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Kính thưa toàn thể quý vị, 

Tôi rất vui khi có mặt tại đây để tham gia vào lễ khai trương dây chuyền sản xuất số 
5 và 6 nhà máy Nestlé Bông Sen. 

Tôi vẫn còn nhớ sự kiện chúng ta đưa Nhà máy Nestlé Bông Sen vào sản xuất vào 
năm 2017. Tháng 3/2019, chúng ta tiếp tục khai trương Trung tâm phân phối Nestlé 
Bông Sen. Sáu tháng sau, chúng ta lại được chứng kiến một dấu mốc phát triển quan 
trọng nữa không chỉ với Nhà máy Nestlé Bông Sen mà còn với Nestlé Việt Nam. (Tạm 
dừng để phiên dịch) 

Với việc khai trương dây chuyền sản xuất số 5 và 6, công suất của nhà máy Nestlé 
Bông Sen đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng hai năm. Theo đó, tổng mức đầu tư của 
Nestlé Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên cũng đã tăng lên xấp xỉ 100 triệu USD. Bên cạnh 
hai dây chuyền sản xuất số 5 và 6, hôm nay tôi cũng rất vui khi được chia sẻ với quý 
vị rằng dây chuyền số 7 cũng đã được phê duyệt đưa vào kế hoạch năm 2020. (Tạm 
dừng để phiên dịch) 

Nestlé Việt Nam đã liên tục đầu tư vào tỉnh Hưng Yên kể từ khi chúng tôi bắt đầu dự 
án của mình tại đây từ năm 2016 và Nestlé Bông Sen là một điển hình về nhà máy 
sản xuất sản phẩm uống liền hoạt động tốt nhất của tập đoàn Nestlé trên toàn cầu xét 
trên rất nhiều phương diện, cả về hoạt động cũng như về áp dụng các biện pháp bảo 
vệ môi trường, nhờ vào những nền tảng kinh doanh bền vững và năng lực cũng như 
nhiệt huyết của người dân Việt Nam. 

Thay mặt Tập đoàn Nestlé khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, tôi xin chúc 
mừng Nestlé Việt nam, đặc biệt là Nestlé Bông Sen vì những thành tựu của các bạn. 
(Tạm dừng để phiên dịch). 

Chất lượng và An toàn là những ưu tiên hàng đầu của Nestlé. Nguyên tắc này áp 
dụng đối với toàn bộ sản phẩm của chúng tôi trên phạm vi toàn cầu, toàn bộ các 
ngành hàng, từ thực phẩm-đồ uống đến toàn bộ các hệ thống và dịch vụ của chúng 
tôi. Chúng tôi tự hào sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm ngon miệng và giầu dinh 
dưỡng, với chất lượng Thụy Sỹ đến tất cả người tiêu dùng tại Việt Nam. (tạm dừng 
để phiên dịch) 

Nhân dịp này, tôi cũng xin được gửi lời cám ơn sâu sắc tới chính phủ Việt Nam, Đại 
sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam, và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, vì đã 
dành những sự hỗ trợ quý báu cho chúng tôi trong suốt những năm qua. Những sự 
hỗ trợ này là nhân tố không thể thiếu giúp tạo nên thành công của Nestlé tại Việt Nam. 

Xin cám ơn quý vị. 


