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  3 - 10/1 : Mission à l’Institut de Chimie (VAST) de M. Jean – Luc Vasel 
(Université de Liège) dans le cadre du projet B7 Appui au développement de 
méthodologies et de technologies pour le traitement et la valorisation d’eaux 
fortement chargée en Azote.

  3-7/1 : Mission  de Monsieur Charles – Eric Clesse, (Université Libre de 
Bruxelles – ULB) pour les cours en droit social comparé à la Faculté de Droit 
de l’Université Nationale de Hanoi dans le cadre du projet A7 Coopération 
entre l’Université Libre de Bruxelles, l’ESCE – Ecole Supérieure du Commerce 
Extérieur de Hanoï, l’Université Nationale du Vietnam à Hanoï et l’Université de 
Droit de Ho Chi Minh Ville dans le domaine du droit. Dans le cadre du même 
projet, 13-17/2 : mission de Monsieur Eric David (ULB) à la Faculté de Droit 
de l’Université Nationale de Hanoi pour les cours en droit international pénal. 
9-23/3 : mission de Madame Nathalie Kapetanaki (ULB) à l’Université de 
Droit de Ho Chi Minh-Ville pour les cours en droit international de la propriété 
intellectuelle et du commerce électronique. 9-13/4 : mission de Madame 
Caroline Docclo (ULB) à l’Université de Droit de Ho Chi Minh-Ville pour les 
cours en droit fiscal des affaires.

  10/1 : Signature à Hanoi de la deuxième phase du projet de Valorisation 
du Français en Asie du Sud-Est (VALOFRASE). 5-9/3 : Atelier de planification 
du programme VALOFRASE, à Hanoi, dirigé par Luc Ameye, expert APEFE-
WBI. 28/5 : Comité Régional de Coordination de VALOFRASE, à Phnom 
Penh, avec la participation de Vu Thuy Duong, 1ère assistante de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles.

    30/1  – 17/2 : Visite à Hanoi, Hué et Ho Chi Minh-Ville de Mme Anne-
Françoise Counet et M. Edgar Fonck, responsables de l’A.P.F.F., Association de 
Promotion de la Francophonie en Flandre.

  1/2 - 13/4 : Stage à la Délégation Wallonie-Bruxelles de Mlle Marie-
Angélique Masson,  étudiante en sciences politiques de l’Université Libre de 
Bruxelles.

  13/2 – 26/2 : Mission de Mme Sarah Benruni et Mme Marie Postec, 
Professeurs de l’Ecole de La Cambre pour les formations en conservation 
en céramique et en peinture au Musée National d’Histoire dans le cadre 
du projet B4 Appui à la conservation-restauration du patrimoine muséal du 
Vietnam. Dans le cadre de ce même projet, 2-13/4 : Mission de Mme Estelle 
Van Geyts pour la formation en conservation et restauration d’œuvres d’art 
sur papier au Musée National d’Histoire..

  18/2 – 2/3 : Mission de Mme Patricia Kerres, Chef du Département 
de traduction  de l’Institut Libre Marie – Haps à l’Université de Hanoi 
dans le cadre du projet A2 Renforcement de la compétence des professeurs 
vietnamiens en didactique du français langue étrangère et en didactique de la 
traduction/interprétation.

  18 – 24/2 : Visite officielle à Hanoi, Hué et à Ho Chi Minh-Ville du Bureau 
du Parlement de la Fédération Wallonie – Bruxelles, présidé par M. Jean – 
Charles Luperto, Président du Parlement ainsi que les Députés, membres du 
Bureau (à l’invitation de l’Assemblée nationale du Vietnam – cfr pages 4-5).

  18-24/2 : Mission de M. François Pichault, et 2-9/4 : Mission de Mme 
Yasemin Arda, tous deux professeurs à l’Université de Liège, à l’Université de 
Génie Civil dans le cadre du projet A10 Master en Gestion industrielle. Dans le 
même cadre, 10-16/3 : Mission de Mme Marianne Snakers, Directrice des 
Relations internationales – HEC/ULg à l’Université de Génie Civil.

  22/2 – 29/2 : Mission à Phuoc Tich de Mme Anne-Françoise Cannella, 
Directrice a.i. du Centre des Métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu » de l’Institut 
du Patrimoine wallon, dans le cadre du projet B3 Préservation et promotion du 
patrimoine villageois dans le développement touristique – étude pilote et mise 
en application au village de poterie ancienne de Phuoc Tich avec l’Institut de la 
recherche sur la Culture et les Arts (VICAS), Branche de Hué.  Dans le cadre 
du même projet : 22/2 – 14/3 : Mission de M. Marcel Osvald, architecte-
charpentier chargé de la rénovation de la maison « ruong » à Phuoc Tich.

   27/2 – 3/3 : Mission à Hanoi de MM. Jean – Pierre Jacqmin et Yves 
Thiran, de la RTBF, pour des formations techniques à la Voix du Vietnam 
(VOV), dans le cadre du projet A12 Améliorer la qualité des émissions de la 
Voix du Vietnam.

Au jour le jour…Au jour le jour… SỰ KIỆN HỢP TÁC TỪNG NGÀY ...

   1-14/3 : Mission à Hanoi de M. Jean – Marc Léotard, Archéologue, 
Attaché au Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle 
de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie 
(DGO4) et Mme Nancy Verstraelen, Archéologue attachée du même Service, 
dans le cadre du projet B1 Conservation et  valorisation patrimoniale du site 
archéologique de la Citadelle impériale de Thang Long.

  5-9/3 : Mission à Hanoi de Mme Martine Labbée, Vice – Doyenne 
de la Faculté des Sciences, Professeur du Département d’Informatique de 
l’Université Libre de Bruxelles à l’Institut de Mathématique – Académie des 
Sciences et des Technologies du Vietnam.

  9-22/3 : Mission de M. Paul Tulkens, Professeur à la Faculté de Pharmacie 
et des Sciences biomédicales de l’Université Catholique de Louvain et du 
Professeur De Mol à l’Université de Pharmacie de Hanoi et à Da Nang dans 
le cadre du projet B13 Vers un usage rationnel des médicaments en milieu 
hospitalier au travers du renforcement de la capacité des professionnels de la 
santé en soins pharmaceutiques.

  10-16/3 : Mission à Hanoi, à Da Nang et à Ho Chi Minh-Ville de M. 
Jean – Claude Marcourt, Vice-Président des Gouvernements de Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Economie, des PME, 
du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l’Enseignement 
supérieur, ainsi que les Recteurs universitaires et les Chefs d’entreprises 
wallonnes dans le cadre de la mission économique au Vietnam présidée par 
le Prince Philippe et la Princesse Mathilde de Belgique (cfr pages 4-5 et 6-7).

   11-15/3 : Mission de M. Didier Giet (ULg) et son équipe de médecins 
à Hanoi  et à Ho Chi Minh Ville dans le cadre du projet B12 Mise en place de 
la Médecine de famille entre l’hôpital du Ministère de l’Agriculture, l’hôpital  
général de Thai Nguyen et le Département de Médecine Générale de l’ULg.

  17/3 à HCMV et 23/3 à Hanoi : Projections du film « A Pas De Loup » 
de Olivier Ringer dans le cadre du Festival du Film francophone.

  17/3 : Concert à Hanoi, au Théâtre de la Jeunesse,  de Cloé du 
Trèfle, chanteuse de Wallonie-Bruxelles, dans le cadre des Journées de 
la Francophonie au Vietnam. Le même jour, stand Wallonie-Bruxelles à 
l’ouverture de ces Journées à l’Université de Hanoi.

   20/3 : Dans le cadre de la célébration officielle de la Journée Internationale 
de la Francophonie, Cloé du Trèfle a représenté Wallonie – Bruxelles au concert 
à l’Opéra de Hanoi.

  19 – 29/3 : Mission de formation à Hué de Mme Frédérique Matton, et 
à Nha Trang de Mme Nathalie Lambert, expertes de l’Institut d’Arthur Haulot, 
dans le cadre du projet C1 Appui à la formation pédagogique et technique dans 
le secteur du Tourisme.

   27/3-27/9 : Bourse en faveur de Mlle Nguyen Yen Nhi, enseignante 
du Département de français de l’Université da Hanoi, pour le master en 
communication à l’Université Libre de Bruxelles dans le cadre du projet A3 
Conception d’un cursus de licence en communication en français et formation 
des professeurs en master de communication.

   1-10/4 : Mission de M. Yves Deville, professeur de l’Université Catholique 
de Louvain à l’Institut de la Francophonie pour l’Informatique (IFI) dans le 

cadre du  projet A11 Appui à l’enseignement et à la recherche à l’Institut de la 
Francophonie pour l’Informatique à Hanoï.

   2-4/4 : Participation du Délégué Wallonie-Bruxelles à l’Université 
francophone d’Eté de Siem Reap (Cambodge).

   2-13/4 : Mission de MM. Claude Lavallée, Serge Storelli, Marc Claerbout,  
Mme Kircali Ayten, formateurs, et M. Du Thanh Khiem, Directeur de l’Institut 
d’enseignement de Promotion sociale de Woluwe-Saint-Pierre, à la Maison 
d’Hôtes du Gouvernement dans le cadre du projet A13 Formation en hôtellerie: 
cuisine européenne, art de la table, art floral. Cette formation a touché 145 
participants venant des Maisons d’Hôtes du Gouvernement, de l’Assemblée 
Nationale, du Ministère de la Défense, des Cabinets du Gouvernement et 
du Comité Central du Parti communiste, ainsi que certains grands hôtels et 
restaurants à Hanoi, et également des épouses de diplomates étrangers et 
vietnamiens.

   5/4 : Concert du duo “Manou Gallo” au Théâtre de la Jeunesse, dans le 
cadre du Festival de Hué 2012. Dans le même cadre, 7-15/4 : nombreux 
concerts à Hué du groupe de Max Vandervorst et du duo Manou Gallo/Virna 
Nova.

  23-28/4 : Mission de M. Jean – Louis Tilleuil et Mme Marielle Crahay 
de l’Université Catholique de Louvain à l’Université de Hanoi dans le cadre 
du  projet A1 Soutien à la filière langue et littérature romane: français langue 
étrangère et études francophones (volet 1) et Soutien au Master et au Doctorat 
en Etudes francophones (volet 2).  Dans le cadre du même projet, 4-19/5 : 
Mission d’enseignement de MM. Vu Van Dai, Doyen du Département de la 
formation post-universitaire et Nguyen Van Nhan, Doyen du Département de 
français de l’Université de Hanoi à l’Université Catholique de Louvain.

   24/3 – 7/4 : Mission de M. Robert Rombout, professeur de l’Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS), et 1-8/4 : Mission de 
M. Thomas Gastinel, technicien de son de l’INSAS, à l’Université du Cinéma 
de Hanoi dans le cadre du projet A16 Coopération dans le domaine de 
l’audiovisuel et du cinéma.

   1 – 11/5 : Mission de M. Jean – Louis Pineau, Consultant, dans le 
cadre du projet B2 Mise en œuvre de la communication sur la valorisation et la 
protection du patrimoine du Quartier Ancien de Hanoi, en partenariat avec le 
Comité de Gestion du Vieux Quartier de Hanoi

    4-19/5 : Mission de Mlle Le Anh Van, chercheuse de  l’Institut de la 
Chimie – Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam (VAST) à 
l’Université de Liège dans le cadre du projet B7 Appui au développement de 
méthodologies et de technologies pour le traitement et la valorisation d’eaux 
fortement chargée en Azote.

  11-12/5 : 2èmes Journées de la Littérature européenne à Hanoi, avec 
une présentation spéciale des livres de Wallonie-Bruxelles, centrée sur la 
Bande Dessinée et la littérature jeunesse, le 12/5 à la Bibliothèque Nationale 
du Vietnam.

  30/5 – 8/6 : Mission à Hanoi de MM. Jean – Claude Servais, scénariste 
et auteur de Bande Dessinée et Jean Auquier, Directeur du Centre Belge 
de la Bande Dessinée dans le cadre du 3e Festival de la Bande dessinée au 
Vietnam.

  1 – 10/6 : Mission à Hanoi de M. Thierry Michel, réalisateur, pour la 
formation en analyse et écriture du scénario de film documentaire au Studio 
central du film documentaire et scientifique dans le cadre du projet A16 
Coopération dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma.

  8-18/6 (Hanoi) et 15-24/6 (Danang) : 4e Festival du Cinéma 
documentaire du Vietnam, avec pour Wallonie-Bruxelles le film « Les enfants 
sans ombre » de Bernard Balteau.

  14-26/6 : Mission en Belgique de M. Nguyen Dinh Luan, Recteur 
de l’Université de Hanoi et M. Nguyen Duc Hoa Cuong, Responsable du 
programme Management en Tourisme, pour signer la convention d’un 
programme de master en management du tourisme avec l’ULB dans le cadre 
du projet A3 Conception d’un cursus de licence en communication en français et 
formation des professeurs en master de communication.

với việc cấp học bổng đào tạo-nghiên cứu và tổ chức các đoàn 
công tác của các đối tác Việt Nam sang làm việc tại Bỉ. Mục « Sự 
kiện hợp tác hàng ngày » tổng hợp các hoạt động, nhất là hoạt 
động hợp tác văn hóa do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tổ chức 
và nêu tất cả các hoạt động hợp tác trao đổi giữa hai bên.

Trong chương trình hợp tác của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam/Wallonie-
Bruxelles, nhiều chuyến công tác của các chuyên gia Bỉ được tổ chức tại 
Việt Nam nhằm triển khai các dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam. Các 
chuyến công tác này, chủ yếu là các chuyến công tác tham gia giảng dạy, 
đào tạo sẽ do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tổ chức, điều phối, đồng thời 

Stand Wallonie – Bruxelles à l’Université de Hanoi  © DWB
Trại Wallonie – Bruxelles tại Hội trại Pháp ngữ – trường Đại học Hà Nội
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Quitter Hanoi…Quitter le Vietnam…
Après quatre années exaltantes qui sont passées comme 

un battement de cil, voici déjà venu le moment, pour ma 
famille et moi, de partir pour une nouvelle destination, dans le 
cadre du mouvement diplomatique Wallonie-Bruxelles.

Sans doute est-ce le temps du bilan, et je peux au moins 
citer le suivi de deux programmes de coopération Wallonie-
Bruxelles/Vietnam (avec à la clé des centaines de mission 
d’experts dans les deux sens), une Commission mixte, des 
partenariats réussis souvent 
au-delà des espérances… 
D’innombrables activités 
culturelles, dont la création, seuls 
ou avec d’autres, du Festival 
du Cinéma documentaire, du 
Festival de la Bande dessinée, du 
Festival de Danse contemporaine, 
des Journées des Littératures 
européennes, des Journées des 
Langues européennes… La 
création du réseau EUNIC des 
Instituts culturels européens… 
De nombreux programmes 
et activités dans le cadre de la 
Francophonie et du GADIF (Groupe 
des Ambassades, Délégation et 
Organisations internationales de la Francophonie) que j’ai 
eu l’honneur de présider… Des missions dans tout le pays et 
dans toute la région… Des accueils, innombrables et toujours 
très réussis, des plus Hautes Autorités académiques et surtout 
politiques de Wallonie-Bruxelles…

Au-delà de cette liste trop partielle pour rendre compte 
de l’intensité de ces années, je veux aussi mentionner les 
rencontres inoubliables, les complicités partagées, les amitiés 
solides…Des voyages dans tout le Vietnam, de l’extrême nord 
à l’extrême sud, en passant par les îles, le fond des océans et le 
sommet du Fan-Zi-Pan, ainsi que dans les pays alentours…

Et plus encore, un quotidien apprivoisé, enchanteur, dans 
Hanoi qui a su garder tout son charme, au Vietnam à la croisée 
des chemins, entre les défis de son développement et la 
vivacité de ses traditions.

Voici aussi venu le temps de la tristesse et de l’exaltation.
L’exaltation devant un nouveau pays à découvrir, des défis 

à relever, des joies à vivre pleinement.
La tristesse à l’idée de partir, le cœur serré et l’âme en peine, 

et de laisser derrière nous tout un pan de notre vie, et quantité 
d’amis.

C’est, enfin, le temps de dire, simplement, « merci », à toutes 
celles et tous ceux, partenaires vietnamiens ou internationaux 
de notre coopération, public, amis de la Délégation, qui nous 
ont accompagnés tout au long de ce séjour et qui l’ont embelli 
de leur présence souvent complice. Merci, aussi, et surtout, 
aux équipes de Wallonie-Bruxelles à Bruxelles et au Vietnam, 
de l’AWEX, de l’APEFE et bien sûr de la Délégation. Nous 
emportons avec nous une part de leur gentillesse et de leur 
sourire.

Un mot encore, un dernier, pour souhaiter à mon successeur 
un séjour aussi réussi que le nôtre, aussi passionnant, aussi 
heureux.

Partir, c’est mourir un peu, dit l’adage. Quitter Hanoi, c’est 
mourir beaucoup.

 
Franck Pezza
Délégué Wallonie-Bruxelles au Vietnam
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Xa rời Hà Nội… Xa rời Việt Nam…
Sau 4 năm đầy hứng khởi trôi qua tựa như cái chớp mắt, giờ đã đến 

lúc gia đình tôi và tôi lên đường đến một chân trời mới, trong khuôn khổ 
chương trình luân chuyển ngoại giao của Wallonie-Bruxelles.

Chắc chắn đây là lúc điểm lại những gì đã thực hiện trong khoảng 
thời gian đó, và tôi có thể ít nhất kể ra sự liên tục của hai chương trình 
hợp tác Wallonie-Bruxelles/Việt Nam (với hàng trăm chuyến công tác 
của các chuyên gia sang hai nước), một Ủy ban hỗn hợp, những dự án 
hợp tác thành công thường vượt quá cả mong đợi… Vô số hoạt động 

văn hóa, trong đó phải kể đến việc khởi 
xướng, do một mình Phái đoàn hoặc với 
các đối tác khác, Liên hoan Phim Tài liệu 
quốc tế tại Việt Nam, Liên hoan Truyện 
tranh tại Việt Nam, Liên hoan Múa đương 
đại, Những Ngày Văn học Châu Âu, Những 
Ngày Ngôn ngữ Châu Âu… Việc thành lập 
EUNIC, Mạng lưới các Cơ quan Văn hóa 
Châu Âu… Rất nhiều chương trình và hoạt 
động trong khuôn khổ Những ngày Pháp 
ngữ và GADIF (Nhóm các Đại sứ quán, 
Phái đoàn và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ) 
mà tôi có hân hạnh đảm đương cương vị 
Chủ tịch… Những chuyến công tác khắp 
mọi miền đất nước và khắp cả khu vực… 
Những dịp đón tiếp, nhiều không kể xiết 
và luôn luôn thành công rực rỡ, các nhà 

lãnh đạo cấp cao nhất của các Trường Đại học, Học viện và đặc biệt của 
chính quyền Wallonie-Bruxelles…

Tất cả những gì kể trên chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những 
hoạt động đã thực hiện trong 4 năm qua, và tôi hết sức mong muốn 
nhắc tới những cuộc gặp không thể nào quên, những mối đồng cảm, 
những tình bạn vững bền… Những chuyến du ngoạn khắp 4 phương 
trời Việt Nam, từ địa đầu cực Bắc tới địa đầu cực Nam, băng qua các hòn 
đảo, xuống đáy biển sâu thẳm và lên đỉnh Phan Xi Păng cao ngút trời 
mây, cũng như ở các nước lân cận…

Và còn hơn thế nữa, một cuộc sống thường nhật yên bình, quyến rũ 
ở thủ đô Hà Nội, nơi biết gìn giữ vẻ duyên dáng của mình và ở Việt Nam, 
xứ sở đang ở ngã ba đường, giữa những thách thức để phát triển và sự 
tiếc nuối về một nếp sống truyền thống đang dần mất đi…

Đây cũng là thời điểm nỗi buồn và niềm hứng khởi đan xen.
Hứng khởi vì sắp được khám phá một xứ sở mới, sắp phải đối diện 

với những thách thức mới và những niềm vui được thỏa.
Nỗi buồn trước ý nghĩ sắp phải đi, trái tim bị bóp nghẹt và tâm can 

đau đớn, vì phải để lại sau lưng cả một quãng đời, và biết bao người 
bạn.

Và cuối cùng, đã đến lúc để nói, chỉ đơn giản thôi, một từ «Xin cảm 
ơn», đến tất cả những đối tác Việt Nam hay quốc tế đã hợp tác với chúng 
tôi, đến công chúng, những người bạn của Phái đoàn, những người đã 
đi cùng chúng tôi suốt một chặng đường dài trong thời gian nhiệm 
kỳ của tôi, những người đã khiến cho những năm tháng cuộc đời của 
chúng tôi ở xứ sở này đẹp hơn nhờ sự hiện diện của họ, sự đồng cảm 
của họ. Cũng xin đặc biệt Cảm ơn các ê-kíp của Wallonie-Bruxelles tại 
Bruxelles và tại Việt Nam, AWEX-Cơ quan Ngoại thương và Đầu tư Vùng 
Wallonie, APEFE-Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở Nước ngoài, 
và tất nhiên cả Phái đoàn nữa. Chúng tôi ra đi mang theo một phần tấm 
lòng tử tế và nụ cười của họ. 

Và một lời nữa, lời cuối cùng, để chúc cho người kế nhiệm tôi một 
nhiệm kỳ với những năm tháng cũng thành công như chúng tôi, cũng 
đầy đam mê và hạnh phúc như thế. 

Ngạn ngữ có câu «Ra đi là chết trong lòng một chút». Rời xa Hà Nội, 
trái tim rỉ máu rất nhiều.

Franck Pezza
Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

Bâtonnets d’encens, Hué 2012 © DWB
Phơi tăm hương, Huế 2012
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Du 11 au 16 mars une mission économique emmenée 
par le couple princier de Belgique, avec plus de �00 
participants, dont plusieurs Ministres, de très nombreux 
chefs d’entreprise ainsi que des Autorités académiques, 
s’est déroulée à Hanoi et Ho Chi Minh Ville principalement. 
Cette mission, organisée par l’Ambassade de Belgique, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles et les Bureaux 
économiques des Régions belges dont l’AWEX, a eu un 
très grand impact et rencontré un très grand succès, 
notamment pour le développement des échanges 
économiques (cfr pages 6-7).

A l’invitation du Président de l’Assemblée Nationale 
du Vietnam, qui avait lui-même été reçu à Bruxelles, une 
délégation du Bureau du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles emmenée par le Président du 
Parlement Monsieur Jean-Charles Luperto, a réalisé une 
visite de travail au Vietnam du 18 au 2� février. Monsieur 
Luperto et sa délégation se sont rendus à Hanoi, Hué et Ho 
Chi Minh Ville, et ont été partout reçus avec les plus grands 
honneurs, en particulier par le Président de l’Assemblée 
nationale du Vietnam, Monsieur Nguyen Sinh Hung, par 
la Vice – Présidente de l’Assemblée Nationale, Madame 
Tong Thi Phong, ou encore par le Vice - Premier Ministre 
du Gouvernement, M. Hoang Trung Hai. Des rencontres 
au plus haut niveau ont également été réalisées avec 
le Parti Communiste du Vietnam et le ministère des 
Affaires étrangères, ainsi qu’avec les Président(e)s des 
Conseils Populaires de Hanoi, Hué et Ho Chi Minh Ville. La 
délégation parlementaire Wallonie-Bruxelles a également 
visité un certain nombre de projets de coopération que 
Wallonie-Bruxelles développe dans les trois villes, tel que 
le projet de mise en valeur du patrimoine touristique du 
village de Phuoc Tich, dans la Province de Thua Thien Hué, 
apportant à ces projets un réel soutien et une grande 
visibilité. Deux réceptions avec l’ensemble des partenaires 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles ont également été 
réalisées à Hanoi et HCMV. 

Au bout de cette semaine de visite extrêmement 
chargée mais palpitante, Monsieur Luperto et sa 

IMPORTANTE VISITE DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 
MONSIEUR JEAN-CHARLES LUPERTO, AU VIETNAM

délégation sont repartis ravis de l’accueil qui leur a été 
prodigué par l’ensemble des Autorités vietnamiennes, 
et très heureux de la qualité de la coopération qui se 
développe à tous niveaux entre Wallonie-Bruxelles et le 
Vietnam.

M. Jean – Charles Luperto et M. Nguyen Sinh Hung © DWB
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Jean-Charles Luperto

FORTE PARTICIPATION DE WALLONIE-BRUXELLES LORS DE LA VISITE AU VIETNAM DE L.A.R LE PRINCE PHILIPPE 
ET LA PRINCESSE MATHILDE DE BELGIQUE

Une très importante délégation de Wallonie-Bruxelles 
a pris part à cette mission. Composée d’hommes d’affaires, 
de Recteurs et de Professeurs d’Universités, et de hauts 
fonctionnaires, elle était emmenée par Monsieur Jean-
Claude Marcourt, Vice-Président des Gouvernements de 
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre 
de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur, des 
Technologies nouvelles et de l’Enseignement supérieur. 
Outre sa participation à la mission princière proprement 
dite (rencontres avec les plus Hautes Autorités du Vietnam, 
séminaires économiques, visites d’entreprises), Monsieur 
Marcourt a également participé à des séminaires de type 
académique (notamment sur les Etudes en Belgique et 
sur les transferts de technologie universités-entreprises) 
et a eu le temps de visiter et d’apporter son soutien à 
quelques projets de coopération universitaire entre le 
Vietnam et Wallonie-Bruxelles. Une journée spéciale 
« Wallonie-Bruxelles » a également été organisée le 1� 
mars à Danang, où l’Université de Liège est très active, et 
où une Déclaration d’Intention (MOU) a été signée entre 
Wallonie-Bruxelles et la Ville de Danang.

On notera également que pendant son séjour S.A.R la 
Princesse Mathilde a visité plusieurs projets de coopération 
que Wallonie-Bruxelles développe au Vietnam, en 
médecine de proximité et en archéologie notamment.

Une semaine de visite extrêmement dense donc pour 
la Délégation Wallonie-Bruxelles, mais au succès garanti !S.A.R la Princesse Mathilde au poste pilote de Médecine Familiale de la Commune Chuong Duong, du District Thuong Tin, Hanoi © DWB

Công nương Mathilde thăm Trạm Y tế Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Hà Nội – Trạm thí điểm về Y học Gia đình 
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Sau một tuần viếng thăm và làm việc với 
chương trình bận rộn nhưng cũng hết sức thú vị, 
Chủ tịch Luperto và đoàn đại biểu đã rời Việt Nam 
với những tình cảm đặc biệt vì sự đón tiếp trọng 
thị mà các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã 
dành cho đoàn, và cũng hết sức vui mừng về chất 
lượng hợp tác đang phát triển ở tất cả các cấp giữa 
Wallonie-Bruxelles và Việt Nam.

Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN 
Việt Nam, người trước đó đã được đón tiếp trọng 
thị tại thủ đô Bruxelles, một đoàn đại biểu của Ủy 
ban Thường vụ Nghị viện Wallonie-Bruxelles do  
Chủ tịch Nghị viện Jean-Charles Luperto dẫn đầu, 
đã thực hiện chuyến viếng thăm và làm việc chính 
thức tại Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2. 
Ông Luperto và đoàn đại biểu đã tới Hà Nội, Huế và 
thành phố Hồ Chí Minh, và ở bất cứ thành phố nào, 
đoàn cũng được đón tiếp một cách trọng thị nhất, 
đặc biệt, đoàn đã được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, 
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bà 
Tòng Thị Phóng, hay Phó Thủ tướng Chính phủ, Ông 
Hoàng Trung Hải, đón tiếp. Đoàn cũng đã gặp gỡ 
các vị lãnh đạo cao nhất của Văn phòng Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao, cũng như 
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các thành phố Hà Nội, 
Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Nghị 
viện Wallonie-Bruxelles cũng đi tham quan một số 
dự án hợp tác mà Wallonie-Bruxelles triển khai tại 3 
thành phố, như dự án phát huy giá trị di sản và phát 
triển du lịch Làng cổ Phước Tích ở tỉnh Thừa Thiên-
Huế, và như vậy, đã mang lại cho những dự án này 
một sự hỗ trợ thực sự và một khả năng nhận diện 
mới. Hai buổi tiếp đón chiêu đãi tất cả các đối tác 
của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles cũng đã được tổ 
chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

La Délégation parlementaire de Wallonie - Bruxelles en visite à l’Université de Hanoi © DWB
Đoàn đại biểu Nghị viện Wallonie – Bruxelles thăm trường Đại học Hà Nội

CHUYẾN VIẾNG THĂM QUAN TRỌNG TẠI VIỆT NAM CỦA 
CHỦ TỊCH NGHỊ VIỆN WALLONIE-BRUXELLES, ÔNG JEAN-CHARLES LUPERTO

Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 3, một phái đoàn kinh tế do 
Thái tử và Công nương Vương quốc Bỉ dẫn đầu, với hơn 300 
thành viên trong đó có nhiều Bộ trưởng, rất nhiều Giám đốc 
doanh nghiệp và những người đứng đầu các trường Đại học, đã 
tới làm việc chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến 
viếng thăm chính thức này do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ, Phái 
đoàn Wallonie-Bruxelles và các Cơ quan Kinh tế và Thương mại 
của các Vùng ở Bỉ, trong đó có AWEX - Cơ quan Ngoại thương và 
Đầu tư Vùng Wallonie tại thành phố Hồ Chí Minh- tổ chức, đã có 
một tầm ảnh hưởng rất lớn và đã thành công rực rỡ, đặc biệt cho 
sự phát triển trao đổi kinh tế giữa hai nước (xem trang 6-7).

Một đoàn đại biểu quan trọng của Wallonie-Bruxelles đã 

tham gia phái đoàn này. Đoàn đại biểu gồm các Doanh nhân, 
Hiệu trưởng và Giáo sư của các trường Đại học, các quan chức 
cấp cao, do Ông Jean-Claude Marcourt, Phó Thủ hiến Vùng 
Wallonie và Cộng đồng Wallonie-Bruxelles kiêm Bộ trưởng Kinh 
tế, các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngoại thương, Công nghệ mới 
và Đào tạo Đại học dẫn đầu. Bên cạnh việc tham gia những hoạt 
động quan trọng của đoàn Thái tử (gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao 
nhất của Việt Nam, tham gia hội thảo kinh tế, thăm các doanh 
nghiệp), ông Marcourt còn tham gia những buổi hội thảo với các 
Viện và Trường Đại học (đặc biệt là Diễn đàn Giáo dục Bỉ và Hội 
thảo về việc chuyển giao công nghệ giữa các Trường Đại học và 
Doanh nghiệp) và khẳng định sự hỗ trợ đối với một vài dự án 
hợp tác Đại học giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles. Một ngày 
đặc biệt mang tên «Wallonie-Bruxelles» cũng được tổ chức vào 
ngày 14 tháng 3 tại thành phố Đà Nẵng, nơi mà trường Đại học 
Liège có rất nhiều hoạt động, và nơi mà một Biên bản ghi nhớ đã 
được ký kết giữa Wallonie-Bruxelles và thành phố Đà Nẵng.

Cũng xin ghi nhận là trong chuyến viếng thăm và làm việc tại 
Việt Nam, Công nương Mathilde đã đi thăm nhiều dự án hợp tác 
mà Wallonie-Bruxelles triển khai tại Việt Nam, đặc biệt là chương 
trình bác sĩ gia đình và dự án bảo tồn và phát huy giá trị khảo cổ 
tại Hoàng thành Thăng Long.

Một tuần viếng thăm với chương trình dày đặc mà Phái đoàn 
Wallonie-Bruxelles phải chuẩn bị, nhưng kết quả đạt được vô 
cùng mỹ mãn!

Cérémonie de signature de l’Accord de Coopération entre la Ville de Da Nang et Wallonie-Bruxelles © DWB
Lễ kí Bản Ghi nhớ về Hợp tác giữa Thành phố Đà Nẵng và Wallonie - Bruxelles

WALLONIE-BRUXELLES THAM GIA TÍCH CỰC VÀO CHUYẾN VIẾNG THĂM TẠI VIỆT NAM CỦA NGÀI THÁI TỬ 
VƯƠNG QUỐC BỈ PHILIPPE VÀ CÔNG NƯƠNG MATHILDE 
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A la tête de la plus imposante délégation nationale 
jamais rassemblée pour une mission économique au 
Vietnam, le Prince Philippe en étroite collaboration avec 
l’AWEX et WBI a mis en avant les savoir-faire wallons et 
a contribué à affirmer l’image de nos entreprises sur le 
marché vietnamien.

La délégation wallonne, forte de près d’une centaine 
de personnes issues essentiellement du monde des 
Affaires et des Universités, a démontré le dynamisme de 
notre région et l’intérêt croissant de nos entreprises et de 
nos opérateurs pour le pays.

Comme l’a rappelé judicieusement le Vice-Président 
des Gouvernements de Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Economie, des PME, du 
Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de 
l’Enseignement supérieur, Mr. Jean-Claude Marcourt : 
« l’ASEAN en général et le Vietnam en particulier sont  
devenus au fil des ans, des pôles de croissance au sein de 
la zone Asie et une priorité pour nos exportateurs et nos 
investisseurs ».

Avec plus de �0 entreprises et universités, les 
participants wallons ont fait forte impression auprès des 
partenaires vietnamiens.

Non content de promouvoir nos opérateurs dans 
les deux principales mégapoles du Vietnam, le Ministre 
Marcourt a également souhaité marquer notre intérêt 
pour des villes à fort potentiel de développement comme 
par exemple  Da Nang.  Le point d’orgue de cette journée 
« en Province » a été marqué par la signature d’un accord 
de coopération entre la Ville de Da Nang et Wallonie-
Bruxelles.  Le ministre a également profité de sa visite 
pour présider la cérémonie de remise des diplômes pour 
la maîtrise en logistique mise en place à l’Université de 
Da Nang en très étroite coopération avec l’Université de 
Liège.

Au niveau purement économique, les Wallons de 
la  mission ont enregistré de nombreux succès et nos 
opérateurs sont parvenus à mieux se faire connaitre sur 
un marché vietnamien ultra-compétitif.

Nous félicitons tout spécialement les entreprises 
suivantes qui se sont particulièrement distinguées lors de 
la mission :

AMB – traitement des déchets médicaux : signature 
d’un MOU avec URENCO Hanoi

BALTEAU – Traitement des eaux usées : signature d’un 
MOU avec Saigon Water Company (SAWACO)

BELOURTHE – Céréales pour enfants : signature 
d’un accord de distribution exclusive sur le marché 
vietnamien

GPC – Production de chocolat : Création d’une Joint-
Venture avec l’entreprise belge PURATOS pour étendre les 
activités à l’intérieur du Vietnam

HAMON – Tour de refroidissement/filtre anti-pollution : 
Inauguration du bureau de représentation à Hanoi

IBA – Cyclotron : Signature d’un MOU avec l’hôpital 
de Hué

SOPURA – Détergent pour l’industrie agro-
alimentaire : Signature d’un accord de location avec la 
zone industrielle Linh Trung III

SPACEBEL – Accord/lettre d’intention avec  l’Académie 
Vietnamienne des Sciences et des Technologies pour la 
fourniture d’un micro-satellite d’observation de la terre.

D’ores et déjà, des visites de suivi ont eu lieu et les 
projets se concrétisent comme prévu.

Cette mission qui fut une grande réussite pour tous, 
est aussi un gage de succès futurs pour nos entreprises 
et les forces économiques vietnamiennes avec qui elles 
entretiennent des contacts toujours plus soutenus.

Gageons que les retombées médiatiques en Belgique 
et en Wallonie auront mis l’eau à la bouche des entreprises 
qui n’ont pas eu la chance de participer à ce beau succès.

MISSION PRINCIERE AU VIETNAM : LA WALLONIE EN POINTE

SAR le Prince Philippe de Belgique au séminaire sur l’Espace, organisé à l’Université nationale du Vietnam à Hanoi © AWEX
Ngài Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe phát biểu tại Hội thảo về Không gian tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Du 11 au 16 mars, une très nombreuse délégation d’hommes d’affaires et universitaires 
belges, dont de nombreux wallons, s’est rendue au Vietnam sous la haute autorité de SAR le 
Prince Philippe accompagné pour l’occasion par son épouse, la Princesse Mathilde

Cérémonie de remise de diplômes du master en logistique et transport à l’Université de Danang, avec l’ULg © AWEX
Lễ trao bằng Thạc sĩ liên kết về vận tải - kho vận giữa Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Liège
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được biết đến nhiều hơn tại một thị trường siêu cạnh 
tranh.

Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các doanh nghiệp 
sau đây rất nổi bật trong phái đoàn:

AMB xử lý chất thải y tế : ký biên bản ghi nhớ với công 
ty URENCO Hà Nội.

BALTEAU xử lý nước thải : ký biên bản ghi nhớ với 
Công ty Cấp nước Tp. Hồ Chí Minh.

BELOURTHE bột ngũ cốc cho trẻ em: ký thỏa thuận về 
việc phân phối sản phẩm tại trường Việt Nam.

Grand Place Chocolate sản xuất sô-cô-la: thành lập 
một liên doanh với doanh nghiệp Bỉ Puratos để mở rộng 
hoạt động tại Việt Nam.

HAMON tháp giải nhiệt /lọc chống ô nhiễm : khai 
trương văn phòng đại diện tại Hà Nội.

IBA máy cyclotron : ký biên bản ghi nhớ với bệnh viện 
Huế.

SOPURA sản phẩm tẩy rửa cho công nghiệp thực 
phẩm : ký thỏa thuận thuê đất tại khu chế xuất Linh Trung 
III.

SPACEBEL ký thỏa thuận với Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam để cung cấp một vệ tinh nhỏ quan sát trái 
đất.

Từ đó đến nay, các chuyến công tác theo dõi dự án đã 
được thực hiện và cho biết các dự án được cụ thể hóa như 
dự kiến. 

Chuyến viếng thăm quan trọng này đạt kết quả mỹ 
mãn đối với tất cả các bên. Chuyến thăm còn đảm bảo 
cho sự thành công trong tương lai của các doanh nghiệp 
Vùng Wallonie và các tập đoàn kinh tế của Việt Nam hiện 
đang duy trì liên hệ thường xuyên.

Nhờ vào các phương tiện Truyền thông tại Bỉ và tại 
Wallonie, các doanh nghiệp không tham gia vào Phái 
đoàn kinh tế lần này sẽ biết đến các hoạt động phong phú 
và thành công của đoàn. AW

EX

Dẫn đầu một phái đoàn quốc gia về kinh tế đến Việt 
Nam, Ngài Thái tử Philippe cùng với sự hợp tác chặt chẽ 
với Cơ quan Ngoại Thương và Đầu tư Vùng Wallonie và 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Wallonie-Bruxelles, đã đem đến 
những kỹ năng của Vùng Wallonie và đã đóng góp vào 
việc khẳng định hình ảnh của các doanh nghiệp Vùng 
Wallonie tại thị trường Việt Nam.

Phái đoàn Vùng Wallonie với gần một trăm người chủ 
yếu là doanh nhân và lãnh đạo các trường đại học,  đã 
chứng tỏ sự năng động của Vùng Wallonie và sự quan 
tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Vùng Wallonie 
với đất nước này.

Cũng như Ông Jean-Claude Marcourt, Phó Thủ hiến 
Vùng Wallonie và Cộng đồng Wallonie-Bruxelles kiêm 
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Doanh Nghiệp vừa và nhỏ, Ngoại 
thương, Công nghệ mới và Đào tạo Đại học, đã nhắc nhở 
một cách chí lý: “ Cùng với năm tháng, khối ASEAN nói 
chung và Việt Nam nói riêng đã trở thành những cụm 
tăng trưởng trong khu vực châu Á và là điểm ưu tiên cho 
các nhà xuất khẩu và đầu tư của Vùng Wallonie.”

Với hơn 40 doanh nghiệp và trường đại học, các đại 
biểu Vùng Wallonie đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với các 
đối tác Việt Nam.

Không hài lòng với việc xúc tiến cho các doanh nghiệp 
của Vùng tại hai thành phố lớn của Việt Nam, Bộ trưởng 
Marcourt đã bày tỏ sự  quan tâm tới các thành phố có 
tiềm năng phát triển như Đà Nẵng. Điểm quan trọng của  
một ngày ở “Tỉnh” đã được đánh dấu qua việc ký kết một 
thỏa thuận hợp tác giữ thành phố Đà Nẵng và Wallonie-
Bruxelles. Bộ trưởng cũng nhân chuyến viếng thăm này 
chủ trì lễ trao bằng cao học về vận tải-kho vận tại Đại học 
Đà Nẵng phối hợp cùng với trường Đại học Liège. 

Về mặt kinh tế, các doanh nhân Vùng Wallonie tham 
dự phái đoàn đã ghi được nhiều thành công và họ cũng 

PHÁI ĐOÀN THÁI TỬ BỈ ĐẾN VIỆT NAM - VÙNG WALLONIE NỔI BẬT

Từ ngày 11 đến 16 tháng 3, một phái đoàn lớn gồm các doanh nhân và lãnh đạo các trường đại 
học Bỉ, trong đó có nhiều doanh nhân và trường đại học đến từ Vùng Wallonie, đã đến Việt Nam dưới 
sự chủ trì của Ngài Thái tử Philippe cùng với phu nhân - Công nương Mathilde

M. Marcourt au séminaire “Agro Industry and Aquaculture” organisé à Ho Chi Minh Ville dans le cadre de la mission princière © AWEX
Ông Marcourt dự Hội thảo « Ngành chế biên nông sản – Nuôi trồng thủy sản” tại TP. HCM tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngài Thái tử

Cérémonie de signature de Sopura à Linh Trung © AWEX
Lễ kí kết Thỏa thuận thuê đất giữa Sopura và Linh Trung
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Au mois d’avril passé, dans le cadre du 
programme REG100 de l’APEFE, 2 experts Québécois 
se sont rendus au Laos pour finaliser  la rédaction du 
nouveau programme de mécanicien agricole. En effet, 
ces 2 dernières années, les cadres laotiens ont établi 
un nouveau programme pour un nouveau métier, 
programme mis au point suivant une approche par 
les compétences professionnelles, totale nouveauté 
dans ce pays.

Après avoir été formé à cette nouvelle approche 
qui privilégie la liaison emploi/formation (c’est-
à dire que la formation doit réellement coïncider 
aux besoins du marché du travail), des cadres, 
enseignants, associés à des représentants de 
travailleurs du secteur professionnels concernés 
(Toyota, Kubuta, etc) ont élaboré sous la supervision 
et avec l’appui du programme REG100 un véritable 
curriculum de formation.

Ce mois d’avril dernier a donc vu la rédaction d’un 
référentiel d’évaluation, permettant de réellement 
analyser les compétences acquises des étudiants 
durant la formation et d’un devis d’implantation qui 
est pour le moment soumis à la Banque asiatique 
de développement qui a déjà marqué un accord de 
principe afin d’assurer la fourniture  des derniers 
équipements nécessaires à la mise en place de cette 
formation.

En septembre donc, � écoles débuteront 
ce programme de � ans dans leurs murs ; il s’agit 
de L’École technique et professionnelle de la 

province de Khammouane, de L’École technique 
et professionnelle intégrée de la province 
de Xiengkhouang, de l’École technique et 
professionnelle intégrée  de  la province d’Oudom 
Xaï et pour Vientiane, de  L’École technique Lao-
Allemand.

Environ 1�0 étudiants vont expérimenter 
ce programme, mais au préalable, il sera encore 
nécessaire de former techniquement les futurs 
enseignants (la formation pédagogique ayant déjà 
eu lieu), particulièrement en système hydraulique, 
afin qu’ils soient prêts à enseigner dans ce nouveau 
cursus ! Pour ce faire une coopération est en train de 
se nouer avec une école professionnelle thaïlandaise 
(les langues thai et lao étant similaires, ceci limite les 
problèmes linguistiques d’une formation à l’étranger) 
afin d’accueillir ces enseignants pendant � semaines.

Mais le Vietnam n’est pas en reste, puisque les 
21 et 22 mai derniers les cadres du ministère de 
l’éducation et de la formation ainsi que des enseignants 
de � écoles pilotes ( Ecole secondaire de l’Indochine 
(Hochiminh-ville), Ecole supérieure de Technologie 
de Danang, Ecole supérieure de Technologie de 
Thu Duc (Hochiminh-Ville),  Ecole supérieure de Hai 
Duong) ont travaillé à une relecture et une adaptation 
normative de 2 nouveaux programmes mis au point 
dans le cadre du REG100 pour une implantation, 
également en septembre 2012. Ces programmes 
touchent les métiers de  « gestionnaire de grands 
magasins » et de « gestionnaire de stock ».

REG100 - APEFE : 3 nouveaux programmes de formation implantés au Laos 
et au Vietnam !

Le programme régional en formation technique et professionnelle de l’APEFE monte en puissance : 
la rentrée de septembre verra 3 nouveaux programmes implantés dans 8 écoles professionnelles de ces 
2 pays !

Remise officiel par l’administrateur de programme au Directeur général adjoint de la FPT au Laos du programme 
de formation de “mécanicien agricole”  élaborés par les cadres laotiens 

Cán bộ quản trị chương trình bàn giao chính thức chương trình đào tạo nghề « cơ khí nông nghiệp », 
đã được các cán bộ Lào soạn thảo, cho Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo nghề - Bộ Giáo dục Lào 

Formation en ingénierie de la formation au Ministère de l’Education et de la Formation – mai 2012                                                                      © APEFE
Đào tạo về Công nghệ giáo dục tại Bộ Giáo dục&Đào tạo - tháng 5/2012

©
 AP
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lồng ghép Oudom Xaï và tại Vientiane là Trường 
Kỹ thuật Lào – Đức.

Có khoảng 150 học viên sẽ thử nghiệm chương 
trình này, nhưng trước tiên, cần đào tạo kỹ thuật 
cho các giảng viên tương lai (đã qua đào tạo 
phương pháp sư phạm), đặc biệt  về hệ thống thủy 
lợi, để họ có thể sẵn sàng giảng dạy chương trình 
mới! Với mục đích này, một mối quan hệ hợp tác 
đang được xây dựng với một trường nghề Thái Lan  
(ngôn ngữ Lào và Thái có sự tương đồng, sẽ hạn 
chế các vấn đề về ngôn ngữ khi gửi người đi học ở 
nước ngoài), các giáo viên liên quan sẽ được gửi đi 
học ở Lào trong khoảng thời gian 3 tuần. 

Việt Nam cũng không hề chậm trễ, ngày 21 
và 22/5 vừa qua, các cán bộ của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, cùng với các giáo viên của 4 trường điểm 
(trường trung cấp nghề Đông Dương – TP Hồ Chí 
Minh, trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng, trường 
Cao đẳng công nghệ Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh và 
trường Cao đẳng nghề Hải Dương) đã cùng nhau 
làm việc để hoàn thiện hai chương trình đào tạo, 
cũng sẽ được đưa vào giảng dạy từ tháng 9/2012. 
Đó là hai nghề « quản lý siêu thị » và « quản lý kho 
hàng ».

A
PE

FE

Tháng tư vừa qua, trong khuôn khổ chương 
trình REG100 của APEFE, hai chuyên gia người 
Québéc đã đến Lào để hoàn thành công tác soạn 
thảo chương trình đào tạo cho nghề cơ khí nông 
nghiệp. Hai năm vừa qua, các cán bộ Lào đã cùng 
nhau soạn thảo chương trình đào tạo cho nghề 
mới theo phương pháp tiếp cận theo kỹ năng, 
phương pháp hoàn toàn mới ở quốc gia này. 

Sau khi được học về phương pháp mới, vốn 
dành ưu tiên cho quan hệ nghề - đào tạo (nghĩa 
là đào tạo phải thực sự phù hợp với nhu cầu của 
thị trường lao động), các cán bộ, giáo viên, bao 
gồm cả đại diện người lao động đến từ các công 
ty trong ngành liên quan (Toyota, Kubuta, v.v.) đã 
cùng nhau xây dựng một chương trình đào tạo 
mới, dưới sự giám sát và với sự hỗ trợ của chương 
trình REG100.

Cũng trong tháng tư vừa qua, chuẩn đánh giá 
đào tạo đã được hoàn thành, cho phép phân tích 
các năng lực cần có của học sinh trong suốt khóa 
đào tạo và đề xuất trang thiết bị hiện đang được 
trình cho Ngân hàng Phát triển châu Á để xin tài 
trợ. Ngân hàng Phát triển châu Á hiện đã chấp 
thuận về mặt nguyên tắc trang bị các máy móc 
cần thiết để triển khai khóa đào tạo này.

Vào tháng chín, 4 trường sẽ bắt đầu giảng dạy 
chương trình này trong vòng 3 năm; đó là các cơ sở : 
Trường Kỹ thuật nghề tỉnh Khammouane, Trường Kỹ 
thuật nghề tỉnh Xiengkhouang, Trường Kỹ thuật nghề 

REG100 - APEFE : 3 chương trình mới về đào tạo được đưa vào áp dụng tại 
Lào và Việt Nam ! 

Chương trình hợp tác trong khu vực về đào tạo nghề kỹ thuật do APEFE khởi xướng đang 
phát triển mạnh mẽ : vào năm học mới tới, ba chương trình đào tạo sẽ được đưa vào giảng 
dạy tại 8 trường nghề của hai nước !

Réunion pour la révision des 2 programmes “gestionnaires de grands magasins” et “gestionnaire de stock” 
afin d’implanter ces programmes dans les 4 écoles pilotes au Vienam

Họp thống nhất về hai chương trình « quản lý siêu thị » và « quản lý kho hàng » trước khi đưa vào giảng dạy tại 04 trường điểm tại Việt Nam

        © APEFE
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Brèves…Brèves…Brèves…              Tin vắn... Tin vắn... Tin vắn...

 Valofrase 2 : c’est reparti !

 Le 10 janvier, à Hanoi, les partenaires 
du Vietnam, du Laos, du Cambodge, 
de la France, du Québec, de Wallonie-
Bruxelles, de l’AUF et bien sûr de l’OIF 
(représenté pour l’occasion par Clément 
Duhaime, administrateur général) ont 
signé l’accord portant sur la 2e phase du 
projet de Valorisation du français en Asie 
du Sud-Est. En mars, toujours à Hanoi, 
un atelier de planification dirigé par M. 
Luc Ameye, expert APEFE-WBI a défini les 
lignes de force du programme pour les � 
années à venir, qui a été définitivement approuvé par la 
réunion, le 28 mai à Phnom Penh, du Comité Régional de 
Coordination de VALOFRASE. Plus que jamais, le français 
reste donc langue de savoir et de réussite en Asie !

Valofrase 2: Bước khởi động mới!

Ngày 10 tháng Giêng vừa qua tại Hà 
Nội, các đối tác của Việt Nam, Lào, Cam-
Pu-Chia, Pháp, Vùng Québec, Cộng đồng 
Wallonie-Bruxelles, Cơ quan Đại học 
Pháp ngữ và tất nhiên cả Tổ chức Quốc tế 
Pháp ngữ (nhân dịp này do Ông Clément 
Duhaime, Tổng Giám đốc đại diện tham 
dự) đã ký Hiệp định hợp tác giai đoạn 2 của 
Dự án Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp 
tại các nước Đông Nam Á (VALOFRASE). 
Tháng 3, cũng tại Hà Nội, một hội nghị 
lên kế hoạch cho chương trình này do 

ông Luc Ameye, chuyên gia của APEFE-WBI 
hướng dẫn, đã xác định các đường hướng chính cho 4 năm tới, và 
chương trình này cuối cùng đã được Ủy ban Điều phối Khu vực đề 
án VALOFRASE phê chuẩn tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28 tháng 
5 tại thủ đô Phnom Penh. Như vậy, hơn bao giờ hết, tiếng Pháp vẫn 
là ngôn ngữ của kỹ năng và thành công ở Châu Á!

Cérémonie de signature de VALOFRASE 2 à Hanoi   © OIF
Lễ kí kết tại Hà Nội Hiệp định Hợp tác giai đoạn 2 của Dự án VALOFRASE

 Des Journées de la Francophonie au 
Vietnam très réussies

 Sous la Présidence du 
Délégué Wallonie-Bruxelles, le 
Groupe des Ambassades, Délégation 
et Organisations internationales de 
la Francophonie (GADIF) a organisé 
en partenariat avec les Autorités 
vietnamiennes un programme très riche 
d’activités autour de la Francophonie 
en mars dernier. Pour Wallonie-
Bruxelles on retiendra en particulier les 
concerts très suivis de Cloé du Trèfle et 
les projections du film « A Pas de loup » 
d’Olivier Ringier.

Những Ngày Pháp ngữ tại Việt Nam thành 
công rực rỡ

Năm nay, với nhiệm kỳ Chủ tịch của 
Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles 
tại Việt Nam, Nhóm các Đại sứ quán, 
Phái đoàn và các Tổ chức Quốc tế Pháp 
ngữ (GADIF) đã tổ chức một chương trình 
hoạt động rất phong phú xoay quanh 
chủ đề Pháp ngữ trong tháng 3 vừa qua, 
với sự phối hợp của các Cơ quan chức 
năng Việt Nam. Đối với những hoạt động 
của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, công 
chúng đặc biệt nhớ tới những buổi biểu 
diễn rất đông khán giả của Cloé du Trèfle 
và những buổi chiếu phim «Rón rén bước 
chân» của đạo diễn Olivier Ringier.Cloé du Trèfle  © DWB

 La Médaille pour la cause de l’Education 
remise au Professeur André Nayer

 Le � février, le Professeur André Nayer 
(ULB), actif au Vietnam à la fois dans le 
cadre du projet de la Solvay Brussels 
School, mais aussi dans divers projets 
en patrimoine portés par la Délégation 
Wallonie-Bruxelles, a reçu à l’Université 
d’Economie Nationale (NEU) la Médaille 
pour la cause de l’Education au Vietnam, 
octroyée par le Ministère de l’Education 
et de la Formation. Une récompense 
amplement méritée pour un engagement 
exemplaire dans la coopération avec le 
Vietnam.

Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục được 
trao cho Giáo sư André Nayer

 Ngày 9 tháng 2 vừa qua, Giáo sư 
André Nayer (Trường Đại học Tự do 
Bruxelles-ULB), người hoạt động rất 
tích cực trong khuôn khổ dự án Cao 
học Việt-Bỉ của Trường Đại học Solvay 
Brussels School, và trong nhiều dự án 
khác về di sản do Phái đoàn Wallonie-
Bruxelles hỗ trợ, đã nhận Kỷ niệm 
chương Vì Sự nghiệp Giáo dục tại Việt 
Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao 
tặng. Một phần thưởng hoàn toàn 
xứng đáng dành cho một tấm lòng 
tận tụy điển hình trong sự hợp tác với 
Việt Nam. 

M. André Nayer décoré par M. Tran Tho Dat, Vice-Recteur de NEU © NEU
GS. Trần Thọ Đạt, Phó Hiệu trưởng trường ĐHKTQD trao kỉ niệm chương cho GS. André Nayer
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 Beaucoup de jeunes lecteurs aux 2e 
Journées des Littératures européennes à 
Hanoi

 Les 11 et 12 mai, EUNIC Hanoi (réseau 
des Instituts culturels européens de Hanoi) 
a organisé les 2e Journées des Littératures 
européennes à la Bibliothèque nationale 
du Vietnam. Un très nombreux public a 
pu y découvrir les derniers livres traduits 
en vietnamien d’auteurs d’Espagne, 
d’Allemagne, du Danemark, d’Italie, de 
Grande-Bretagne et de Wallonie-Bruxelles. 
Une présentation spéciale des livres de 
Wallonie-Bruxelles, centrée sur la Bande Dessinée et la 
littérature jeunesse, a notamment été organisée avec les 
éditeurs partenaires de la Délégation, Nha Nam et Kim 
Dong.

Brèves…Brèves…Brèves…              Tin vắn... Tin vắn... Tin vắn...

Rất nhiều độc giả trẻ tham dự Những Ngày 
Văn học Châu Âu lần thứ 2 tại Hà Nội

Ngày 11 và 12 tháng 5 vừa qua, 
EUNIC Hà Nội (mạng lưới các Cơ 
quan văn hóa châu Âu tại Hà Nội) đã 
tổ chức Những Ngày Văn học Châu 
Âu lần thứ 2 tại Thư viện Quốc gia 
Việt Nam. Rất đông độc giả đã có cơ 
hội khám phá những tác phẩm của 
các tác giả Tây Ban Nha, Đức, Đan 
Mạch, Ý, Anh và Wallonie-Bruxelles 
vừa được dịch ra tiếng Việt. Năm 
nay, Wallonie-Bruxelles đặc biệt 
muốn giới thiệu tới độc giả những 

tác phẩm truyện tranh và những tác phẩm Văn học dành 
cho giới trẻ, đã phối hợp với các Nhà Xuất bản đối tác của 
Phái đoàn - Nhà Xuất bản Nhã Nam và Nhà Xuất bản Kim 
Đồng để tổ chức hoạt động này.

 Grand succès pour le 3e Festival de la 
Bande Dessinée du Vietnam

 Jean-Claude Servais, célèbre 
auteur belge de BD, et Jean Auquier, 
Directeur du Centre belge de la Bande 
dessinée, étaient les invités d’honneur 
de ce �e Festival, organisé comme de 
tradition par les Editions Kim Dong 
et la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
du �1 mai au 10 juin. Au programme, 
deux grandes expositions sur la BD, 
des conférences, des ateliers avec les 
artistes vietnamiens. Des journées très 
réussies, pour la plus grande joie des petits et des grands, 
de 7 à 77 ans.

Liên hoan Truyện tranh lần thứ 3 tại Việt 
Nam thành công rực rỡ

Ông Jean-Claude Servais, tác giả 
truyện tranh nổi tiếng của Bỉ, và ông 
Jean Auquier, Giám đốc Trung tâm 
truyện tranh Bỉ là những khách mời 
danh dự của Liên hoan truyện tranh lần 
thứ 3, diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến 
ngày 10 tháng 6. Cũng như mọi năm, 
sự kiện do Nhà Xuất bản Kim Đồng và 
Phái đoàn Wallonie-Bruxelles phối hợp 
cùng tổ chức. Chương trình gồm hai 
triển lãm lớn về truyện tranh, các buổi 

hội thảo, các buổi làm việc cùng tác giả Việt Nam. Liên hoan 
thành công rực rỡ, đem lại niềm vui khôn xiết cho trẻ em và 
người lớn, từ 7 đến 77 tuổi.

Jean-Claude Servais  © Daniel Fouss CBBD 2012

 Déjà une 4e édition pour le Festival 
international du film documentaire au 
Vietnam

 Initialement créé en 200� notamment 
par la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
le Festival international du Film 
documentaire a connu sa �e édition du 
8 au 17 juin à Hanoi et du 1� au 2� juin à 
Danang. Avec la participation désormais 
de � pays européens en plus du Vietnam 
et un succès extraordinaire auprès du 
public, ce Festival est devenu un rendez-
vous incontournable de la vie culturelle du 
Vietnam. Pour Wallonie-Bruxelles, c’est le 
film « Les Enfants sans ombre »  de Bernard 
Balteau qui a été présenté.

Thấm thoắt đã 4 năm Liên hoan Phim Tài 
liệu quốc tế tại Việt Nam được tổ chức

Được Phái đoàn Wallonie-Bruxelles 
khởi xướng từ năm 2009, Liên hoan 
Phim Tài liệu quốc tế đã được tổ chức 
lần thứ 4, từ ngày 08 đến ngày 17 
tháng 6 tại Hà Nội và từ ngày 15 đến 
ngày 24 tháng 6 tại Đà Nẵng. Hiện 
với sự tham gia của 9 nước Châu Âu 
và Việt Nam, với sự chờ đợi và đánh 
giá cao của khán giả, Liên hoan đã 
trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua 
của đời sống văn hóa ở Việt Nam. Năm 
nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles giới 
thiệu bộ phim «Những đứa trẻ không 

hình bóng» của đạo diễn Bernard Balteau. 

© Bernard Balteau

© Goethe Institut



 Grand succès pour les artistes de Wallonie-
Bruxelles au Festival de Hué 2012 !

Tout comme en 2010, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a tenu à assurer 
une participation exceptionnelle au 
Festival de Hué (7-1� avril 2012). Le duo 
explosif Manou Gallo / Virna Nova, qui a 
également donné un concert mémorable 
à Hanoi, n’a laissé personne indifférent 
par leur énergie, leurs qualités vocales et 
musicales et leur sensualité ! Quant 
à Max Vandervorst et ses 
musiciens jouant avec des 
objets recyclés, ils ont attiré 
partout un vaste public 
conquis par l’originalité de 
leur art. Des concerts, mais 
aussi des rencontres 
inoubliables…

 Các nghệ sĩ của Wallonie-Bruxelles thành 
công lớn tại Festival Huế 2012!

Cũng như năm 2010, Phái đoàn 
Wallonie-Bruxelles vẫn tích cực tham gia 
Festival Huế (diễn ra từ ngày 07 đến ngày 
15 tháng 4 năm 2012). Song ca với chất 
giọng rực lửa Manou Gallo / Virna Nova, 
đã không để bất cứ thính giả nào dửng 
dưng với năng lượng, giọng ca tuyệt vời, 
âm nhạc tuyệt đỉnh và sự gợi cảm của họ. 
Song ca này cũng có một buổi biểu diễn 
đáng nhớ tại Hà Nội! Còn với nghệ sĩ Max 

Vandervorst và các nhạc công sử 
dụng những đồ tái chế, ở khắp 

mọi nơi, nhóm nhạc 
này đều thu hút một 

lượng khán giả đông đảo, 
hoàn toàn bị nghệ 

thuật độc đáo của 
họ chinh phục. 

N h ữ n g 
buổi biểu 

diễn, và cả những 
buổi gặp gỡ không 

thể nào quên…

Brèves…Brèves…Brèves…              Tin vắn... Tin vắn... Tin vắn...

APeFe 
Centre DAEHA – �ème étage (#�06)
�60 Kim Ma – Quartier Ba Dinh – Hanoi
Tél : 00/8�/�/�77 16 2�1 et �2
Courriels : walbru.hanoi.apefe@fpt.vn;
bureau.hanoi@apefe.org
Site : www.apefe.be
Luc Moitroux 
Administrateur du programme FPT 
Giap Thi Minh Tam, Assistante
Dinh Thi Nga, Assistante

Ambassade de Belgique
Hanoi Tower – �ème étage
�� Hai Ba Trung – Quartier Hoan Kiem – Hanoi
Tél.: 00/8�/�/����617�/80
Courriel: hanoi@diplobel.fed.be
Site : www.diplomatie.be/hanoi

Consulat de Belgique à Hochiminh-ville
The Manor (# GBLK � A)
�1 Nguyen Huu Canh - Ward 22 - Binh Thanh District - Ho Chi Minh Ville
Tél: 00/8�/8/��12 7� 68
Courriel : consubel@hcm.vnn.vn  ou consubel.hcm@diplobel.be
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Site : www.wbi.be
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Bureau économique et commercial 
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Gemadept Tower, 11e étage 
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District 1– Hochiminh-Ville
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