BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỨ TRƯỞNG VÕ TUẤN NHÂN

(Tại Lễ khánh thành mở rộng Nhà máy NESTLÉ BÔNG SEN tại Hưng Yên ngày
04/9/2019)

Kính thưa:
……………………………………………………………………………
(Danh sách đại biểu:
- Ông David Best – Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Sĩ tại
Việt Nam;
- Ông Đặng Ngọc Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
- Ông Christian Schmid – Giám đốc Phụ trách Kỹ thuật Tập đoàn
Nestlé Khu Vực Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương
- Ông Ganessan Ampalavanar – Tổng Giám đốc Nestlé Việt
Nam).
- Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể lãnh đạo, công nhân viên
Nhà máy NESTLÉ BÔNG SEN tại Hưng Yên!
Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ khánh thành giai đoạn mở
rộng nhà máy Nestlé tại Hưng Yên - Nhà máy Nestlé Bông Sen. Trước
hết, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, tôi xin gửi lời
chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể
lãnh đạo và công nhân viên Nhà máy Nestlé Bông Sen, chúc buổi Lễ
thành công tốt đẹp!
Thưa quý vị đại biểu,
Việt Nam là quốc gia nhiệt đới với dân số trên 90 triệu người,
trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao; tỉ lệ đô thị
hóa nhanh và có nền kinh tế đang trên đà phát triển ổn định với tốc độ
tăng GDP bình quân đạt khoảng 6,5%/năm trong 10 năm qua. Trong
những năm gần đây, bên cạnh tín hiệu đáng mừng về tốc độ tăng
trưởng của nền kinh tế thì sức ép từ ô nhiễm môi trường và các vấn đề
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xã hội cũng đang đặt ra. Theo tính toán của các nhà khoa học, Việt
Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nhiều
nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như các vấn đề nổi cộm gần
đây như ô nhiễm rác thải nhựa. Vì vậy, việc khuyến khích và thu hút
các nhà đầu tư có trách nhiệm nhằm đóng góp cho sự phát triển bền
vững tại Việt Nam trở thành ưu tiên hơn lúc nào hết.
Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó,
một trong những quan điểm chỉ đạo là “Chủ động thu hút, hợp tác
đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ
và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án
có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ
sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả,
kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”.
Thưa quý vị đại biểu,
Nestlé là một tập đoàn lớn của Thụy Sĩ, có lịch sử phát triển lâu
đời với hơn 150 năm hoạt động. Hiện nay Tập đoàn Nestlé có nhiều
nhà máy đang hoạt động trên toàn thế giới, cung cấp nhiều chủng loại
sản phẩm thực phẩm và thức uống dinh dưỡng ra thị trường. Đồng thời,
Tập đoàn Nestlé còn là thành viên tích cực trong các liên minh và sáng
lập viên của nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường trên toàn cầu, như
Nhóm đối tác hành động nhằm mục tiêu chống rác thải nhựa trên phạm
vi toàn cầu, Nhóm Tài nguyên nước 2030,...
Ladies & Gentlemen,
Tại Việt Nam, Nestlé đã thực hiện cam kết đầu tư bền vững với
06 nhà máy và tổng vốn đầu tư liên tục tăng lên qua các năm, cho đến
nay đã đạt gần 600 triệu Đô la Mỹ. Công ty còn là một trong 100
doanh nghiệp được Tổng cục thuế ghi nhận đóng góp nhiều nhất cho
ngân sách nhà nước. Quan trọng hơn, các nhà máy của Nestlé luôn là
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các điển hình về công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và
tiên phong trong áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tôi chúc
mừng và hoan nghênh Nestlé khi 100% nhà máy của Nestlé tại Việt
Nam đã đạt được mục tiêu “Không có chất thải rắn chôn lấp ra môi
trường”, đồng thời tối đa hóa ứng dụng công nghệ và năng lượng tái
tạo.
Tôi đánh giá cao đóng góp của các bạn trong việc đồng sáng lập
Tổ chức liên minh tái chế bao bì Việt Nam và việc các bạn tham gia
vào Liên minh chống ô nhiễm rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi
trường kêu gọi. Đây là một minh chứng cho vai trò của doanh nghiệp
không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn đóng góp vào sự
phát triển bền vững của Việt Nam.
Thưa quý vị đại biểu,
Sau hơn 03 năm kể từ ngày khởi công Nhà máy, hôm nay, chúng
ta vui mừng chứng kiến Lễ khánh thành giai đoạn mở rộng Nhà máy
Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên. Đây là Nhà máy thứ 6 của Tập đoàn
Nestlé tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai tại Hưng Yên có vốn đầu tư
hơn 100 triệu đô la Mỹ.
Tôi mong muốn rằng, Nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên và
Công ty Nestlé Việt Nam sẽ luôn tuân thủ các quy định của pháp luật
Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường;
luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ, công nhân viên và
tiếp tục quan tâm, đóng góp hơn nữa đến các hoạt động xã hội; góp
phần vì một Việt Nam xanh – sạch – phát triển bền vững.
Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường,
Tôi xin chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ,
công nhân viên Nhà máy Nestlé Bông Sen dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc.
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Chúc Nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên nói riêng và Công
ty Nestlé Việt Nam nói chung luôn phát triển và đạt được nhiều thành
công hơn nữa!
Xin trân trọng cảm ơn./.
-------------------------------------------------------------------------------SPEECH OF VICE MINISTER OF MONRE VO TUAN NHAN
(Inauguration of Expansion project of Nestlé Bong Sen Factory)

Dear Mr. David Best - Chargé d’affaires, Embassy of Switzerland
in Vietnam
Dear Mr. Dang Ngoc Quynh, Vice Chairman of Hung Yen
People’s Committee
Dear Mr. Christian Schmid, Head of Technical, Zone AOA of
Nestlé Group
Dear Mr. Ganesan Ampalavanar, General Manager of Nestlé
Vietnam
Distinguished guests, Ladies & Gentlemen
I am very pleased to attend the Inauguration of Expansion project
of Nestlé Bong Sen Factory in Hung Yen province. On behalf of
Ministry of Environment and Natural Resources leaders, I would like
to convey my warmest greetings to all of you. Wish the event a great
success!
Ladies and Gentlemen,
Vietnam is a tropical country with a population of over 90 million
people, of which working-age people accounts for a high proportion;
the country has a fast urbanization rate as well as stable economic
development speed with average GDP growth rate of about 6.5% / year
for the past 10 years. In recent years, while the economic growth
remains positive, environmental pollution and social issues are rising.
According to scientific statistics, Vietnam is one of the countries in the
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world that is seriously affected by global climate change as well as by
recent emerging issues such as plastic waste pollution. Therefore,
encouraging and attracting responsible investors to contribute to
sustainable development in Vietnam becomes a priority than ever.
On 20th August, 2019, the Politburo issued Resolution No. 50NQ / TW on orientations to improve institutions and policies and
enhance the quality and effectiveness of foreign investment through
2030. Accordingly, one of the key direction is “Proactively attract and
cooperate in foreign investment selectively; Take quality, efficiency,
technology and environmental protection as the main evaluation
criterion. Prioritize projects with advanced, new, high-quality, modern,
clean, modern management, highly –added- value, scalable as well as
global value-chain connectable technologies.”
Nestlé is a large corporation from Switzerland with a long-lasting
development history of more than 150 years. The group operates many
factories worldwide, providing numerous nutrient food and beverages.
In addition, Nestlé is a proactive member in many coalitions and jointhand initiatives towards environmental protection globally, such as
Global Anti-Plastic Group or Water Resource 2030 Group. Ect
In Vietnam, Nestlé commits to a sustainable long-term investment
with total 6 factories and increasing investment over the last years that
is around USD 600 million up to now. The company is named among
TOP 100 biggest Coporate Taxpayers in Vietnam by General Tax
Department. More importantly, Nestlé’s factories always pioneer in
environmental protection activities, sustainable developement and
application of environmentally-friendly technologies.
On behalf of Ministry of Environment & Natural Resources
leaders, I would express my congratulations to and appreciation for the
fact that all of your factories have achieved “Zero Waste to Landfill”
Goal as well as applied renewable technologies and energies at your
utmost.
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I highly appreciate your participation in Packaging Collection &
Recycling Initiative in Vietnam and your participation in Anti-Plastic
Coalition chaired by Ministry of Environment & Natural Resources.
This is a truly good modal of a business that contributes to both
economic develoment and sustainabel development for Vietnam.
Ladies and Gentlement,
After 3 years of operation, we are very happy to attend the
Inauguration of Expansion project of Nestlé Bong Sen Factory in Hung
Yen today. This is the sixth factory of the group and the second factory
in Hung Yen with total investment of more than USD 100 million.
I hope that Nestlé Vietnam and Nestlé Bong Sen Factory will
always well comply with Vietnam’s laws and regulations in business
operation and environmental protection, take good care of your
employees and will continue contributing to social activities,
contributing to a Green – Clean – Sustainable Vietnam.
Once again, I would like to wish all of you with health and
success. Wish Nestlé Bong Sen Factory & Nestlé Vietnam with
continuous development and success.
Thank you!
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