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Bang Thüringen của Đức thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam [1]

Cuối tuần qua tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ
hiến bang Thüringen, ông Bodo Ramelow, đã có buổi tiếp Tham tán Công sứ thương mại Việt Nam tại
Đức, Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng để trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bang Thüringen với
Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ hiến bang Thüringen Bodo Ramelow đã bày tỏ tình cảm quý trọng của ông đối với
Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh bang Thüringen và Việt Nam đã có quan hệ truyền thống lâu dài, từ
thời Cộng hòa dân chủ Đức.

Thủ hiến bang Thüringen cũng rất ấn tượng về thặng dư thương mại của Việt Nam trong cán cân
thương mại giữa hai bên, và cho biết thêm nhiều doanh nghiệp người Việt ở Thüringen đã đóng vai
trò quan trọng trong việc giới thiệu các mặt hàng Việt Nam ở đây và góp phần làm cho cán cân
thương mại nghiêng về Việt Nam.

Ông Ramelow cũng cho biết mặc dù tình hình hiện nay ở Đức nói chung và ở bang Thüringen nói
riêng khá phức tạp do những thế lực thiên hữu, bài xích người nước ngoài đang có xu hướng gia tăng,
song ngay cả ở những nơi mà người dân có vẻ e ngại sự có mặt của nhiều người nước ngoài thì họ
cũng mong muốn có thêm người Việt Nam.

Cũng hiếm có khi nào mà việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với nước ngoài lại nhận được sự ủng hộ rộng
rãi của mọi tầng lớp nhân dân và đảng phái chính trị ở bang như tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Với diện tích tự nhiên là 16.000km2 và dân số khoảng 2,2 triệu người, Thüringen là một trong những
bang trung bình của Đức. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí trung tâm nước Đức nên Thüringen đã chuyển
đổi thành công từ sau thống nhất và trở thành một trong những bang phía Đông phát triển năng
động.

Các cơ sở đào tạo như Đại học tổng hợp kỹ thuật Ilmenau, Đại học tổng hợp Jena, Đại học Weimar ...
đã trở thành những trường đại học có uy tín ở Đức. Jena cũng đang trở thành trung tâm nghiên cứu
khoa học hàng đầu trên lĩnh vực quang học (Jenoptik).

Tỷ lệ thất nghiệp ở Thüringen thấp nhất trong các bang ở Đức hiện nay (5,6%). Do đặc thù địa lý nên
bang Thüringen có thế mạnh về nông, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến.
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Thêm vào đó, hiện ở bang Thüringen có khoảng 3.000 người Việt Nam đang sinh sống, trở thành một
trong những cộng đồng ngoại kiều đông và hội nhập tốt nhất ở bang.

Với những lợi thế trên, Thủ hiến Ramelow cho biết bang Thüringen và cá nhân ông đều mong muốn
tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, đào tạo và khoa học với Việt Nam.

Về phần mình, Tham tán Công sứ Thương mại, Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng cũng thông báo cho Thủ
hiến bang Thüringen về một số vấn đề cơ bản trong quan hệ thương mại Việt-Đức, về tình hình cộng
đồng người Việt Nam ở Đức nói chung và bang Thüringen nói riêng.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác địa phương giữa hai nước, hoan nghênh bang
Thüringen phối hợp với Đại sứ quán, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức cũng như các doanh nghiệp
người Việt ở Thüringen tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thüring vào nửa đầu năm tới cũng
như chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến Ramelow.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Tráng cũng cảm ơn Thủ hiến và chính quyền bang Thüringen đã luôn
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cư trú và làm ăn của cộng đồng người Việt Nam tại
Thüringen.

Trước mắt hai bên sẽ phối hợp tổ chức "Ngày Việt Nam ở Thüringen" với Diễn đàn doanh nghiệp ViệtĐức vào quý I năm tới và sau đó, Thủ hiến Ramelow sẽ dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thüringen sang
thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp./.
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