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(NLĐO) - Chiều 23-3, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông Lý
Quang Diệu – người được xem là “nhân tài Châu Á”. Sinh thời, ông Lý Quang Diệu đã 4 lần đến
Bình Dương, truyền đạt kinh nghiệm cho lãnh đạo tỉnh này nhiều “chiêu” để thu hút đầu tư.

(NLĐO) - Chiều 23-3, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông Lý
Quang Diệu – người được xem là “nhân tài Châu Á”. Sinh thời, ông Lý Quang Diệu đã 4 lần đến
Bình Dương, truyền đạt kinh nghiệm cho lãnh đạo tỉnh này nhiều “chiêu” để thu hút đầu tư

“Ông Lý Quang Diệu ra đi là Châu Á, Đông Nam Á mất một nhân tài. Cá nhân tôi vô cùng
thương tiếc!” – ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chia sẻ với phóng
viên Báo Người Lao Động vào chiều 23-3.

Trong vòng 20 năm trở lại đây, ông Lý Quang Diệu đã 4 lần đến Bình Dương và tư vấn nhiều
điều giúp tỉnh này phát triển mạnh. Ông Liêm nhớ lại: “Khi ngài Lý Quang Diệu đến, các đồng
chí lãnh đạo của Bình Dương đã tham vấn ngài ấy rất nhiều vấn đề về cách phát triển kinh tế,
phát triển công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch…Ngài Lý Quang Diệu đều trả lời rất thấu tình đạt lý.
Chắc chắn các lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã học tập được rất nhiều kinh nghiệm nên mới đưa
ra được chiến lược giúp tỉnh có tốc độ phát triển như hôm nay”.

Ngày 14-4-2009: Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đến thăm KCN Việt Nam - Singapore lần
thứ ba. (Ảnh do UBND tỉnh Bình Dương cung cấp)
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KCN Việt Nam – Singapore 1 (thị xã Thuận An – Bình Dương) được xem là biểu tượng của mối
quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. KCN hiện đại bậc nhất Việt Nam này
mang đậm dấu ấn của ông Lý Quang Diệu.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đề xuất ông Lý Quang
Diệu và ông Goh Chok Tong (Thủ tướng kế nhiệm) tham mưu, giúp đỡ Việt Nam lập một KCN
hiện đại, có khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ. Do đó, năm 1995, ông Lý Quang Diệu đến Bình
Dương khảo sát địa điểm dự kiến đặt KCN Việt Nam - Singapore ở thị xã Thuận An.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, lúc đó, ông Lý Quang Diệu động viên lãnh đạo tỉnh hãy tiếp tục
làm như kế hoạch, chắc chắn Bình Dương phát triển mạnh trong tương lai.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trả lời phỏng vấn Báo Người Lao
Động

Từ năm 1996, KCN Việt Nam – Singapore 1 đi vào hoạt động với chủ đầu tư là Công ty liên
doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore (51% vốn từ tập đoàn Sembcorp Industrial Parks của
Singapore và 49% vốn từ doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Bình Dương là công ty Becamex).
“KCN Việt Nam – Singapore là một trong những KCN thành đạt nhất của Bình Dương nói riêng
và cả nước nói chung” – ông Liêm nhận định. Ông cho biết rất nhanh sau khi đi vào hoạt động,
KCN này đã được các nhà đầu tư nước ngoài đến đặt nhà máy, lấp kín toàn bộ diện tích.
Ông Liêm cho rằng mô hình KCN Việt Nam – Singapore là kiểu mẫu, nguồn cảm hứng để Bình
Dương quy hoạch, phát triển hơn 20 KCN khác trên toàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều tỉnh khác khi
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muốn mở KCN cũng đến Bình Dương tham quan, học hỏi mô hình KCN Việt Nam – Singapore.

Sau năm 1995, ông Lý Quang Diệu còn nhiều lần đến Bình Dương vào các năm 1997, 2007,
2009. Do ông Lý Quang Diệu dành nhiều quan tâm cho tỉnh này nên các nhà đầu tư Singapore
cũng đồng loạt tin tưởng đổ vốn vào Bình Dương. Đến nay, Singapore có 138 dự án đầu tư vào
Bình Dương, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ 722 triệu USD.

Như Phú
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