ce one-superman band se lit comme un 
tableau warholien, au carrefour des influences 
contemporaines, du rococo des soundtracks 
françaises 70’ à l’indie-pop anglaise en passant 
par le folk.
Alors, résumer la musique de Benjamin Schoos? 
Impossible. Mieux vaut encore l’écouter.

nghệ danh Miam Monster Miam, những cái tên 
và nghệ danh cho thấy rõ tính cách vui nhộn 
của nhạc công tài năng và đa năng Benjamin 
Schoos.
Anh là chàng Gainsbourg lãng tử của Wallonie-
Bruxelles.
Với các nhà phê bình nhạc rock mong muốn vẽ 
nên chân dung của chàng nghệ sĩ vừa là tác giả, 
nhạc sĩ, ông bầu, nhà sản xuất này, câu trả lời 
sẽ là Benjamin Schoos trước nhất là một biểu 
tượng của Bỉ. Và giống như hình ảnh của quê 
hương anh, danh sách các sáng tác có phần 
lạ lùng, bất thường của nghệ sĩ siêu nhân này 
trông tựa như một tác phẩm của họa sĩ Warhol, 
với những ảnh hưởng của các dòng nhạc đương 
đại, từ nhạc rococo trong các ca khúc phim của 
Pháp những năm 70 tới thể loại indie-pop của 
Anh và cả dòng nhạc folk.
Vậy nên, tóm tắt âm nhạc của Benjamin 
Schoos ư? Đó là điều không thể. Nên thưởng 
thức thì hơn.

04
/ 2014

Durant ce mois de mars, nous célébrons la 
Francophonie un peu partout au Vietnam.
Tandis que le Secrétaire général de l’OIF, 
S.E.M. Abdou Diouf sera reçu officiellement 
par les plus hautes Autorités du Vietnam, ci et 
là, chacun fêtera les mots et les lettres de la 
langue riche qu’est le français. Le trio Samir 
Barris viendra présenter et chanter les plus 
beaux poètes de cette langue, Baudelaire, 
Hugo, Verlaine au rythme d’influences pop, jazz 
ou bossa nova. 

Trong tháng 3, Ngày hội Pháp ngữ sẽ được tổ 
chức hầu như trên khắp đất nước Việt Nam.
Ngài Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ 
(OIF) Abdou Diouf sẽ thăm chính thức Việt Nam 
và hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, 
còn chúng ta sẽ tôn vinh một ngôn ngữ hết sức 
phong phú là tiếng Pháp. Tam tấu Samir Barris 
sẽ lưu diễn tại Việt Nam và giới thiệu tới công 
chúng những bài hát với ca từ của những nhà 
thơ nổi tiếng nhất của ngôn ngữ này, Baudelaire, 
Hugo, Verlaine, trên nền giai điệu của các thể 
loại nhạc pop, jazz hay bossa nova. 

03
/ 2014
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L’on pourrait ajouter… Let us discover Wallonia.

L’on définit en général une société par l’existence d’un projet commun 
porté par une collectivité et ayant pour but d’assurer son existence 
notamment en se faisant connaitre sur l’espace qu’elle ambitionne 
d’occuper.

Pour ce faire, la société se choisit une  image, qui correspond à sa nature, 
à ceux qui la composent.

Il en va ainsi des Etats, des Régions et des Villes également.

Résolument orientée vers le futur, la Wallonie s’est dotée d’un nouveau 
logo dont le cœur des points constitue un W.

Nichée au cœur de l’Europe et symbole de l’ouverture, son aura fait appel 
à l’intelligence et à l’humanité de ses interlocuteurs : feel inspired.

Ce sont désormais ces deux références que nous afficherons dans notre 
quotidien.

Chúng ta có thể thêm… Hãy cùng khám phá Wallonie.

Thường xã hội được định nghĩa thông qua sự tồn tại một dự án chung của 
một cộng đồng tập thể với mục đích đảm bảo sự tồn tại đó, đặc biệt để giới 
thiệu không gian mà cộng đồng đó mong muốn sở hữu.

Để đạt được mục đích đó, xã hội phải lựa chọn cho mình một hình ảnh, 
một hình ảnh phù hợp với bản chất của xã hội đó, với những con người 
tạo nên xã hội đó.

Đối với các Nhà nước, các Vùng hay các Thành phố đều như vậy.

Kiên định hướng tới tương lai, Vùng Wallonie đã trang bị một logo mới mà 
tâm điểm của các dấu chấm tạo thành chữ W.

Nằm ngay giữa trung tâm của Châu Âu và là biểu tượng của sự cởi mở, 
Vùng đất này mong muốn viện tới trí tuệ và tính nhân văn của các đối tác: 
feel inspired.

Hiện đó là hai tiêu chí chúng tôi xác định rất rõ ràng trong cuộc sống 
thường nhật.

Ps. Ce logo a déjà fait l’objet de nombreux détournements, n’hésitez pas, 

faites nous connaitre vos suggestions et idées …, nous publierons les 

meilleures.

Tái bút: Phải trải qua nhiều thay đổi mới đạt được sản phẩm là logo này, nên 

xin quí vị đừng do dự cho chúng tôi biết ý tưởng và gợi ý của quí vị…, chúng tôi 

sẽ đăng những ý tưởng tốt nhất. 


