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Ngày 23/3, Cục Quân nhu (Bộ Quốc phòng) tổ 

chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành quân nhu 

quân đội (25/3/1946-25/3/2016) và đón nhận Huân 

chương Quân công hạng Nhì. Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang tham dự buổi lễ. 

Ngày 22/3, Quốc hội làm việc tại hội trường, 

nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-

2016 của: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng 

VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ đã họp sơ 

kết Chương trình phối hợp xác định Chỉ số hài lòng 

của người dân năm 2015. 

  Chiều 22/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch 

nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định phong và 

thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối 

với đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Dũng, 

Thứ trưởng Bộ Công an. 

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu 

(BTTM) tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi nâng bậc ngành 

Hậu cần, Kỹ thuật năm 2016. Dự Lễ khai mạc có Đại tá 

Đỗ Như Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần (BTTM), 

Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng bậc ngành Hậu cần, Kỹ 

thuật BTTM; Đại tá Chu Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm 

Chính trị (BTTM); Đại tá Nguyễn Quang Thụ, Chính ủy 

Cục Hậu cần (BTTM) cùng 140 thí sinh. 

TP HCM: Ngày 22/3, Chủ tịch UBND TPHCM 

Nguyễn Thành Phong đã tiếp đoàn đại biểu Quốc hội 

Cộng hòa Pháp do Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp 

Claude Bartolone dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm 

việc tại Việt Nam. 

Tp Hải Phòng: Sáng 22/3, tại Hà Nội, Phó Chủ 

tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với 

Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không về 

việc mở các tuyến bay mới tới sân bay Cát Bi sau khi 

dự án Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi hoàn thành. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng ngày 22/3, tại Quảng 

trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra lễ 

mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 

2016 với chủ đề “Nước và việc làm”. Buổi lễ do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh 

Thanh Hóa tổ chức. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 22/3, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần 

Nam Hồng chủ trì cuộc họp về tình hình, kết quả triển 

khai thực hiện các dự án trọng điểm. 

Tp Hà Nội: Sáng 22/3, tại Cung Văn hóa Thể 

thao Thanh niên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức 

Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); gặp mặt 

cựu cán bộ Đoàn Thủ đô các thời kỳ. Đồng chí Ngô 

Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí 

thư Thường trực Thành ủy đã tới dự.  

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 22/3, UBND tỉnh tổ 

chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực 

hiện Đề án OCOP và kế hoạch năm 2016; triển khai kế 

hoạch đánh giá sản phẩm và Hội chợ OCOP lần thứ 

III, quy chế quản lý nhãn hiệu OCOP tỉnh. Đồng chí 

Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

chủ trì Hội nghị. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 22/3, đồng chí Nguyễn 

Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện 

lãnh đạo Sở Công thương có buổi làm việc với Công ty 

cổ phần Thương mại Hiền Lương về tình hình hoạt 

động kinh doanh năm 2015 và những tháng đầu năm 

2016. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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DANH SÁCH DỰ KIẾN ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA MỚI KHỐI CHÍNH PHỦ 

Sáng ngày 17/3, Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ƣơng MTTQ VN 

đã tổ chức Hội nghị hiệp thƣơng 

lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc 

hội Khóa XIV.  

Danh sách người ứng cử thuộc 

khối trung ương giới thiệu gồm 197 

người, giảm một so với dự kiến ban 

đầu. Danh sách cho thấy khá rõ 

những gương mặt mới sẽ giữ các vị 

trí quan trọng trong các cơ quan 

Đảng, Chính phủ, Quốc hội… 

nhiệm kỳ mới.  

Đáng chú ý trong số những 

người ứng cử thuộc khối Chính phủ 

có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 

Ban Kinh tế Trung ương Vương 

Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, 

Chánh TAND tối cao Trương Hòa 

Bình.  

Khối Chính phủ và cơ quan 

thuộc Chính phủ giới thiệu 17 

người ứng cử, bao gồm:  

1.Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó 

thủ tướng Chính phủ;  

2. Ông Vương Đình Huệ, 

Trưởng Ban kinh tế Trung ương;  

3. Ông Phạm Bình Minh, Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao;  

4. Ông Trương Hòa Bình, Chánh 

án TAND tối cao;  

5. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc;  

6. Ông Nguyễn Xuân Cường, 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn;  

7. Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư 

đảng ủy khối các cơ quan Trung 

ương;  

8. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính;  

9. Ông Nguyễn Trí Dũng, Thứ 

trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư;  

10. Ông Trần Hồng Hà, Thứ 

trưởng Bộ Tài nguyên và môi 

trường;  

11. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và 

du lịch.  

12. Ông Phan Thanh Bình, Giám 

đốc Đại học Quốc gia TP.HCM;  

13. Ông Trương Quang Nghĩa, 

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung 

ương;  

14. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;  

15. Ông Trần Tuấn Anh, thứ 

trưởng Bộ Công Thương;  

16. Ông Lê Vĩnh Tân, Thứ 

trưởng Bộ Nội vụ;  

17. Ông Lê Thành Long, Thứ 

trưởng Bộ Tư pháp;  

Danh sách khối Chính phủ cho 

thấy có nhiều thứ trưởng đồng thời 

là Ủy viên Trung ương Đảng ứng 

cử, nhiều khả năng sẽ thay thế các 

bộ trưởng đến tuổi nghỉ hưu hoặc 

chuyển công tác khác. Danh sách 

cũng cho thấy có nhiều gương mặt 

mới dự kiến sẽ tham gia Chính phủ 

khóa tới. Đặc biệt, ngoài Phó thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó 

thủ tướng Phạm Bình Minh tái ứng 

cử, khối này có sự tham gia của hai 

ủy viên Bộ Chính trị khác là các 

ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa 

Bình. 

 

Nguồn: Tạp chí Viện Khoa học 

tổ chức nhà nước 

 

Tối 21/3, Trung ƣơng Đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ 

Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ 

kỷ niệm 20 năm Giải thƣởng 

Gƣơng mặt trẻ Việt Nam tiêu 

biểu (1996-2015) và trao giải 

thƣởng Gƣơng mặt trẻ Việt Nam 

tiêu biểu năm 2015.  

Chương trình nhằm chào mừng 

kỷ niệm 85 năm ngày thành lập 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh (26/3/1931-26/3/2016).  

Vòng chung khảo giải thưởng 

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 

năm 2015 có 20 đề cử được lựa 

chọn từ 172 hồ sơ ứng viên . 

Tại chương trình, BTC đã công 

bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt 

Nam tiêu biểu 2015 và 10 cá nhân 

đạt Gương mặt trẻ triển vọng.  

Các cá nhân được vinh danh và 

trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt 

Nam tiêu biểu năm 2015 gồm: Lê 

Yên Thanh, 22 tuổi, Khoa Công 

nghệ thông tin, Đại học Khoa học 

tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế 

Hoàn, 19 tuổi, Đại học Khoa học tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

tiến sỹ Trần Hà Liên Phương, 35 

tuổi, Bộ môn Kỹ thuật y sinh, Đại 

học Quốc tế, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; Phan 

Thanh Sang, 32 tuổi, Chủ trang trại 

hoa lan Ysaochid; Đinh Thị Bích 

Châu, 34 tuổi, Tổng giám đốc Công 

ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hoàn 

Châu; Thượng úy Trần Thanh 

Luân, 28 tuổi, phi công Phi đội 1, 

Trung đoàn 935, Sư đoàn Không 

quân 370, Quân chủng Phòng 

không không quân; Đại úy Ngô 

Ngọc Trân, 32 tuổi, Phó trưởng 

Phòng 4, Cục An ninh mạng, Bộ 

Công an; Lý Hoàng Nam, 19 tuổi, 

vận động viên quần vợt đội 

Becamex Bình Dương; ca sỹ Hà 

Anh Tuấn, 32 tuổi; Nguyễn Thủy 

Tiên, 28 tuổi, Hội đồng sáng lập, 

quản lý điều phối Mạng lưới ung 

thư vú Việt Nam cũng nằm trong 

danh sách 10 cá nhân được trao giải 

thưởng. 

10 GƢƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2015 ĐƢỢC VINH DANH 
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Hƣớng tới kỷ niệm tròn 85 

năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

HCM (26/3), ngày 20/3, tại Trung 

tâm Văn hóa – Thƣơng mại Hà 

Nội – Moskva ở thủ đô của LB 

Nga, Ban Cán sự Đoàn thanh 

niên CS HCM tại LB Nga tổ chức 

lễ Mít tinh chào mừng. 

Mít tinh được tổ chức trang 

trọng, nhưng cũng không kém phần 

vui tươi, trẻ trung với đông đảo 

những gương mặt thanh niên là 

những sinh viên, những đoàn viên 

đang học tập, nghiên cứu tại LB 

Nga. Tham dự hoạt động của tuổi 

trẻ Việt Nam tại LB Nga có đại diện 

Đại sứ quán, Đảng ủy, Hội Người 

Việt Nam tại LB Nga cùng nhiều 

đại biểu đại diện cho các tổ chức 

hội, đoàn của Việt Nam tại LB Nga 

và hàng trăm đoàn viên thanh niên 

của các chi đoàn thuộc các trường 

Đại học tại thủ đô Moskva và một 

số tỉnh, thành lân cận. 

Ban Cán sự Đoàn được thành lập 

vào năm 2001, là cơ quan lãnh đạo 

của Đoàn tại LB Nga, quy tụ hơn 

3000 đoàn viên thanh niên ưu tú 

được Nhà nước cử sang học tập 

nghiên cứu, cùng với các bạn sinh 

viên là thế hệ thứ hai, thứ ba được 

sinh ra và lớn lên đang học tập tại 

LB Nga. Thế hệ trẻ Việt Nam tại 

LB Nga được đánh giá là rất tài 

năng, có nhiệt huyết và có khát 

khao cống hiến của tuổi trẻ. Với 

hơn 50 đầu mối các tổ chức Đoàn 

trải khắp toàn LB Nga trong đó có 

cả những khu vực xa xôi như:  

Vladivostok, Irkutsk, Tula, 

Voronezh, Saint Peterburg, Rostov, 

Volgagrad … Ban cán sự Đoàn tại 

LB Nga luôn luôn xác định công tác 

đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh 

viên, học sinh và giáo dục truyền 

thống cho các Đoàn viên có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng nhằm phát huy 

sức mạnh tổng hợp của Thanh niên, 

sinh viên trong việc thực hiện đúng 

chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước; 

đặc biệt là chính sách đối ngoại và 

chính sách đối với kiều bào ở nước 

ngoài, cũng như việc giữ gìn truyền 

thống văn hóa, phát huy lòng yêu 

nước hướng về Tổ quốc… 

Sau khi bí thư Ban cán sự Đoàn 

tại LB Nga, Lê Anh Duy nhìn lại 

những thành tích to lớn mà sinh 

viên nhiều trường, nhiều tỉnh thành, 

khu vực sinh sống trong LB Nga 

đạt được, Phó Bí thư Đảng ủy VN 

tại LB Nga Phạm Đức Vinh phát 

biểu, đánh giá cao hoạt động của 

giới trẻ Việt Nam tại LB Nga trong 

tổ chức Đoàn Thanh niên và bày tỏ 

mong muốn trong thời gian tới, các 

hoạt động của Đoàn sẽ tiếp tục phát 

triển, các đoàn viên thanh niên sẽ 

ngày càng vững vàng trong công 

tác, học tập và phấn đấu tốt hơn để 

được đứng vào hàng ngũ của Đảng 

Cộng sản Việt Nam.  

Cùng với việc trao tặng các tập 

thể, cá nhân bằng khen, giấy khen 

của Trung ương Đoàn TNCS HCM, 

của Đảng ủy, của Ban Cán sự Đoàn 

tại LB Nga, những tiết mục văn 

nghệ thật sinh động và mang đậm 

âm, sắc quê hương đã được các bạn 

trẻ thuộc nhiều trường đại học tại 

thủ đô Moskva công phu dàn dựng 

và trình diễn đã làm cho buổi lễ Kỷ 

niệm Thành lập Đoàn thực sự trẻ 

trung, tươi vui.  

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM TẠI LB NGA 

Chiều ngày 19/3/2016 tại sân 

khấu lớn trƣờng ĐH THQG Tula 

đã diễn ra cuộc thi SV TULA 

2016. Cuộc thi do Thành Đoàn 

Tula tổ chức, nằm trong chuỗi 

hoạt động chào mừng kỉ niệm 85 

năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 26/3/1931-

26/3/2016.  

Đến dự với cuộc thi có đại diện 

thầy cô giáo của 2 trường ĐH 

THQG Tula và ĐH SPQG Tula; 

đặc biệt là sự hiện diện của ông Vũ 

Trọng Phước – Chủ tịch Hội người 

Việt tại Tula, LB Nga. Đây là lần 

thứ 2 SV TULA được tổ chức, nên 

cuộc thi đã có nhiều đổi mới, cũng 

như chất lượng của cuộc thi cũng đã 

được nâng cao hơn. Cuộc thi diễn ra 

trong không khí sôi nổi, tiếng hò 

reo của các cổ động viên cuồng 

nhiệt đến từ 2 trường. 

5 đội thi tham gia là To Bee 

Gold, Sát Nút, Chi Đoàn 3 Tổng 

Hợp, 3D và Mặt Nạ. Không chỉ 

mang lại tiếng cười mà các đội chơi 

còn khiến người xem cũng như Ban 

giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất 

ngờ khác bởi sự thông minh, nhanh 

nhạy qua 4 phần thi: Giới thiệu, Xử 

lý tình huống, Thuyết trình và Tài 

năng. 

Bằng phần thi tài năng Múa 

bóng mang nhiều cảm xúc, khiến 

bầu không khí như lắng đọng, đội 

Mặt Nạ đã nhận được số điểm đánh 

giá cao nhất của Ban giám khảo, 

góp phần đưa đến chiến thắng 

chung cuộc. Hai vị trí tiếp theo 

thuộc về 3D và Too Bee Gold. Các 

đội Sát Nút và Chi đoàn 3 Tổng hợp 

đồng giải khuyến khích. 

Có thể nói SV Tula 2016 đã diễn 

thành công với bao ấn tượng tốt 

đẹp. Chào mừng ngày lễ lớn của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, du học 

sinh tại Tula nói riêng và du học 

sinh tại LB Nga nói chung vẫn 

không ngừng thi đua,học tập, sáng 

tạo, hòa chung không khí với sinh 

viên quê nhà. Chúng tôi luôn tự hào 

là sinh viên Việt Nam, là mùa xuân 

của xã hội, là chủ nhân tương lai 

của đất nước! 

 SV TULA 2016-SỰ KIỆN Ý NGHĨA CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM 
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TỔNG LÃNH SỰ VŨ HUY MỪNG THĂM TỔ HỢP THƢƠNG MẠI “TAGANSKI RIAD” 

Ngày 15/3, Tổng lãnh sự Việt 

Nam tại tp Ekaterinburg  Vũ Huy 

Mừng đã tới thăm và làm việc với 

Trung tâm Thƣơng mại 

“Taganski Riad”, nơi đa số bà 

con Việt Nam tại tp Ekaterinburg 

tỉnh Svetlốp buôn bán. 

Quần thể TTTM “Taganski 

Riad” là một tổ hợp gồm các TTTM 

“Taganski Riad”, TTTM “Hà Nội” 

và TTTM “Bắc Kinh” với tổng diện 

tích hơn 100 ngàn m2 và một tổng 

kho hiện đại để phục vụ lưu trữ 

hàng hoá. 

Nói về lịch sử hình thành TTTM 

“Taganski Riad”, tiền khởi là một 

chợ công-te-nơ, nơi có đa số tiểu 

thương là công dân Việt Nam và 

Trung quốc buôn bán. Đón trước 

chính sách thương mại văn minh 

của nhà nước, Ban giám đốc cùng 

với các doanh nhân Việt nam đã 

xây dựng một TTTM sạch đẹp, hiện 

đại mang tên “Taganski Riad” vào 

năm 2005.  

Khi nhu cầu tăng thêm, các 

doanh nhân người Việt cùng với 

Ban Lãnh Đạo Tổ hợp đã xây thêm 

TTTT mang tên Hà Nội, được 

khánh thành vào cuối năm 2009 để 

chào mừng "1000 năm Thăng 

Long". 

Tại Tổ Hợp Thương Mại 

“Taganski Riad” người Việt và 

người Trung quốc chiếm tỷ lệ cao. 

Do cấm vận, giá dầu giảm và tác 

động đến đồng rúp kinh tế Nga gặp 

khó khăn nên sức mua giảm mạnh. 

Vì thế cộng đồng Việt nam tại đây 

cũng gặp khó khăn. Tổng lãnh sự 

Vũ Huy Mừng đã tới thăm bà con 

đang làm ăn buôn bán để nắm bắt 

tình hình và có hướng đề cập khi 

làm việc với Ban GĐ TTTM. 

Tất cả bà con rất cám ơn sự quan 

tâm của Tổng lãnh sự và khẳng 

định  tuy khó khăn những vẫn cố 

gắng làm ăn buôn bán, đồng thời 

nêu một số điểm trong đó có mong 

muốn được Ban Lãnh đạo TTTM 

hỗ trợ trong lúc khó khăn bằng cách 

giảm giá mặt bằng. 

Sau khi thăm quan TTTM và 

gặp bà con, Tổng lãnh sự Vũ Huy 

Mừng đã làm việc với hai người có 

chức vụ cao nhất trong Ban GĐ là 

Ông Tổng giám đốc Nikiforov A.V. 

và Gián đốc điều hành, kiêm chủ 

tịch Quỹ từ thiện Vilkin I.D. Cùng 

tham dự ...Xem tiếp trang 8 

Việt Nam và Nga vừa ký Nghị 

định thƣ về hỗ trợ sản xuất, lắp 

ráp phƣơng tiện vận tải có động 

cơ trên lãnh thổ Việt Nam. 

Được sự ủy quyền và đồng ý của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 

Công Thương Việt Nam - Vũ Huy 

Hoàng dẫn đầu đoàn công tác sang 

thăm và làm việc tại Liên bang Nga 

từ ngày 21-22/3. Ngày 21/3, tại trụ 

sở Bộ Công Thương Nga ở 

Moscow, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng 

và Bộ trưởng Công Thương Nga 

Denis Manturov đã ký Nghị định 

thư giữa Chính phủ Cộng hòa 

XHCN Việt Nam và Chính phủ 

Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất 

phương tiện vận tải có động cơ trên 

lãnh thổ Cộng hòa XHCN Việt 

Nam. 

Nghị định thư này được đàm 

phán và ký kết dựa trên Điều khoản 

về Hỗ trợ các dự án đầu tư ưu tiên 

thuộc Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh Kinh 

tế Á - Âu (EAEU). Nội dung cơ bản 

của Nghị định thư bao gồm việc các 

doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nga 

(KAMAZ, GAZ, UAZ...) sẽ cùng 

các đối tác Việt Nam thành lập một 

số liên doanh để sản xuất, lắp ráp ô 

tô tải, xe từ 10 chỗ trở lên, xe địa 

hình và một số loại xe chuyên dụng 

tại Việt Nam. 

Hai bên cam kết các xe lắp ráp 

tại Việt Nam sẽ phù hợp với Quyết 

định số 1211/QĐ-TTg ngày 

24/7/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt quy hoạch phát 

triển ngành công nghiệp ô tô Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030, đạt được tỷ lệ nội địa 

hóa vào năm 2020 là 25% đối với 

xe chuyên dụng, 30% đối với xe tải 

và xe địa hình và 35% đối với xe từ 

10 chỗ trở lên và đạt được tỷ lệ nội 

địa hóa vào năm 2025 là 40% đối 

với xe chuyên dụng và xe địa hình, 

45% đối với xe tải và 45% đối với 

xe từ 10 chỗ trở lên. 

Ngoài thị trường trong nước, các 

liên doanh còn định hướng sản xuất 

ô tô để xuất khẩu sang các nước thứ 

ba, trước hết là các nước Đông Nam 

Á do ô tô có tỷ lệ nội địa hóa từ 

40% của Việt Nam sẽ được miễn 

thuế nhập khẩu vào các nước 

ASEAN. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương Nga Denis 

Manturov đánh giá cao ý nghĩa của 

Nghị định thư này khi khẳng định 

rằng, đây là một sự kiện quan trọng, 

góp phần vào củng cố quan hệ đối 

tác chiến lược giữa Liên bang Nga 

và Việt Nam. Việc ký kết Nghị định 

thư sẽ mở ra cơ hội tạo thêm nhiều 

việc làm mới cho người lao động 

Việt Nam, đồng thời không chỉ giúp 

Việt Nam sản xuất ôtô, mà còn xuất 

khẩu ôtô sang nước thứ ba. 

Ông Denis Manturov hi vọng 

rằng, Nga và Việt Nam tiếp tục hợp 

tác phát triển công nghiệp nhẹ tại 

tỉnh Moscow và vùng Viễn Đông 

của Nga, cũng như trong việc Nga 

cung cấp ...Xem tiếp trang 8 

NGA LIÊN DOANH SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TÔ TẠI VIỆT NAM 
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Chiều 21/3, tại thủ đô Moskva 

đã diễn ra Đối thoại chiến lƣợc 

quốc phòng cấp thứ trƣởng lần 

thứ 2 giữa Việt Nam và LB Nga. 

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao 

Việt Nam do Thượng tướng 

Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng 

Quốc phòng làm trưởng đoàn; đoàn 

đại biểu Bộ Quốc phòng LB Nga do 

Thứ trưởng Anatoly Antonov dẫn 

đầu. 

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thứ 

trưởng Quốc phòng Antonov bày tỏ 

vui mừng được tiếp đón đoàn đại 

biểu quân sự cấp cao Việt Nam 

thăm LB Nga, đồng thời khẳng định 

Nga luôn coi Việt Nam là đối tác 

chiến lược. Ông đánh giá tình hình 

thế giới ngày càng diễn biến phức 

tạp, đặc biệt là ở khu vực châu Á-

Thái Bình Dương, nơi Nga và Việt 

Nam đang hợp tác để thúc đẩy hòa 

bình. 

Về phần mình, Thượng tướng 

Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ cảm ơn sự 

đón tiếp nhiệt tình của các đồng chí, 

đồng nghiệp Nga; khẳng định mối 

quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và 

bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ 

này sẽ ngày càng phát triển mạnh 

mẽ. Ông cho biết đoàn đại biểu Việt 

Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc 

đối thoại lần này trên cơ sở trao đổi 

thẳng thắn, chân tình. 

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã 

nhất trí đánh giá những nguy cơ đối 

với hai nước, tình hình an ninh khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương, vấn 

đề chống khủng bố; cho rằng để 

duy trì hòa bình, ổn định tại khu 

vực, cần tăng cường các cơ chế hợp 

tác song phương và khu vực, nhất là 

các cơ chế đối thoại, xây dựng lòng 

tin chiến lược và đẩy mạnh các hoạt 

động ngoại giao phòng ngừa, cũng 

như các biện pháp ngăn ngừa, quản 

lý xung đột tại khu vực. 

Hai bên cũng thảo luận nhiều 

biện pháp cụ thể để tăng cường 

quan hệ hợp tác song phương trong 

lĩnh vực quốc phòng; nhất trí đẩy 

mạnh hợp tác trên các mặt như trao 

đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp 

tác trong các lĩnh vực đào tạo, 

nghiên cứu chiến lược, khoa học-kỹ 

thuật và công nghệ quân sự. 

Hai bên đánh giá cao vai trò, ý 

nghĩa của đối thoại chiến lược quốc 

phòng song phương, coi đây là 

bước đi nhằm hiện thực hóa những 

nội dung hợp tác trong khuôn khổ 

đối tác chiến lược toàn diện giữa 

hai nước, trong đó hợp tác quốc 

phòng, quân sự có vị trí và vai trò 

quan trọng. 

ĐỐI THOẠI CHIẾN LƢỢC QUỐC PHÕNG VIỆT - NGA 

Chiều 21/3, tại trụ sở Bộ Công 

an, Đại tƣớng Trần Đại Quang, 

Bộ trƣởng Bộ Công an đã có cuộc 

hội đàm với Đại tƣớng 

Kolokoltsev Vladimir 

Aleksandrovich, Bộ trƣởng Bộ 

Nội vụ Liên bang Nga.  

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, 

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt 

liệt chào mừng Đại tướng 

Kolokoltsev Vladimir 

Aleksandrovich và Đoàn đại biểu 

cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga 

sang thăm chính thức Việt Nam; 

bày tỏ vui mừng trước sự phát triển 

tốt đẹp của mối quan hệ truyền 

thống giữa Việt Nam và Liên bang 

Nga.  

Hai nước đã thiết lập quan hệ 

Đối tác chiến lược vào năm 2001 và 

nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác 

chiến lược toàn diện vào năm 2012. 

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi 

các đoàn cấp cao.  

Trong lĩnh vực hợp tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, triển khai 

Thỏa thuận hợp tác, Chương trình 

phối hợp hành động giữa Bộ Công 

an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên 

bang Nga; hai Bên đã thường xuyên 

trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 

nghiệm, phối hợp điều tra, xác 

minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên 

quan đến công dân hai nước...  

Đánh giá cao chuyến thăm Việt 

Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp 

cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Đại 

tướng Trần Đại Quang tin tưởng 

chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan 

trọng cho việc củng cố, phát triển 

quan hệ hợp tác giữa hai Bên trên 

lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; góp 

phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu 

nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai 

nước.  

Bộ trưởng Trần Đại Quang 

mong muốn, trong bối cảnh cách 

mạng khoa học-công nghệ phát 

triển vượt bậc, toàn cầu hoá và hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 

tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn 

định an ninh trật tự, an toàn xã hội 

của nhiều quốc gia, trong đó có Việt 

Nam và Liên bang Nga, hai Bên cần 

tăng cường trao đổi thông tin, chia 

sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, 

chống tội phạm. 

Những lĩnh vực mà cơ quan an 

ninh hai nước cần đẩy mạnh hợp tác 

là: Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt 

động của các cơ quan đại diện ngoại 

giao, doanh nhân, lưu học sinh và 

công dân của nước này công tác, 

đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống 

ở nước kia và tăng cường hợp tác 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng 

cao năng lực cho cán bộ thực thi 

pháp luật.  

VIỆT NAM-LIÊN BANG NGA KÝ KẾT CHƢƠNG TRÌNH HỢP TÁC AN NINH 
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Ngày 21/3, hội thảo 'Tranh 

chấp lãnh thổ và luật hòa bình 

trong thời đại toàn cầu hóa hiện 

nay' về Biển Đông đƣợc tổ chức 

tại Học viện Tƣ pháp Liên bang 

Nga. 

Hội thảo do Học viện Tư pháp 

Liên bang Nga (trực thuộc Tòa án 

Tối cao Liên bang Nga) tổ chức, 

các đơn vị phối hợp là Khoa Luật 

hiến pháp và Luật quốc tế Học viện 

Tài chính Liên bang Nga, Ban Luật 

so sánh Viện thông tin khoa học xã 

hội - Viện Hàn lâm khoa học Nga. 

Cuộc hội thảo được tổ chức 

trong phạm vi lớn, thu hút được sự 

quan tâm tích cực của trên 100 

chuyên gia, các nhà nghiên cứu 

thuộc các trung tâm nghiên cứu lớn 

của Nga và quốc tế. 

Các chuyên gia, học giả, nhà 

Việt Nam học của Nga và quốc tế 

đã tham gia hội thảo với nhiều 

thuyết trình về vấn đề Biển Đông và 

những tranh chấp trong khu vực, đe 

dọa an ninh, hòa bình thế giới. 

Tham dự hội thảo, ngoài lãnh 

đạo các đơn vị tổ chức, đơn vị phối 

hợp tổ chức hội thảo còn có đại 

diện Văn phòng Hội đồng Liên 

bang Nga, đại diện Viện kiểm sát 

tối cao Liên bang Nga, đại diện một 

số Ủy ban thuộc chính quyền thành 

phố Mátxcơva và nhiều đại diện cơ 

quan truyền thông lớn của Nga… 

 Hội thảo đã dành phần lớn thời 

gian thảo luận về tranh chấp lãnh 

thổ tại khu vực Biển Đông, tập 

trung nêu những diễn biến mới nhất 

liên quan đến các hành động phi 

pháp của Trung Quốc như xây dựng 

đường băng, tổ chức bay thử 

nghiệm, lắp đặt hệ thống tên lửa đất 

đối không trên một số đảo đang 

tranh chấp…  

Các tham luận đã phân tích sâu 

các nguyên nhân, yếu tố lịch sử, 

hiện trạng tranh chấp hiện nay tại 

Biển Đông, dự báo những hành 

động tiếp theo của Trung Quốc 

trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông 

và khuyến nghị biện pháp giải quyết 

vấn đề này. 

Tất cả các chuyên gia, học giả 

đều khẳng định sự lo ngại về những 

diễn biến tình hình sẽ tiếp tục căng 

thẳng nếu Trung Quốc vẫn leo 

thang những hành động ngang 

ngược tại khu vực. 

Tham luận của Tiến sỹ I.A. 

Umnova (Trưởng ban nghiên cứu 

hiến pháp và pháp luật Học viện Tư 

pháp thuộc Tòa án tối cao LB Nga) 

mang tên “Giải quyết tranh chấp 

lãnh thổ trên Biển Đông bằng biện 

pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp 

quốc tế” khẳng định: tranh chấp tại 

khu vực Biển Đông phải được giải 

quyết trên cơ sở tôn trọng Luật 

pháp quốc tế, trong đó có Hiến 

chuơng Liên hiệp quốc, Công ước 

quốc tế về Luật biển 1982, Tuyên 

bố ứng xử các bên tại Biển Đông…  

Tiến sỹ G.M. Lokshin (Trung 

tâm nghiên cứu Việt Nam và 

ASEAN – Viện Hàn lâm khoa học 

Nga), trong tham luận “Biển Đông 

– Lò lửa của căng thẳng quốc tế” đã 

phê phán Trung Quốc sử dụng 

những biện pháp thô bạo chống lại 

ngư dân Việt Nam, cũng như việc 

một loạt lãnh đạo Trung Quốc, nhất 

là giới quân sự đã có những tuyên 

bố thù địch đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông. 

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá 

lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã sáng suốt và có trách nhiệm khi 

đưa ra tất cả các biện pháp có thể để 

giải quyết tình hình tại Biển Đông 

một cách hòa bình, thông qua các 

biện pháp ngoại giao. 

Tiến sỹ M.E. Trigubenko trong 

tham luận “Leo thang xung đột tại 

Biển Đông – Những khiêu khích 

mới của Trung Quốc” đã phân tích 

rõ mưu đồ của Trung Quốc chiếm 

các vùng lãnh thổ tranh chấp tại 

Biển Đông thời gian gần đây.  

Bà dẫn lời của Giáo sư sử học, 

nhà nghiên cứu Việt Nam học 

Vladimir Kolotov cho rằng chiến 

thuật của Trung Quốc trong lấn 

chiếm lãnh thổ tại Biển Đông là 

một chiến thuật truyền thống của 

Trung Quốc, như một câu ngạn ngữ 

của chính Trung Quốc là: “ăn đất 

hàng xóm như tằm ăn dâu”.  

Về hoạt động leo thang căng 

thẳng mới đây của Trung Quốc, bà 

vạch trần việc Trung Quốc tiếp tục 

khiêu khích Việt Nam trên Biển 

Đông khi thực hiện chuyến bay thử 

nghiệm trái phép đến một sân bay 

trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo 

Trường Sa của Việt Nam. 

Như nhiều học giả khác, bà nhận 

xét lập trường từ trước đến nay của 

Việt Nam liên quan đến quần đảo 

Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa 

luôn nhất quán và Việt Nam có tất 

cả cơ sở pháp lý và bằng chứng để 

khẳng định chủ quyền của mình.  

Trong tham luận “Những thách 

thức an ninh mới trên Biển Đông” 

Tiến sỹ V. Mosyakov (Phó Giám 

đốc Viện Nghiên cứu Phương Đông 

– Viện Hàn lâm khoa học Nga) cho 

rằng đã có sự lừa dối và phóng đại 

nghiêm trọng từ người phát ngôn 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa 

Xuân Oánh khi tuyên bố rằng Trung 

Quốc xây dựng những đảo nhân tạo 

trên Biển Đông là trong giới hạn 

chủ quyền của Trung Quốc, cũng 

như các phát ngôn khác của đại 

diện chính thức chính quyền Trung 

Quốc nói Trung Quốc làm tất cả 

những điều này là vì dân sinh và 

mục đích hòa bình. 

Từ những phân tích về hậu quả 

nghiêm trọng và nguy cơ bùng phát 

xung đột tại Biển Đông do những 

hành động phi pháp của Trung 

Quốc, các diễn giả đều cho rằng 

giải pháp tốt nhất để giải quyết 

những tranh chấp tại Biển Đông là 

thông qua đàm phán, tôn trọng luật 

pháp quốc tế đặc biệt là Công ước 

Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 

1982 và Tuyên bố về ứng xử của 

các bên ở Biển Đông (DOC) cũng 

như các nước ASEAN cần sớm 

thông qua Bộ quy tắc ứng xử các 

bên tại Biển Đông làm cơ sở pháp 

lý mang tính nguyên tắc để giải 

quyết các tranh chấp. 

HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG TẠI LIÊN BANG NGA 
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TỔNG THỐNG NGA PUTIN 

NÓI GÌ SAU VỤ ĐÁNH BOM 

KHỦNG BỐ Ở BỈ? 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đã lên án các vụ khủng bố, 

đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới 

nhân dân Bỉ. 

Sau vụ đánh bom khủng bố liên 

hoàn ở Thủ đô Brussels, Bỉ vào 

hôm nay 22/3, Truyền thông Nhà 

nước Nga đồng loạt đưa tin Tổng 

thống Nga Vladimir Putin đã lên án 

các vụ khủng bố, đồng thời bày tỏ 

lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhà 

vua Philippe và toàn thể nhân dân 

Bỉ. Ông chủ Điện Kremlin cũng thể 

hiện sự phẫn nộ trước chủ nghĩa 

khủng bố và kêu gọi các nước hãy 

đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để giải 

quyết mối đe dọa đến nền hòa bình 

thế giới này. 

Trước đó, vào khoảng 8h (giờ 

địa phương) ngày hôm nay 22/3, hai 

vụ nổ xảy ra tại sân bay Zaventem, 

thủ đô Brussels, trong diễn biến mới 

nhất, một vụ nổ khác cũng đã xảy ra 

ở ga tàu điện ngầm gần Trụ sở của 

Liên minh châu Âu (EU) tại 

Brussel, Bỉ.  

Hãng tin VTM của Bỉ cho biết, 

riêng trong vụ nổ tại tàu điện ngầm 

cũng khiến 10 người thiệt mạng. 

Còn hai vụ nổ kép tại nhà ga sân 

bay Brussels khiến ít nhất 13 người 

thiệt mạng và 35 người khác bị 

thương nghiêm trọng. 

 

65% NGƢỜI DÂN NGA 

MUỐN ÔNG PUTIN CÓ THÊM 

1 NHIỆM KỲ TỔNG THỐNG 

Thăm dò dƣ luận cho thấy, 

gần 2/3 ngƣời dân Nga muốn 

Tổng thống Putin giành chiến 

thắng trong cuộc bầu cử năm 

2018. 

Tờ Moscow Times ngày 22/3 

đưa tin, một cuộc thăm dò dư luận 

do Trung tâm Levada thực hiện cho 

thấy, có tới 65% người được hỏi 

ủng hộ việc bầu cho ông Putin tiếp 

tục đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ 

Tổng thống nữa. 

Tỷ lệ này gia tăng đáng kể so với 

thời điểm cách đây 1 năm. Khi đó, 

chỉ có 57% số người được hỏi muốn 

ông Putin giành chiến thắng trong 

cuộc bầu cử năm 2018. 

Trong khi đó, chỉ có 22% người 

được hỏi cho biết, họ muốn thấy 

nước Nga có một Tổng thống khác 

sau khi Tổng thống Putin kết thúc 

nhiệm kỳ vào năm 2018, con số này 

đã giảm so với tỷ lệ 25% trong cuộc 

thăm dò dư luận được thực hiện hồi 

tháng 2/2015. 

Ngoài ra, có 30% số người được 

hỏi cho rằng, nhà lãnh đạo nước 

Nga là “hoàn hảo” và không có điều 

gì để than phiền, con số này gần 

như không thay đổi trong những 

năm gần đây. 

 

TÕA ÁN NGA KẾT ÁN NỮ 

PHI CÔNG UKRAINE 22 NĂM 

TÙ GIAM 

Ngày 22/3, tòa án thành phố 

Donetsk thuộc tỉnh Rostov của 

Nga đã tuyên nữ phi công ngƣời 

Ukraine, Nadiya Savchenko, 22 

năm tù giam với tội danh tham 

gia vào việc sát hại hai nhà báo 

Nga đang tác nghiệp ở miền Đông 

Ukraine hồi năm 2014, giết hại 

dân thƣờng và vƣợt biên trái 

phép vào Nga. 

Thẩm phán tòa án trên cho hay 

bản án cuối cùng trên bao gồm cả 

thời gian diễn ra phiên tòa xét xử 

phi công Savchenko, tính từ thời 

điểm người này bị bắt là ngày 

30/6/2014. Như vậy, Savchenko sẽ 

phải ở trong trại 20 năm và 3 tháng. 

Bản án trên sẽ có hiệu lực sau 10 

ngày nếu không có kháng án.  

Savchenko bị buộc tội chỉ điểm 

cho quân đội Ukraine tiến hành vụ 

tấn công bằng đạn cối khiến 2 nhà 

báo Nga thiệt mạng. Mỹ, Liên minh 

châu Âu và Ukraine đã nhiều lần đề 

nghị Nga trả tự do cho Nadiya 

Savchenko. Bản thân nữ phi công 

này cũng từng hai lần tuyệt thực 

nhằm gây sức ép đối với chính 

quyền Nga. 

 

CEPAL VÀ NGA KÊU GỌI 

MỸ XÓA BỎ BAO VÂY CẤM 

VẬN CHỐNG CUBA 

Trả lời phỏng vấn hãng thông 

tấn Cuba Prensa Latina ngày 

22/3, Thƣ ký điều hành Ủy ban 

kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của 

Liên hợp quốc (CEPAL) Alicia 

Bárcena đã khẳng định việc xóa 

bỏ cấm vận của Mỹ chống Cuba 

sẽ là yếu tố cốt lõi cho tƣơng lai 

phát triển của đảo quốc Caribe 

này.  

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ 

Ngoại giao Nga Maria Zarakova đã 

lên tiếng yêu cầu Mỹ chấm dứt 

hoàn toàn bao vây cấm vận kinh tế, 

thương mại và tài chính chống Cuba 

mà bà đánh giá là đơn phương, phi 

pháp. 

Người phát ngôn Tổng thống 

Nga Dmitri Peskov cũng tái khẳng 

định sự phản đối mạnh mẽ của 

Moskva đối với các biện pháp trừng 

phạt mà ông đánh giá là đơn 

phương và “sẽ không có triển vọng 

trong quan hệ quốc tế hiện tại” này.  

Ông Peskov nhấn mạnh Nga và 

Cuba đã gắn kết với nhau qua nhiều 

thập kỷ bằng tình hữu nghị và sự 

hợp tác sâu rộng, và ngày nay, sự 

gắn kết này “đang thay đổi về chất 

với những lĩnh vực hợp tác song 

phương rộng lớn”./. 
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...có ông Lê Thành Độ Tổng 

giám đốc công ty Pacific. 

Tại buổi gặp, Tổng lãnh sự Vũ 

Huy Mừng cám ơn Ban lãnh đạo 

Trung tâm đã tạo điều kiện cho bà 

con ta làm ăn buôn bán và phát triển 

kinh doanh trong suốt một thời gian 

qua. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam 

đã thành đạt và chuyển sang đầu tư 

vào sản xuất các mặt hàng may 

mặc. Tổng lãnh sự mong muốn Ban 

lãnh đạo tiếp tuc hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam, nhất là trong thời 

kỳ khó khăn hiện nay, có thể nghiên 

cứu giảm giá mặt bằng. Ông  hy 

vọng Tổ hợp “Taganski Riad” sẽ là 

mảnh đất tuyệt vời cho người Việt 

kinh doanh trên nguyên tắc tuân thủ 

luật pháp của nước sở tại và đóng 

góp vào sự phát triển của tỉnh 

Svetlốp.  

Ông Tổng giám đốc Nikiforov 

A.V. đánh giá cao chuyến thăm của 

Tổng lãnh sự Việt Nam tới địa bàn 

“Taganski Riad” và làm việc với 

ban lãnh đạo Công ty. Ông ca ngợi 

các công dân Việt nam đã đồng 

hành với Công ty suốt hơn 20 năm 

qua và đóng góp không nhỏ vào sự 

phát triển của Tổ hợp “Taganski 

Riad”. Hiện nay Công ty “Taganski 

Riad” đã bước sang nhiều lĩnh vực 

mới như xây dựng khách sạn, sản 

xuất các vật liệu xây dựng... và 

mong các doanh nghiệp Việt Nam 

cùng tham gia và đầu tư vào các dự 

án đó. 

Ông Vilkin I.D. nhấn mạnh sự 

cần thiết tăng cường quảng bá hình 

ảnh con người và đất nước Việt 

Nam cho người dân Nga thông qua 

các hoạt động như tổ chức Ngày 

văn hoá Việt Nam tại Ekaterinburg, 

tổ chức quảng bá du lịch và giao 

lưu văn hoá v...v. Ông mong muốn 

có Hội hữu nghị Nga-Việt hoạt 

động để làm cầu nối các hoạt động 

trên. Ông cũng đưa ra sáng kiến 

thành lập Nhà Văn hoá của Việt 

Nam. Cuối cùng  Ông Vilkin I.D. 

mong muốn Cộng đồng Việt Nam 

tiếp tục phát triển và khảng định vị 

trí của mình tại tỉnh Svetlốp. 

Ông Lê Thành Độ thay mặt cho 

Cộng đồng đã cám ơn sự quan tâm 

giúp đỡ đối với bà con Việt Nam 

làm ăn tại khu vực chợ “Taganski 

Riad” và nhấn mạnh các doanh 

nghiệp Việt Nam ngoài kinh doanh, 

đã chuyển sang lĩnh vực sản xuất 

mang tính bền vững lâu dài. Ông Lê 

Thành Độ mong muốn Cộng đồng 

Việt Nam sẽ sống và làm việc theo 

pháp luật nước bạn và là cầu nối 

hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa hai 

nước Việt - Nga. 

Kết thúc buổi làm việc, Tổng 

lãnh sự Vũ Huy Mừng và ông Tổng 

giám đốc Nikiforov A.V. đã tặng 

quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm. 

Hai bên cùng bắt tay nhau và mong 

muốn những ý tưởng của buổi gặp 

mặt sẽ trở thành hiện thực trong 

thời gian tới! 
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...máy bay Sukhoi Jet-100 cho 

ngành hàng không Việt Nam. 

Đánh giá về ý nghĩa của việc ký 

kết Nghị định thư này, Bộ trưởng 

Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh: “Việc 

ký Nghị định thư giữa Cộng hòa 

XHCN Việt Nam và Liên bang Nga 

về hợp tác giữa hai bên trong việc 

lắp ráp, sản xuất các phương tiện 

vận tải trên lãnh thổ của Việt Nam 

là một bộ phận có liên quan đến 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

đã được ký kết giữa Việt Nam và 

Liên minh Kinh tế Á - Âu vào 

tháng 5/2015. Cùng với Nghị định 

thư đã được ký kết, phía Liên bang 

Nga sẽ lập tức triển khai việc phê 

chuẩn chính thức Hiệp định thương 

mại tự do đã được ký giữa hai bên”. 

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Huy 

Hoàng, việc thiết lập các dự án liên 

doanh lắp ráp, sản xuất ôtô của Nga 

tại Việt Nam, ngoài ý nghĩa là một 

bộ phận của Hiệp định thương mại 

tự do đã được ký kết còn có một ý 

nghĩa trực tiếp, liên quan đến chiến 

lược và quy hoạch phát triển ngành 

ôtô của Việt Nam đang mong muốn 

thực hiện, với mục tiêu sẽ có sản 

phẩm ôtô được sản xuất tại Việt 

Nam với hàm lượng nội địa hoá 

đáng kể. 

“Nếu thực hiện thành công các 

dự án này theo cam kết, phía Liên 

bang Nga sẽ chuyển giao công 

nghệ. Sau một thời gian tương đối 

ngắn, tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm 

này sẽ đạt tối thiểu 40% và sẽ tăng 

dần trong các năm sau”, Bộ trưởng 

Vũ Huy Hoàng cho biết. 

Chiều cùng ngày tại trụ sở Liên 

minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Bộ 

trưởng Vũ Huy Hoàng đã gặp và 

làm việc với bà Veronika Nikishina 

- Bộ trưởng về Thương mại của 

Liên minh này để thảo luận về hợp 

tác song phương./. 
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