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AVANT-PROPOS

Q

D’ores et déjà, l’on peut prédire qu’un nouveau
pôle santé sera constitué afin de répondre au
mieux aux besoins de la médecine de première
ue nous soyons de l’Occident ou

ligne tels que la formation d’infirmiers, de méde-

de l’Orient, le nouvel an nous

cins de famille et en vue de former des pharma-

attend avec son cortège de

ciens à un usage conforme des médicaments, des

bonnes résolutions, de vœux et de compliments.

antibiotiques en particuliers.

Bien évidemment, les collègues de l’APEFE, de

Un autre axe qui commence à se dessiner est celui

l’AWEX présents au Vietnam se joignent à notre

des médias et de la communication, en collabora-

Délégation Wallonie-Bruxelles pour vous souhaiter

tion notamment avec l’OIF.

une année 2015 rayonnante, source de progrès et

Enfin et ceci rejoint la volonté des autorités poli-

de bonheurs multiples.

tiques de Wallonie-Bruxelles, il conviendra de me-

Les relations entre la partie francophone de la Bel-

ner une réflexion de fond quant aux choix de coo-

gique et la République socialiste du Vietnam pren-

pération dans les secteurs de la recherche appli-

nent une consistance croissante; le bureau com-

quée afin qu’ils s’inscrivent dans un schéma de dé-

mercial et d’exportation (AWEX) wallon vient de

veloppement économique et industriel.

fêter ses 20 années de présence au Vietnam et, en

Cette nouvelle année, l’année du bouc, aura donc

2015, le gouvernement de Wallonie-Bruxelles enta-

un rôle important quant aux choix des options que

mera les discussions avec le gouvernement vietna-

prendra notre coopération.

mien afin de reconduire la coopération via un neuLa

vième programme de travail triennal.

Délégation

Wallonie-Bruxelles

continuera

bien sûr à se manifester via des activités culturelles
Ceci dans un contexte non seulement de crise éco-

de qualité, activités qui s’inscriront dans des cadres

nomique mais aussi de restrictions de moyens pu-

francophones et européens et en ayant à l’esprit le

blics disponibles.

souci d’associer les artistes vietnamiens.

Si la coopération internationale relève d’un devoir

Après tout, qu’elle soit chèvre ou bouc, l’important, c’est que l’année vous soit belle.

de solidarité, et parce que le développement ne
saurait se concevoir de manière isolé, il est sans
doute de plus en plus difficile de l’expliquer à des
populations soumises à d’importantes restrictions.
Ceci justifie d’autant plus une réflexion de fond sur
les objectifs à poursuivre et les moyens à mettre en
œuvre.
Ce programme sera sans doute orienté de manière

Christian Bourgoignie

plus économique, nos investissements conjoints

Délégué des gouvernements de la Communauté française
et de la Région wallonne de Belgique au Vietnam

dans le domaine de la recherche appliquée peuvent, doivent pouvoir déboucher sur des créations
de développement industriel.
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LỜI MỞ ĐẦU

D

của hai nước chúng ta trong lïnh vực nghiên cứu
ứng dụng có thể và phải đưa ra được những sáng
kiến, cải tiến để phát triển công nghiệp.
ù chúng ta là người phương

Ngay từ bây giờ, chúng tôi có thể thông báo sẽ

Đông hay người phương

thành lập Cụm Y tế để đáp ứng một cách tốt nhất

Tây, Năm Mới vẫn chào đón

nhu cầu chăm sóc sức khỏe tuyến đầu ví như đào

chúng ta với bao kế hoạch tốt đẹp, những lời chúc

tạo điều dưỡng, đào tạo bác sï gia đình và đào tạo

may mắn và những lời ngợi khen.

các dược sï sử dụng hợp l{ thuốc, đặc biệt thuốc
kháng sinh.

Tất nhiên, đồng nghiệp của chúng tôi làm việc tại
Văn phòng APEFE (Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và

Một trục hợp tác khác cüng bắt đầu thành hình, đó

Đào tạo ở Nước ngoài) và AWEX (Cơ quan Xúc tiến

chính là hợp tác trong lïnh vực truyền thông và

Thương mại và Đầu tư Vùng Wallonie) tại Việt Nam

thông tin, với sự phối hợp của Tổ chức Quốc tế

cüng hân hạnh cùng với Phái đoàn Wallonie-

Pháp ngữ (OIF).

Bruxelles kính chúc qu{ vị một năm mới 2015 tuyệt
Điều cuối cùng và phù hợp với { nguyện của các

vời, tràn đầy tiến bộ và hạnh phúc.

nhà lãnh đạo của Wallonie-Bruxelles, đó là hai bên
Mối quan hệ giữa các Chính phủ có sử dụng tiếng

sẽ cùng suy nghï thấu đáo về việc chọn lựa các dự

Pháp của Vương quốc Bỉ và Chính phủ nước Cộng

án hợp tác trong lïnh vực nghiên cứu ứng dụng để

hòa xã hội chủ nghïa Việt Nam là một mối quan hệ

thực sự góp phần phát triển kinh tế và công

có từ lâu đời, bền vững và ngày càng phát triển; Cơ

nghiệp.

quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) vừa kỷ niệm 20 năm thành lập văn

Như vậy, năm mới Ất Mùi sẽ có vai trò quan trọng

phòng tại Việt Nam và năm 2015, Chính phủ Wallo-

trong việc chọn lựa hướng hợp tác song phương

nie-Bruxelles sẽ thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam

trong những năm tới.

để tiếp tục chương trình hợp tác song phương kéo

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles chắc chắn sẽ tiếp tục

dài 3 năm thông qua Ủy ban hỗn hợp lần thứ 9.

các hoạt động nghệ thuật có chất lượng, được

Điều này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh

triển khai trong khuôn khổ hoạt động của Cộng

tế và hạn chế ngân sách công.

đồng Pháp ngữ hay Liên minh Châu Âu, và mối
quan tâm hàng đầu của chúng tôi là mời các nghệ

Hợp tác quốc tế là nghïa vụ thể hiện tình đoàn kết,

sï Việt Nam cùng tham gia những hoạt động giao

và sự phát triển không thể triển khai một cách

lưu nghệ thuật thú vị này.

riêng biệt, nhưng chắc chắn, sẽ ngày càng khó khăn
Nhưng trên hết, chúng tôi xin kính chúc qu{ vị một
năm Ất Mùi tươi đẹp và thành công.

để giải thích điều đó với nhân dân các nước chịu
nhiều chính sách giảm thiểu ngân sách.
Điều này càng minh chứng tầm quan trọng của việc
phải suy xét thấu đáo về những mục tiêu cần theo
đuổi và những phương tiện, cách thức để triển
khai.

Christian Bourgoignie

Chương trình hợp tác trong thời gian tới chắc chắn

Trưởng Đại diện

sẽ nghiêng nhiều về mảng kinh tế, những đầu tư

Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp
và Chính phủ Vùng Wallonie của Bỉ tại Việt Nam
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ACTUALITÉS-THỜI SỰ
LA FRANCOPHONIE A
UN NOUVEAU VISAGE
Photo: www.michaellejean.ca

LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TỔ
CHỨC QUỐC TẾ PHÁP
NGỮ

E

lle s’appelle Michaëlle Jean
et vient d’être désignée à
la tête de la Francophonie par le
Sommet des Chefs d’Etats et de
Gouvernements réunis à Dakar ces
29 et 30 novembre.
La Francophonie se pare désormais
d’un visage féminin. En effet, c’est
désormais une femme, une femme
politique du Nord au passé historiquement et linguistiquement métissé qui présidera comme Secrétaire
générale de l’OIF, succédant ainsi à
Abdou Diouf.

Nouvelle Secrétaire générale de l’OIF
Tân Tổng Thư k{
Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

à Michaëlle Jean vừa
được bầu là người đứng
đầu Cộng đồng Pháp ngữ, trong
khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh
các Nguyên thủ Quốc gia và những
người đứng đầu Chính phủ diễn ra
tại thủ đô Dakar trong hai ngày 29
và 30 tháng 11 vừa qua.
Như vậy, đây là lần đầu tiên, Tổng
Thư k{ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ
là một phụ nữ, một nữ chính trị gia
của một nước phương Bắc với một
quá khứ mang tính pha trộn về mặt
lịch sử và ngôn ngữ. Bà kế nhiệm
ông Abdou Diouf.

Historiquement parce qu’elle est
une migrante haðtienne qui, très
jeune, a quitté son île pour le Canada et ensuite parce qu’elle fut des
années durant Gouverneure du Canada, c’est-à-dire représentante de
la reine d’Angleterre au Canada.

Lịch sử bởi bà là người dân gốc
Haðti nhưng đã rời quê hương từ
khi còn rất trẻ sang nhập cư tại
Canađa, sau đó, bà giữ chức vụ
Toàn quyền Canađa trong nhiều
năm, như vậy, bà là đại diện của Nữ
hoàng Anh tại Canađa.

Pour rappel, le Chef de l’Etat Canadien est toujours la reine d’Angleterre.

Xin lưu { là người đứng đầu Nhà
nước Canađa vẫn là Nữ hoàng Anh.

Le défi est évidemment immense
tant furent amples l’envergure,
l’intelligence et la culture du message d’Abdou Diouf ; il lui faudra
choisir d’autres terrains pour faire
vivre la Francophonie de manière
originale tout en préservant les acquis engrangés.

Thách thức đương nhiên là rất lớn,
vì tầm vóc, trí tuệ và đặc thù văn
hóa của thông điệp của người tiền
nhiệm Abdou Diouf rất lớn; bà sẽ
phải chọn lựa những mảnh đất
khác giúp cho Cộng đồng Pháp ngữ
tiếp tục tồn tại và phát triển, theo
cách độc đáo nhưng vẫn gìn giữ
những thành tựu đã đạt được.

Outre un certain nombre de résolutions politiques, on retiendra aussi
la décision du Sommet de tenir sa
16ème réunion à Madagascar en
2016.
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Ngoài một số quyết định mang tính
chính trị, Hội nghị cüng thông qua
đề nghị tổ chức Hội nghị Thượng
đỉnh lần thứ 16 tại Madagascar vào
năm 2016.

4

Mons : capitale
européenne de
la culture en
2015

C

haque année, les Etats membres de l’Union européenne se choisissent une capitale pour célébrer
durant 365 jours la culture sous toutes ses formes.

En 2015, c’est la ville de Mons, en Wallonie, qui sera à l’honneur.
A cette occasion, Mons s’ouvrira à toutes les formes artistiques (expositions, concerts, performances,
théâtre,…) dans un feu d’artifice permanent.
Parmi d’autres événements, retenons une exposition consacrée à Van Gogh, à des activités contemporaines
diverses et bien d’autres événements qui mèneront le spectateur et le visiteur d’étonnements en étonnements.
Alors, si vous passez en 2015 par l’Europe, passez par son centre, son nombril culturel, passez par Mons.

Mons: thủ đô
Văn hóa châu Âu
năm 2015

H

àng năm, các nước thành viên của Liên minh châu Âu lại chọn ra một thủ đô để tôn vinh văn
hóa dưới mọi hình thức trong suốt 365 ngày.

Năm 2015, thành phố Mons tại Vùng Wallonie vinh dự nhận danh hiệu này.
Nhân dịp này, thành phố Mons tổ chức một chuỗi các hoạt động nghệ thuật (triển lãm, hòa nhạc, trình diễn,
sân khấu,…) trong một không khí vô cùng sôi động.
Trong số các hoạt động này, phải kể đến cuộc triển lãm các tác phẩm của họa sï thiên tài Van Gogh, triển lãm
các hoạt động nghệ thuật đương đại và rất nhiều sự kiện sẽ đưa khán giả và khách tham quan đi từ ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Vậy nên, nếu qu{ vị có đi châu Âu vào năm 2015, mời qu{ vị đến thủ đô Văn hóa của châu Âu, cái rốn Văn
hóa của châu Âu, thành phố Mons.
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APEFE
DEUX MÉDAILLES D’OR POUR LA MÉCANIQUE AUTOMOBILE DU VIETNAM
HAI HUY CHƯƠNG VÀNG NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ CHO ĐOÀN VIỆT NAM

K

z thi tay nghề ASEAN
(Hiệp hội các Quốc gia
Đông Nam Á) lần thứ 10
được tổ chức từ ngày
24 đến ngày 26 tháng 10 vừa qua
tại Hà Nội đã quy tụ gần 300 thí
sinh đến từ 10 nước thành viên
của ASEAN. Với chủ đề «Kỹ năng
nghề - Giá trị đích thực của chúng
ta», cuộc thi bao gồm 23 nghề
chính thức và 2 nghề trình diễn.
Sau ba ngày thi đấu, đoàn Việt
Nam dẫn đầu với 15 Huy chương
Vàng, trong đó có hai Huy
chương do học sinh nghề Cơ khí
ô tô của các trường điểm thuộc
dự án APEFE (Hiệp hội Thúc đẩy
Giáo dục và Đào tạo ở Nước
ngoài) mang lại.
Hai Huy chương Vàng của nghề
Cơ khí ô tô đặc biệt có { nghïa
trong việc tôn vinh những cố
gắng không mệt mỏi từ năm
2011 của trường Cao đẳng Cơ khí
Nông nghiệp Vïnh Phúc và
trường Cao đẳng Công nghiệp Hà
La Lettre No 34/12.2014

Nội, hai trường điểm tham gia
tích cực vào việc triển khai
chương trình Tiếp cận theo Kỹ
năng (APC) trong khuôn khổ dự
án APEFE.
Ông Dương Đức Lân, Tổng Cục
trưởng Tổng cục Dạy nghề - Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội
kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc
thi nghề lần này tại Việt Nam
phát biểu đầy tự hào: «Đây là lần
đầu tiên, các thí sinh nghề Cơ khí
ô tô của Việt Nam giành được hai
Huy chương Vàng. Sự kiện này
đánh dấu sự tiến bộ lớn trong
việc chuẩn bị cho kz thi, các em
không chỉ thực tập ở trường mà
còn xuống làm việc trực tiếp tại
các cơ sở sản xuất».
Ông Lê Viết Thắng, Trưởng khoa
Công nghệ ô tô, phụ trách luyện
thi cho các em học sinh nghề Cơ
khí ô tô bổ sung: «Nghề Điện
lạnh chưa có cơ hội để đạt được
thành công như vậy».
6

Ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Cơ khí Nông
nghiệp Vïnh Phúc đã bày tỏ {
kiến hoàn toàn ủng hộ phổ cập
phương pháp APC trong toàn bộ
hệ thống đào tạo nghề kỹ thuật
Việt Nam.
Kz thi tay nghề ASEAN là một
hoạt động được tổ chức 2 năm
một lần từ năm 1995. Kz thi tới
dự tính sẽ được tổ chức tại Malaysia vào năm 2016 nhằm tiếp
tục khuyến khích và cải thiện
chất lượng nghề trong khu vực.
Hoạt động này cüng khẳng định
thêm một lần nữa lợi ích của việc
học nghề đối với thanh niên, gia
đình và phát triển xã hội.

LUC MOITROUX
Quản trị chương trình REG 100-APEFE

APEFE
NOUVEL ÉLAN POUR LA MÉCANIQUE AUTOMOBILE
BƯỚC TIẾN MỚI CHO NGHỀ CƠ KHÍ Ô TÔ

U

ne décennie d’efforts bien récompensés. Le Vietnam a décroché
deux médailles d’or en mécanique automobile, lors du 10ème

concours professionnel de l’ASEAN fin octobre
à Hanoi. Deux candidats vietnamiens pour
cette épreuve et deux médailles d’or. Ce sont
des élèves des écoles pilotes appuyées par le
programme régional de l’Association pour la
Promotion de l’Éducation et de la Formation à
l’Étranger (APEFE) dans la mise en œuvre de
l’approche par compétences (APC).
Il nous a paru intéressant de faire un bout de
chemin avec eux.

M

ột thập kỷ cố gắng không mệt mỏi đã được tưởng thưởng. Việt Nam đã giành hai Huy
chương Vàng nghề Công nghệ ô tô, tại Kz thi Nghề ASEAN lần thứ 10 được tổ chức vào
cuối tháng 10 tại Hà Nội. Chỉ có hai thí sinh Việt Nam dự thi môn này và ẵm luôn hai Huy
chương Vàng. Các em là học sinh của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và

trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc, hai trường thí điểm thụ hưởng chương trình dự án
vùng Tiếp cận theo năng lực (APC) do Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở Nước ngoài (APEFE) triển
khai.
Chúng ta hãy cùng khám phá một chặng đường với các nhân vật liên quan.
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APEFE
Lê Viết Thắng, Trưởng khoa Công nghệ ô tô Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Chuyên
gia huấn luyện thí sinh Nghề Công nghệ ô tô dự thi ASEAN SKILLS COMPETITION 2014.
Công nghệ ô tô là một nghề thế
yếu của Việt Nam. Tại sao?
Nhìn vào môi trường đào tạo
nghề, có thể nói Công nghệ ô tô
là một nghề thế yếu của Việt
Nam. Năm 2004 thí sinh nghề
Công nghệ ô tô đạt Huy chương
Vàng và phải chờ đến 2014 thí
sinh của chúng ta mới lặp lại
được thành tích đó tại ASEAN
SKILLS COMPETITION 2014.
L{ do cho cơn “khát vàng” nghề
công nghệ ô tô là do cơ sở vật
chất phục vụ giảng dạy, năng
lực giảng viên, phương pháp
dạy và học tập chưa đảm bảo.
Từ năm 1995, kz thi nghề
ASEAN được tổ chức 2 năm 1
lần và Việt Nam lần nào cüng cử
thí sinh dự thi nghề Công nghệ
ô tô, và chúng ta có Huy chương
Vàng nghề Công nghệ ô tô lần
đầu tiên vào năm 2004.
Việt Nam, cụ thể là các Trường
Cao đẳng nghề đã làm thế nào
để khắc phục những điểm yếu
đó trong kỳ thi Nghề ASEAN lần
thứ 10 tại Việt Nam?
Để đến được với kz thi kỹ năng
nghề ASEAN, thí sinh phải vượt
qua các kz thi tuyển chọn từ
Cấp trường (cơ sở đào tạo) đến
cấp Bộ (hoặc thành phố/Tỉnh),
sau đó là cấp Quốc gia.
Các Trường Cao đẳng nghề chưa
thực sự bị thách thức phải khắc
phục các điểm yếu trong kz thi
Nghề ASEAN lần thứ 10 tại Việt
Nam bởi vì mục tiêu của mỗi
trường đi theo từng nấc thang
mà thí sinh của họ có cơ hội đạt
được. Nấc thang cao nhất ở tầm
quốc gia, thí sinh thực hiện 02
bài thi, trong khi tại ASEAN
SKILLS COMPETITION 2014 thí
sinh phải thực hiện tới 06 bài
thi, mỗi bài thi kéo dài 3h.
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Kết thúc kz thi kỹ năng nghề
Quốc gia, các thí sinh đạt giải
Nhất, Nhì, Ba được lựa chọn
huấn luyện tiếp để chuẩn bị thi
khu vực ASEAN. Sau chương
trình huấn luyện này, 02 thí sinh
chính thức được lựa chọn tham
dự thi ASEAN.
Việc khắc phục những điểm yếu
về cơ sở vật chất phục vụ giảng
dạy, năng lực giảng viên,
phương pháp dạy và học tập…
chính là vấn đề của Trường Cao
đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
khi nhận đăng cai huấn luyện
các thí sinh chuẩn bị thi kỹ năng
nghề tại ASEAN SKILLS COMPETITION 2014.
Dự án Tiếp cận theo năng lực
của APEFE (APC) hỗ trợ như thế
nào cho nghề Công nghệ ô tô?
Năm 2014 đã có sự thay đổi
trong nhóm chuyên gia huấn
luyện. Lần này, ngoài năng lực
chuyên môn, chúng tôi đã vận
dụng những gì được học từ các
chuyên gia phương pháp đến từ
APEFE (Hiệp hội Thúc đẩy Giáo
dục và Đào tạo ở Nước ngoài)
và OIF (Tổ chức Quốc tế Pháp
ngữ). Hiểu biết về Tầm nhìnQuản l{-Sự kết nối với doanh
nghiệp và Qui luật lïnh hội của
người học trong đào tạo đã
được cụ thể hóa thành kế hoạch
và huy động nguồn lực vào quá
trình huấn
luyện.
Vấn đề đối
với chuyên
gia
huấn
luyện và thí
sinh là hiểu
và thao tác
như thế nào
với chiếc xe
phải
sửa
chữa.
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Hiểu và vận hành thế nào với
các thiết bị chẩn đoán sự cố,
thiết bị, dụng cụ đo và kiểm
tra… và tất nhiên là các yêu cầu
của đề thi.
Khối lượng kiến thức phải lïnh
hội và kỹ năng phải rèn luyện
của thí sinh còn phải xét đến
tính đa dạng của 5 loại xe. Thời
gian huấn luyện thí sinh chỉ
trong 03 tháng. Thiết bị giảng
dạy, ô tô để huấn luyện tại cơ
sở đào tạo đều có năm sản xuất
trước 2005 trong khi đề thi là 05
loại xe và thiết bị hỗ trợ, dụng
cụ chuyên biệt… đều có Model
năm 2013 hoặc 2014.
Trường Cao đẳng nghề Công
nghiệp Hà Nội có định mở rộng
phát triển nghề Công nghệ ô tô
không?
Thành công tại ASEAN SKILLS
COMPETITION 2014 với 02 thí
sinh do Trường huấn luyện đã
đạt huy chương Vàng cho phép
chúng tôi nghï rằng Nghề công
nghệ ô tô của Trường Cao đẳng
nghề Công nghiệp Hà Nội sẽ mở
rộng và phát triển nếu ứng dụng
và duy trì một cách bền vững
hướng tiếp cận đào tạo theo
năng lực thực hiện (APC).
Xin cảm ơn anh.

APEFE
Nguyễn Đăng Vinh, sinh năm 1993, sinh viên khóa 35
Nghề Công nghệ ô tô trường Cao đẳng Nghề Công
nghiệp Hà Nội, vừa tốt nghiệp sau khóa học 36 tháng.
Em đoạt Huy chương Vàng trong Kz thi nghề ASEAN
lần thứ 10, cùng với Bùi Văn Định, cũng sinh năm 1993,
sinh viên khóa 52 trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông
nghiệp Vĩnh Phúc, sẽ tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2015.

Tại sao em chọn học nghề Công
nghệ ô tô?
Nguyễn Đăng Vinh: Em chọn
học nghề Công nghệ ô tô là do
yêu thích nghề này và em cảm
thấy khi lựa chọn học nghề
này, cơ hội kiếm việc làm sẽ dễ
dàng hơn.
Bùi Văn Định: Trước hết vì đó là
sở thích và đam mê của em.
Hơn nữa ngành công nghệ ô tô
là một trong những ngành đã và
đang phát triển nhất hiện nay và
là một nghề hứa hẹn đảm bảo
cuộc sống với mức lương ổn
định và lâu dài.
Khi được chọn đi thi Nghề
ASEAN lần thứ 10, em cảm thấy
thế nào, áp lực thế nào vì 10
năm qua, VN không có Huy
chương Vàng cho nghề này
trong kz thi nghề ASEAN?
Nguyễn Đăng Vinh: Để được
chọn đi thi Nghề ASEAN lần thứ
10, chúng em phải trải qua rất
nhiều kz thi và sát hạch từ cấp
trường đến cấp quốc gia, khi
được chọn vào đội tuyển đại
diện cho Việt Nam tham dự kz
thi tay nghề ASEAN, em rất vui
mừng và hãnh diện nhưng cüng
đầy áp lực, vì năm nay Việt Nam
đăng cai kz thi nghề ASEAN, và

Công nghệ ô tô là
một trong những
nghề đóng góp ít
huy chương cho
nước nhà, nên
chúng em càng
phải quyết tâm
hơn.
Bùi Văn Định: Khi được chọn đi
thi nghề ASEAN lần thứ 10, em
cảm thấy rất vinh dự và tự hào
đại diện cho nghề Công nghệ ô
tô của Việt Nam đi thi tay nghề
ASEAN. Nhưng bên cạnh đó, em
cüng có những áp lực nhất định,
vì nghề Công nghệ ô tô ở Việt
Nam chưa phát triển bằng các
nước trong khu vực và thế giới
và nhiều năm Việt Nam đi thi
chưa có Huy chương Vàng.
Em chuẩn bị thế nào cho kz thi
nghề ASEAN lần thứ 10?
Để chuẩn bị cho kz thi thì ngoài
trang bị cho mình những kiến
thức liên quan tới bài thi, chúng
em phải trang bị cho mình
những kiến thức khác để khi đề
thi có thay đổi chúng em có thể
thích ứng kịp thời. Ngoài ra,
chúng em còn phải bổ sung cho
mình tiếng Anh để có thể giao
tiếp với trọng tài nước ngoài và
đọc hiểu được đề thi.
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Kz thi kéo dài bao nhiêu ngày,
có bao nhiêu nội dung, áp lực
thế nào?
Kz thi kéo dài trong 3 ngày và
trong 3 ngày đó, chúng em phải
hoàn thành 6 nội dung nên bọn
em phải làm sao điều phối thời
gian cho hợp l{ để làm sao hoàn
thành bài thi trong 3 tiếng mà
không bị trừ điểm.
Giải thưởng Huy chương Vàng
có { nghĩa thế nào với em?
Giải thưởng Huy chương Vàng
đã đánh dấu sự thành công của
cả thầy và trò khoa Công nghệ ô
tô đã nỗ lực phấn đấu vượt qua
mọi khó khăn. Nó cüng là
bước khởi đầu tốt đẹp cho em
bước vào con đường sự nghiệp.
Cảm ơn hai em.
Nguyễn Đăng Vinh đã nộp hồ
sơ xin làm việc tại doanh
nghiệp Toyota tại Việt Nam.
Bùi Văn Định cũng được doanh
nghiệp này mời làm việc sau
khi tốt nghiệp. Chúc các em
may mắn trên chặng đường
mới.
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LA WALLONIE AU VIETNAM - LE VIETNAM EN WALLONIE?
VÙNG WALLONIE TẠI VIỆT NAM - VIỆT NAM TẠI VÙNG WALLONIE?

N

C

e 28 novembre, l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX) a fêté ses vingt années
de présence au Vietnam en inaugurant de nouveaux bureaux à HCMV.
L’occasion d’organiser un séminaire portant sur des
divers avantages qu’offre l’ouverture récente d’un
Welcome
Office
accueillant les entrepreneurs et investisseurs
de
l’ASEAN à Namur
(capitale de la
Wallonie).
On sait que la
Wallonie est au
cœur de l’Europe,
qu’elle dispose d’un
réseau aérien, fluvial, autoroutier et
de télécommunication assez unique
au monde qui permet à chaque entrepreneur
d’être au centre d’un tissu d’affaires qui peut le
mener en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et
évidemment en Belgique.
Ce Welcome Office offre gratuitement tous les services à ceux qui sont disposés à élargir leur horizon
en Europe.
Cette inauguration fut rehaussée par la présence
du Ministre Marcourt, en charge, notamment du
commerce extérieur wallon. On notera aussi la présence des autorités locales et de nombres d’investisseurs wallons au Vietnam.
Pour tous renseignements sur l’ASEAN Welcome
Office:

gày 28 tháng 11 vừa qua, Cơ quan Xúc
tiến Thương mại và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) đã kỷ niệm 20 năm thành lập Văn phòng
tại Việt Nam và trụ sở mới Văn phòng tại thành phố
Hồ Chí Minh cüng đã được khai trương nhân dịp
này.
Một hội thảo cüng
được tổ chức nhân sự
kiện này. Nội dung hội
thảo nhằm giới thiệu
Văn phòng Welcome
Office mới được thành
lập tại thành phố
Namur (thủ phủ của
Vùng Wallonie) với rất
nhiều chính sách ưu
đãi dành cho các chủ
doanh nghiệp và các
nhà đầu tư thuộc Hiệp
hội các quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN).
Vùng Wallonie nằm ngay chính giữa Châu Âu, và sở
hữu một mạng lưới đường không, đường thủy,
đường cao tốc, và một hệ thống viễn thông có thể
nói là độc nhất trên thế giới, tạo nên những điều
kiện tốt nhất cho chủ doanh nghiệp để có thể kết
nối với Đức, Hà Lan, Pháp và đặc biệt là Bỉ.
Văn phòng Welcome Office cung cấp miễn phí tất cả
các dịch vụ cho những doanh nhân sẵn sàng mở
rộng phạm vi hoạt động tại châu Âu.
Sự kiện khai trương Văn phòng mới cüng chứng kiến
sự hiện diện của Ngài Bộ trưởng Marcourt, phụ
trách nhiều lïnh vực trong đó có Ngoại thương của
Vùng Wallonie. Nhiều lãnh đạo Thành phố và nhiều
nhà đầu tư của Vùng Wallonie tại Việt Nam cüng
tham dự buổi lễ.
Để biết thêm thông tin về Văn phòng ASEAN Welcome Office, vui lòng liên hệ:

AWEX
LIM Tower, 23ème étage, Unit 2304
9-11 Ton Duc Thang Street, District 1
Ho Chi Minh-Ville, Vietnam
Tel: 00-84-8-38 21 92 28
Courriel: awexviet@hcm.vnn.vn
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AWEX
PÔLE AGRO-ALIMENTAIRE WALLON

D

ans nos éditions précédentes, nous avions
déjà abordé avec vous le concept
des pôles de compétitivité et leur
rôle central dans le développement économique de la Région
wallonne. Nous avions entreautres parlé de Biowin pour la
biotechnologie, de Logistics in
Wallonia pour la logistique et le
transport ainsi que de Skywin
pour le domaine de l’aérospatial.
Il est intéressant de remarquer
que les pôles de compétitivité
identifiés par la Wallonie ont une
réelle résonnance par rapport à
l’économie vietnamienne qui a
pris l’option de partager avec
nous certains thèmes pour tirer
sa croissance vers le haut.
Un secteur commun à nos deux
pays
est
l’agro-alimentaire.
WAGRALIM, notre pôle dédié à
ce secteur a été créé pour renforcer la compétitivité des
entreprises, accroître l’activité et

l’emploi dans cette branche spécifique de notre tissu économique.
Pour ce faire, les industrielles du
secteur ont déterminé une stratégie en 4 axes qui sert de fil
rouge à toutes les démarches de
collaboration entre entreprises
et partenaires de WagrAlim.
Les 4 axes/thématiques du Pôle
sont :

Axe 2 - Efficience industrielle
Renforcer la position concurrentielle des entreprises par
l'amélioration des procédés de
fabrication et des méthodes de
conservation des aliments.
Introduire et favoriser l'innovation organisationnelle en travaillant sur les méthodes de gestion
industrielle (production, qualité,
sécurité, compétences).

Axe 1 - Aliments « santé »/
Qualité nutritionnelle
Soutenir les entreprises et les
stimuler dans l'élaboration et le
développement de produits ou
d'ingrédients ayant un bénéfice
santé démontré et/ou répondant
à une meilleure qualité nutritionnelle.
Créer des outils scientifiques
performants pour permettre
l'évaluation des avantages nutritionnels de ces produits.
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tournent autour des axes
sus-mentionnés comme par
exemple Food & Hotel Vietnam
ou Propack.

Axe 3 - Emballages
Préparer l'emballage de demain
et relever de nouveaux défis en
la matière (emballage actif et
intelligent, design et marketing).
Développer des emballages sur
base de matières premières renouvelables qui répondent aux
contraintes alimentaires et environnementales.

Le secteur de l’agro-alimentaire
est notre troisième ligne d’affaire
avec le Vietnam et les années à
venir sont prometteuses pour
deux raisons essentiellement.
Tout d’abord, le développement
de l’industrie locale (avec les encouragements du gouvernement) qui aura besoin dans les
prochaines années d’équipements, d’ingrédients et d’expertises toujours plus sophistiquées
à mesure que le secteur se développera. Ensuite, l’expansion
économique du pays et l’augmentation des revenus entrainera une demande accrue pour les
produits finis de chez nous tels
que le chocolat, la bière ou encore certains fruits et légumes.
Nos chiffrons devraient donc
augmenter de manière sensible
au cours des prochaines années.

Axe 4 - Développement de
filières durables de l'agroindustrie
Valoriser au mieux le processus
de production et les sousproduits, pour augmenter la valeur ajoutée, réduire les coûts ou
augmenter le caractère durable
d'une activité.
Favoriser une gestion durable et
responsable de la filière de production.
Se positionner sur les marchés
en croissance que sont les produits biologiques ou répondant à
un code éthique.
Le pôle Agro-industrie veut faire
de ces thématiques des domaines d'excellence en Wallonie
en donnant aux entreprises du
secteur les capacités d'intégrer
ces compétences stratégiques à
leurs besoins.

Nous espérons tous que ce commerce ne se fasse pas à sens
unique et que les entreprises
vietnamiennes
de
l’agroalimentaire parviennent à percer
sur notre marché pour que les
mères de famille wallonnes puissent enfin aromatiser leurs plats
de quelques gouttes de Nuoc
Mam.

Au niveau de l’AWEX Vietnam,
nous contribuons activement aux
actions de WAGRALIM et de ses
membres en participant à différentes foires et conférences qui
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Laurent Piérart
Conseiller économique et commercial
de la Région wallonne au Vietnam
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AWEX
CỤM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÙNG WALLONIE

T

rong các số trước của
Bản tin, chúng tôi đã đề
cập với qu{ vị quan
niệm xây dựng các Cụm
kinh tế cạnh tranh và vai trò
quan trọng của các Cụm này
trong việc phát triển kinh tế Vùng
Wallonie. Chúng tôi cüng đã nhắc
tới Cụm Biowin chuyên về công
nghệ sinh học, Cụm Logistics in
Wallonia chuyên về hậu cần,
logistic và vận tải cüng như Cụm
Skywin chuyên về hàng không vü
trụ.
Thật thú vị khi nhận thấy rằng
các Cụm kinh tế cạnh tranh Vùng
Wallonie đã xác định có sự đồng
điệu thực sự với nền kinh tế Việt
Nam, đất nước này đã chia sẻ
cùng chúng tôi trong việc chọn
lựa một vài lïnh vực để đưa kinh
tế phát triển lên tầm cao mới.
Một lïnh vực chung cả hai đất
nước chúng ta cùng quan tâm,
đó là công nghệ thực phẩm.
WAGRALIM, Cụm kinh tế cạnh
tranh của chúng tôi chuyên về
mảng này đã được thành lập để
tăng cường khả năng cạnh tranh
của các doanh nghiệp, phát triển
hoạt động, tăng năng suất và tạo
ra nhiều việc làm trong lïnh vực
kinh tế đặc thù này.

trục và đó sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên
suốt tiến trình hợp tác giữa các
doanh nghiệp và đối tác thuộc
Cụm WagrAlim.
4 trục hoạt động của Cụm là:
Trục 1 - Thực phẩm «Sức khỏe»/
Chất lượng dinh dưỡng
Hỗ trợ và khuyến khích các
doanh nghiệp trong việc chế biến
và phát triển các sản phẩm hoặc
các thành phần có lợi cho sức
khỏe đã được chứng minh và/
hoặc cung cấp chất lượng dinh
dưỡng tốt hơn.
Sáng tạo các công cụ khoa học
trình độ cao để giúp đánh giá,
định lượng lợi ích dinh dưỡng
của các sản phẩm này.
Trục 2 - Hiệu suất công nghiệp
Tăng cường khả năng cạnh
tranh của các doanh nghiệp bằng
cách nâng cấp phương thức sản
xuất và phương pháp bảo quản
thực phẩm.
Áp dụng và tạo điều kiện cho cải
tiến về mặt tổ chức thông qua
các phương pháp quản l{ công
nghiệp (sản xuất, chất lượng, an
toàn, năng lực).

Để thực hiện các mục tiêu đó,
các doanh nghiệp trong Cụm đã
xác định một chiến lược theo 4
13
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Trục 3 - Bao bì đóng gói
Chuẩn bị bao bì đóng gói cho
tương lai và xác định những
thách thức mới trong lïnh vực
này (bao bì năng động và thông
minh, thiết kế bao bì và marketing).
Phát triển các loại bao bì đóng
gói được sản xuất từ những
nguyên liệu có thể tái tạo, đáp
ứng những yêu cầu về thực
phẩm và môi trường.
Trục 4 - Phát triển các công đoạn
bền vững trong công nghệ thực
phẩm
Tối ưu hóa quá trình sản xuất và
các sản phẩm phụ, để tăng giá trị
thặng dư, giảm giá thành hoặc
tăng tính bền vững của một hoạt
động.
Ưu tiên hình thức quản l{ bền
vững và có trách nhiệm đối với
từng khâu sản xuất.
Chỉ cung cấp cho các thị trường
phát triển những sản phẩm sinh
học hoặc đáp ứng các tiêu chí
đạo đức.
Cụm Công nghệ thực phẩm mong
muốn biến tất cả những trục này
thành những thế mạnh của Vùng
Wallonie, bằng cách tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực này có thể
phối hợp các năng lực chiến lược
với nhu cầu của họ.
Liên quan tới Văn phòng của Cơ
quan Xúc tiến Thương mại và
Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) tại
Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ hết
sức tích cực các hoạt động của
Cụm WAGRALIM và của các
thành viên, thông qua việc tham
gia các Hội chợ và Hội thảo xoay
quanh các trục được nêu ở trên,
ví dụ như Triển lãm Food & Hotel
Vietnam hay Hội chợ Propack
(Công nghệ xử lý, chế biến và
đóng gói bao bì thực phẩm, dược
phẩm và đồ uống).
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Ngành công nghệ thực phẩm
đứng ở vị trí quan trọng thứ ba
trong phạm vi hoạt động của
chúng tôi với Việt Nam, và những
năm tới hứa hẹn nhiều kết quả
đáng khích lệ, với hai l{ do chủ
yếu. Trước hết, ngành công nghệ
thực phẩm của Việt Nam sẽ phát
triển trong thời gian tới (với
những chính sách hỗ trợ của
chính phủ) và sẽ cần tới thiết bị
cüng như kinh nghiệm của các
nước đi trước. L{ do thứ 2 là khi
kinh tế đất nước phát triển, thu
nhập của người dân tăng lên,
nhu cầu đối với các sản phẩm
chất lượng cao đến từ Bỉ như sô
cô la, bia hay một vài loại hoa
quả và rau sẽ tăng lên. Doanh số
của chúng ta chắc chắn sẽ tăng
lên một cách đáng kể trong
những năm tới.
Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng
cán cân thương mại trong lïnh
vực này sẽ không nghiêng hẳn về
một phía, các doanh nghiệp Việt
Nam hoạt động trong lïnh vực
công nghệ thực phẩm sẽ tiếp cận
thị trường của chúng tôi, để
những bà mẹ-chủ gia đình của
Vùng Wallonie có thể tẩm ướp
vài món ăn với nước mắm đến từ
Việt Nam.

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

C

TI AMO-KEM TI AMO

ela fait plus de 10 ans que
Le Petit Bruxelles régale les estomacs occidentaux en perdition à

T

ừ hơn 10 năm nay, nhà
hàng Le Petit Bruxelles
làm nức lòng thực khách

Hanoi.

phương Tây khi có mặt tại Hà Nội.

Le « Petit Bruxelles » est cet espace gastronomique où la

Nhà hàng là một không gian ấm cúng nơi nghệ

Flandre et la Wallonie se trouvent mêlées sur une carte

thuật ẩm thực của Vùng Flanders và Vùng Wal-

exotique aux palais vietnamiens même si ces derniers ne

lonie đan xen pha trộn với nhau theo một thực

reculent pas devant les mousseuses bières belges.

đơn có chút thay đổi cho phù hợp với vị giác của

Son patron, Pierre, est un vieux complice de la Délégation,
nombre de nos invités se souviennent de ses boulettes et
de ses frites.

thực khách Việt, nhưng riêng đối với bia Bỉ, thực
khách Việt luôn vui vẻ đón chào.
Ông Pierre, chủ nhà hàng, là một người bạn và

Pierre a désormais décidé d’élargir sa palette gastronomique en ouvrant un espace consacré à la dégustation de

cộng sự của Phái đoàn từ nhiều năm nay, rất
nhiều khách mời của Phái đoàn hẳn còn nhớ
món thịt băm viên hay khoai tây chiên của ông.

glaces (11 Ly Thai To, Hanoi).
Ouvert vers mi-décembre, il ravit d’ores et déjà petits et

Pierre đã quyết định làm phong phú thêm thực
đơn phục vụ những người sành ăn, ông đã mở

grands.

thêm một cửa hàng chuyên phục vụ các món
La Délégation Wallonie-Bruxelles se réjouit qu’un des pro-

kem (Kem Ti Amo, 11 L{ Thái Tổ, Hà Nội).

fessionnels collaborant régulièrement avec la Maison des
hôtes du gouvernement vietnamien, Serge Storelli, a contribué à cette nouvelle initiative en distillant ses précieux

Khai trương vào giữa tháng 12, cửa hàng trở
thành địa điểm yêu thích của trẻ em và cả người
lớn.

conseils.

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles hết sức vui mừng

Nous souhaitons bonne chance à Pierre et son équipe.

vì một trong số các chuyên gia ẩm thực hợp tác
thường xuyên với Nhà khách Chính phủ Việt
Nam, ông Serge Storelli, đã đưa ra nhiều lời
khuyên qu{ giá đóng góp cho { tưởng mới này
của Pierre.
Xin chúc Pierre và ê-kíp của ông nhiều may mắn.
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60

ans après la parution du 1er album de Martine, cette série débarque au Vietnam. En fait, lors de
la Foire du Livre de Francfort en Allemagne en octobre 2013, les Editions Kim Dong ont découvert
ce chef d’oeuvre de la bande dessinée belge francophone.

Quelques mois de négociations pour les droits d’auteur, puis, c’est parti. Et pour célébrer la publication de 20
volumes en vietnamien sur une totalité de 60 en version originale, les Editions Kim Dong, en collaboration avec
la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam et les Editions Casterman ont organisé une exposition le 12
décembre dernier à Hanoi, avec une quarantaine de panneaux. Les volumes, du même format que les originaux, envahissent les librairies depuis début décembre, et notre Martine a la gentillesse de nous accorder une
interview dès son arrivée.

60

năm sau khi tập đầu tiên của sê-ri truyện tranh Martine được xuất bản, ấn phẩm này mới chính
thức cập bến Việt Nam. Nhân Hội chợ sách thường niên Frankfurt (Đức) vào tháng 10 năm 2013,
Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát hiện ra tuyệt tác này của ngành truyện tranh Bỉ nói tiếng Pháp.

Mất vài tháng thương thuyết về vấn đề bản quyền, sau đó, mọi việc được triển khai. Và để chào mừng sự kiện
20 tập trong tổng số 60 tập nguyên bản tiếng Pháp được dịch ra tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam, Nhà xuất
bản Kim Đồng, với sự hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Nhà xuất bản Casterman đã tổ
chức một cuộc triển lãm tại Hà Nội từ ngày 12 tháng 12, với khoảng 40 tấm pa-nô có hình ảnh cô bé Martine.
Từ đầu tháng 12, các ấn phẩm truyện tranh Martine tiếng Việt đã tràn ngập các hiệu sách dành cho thiếu nhi.
Và nhân vật chính vô cùng duyên dáng và xinh đẹp, Martine, đã vui lòng trả lời phỏng vấn chúng tôi ngay khi
cô đặt chân tới Việt Nam.
La Lettre No 34/12.2014
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Chào Martine. Bạn vừa đặt chân
tới Việt Nam. Bạn thấy thế nào?
Tôi có cảm giác đây là thời điểm l{
tưởng để đến đất nước của các
bạn và ít nhất có hai l{ do giải
thích cho chuyện này.
Tôi đến Việt Nam vào giai đoạn
thời tiết bớt nóng nực hơn và đối
với một du khách Châu Âu như
tôi, thời tiết thế này phù hợp hơn.
Ngoài ra, tôi đặt chân tới xứ sở
diệu kz này ngay trước kz nghỉ lễ
đón chào năm mới, đây là thời kz
các em nhỏ có nhiều thời gian
rảnh hơn để đọc sách và tôi rất vui
vì các em có thể khám phá những
câu chuyện về cuộc đời tôi.
Martine, giờ bạn đã 60 tuổi,
nhưng dường như bạn không
thay đổi gì mấy?
Cảm ơn bạn đã quá khen, nhưng
không hẳn như thế đâu, giờ mọi
chuyện không còn được dễ dàng
như trước.
Nhưng đúng là cuộc sống của tôi
rất gần güi với thiên nhiên, xung
quanh luôn có những người bạn
và những con vật đáng yêu,…
khiến tôi luôn cảm thấy vui tươi,
hạnh phúc, khỏe mạnh. Và tôi
cüng chẳng có thời gian để mà
buồn chán, vì ông Marcel Marlier,
người đã tạo ra nhân vật là tôi
đây, mỗi lần lại đưa tôi vào những
câu chuyện vô cùng hấp dẫn khiến
tôi không có thời gian để mà già
đi. Ánh mắt của các em nhỏ cũng
hết sức quan trọng đối với tôi: khi
tôi thấy ánh mắt đầy kinh ngạc,
thán phục và hạnh phúc của các
em nhìn tôi, tôi nhủ lòng mình là
không có quyền được thay đổi.
Martine, bạn từ nước Bỉ xa xôi
đến với chúng tôi, cụ thể là từ
Wallonie-Bruxelles. Bạn có nghĩ
điều đó tạo nên tính cách đặc
trưng của nhân vật chính là bạn
không?

Vừa có vừa không.
Tôi nghï mình không hề khác biệt
với tất cả những em gái nhỏ tầm
tuổi tôi. Nhưng đúng là tình yêu
với thiên nhiên, sự quan tâm tới
những điều nhỏ nhặt, đơn giản
trong cuộc sống và coi mọi chuyện
hết sức nhẹ nhàng, luôn nhìn bản
thân và xung quanh với con mắt
hài hước, đó có lẽ là những đặc
thù gắn với tính cách của một
người Bỉ nói tiếng Pháp như tôi.
Người đã xây dựng nên nhân vật
Martine là một trong số những tài
năng kiệt xuất mà WallonieBruxelles đã sản sinh trong lïnh
vực truyện tranh. Vào thời kz đó,
có những tạp chí truyện tranh cứ
đều đều hàng tuần lại vinh danh
những tác giả mới, những tài năng
thiên bẩm trong tương lai; sau đó
các Nhà xuất bản lớn như Dupuis
và Casterman tiếp nối công việc.

đã rất cố gắng, nỗ lực: họ dịch và
giới thiệu tới các bạn nhỏ Việt
Nam 20 trong số các cuộc phiêu
lưu của tôi.
Martine, bạn hãy vui lòng cho
chúng tôi một lời khuyên liên
quan tới các em thiếu nhi Việt
Nam.
À, tôi thấy dường như người lớn
bắt các em làm việc quá nhiều.
Tất nhiên, trường học rất quan
trọng nhưng cuộc sống, thiên
nhiên, đọc sách và các trò chơi
cüng quan trọng không kém để có
một sự phát triển cân đối, hài hòa.
Không nên chỉ nghï đến chuyện
nhồi nhét kiến thức vào đầu, mà
phải nghï đến cốt lõi của vấn đề là
xây dựng những con người hoàn
chỉnh và hài hòa, cân đối.

Martine, bạn có các dự án mới
không?
Trên thực tế, cho dù vẻ bên ngoài
thế thôi chứ sống cùng những câu
chuyện mới cüng trở nên phức
tạp, một phần do tôi cüng đã già
đi và người sáng tạo ra tôi, ông
Marcel Marlier, đã qua đời cách
đây 3 năm.
Hiện tôi sống ở nông thôn, sống
một cuộc đời thanh bình với chú
chó Patapouf và chú mèo Moustache của tôi.
Thế nên, hiện nay, tôi hài lòng (có
thể nói như vậy) với việc đi thăm
thú các nước khác nhau trên thế
giới, tóm lại những nơi nào tôi có
thể tiếp xúc với các bạn nhỏ, nghïa
là những nơi có dịch sách của tôi.

Phỏng vấn tưởng tượng nhân vật
Martine khi cô vừa tới sân bay
Nội Bài .

Những ấn tượng đầu tiên khi bạn
đặt chân tới Việt Nam?
Đầu tiên, tôi cảm thấy rất xúc
động, trái tim tôi nghẹn lại, nhưng
rồi tôi tự nhủ mọi chuyện sẽ đâu
vào đấy vì Nhà xuất bản Kim Đồng
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UNE ANNÉE 2014 AUSSI CULTURELLE
La mission de Nicolas Ancion visant à promouvoir la publication en vietnamien de son ouvrage Quatrième étage (éditions Nha Nam) inspire la
création d’un autre Un léger vent de panique, lors d’un marathon d’écriture en deux fois 12h, à Hanoi et à Hochiminh-ville, fin septembre
Chuyến thăm và làm việc của nhà văn Nicolas Ancion vào cuối tháng 9
nhằm quảng bá cho cuốn sách Chuyện tầng 5 của anh được dịch và phát
hành tại Việt Nam (Nhà Xuất bản Nhã Nam) lại gợi cảm hứng để tác giả
sáng tác một tiểu thuyết khác Cơn hoảng loạn thoáng qua, trong khuôn
khổ viết marathon trong vòng 24 giờ, 12 giờ tại Hà Nội và 12 giờ tại
thành phố Hồ Chí Minh

Samir Barris, adaptateur de poèmes en
musique, s’est produit à Hanoi, Hue et
Hochiminh-ville, lors des Journées de la
Francophonie en mars 2014
Samir Barris, nhạc sĩ chuyên chuyển thể
các áng thơ thành các bản nhạc, biểu
diễn tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ
Chí Minh, nhân Những ngày Pháp ngữ
vào tháng 3 năm 2014

Deux pièces de danse, deux premières en Asie dont une création entre
une compagnie de Wallonie-Bruxelles et le Vietnam La tour des vents,
lors du Festival de danse contemporaine à Hanoi, créations de Karine
Ponties, fin septembre
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 một đoàn múa của Wallonie-Bruxelles và Việt Nam (vở La tour des vents), nhân dịp Liên hoan múa
đương đại tại Hà Nội, với tài nghệ của biên đạo múa Karine Ponties, vào
cuối tháng 9
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NĂM 2014 ĐẦY ẮP SỰ KIỆN VĂN HÓA

En novembre, des concerts exceptionnel - convergences venues d’Europe, d’Afrique et d’Asie: Pierre Vaiana - saxophone, Aly Keita - balafon et Hoa Dang T’rung
Tháng 11, những buổi hòa nhạc đặc biệt - qui tụ những tinh hoa đến từ châu Âu, châu Phi và châu Á: Pierre Vaiana - kèn saxophone, Aly Keita - đàn balafon và Hoa Đăng - đàn T’rưng
Benjamin Schoos, alias Miam
Monster Miam ou encore Su Gia
Long, a fait exploser Hanoi
Sound Stuff Festival à Hanoi puis
le Festival Hue, en avril de cette
année
Benjamin Schoos, nghệ danh
Miam Monster Miam hay Sứ Giả
Long, đã khiến hội trường Liên
hoan Âm thanh Hà Nội (Hanoi
Sound Stuff Festival) và Festival
Huế muốn nổ tung, vào tháng 4
năm nay
Retour tant attendu de Benjamin Schoos à Hanoi, lors du 1er
Monsoon Music Festival, en
octobre
Benjamin Schoos trở lại Hà Nội,
trong khuôn khổ Liên hoan Âm
nhạc Gió mùa Monsoon Music
Festival lần thứ nhất, vào tháng
10
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