
 
http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/doan-cong-tac-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-vn-o-nuoc-ngoai-tham-va-lam-viec-tai-bi-20171023095435040.htm 

 
Tạp chí Quê Hương trên Internet 
Tổng biên tập: Ngô Thị Thanh Mai 
Giấy phép 21/GP-TTĐT ngày 24/03/2016  
© Ghi rõ nguồn QueHuongOnline.vn khi đăng lại nội dung từ website này.  

 

23/10/2017   09:35:00 AM 

 

ĐOÀN CÔNG TÁC UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VN Ở NƯỚC NGOÀI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỈ 

Ngày 20/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại một số nước châu Âu, đoàn Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 
ngoài (Ủy ban), Bộ ngoại giao do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lương Thanh Nghị dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Hội người 
Việt Nam tại Bỉ. 

 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm 

 

Cùng đi với Đoàn có các tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Nam Tiến và Phạm Văn Trong. Thay mặt Hội tiếp Đoàn 
có các hội viên kỳ cựu, trung kiên của Hội trong các Ban chấp hành từ ngày thành lập Hội vào năm 1973 cho đến nay, trải qua 
các thời kỳ đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Lương Thanh Nghị đã thông báo khái quát về tình hình hiện nay của nước nhà trên các lĩnh vực. Ông 
Lương Thanh Nghị nhấn mạnh, đất nước luôn rất cần sự tham vấn và đóng góp của kiều bào, đặc biệt là trong giai đoạn cách 
mạng 4.0 hiện nay. Đoàn cũng đã lắng nghe, ghi nhận ý kiến và đặt quan hệ hợp tác với trí thức kiều bào. 

Về công tác của Ủy ban đối với bà con kiều bào, Đoàn cho biết, hàng năm, Ủy ban tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như 
Chương trình Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào đi thăm Trường Sa, Trại hè Việt Nam cho thanh niên kiều bào về giao lưu, tìm 
hiểu lịch sử, văn hóa Việt, lớp tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên ở nước ngoài, sắp tới sẽ xuất bản sách dạy tiếng Việt, vài 
năm một lần tổ chức Hội nghị NVNONN toàn thế giới... Tất cả các hoạt động này bà con kiều bào có thể tìm đọc trên Tạp chí 
Quê Hương - cơ quan báo chí của Ủy ban tại địa chỉ http://quehuongonline.vn  

Quang cảnh buổi làm việc 
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Đại diện Hội Người Việt Nam tại Bỉ đã giới thiệu với Đoàn về Hội Người Việt Nam tại Bỉ và cho biết Hội Người Việt Nam tại Bỉ 
có bề dày truyền thống và hoạt động khá tốt trong 44 năm qua. Kết quả đó là nhờ vào nhiều hội viên kỳ cựu và trung kiên của 
Hội vẫn liên tục đóng góp và làm nòng cốt cho các thế hệ thứ 2,3 và bạn bè Bỉ tham gia ủng hộ. 

 

Hội cũng cho biết, về đóng góp, hỗ trợ của Hội cho trong nước và giao lưu, đoàn kết hội viên và bạn bè, bên cạnh các hoạt 
động văn nghệ, trại hè, cùng nhau vui sống tại Bỉ, có thể kể đến chương trình hợp tác Bỉ-Việt về nghệ thuật múa đương đại và 
hội họa do vùng Wallonie-Bruxelles bảo trợ; hợp tác với bệnh viện trong nước về phần mềm chăm sóc trẻ em sinh thiếu 
tháng qua một nữ bác sĩ Bỉ nổi danh; hợp tác vốn và công nghệ sản xuất đất hiếm ở Bình Thuận; giúp thực tập sinh và du học 
sinh tại Bỉ khi có yêu cầu; tặng học bổng từ 5 năm nay cho một học sinh khiếm thị qua VaVa Đồng Nai; qua Ủy ban về người 
Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, tìm đối tượng tặng ngôi nhà tình thương thứ 8; cùng Hội Cựu sinh viên Việt Nam du 
học tại Bỉ BelUnion hỗ trợ học sinh ở Suối Giàng, Yên Bái; cùng Hội hữu nghị Bỉ-Việt truyền thống giúp Nghệ An xây một nhà 
văn hóa; giúp Hội Vật lý TP Hồ Chí Minh có bài, sách nghiên cứu được phổ biến quốc tế... 

Tại cuộc làm việc, Hội cũng nêu lên một số đề xuất, mong muốn Nhà nước khuyến khích, hướng dẫn, đơn giản hóa thủ tục xin 
hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em có cha/mẹ là người Việt, nhất là khi cha mẹ đã có hộ chiếu Việt Nam; tăng cường các công tác 
truyền thông qua kênh truyền hình, mạng xã hội để kiều bào hiểu hơn về các thông tin trong nước; Ủy ban nên lập một trang 
web để tập hợp ý kiến đóng góp của trí thức kiều bào... 

Mỹ Trang (từ Bỉ) 
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