BÀI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Tại Lễ khánh thành mở rộng Nhà máy Nestle Bông Sen tại Hưng Yên
(Của ông Đặng Ngọc Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

- Thưa ông David Best (Đê -vít - Béts) - Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại
Việt Nam.
- Thưa các vị đại biểu khách quý.
- Thưa quý ông, quý bà.
Trước tiên cho phép tôi thay mặt Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gửi ông David Best (Đê -vít Béts) - Đại biện, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, quý ông, quý
bà lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời chung vui với Tổng giám đốc, các cộng sự
và toàn thể người lao động Nhà máy Nestle Bông Sen trong ngày Lễ khánh thành mở
rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.
Thưa các vị đại biểu, khách quý.
Thưa quý ông, quý bà.
Ngày 16/3/2016, tôi đã dự Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Nestle Bông Sen, chỉ
sau 14 tháng đầu tư xây lắp, nhà máy Nestle Bông Sen đã hoàn thành đầu tư xây dựng
và hoạt động từ ngày 18/5/2017. Tháng 3/2018, Công ty tiếp tục khởi công và đưa
vào hoạt động Trung tâm phân phối sản phẩm chỉ sau 14 tháng xây dựng, lắp đặt
và hôm nay chúng ta đến đây khánh thành mở rộng nhà máy Nestle Bông Sen, với việc
đầu tư thêm 02 dây chuyền sản xuất, dự kiến công suất của nhà máy tăng gấp đôi.

1. Việc đầu tư xây lắp và tiếp tục mở rộng nhà máy cùng với việc đầu tư Trung tâm

phân phối sản phẩm trong thời gian 03 năm thể hiện sự quyết tâm rất cao của Tập
đoàn Nestle về mục tiêu, chiến lược kinh doanh đồng thời khẳng định môi trường
đầu tư tại tỉnh Hưng Yên rất thuận lợi đối với Nestle Việt Nam và cộng đồng doanh
nghiệp trên địa bàn.

2. Sau hơn 02 năm hoạt động, công ty chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và quy định
của tỉnh, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ với Nhà
nước, được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục
Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ ...
đánh giá cao. Công ty đã tham gia đầy đủ Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế,
Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho trên
200 lao động; trong các năm 2017 và 2018 công ty đã kê khai và nộp đầy đủ thuế
giá trị gia tăng đối với Nhà nước với số tiền 62,8 tỷ đồng.

3. Quá trình hoạt động, công ty đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong
tỉnh, quan hệ thân thiện với nhân dân địa phương, các hoạt động thiện nguyện
của Công ty tại tỉnh 3 năm qua khoảng 2 tỷ đồng, cụ thể: triển khai chương trình
dinh dưỡng học đường tại 20 trường tiểu học, hỗ trợ 5 phòng máy tính tại các cơ
sở giáo dục trị giá hàng tỷ đồng, trao tặng thiết bị bàn ghế, cung cấp thiết bị thể
thao và thiết bị giáo dục trực quan các trường THCS, tiểu học, mầm non trị giá
300 triệu đồng; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các Khu
công nghiệp tỉnh trao quà trị giá gần 400 triệu cho công nhân có hoàn cảnh khó
khăn.
Được biết, Tập đoàn Nestlé là Tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng, sức
khỏe với những sản phẩm MILO, Nescafe, Maggi, Nestea, Nesvita, NAN… có mặt ở hầu
hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Nestlé Việt Nam được thành lập từ năm 1995 và là
nhà đầu tư từ Thụy Sỹ lớn nhất và thành công nhất tại Việt Nam với việc đầu tư, xây
dựng và vận hành 04 nhà máy và 02 Trung tâm phân phối sản phẩm, góp phần đáp ứng
nhu cầu dinh dưỡng con người, phát triển tầm vóc thể hình, thể lực và tuổi thọ, tham gia
tích cực vào chương trình giáo dục thể chất, giáo dục dinh dưỡng học đường. Đồng thời
đóng góp thiết thực vào phát triển nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, tiết
kiệm tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho
hàng nghìn lao động. Việc đầu tư vào hoạt động của Nestlé tại Việt Nam cũng là sự
chuyển giao công nghệ tiên tiến, phương thức quản lý chuyên nghiệp đối với lao động
Việt Nam.
Nhân dịp này, tôi yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh, Ban Quản lý các Khu
công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ phối
hợp, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho Nhà máy Nestlé Bông Sen hoạt động, luôn xác định
đồng hành với doanh nghiệp và xác định thành công của doanh nghiệp là thành công
của chính quyền.
Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý bà, quý ông sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc Nestlé Bông Sen liên tục phát triển, thành công tại Hưng Yên.
Xin trân trọng cảm ơn./.

OPENING REMARKS
Inauguration of Expansion Project of Nestlé Bong Sen Factory in Hung Yen
(By Mr. Dang Ngoc Quynh, Hung Yen People’s Committee Chairman)

-

Dear Mr. David Best, Chargé d’affaires, Embassy of Switzerland in Vietnam

-

Distinguished guests, Ladies & Gentlemen,

On behalf of Hung Yen Province leaders, I would like to convey our best
compliments to all of you. I would like also share our congratulations to Nestlé Viet Nam
General Manager and partners as well as Nestlé Bong Sen Factory team for your today
Inauguration of Expansion project of Nestlé Bong Sen factory.

Distinguished guests, Ladies & Gentlemen,
On 16 March 2016, I was very happy to attend the Ground-Breaking Ceremony of
Nestlé Bong Sen Factory. The factory has started its official operation since 18 th May
2017, after only 14 months. Nearly 02 years later, Nestlé continued the construction
and put into operation of Nestlé Bong Sen Distribution Center in March 2019. Today,
I am very pleased to be here again and attend the Inauguration of Expansion project with
02 new production lines of Nestlé Bong Sen that will help double the current production
capacity of the factory.
1. The continuous investment expansion over the last 3 years, including production
expansion and distribution center construction, shows the company’s commitment
for long-term investment in Hung Yen province as well as confirms again favorable
conditions of investment environment Hung Yen province grant to Nestlé Vietnam
in particular and business community in general.
2. After more than 02 years of operation, the company has well complied with local
laws and regulations and fully implemented policies for employees and obligations
to the government which is highly appreciated by local authorities such as Hung
Yen Industry Zone Authority, Social Insurance, Tax Department, My Hao Town
People's Committee, Yen My District People's Committee. Employee’s benefits
including social insurance, health insurance, unemployment insurance are fully
implemented. The factory operation has created over 200 direct jobs with stable
incomes for local people as well as contributed to the province’s budget of VND
62.8 billion dongs thanks to VAT tax in 2017 & 2018.
3. In the course of operation, the company has cooperated closely with all provincial
authorities. Social and charity activities have been conducted frequently, with total
contribution up to VND 2billion over the last 3 years, including: implementation of
Nutrition Education program at 20 primary schools in Hung Yen, supporting
computer classes, table & chair donation, sports facilities and other education
equipment for primary schools and kindergartens; collaboration with Hung Yen
Labor Union and Trade Union to hand gifts for poor & disadvantaged workers, ect.
Nestlé is a leading nutrition, health and wellness group with famous brands such as
MILO, Nescafe, Maggi, Nestea, Nesvita, NAN, ect, presenting in most of countries in
the world. Nestlé Vietnam was established in 1995. The company is the biggest and
most successful investor from Switzerland, currently operating 4 factories and 2
distribution centers nationwide. The company has proactively participated in

government’s programs to contribute to nutrition, health and wellness for Vietnamese
people thanks to physical activities promotion and school nutrition education. In
addition, the company has also implemented many programs and initiatives to
contribute to sustainable agricultural development, environment and natural resources
protection, job creation for thousands of people. That investment in Vietnam of Nestlé
Group is also the way of transferring advanced technologies and high-skilled
management to local people.
On this occasion, I would request relevant provincial authorities, Hung Yen Industrial
Zone Authority, My Hao Town People’s Committee, Yen My Commune People’s
Committee to grant most favorable conditions and strongest supports to Nestlé Bong
Sen Factory operation in the province. Our motto is "Your success is our success".
Once again, I would like to wish all of you with health and happiness. Wish Nestlé Bong
Sen Factory with continuous development and success.

Thank you very much.

