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Phát biểu tại Lễ khánh thành Mở rộng nhà máy Nestlé Bông Sen 4.8.2019 

Ông David Best - Đại biện lâm thời Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam 

 

Kính thưa Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường 

Kính thưa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên 

Ông Ganesan, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam 

Ông Schmid, Giám đốc kỹ thuật khu vực Châu Á-Châu Đại Dương-Châu Phi cận 
Sahara (AOA) của tập đoàn Nestlé 

Ông Morin, Giám đốc nhà máy Nestlé Bông Sen 

Cùng toàn thể quý quan khách, quý vị đại biểu thân mến! 

 

Tôi rất vui được trở lại nhà máy Nestlé Bông Sen, tỉnh Hưng Yên ngày hôm nay. Mới 
chỉ có cách đây gần 2 năm rưỡi lúc nhà máy này được chính thức khánh thành. Và 
hôm nay, chúng ta lại có mặt ở đây để tham dự Lễ khánh thành dự án mở rộng của 
nhà máy. 

Nhu cầu về thức uống dinh dưỡng MILO không ngừng tăng lên trong thời gian qua 
chính là động lực để nhà máy Nestlé Bông Sen, nơi sản xuất ra các sản phẩm dinh 
dưỡng này, tăng gấp đôi công suất. Đây là thông tin rất tốt lành cho Nestlé nói riêng 
ngành hàng thức uống lúa mạch nói chung. Tôi có thể hiểu rõ lý do vì sao. Khi tôi lớn 
lên tại đất  nước Thụy Sĩ, những thức uống này đã rất được ưa chuộng, và chúng tôi 
cũng đã rất tin tưởng vào giá trị dinh dưỡng mà những thức uống này mang lại trong 
việc giúp cải thiện chất lượng trước các kỳ thi và các sự kiện thể thao. 

Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển, cả về phương diện phát triển kinh doanh 
lẫn tiềm năng thị trường cho các sản phẩm & dịch vụ tiêu dùng cũng như sản phẩm 
đầu tư. Một số ít công ty, dĩ nhiên bao gồm cả Nestlé, đã có mặt tại Việt Nam khá lâu. 
Đến nay, ngày càng nhiều công ty Thụy Sĩ đến đầu tư tại Việt Nam. Một số công ty 
mang sản phẩm và dịch vụ đến Việt Nam trong khi một số khác lại xây dựng cơ sở 
hoạt động tại đây để phục vụ cho khách hàng trong nước và xuất khẩu. Tính đến nay 
có khoảng 100 công ty Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam. 

Thụy Sĩ là nước đầu tư châu Âu lớn thứ 5 tại Việt Nam, đứng ở vị trí cao hơn so với 
khá nhiều quốc gia lớn khác. Đầu tư từ cộng đồng các doanh nghiệp Thụy Sĩ tạo ra 
gần 20,000 công việc ở nhiều lĩnh vực, bao thiết bị máy móc, dược phẩm và chế biến 
thực phẩm, trong đó Nestlé là công ty dẫn đầu trong hoạt động đầu tư & tuyển dụng.  

Kim ngạch thương mại đã vượt mức 2 tỉ đô la, và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong 
chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam gần đây của Ngài Guy Parmelin, Ủy 
viên Hội đồng Liên bang, Bộ trưởng Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy 
Sĩ, một trong bảy thành viên của Chính phủ Thụy Sĩ, ông đã bày tỏ sự ấn tượng về 
sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Trong suốt chuyến thăm này, đại diện lãnh đạo của cả 2 Chính phủ đã đồng ý hoàn 
tất đàm phan cho một thiệp định thương mại song phương. Hiệp định này mong đợi 
sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như mở ra 
nhiều cơ hợi mới cho các nhà đầu tư của 2 quốc gia. 

Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ tiến tới kỉ niệm 50 năm mối quan hệ ngoại giao vào năm 2021, 
và tôi vui mừng chứng kiến sự tiến triển ngày càng gần gũi hơn trong mối quan hệ 
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giữa hai quốc gia, mà trước tiên là giữa người dân của 2 đất nước. Ngành du lịch 
giữa 2 nước cũng tăng trưởng ở tốc độ 2 con số. Năm ngoái đường bay thẳng giữa 
Zurich và Tp. Hồ Chí Minh cũng đã đi vào hoạt đông. Tôi tin tưởng rằng điều này sẽ 
góp phần quan trọng giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ song phương vốn đã 
rất tốt đẹp giữa 2 quốc gia. 

Thay cho lời kết, tôi xin gửi lời chức mừng đến công ty Nestlé Việt Nam, đặc biệt là 
Ngài Tổng giám đốc Ganesan, Giám đốc nhà máy Nestlé Bông Sen ông Pierre Morin 
và tập thể cán bộ công nhân viên của nhà máy. Cảm ơn công ty đã góp phần tích cực 
vào việc thắt chặt mối quan hệ song phương giữa 2 quốc gia. Nhân dịp này, tôi cũng 
xin gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo và các cơ quan ban ngành trung ương và 
tỉnh Hưng Yên đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng nhà máy Nestlé Bông Sen. 

Tôi xin chia sẻ cùng công ty niềm vui và tự hào vì thành công mới này, và tôi tin chắc 
rằng dự án mở rộng nhà máy sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ 
song phương của 2 quốc gia. 

Trân trọng cảm ơn. 

 


