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Chiều 15/9, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng 

Nhật Bản Shinzo Abe tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở 

Thủ đô Tokyo. 

Sáng 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng đã dự Lễ khởi công dự án khu liên hiệp công 

nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Dự Lễ khởi 

công có Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp 

Singapore Lim Hng Kiang; lãnh đạo một số bộ, ngành, 

địa phương. 

 Tối 15/9 (giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng Vũ Văn 

Ninh đã cắt băng khánh thành Trụ sở mới của Phái 

đoàn Việt Nam tại Geneva (Thụy Sĩ) nhân dịp Việt 

Nam kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám. 

 Chiều 15/9, tại Điếu ngư đài Bắc Kinh, Phó Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Phó Thủ 

tướng Trương Cao Lệ trong khuôn khổ chuyến thăm 

chính thức Trung Quốc, dự Hội chợ Triển lãm Trung 

Quốc-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại 

và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12 tại Quảng 

Tây. 

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Chiêm, 

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp 

Đoàn Cục Pháo binh và Cục Tăng thiết giáp QĐND Lào 

do Thiếu tướng Vông-kẹo Vông-phi-la, Cục trưởng Cục 

Pháo binh làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và 

làm việc tại Việt Nam. 

Chiều ngày 15/9, bên lề chuyến thăm Nhật Bản của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Đinh La 

Thăng đã có cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Đất đai, 

Cơ sở hạ tầng, GTVT và Du lịch Nhật Bản (MLIT) 

Akihiro Ohta tại Nhà khách Quốc gia, Thủ đô Tokyo, 

Nhật Bản với nhiều nội dung quan trọng được đề cập. 

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội 

nghị về tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây 

Nam bộ và một số mặt công tác trọng tâm trong thời 

gian tới.  

Chiều 15/9, Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) đã 

chính thức có thông tin phản hồi về những tác động của 

việc điều chỉnh tỷ giá đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của EVN cũng như những thông tin về việc hạch 

toán lại các chi phí tăng thêm vào giá điện. 

Tp Hà Nội:  Sáng 15/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức 

hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/

TU ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

“Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2015”. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 16/9, Triển lãm 

VietnamPlas và VietnamRubber 2015 đã khai mạc tại 

Trung tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn. Đây là một 

triển lãm chuyên nghiệp được tổ chức thường niên tại 

Việt Nam và các nước như Campuchia, Myanmar... 

Nghệ An: Sáng nay (16/9), UBND tỉnh phối hợp 

với Công ty TNHH VSIP Nghệ An thuộc Công ty liên 

doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam – 

Singapore (VSIP) tổ chức buổi họp báo công bố lễ 

khởi công Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP 

Nghệ An.  

Tp Đà Nẵng: Sáng 15/9, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi họp với 

các cơ quan ban ngành liên quan để nghe báo cáo tình 

hình và chỉ đạo thực hiện xử lý nhanh hậu quả cơn bão 

số 3. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 15/9, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội 

lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 15/9, tại kỳ họp bất 

thường của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm 

kỳ 2011-2016, Ông Lê Viết Chữ đã được bầu chức 

danh Chủ tịch HĐND và ông Trần Ngọc Căng - Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 15/9, dưới sự chủ trì của Bí 

thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ 

Anh về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ 

thời gian tới. 

Tỉnh Nam Định: Sáng 15/9, tại thành phố Nam 

Định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội 

Thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2015 - 2020). 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương 

Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ 

nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát 

biểu chỉ đạo Đại hội. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Ngày này cách đây 70 năm, 

ngày 23/9/1945, với dã tâm muốn 

đô hộ nƣớc ta một lần nữa, thực 

dân Pháp đã nổ súng tấn công Sài 

Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh 

xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai. 

Dƣới sự lãnh đạo của Đảng và 

Bác Hồ, nhân dân Nam Bộ sục sôi 

căm thù, đã nhất tề đứng lên, 

xông pha mặt trận quyết chiến 

với quân xâm lƣợc, mở ra một 

trang sử oanh liệt mới: Nam Bộ 

Kháng Chiến. 

Mùa thu năm 1945 sẽ còn mãi 

trong trang sử vẻ vang của cách 

mạng Việt Nam, với sự kiện trọng 

đại của dân tộc: Cách mạng Tháng 

Tám thành công, khai sinh ra nước 

Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Lần 

đầu tiên, một nước thuộc địa đã 

vùng lên, giành lại độc lập cho dân 

tộc mình. 

Song, chỉ 3 tuần sau khi nước 

Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, 

ngày 23/9/1945, sáu nghìn quân 

Pháp dựa vào hơn 1 vạn quân Anh 

đã trắng trợn gây hấn ở Thành phố 

Sài Gòn. Chúng mưu toan chiếm 

Nam Bộ làm bàn đạp chiếm cả Việt 

Nam và Đông Dương. 

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ: 

"Thà chết tự do còn hơn sống nô 

lệ”, quân và dân Nam bộ đã thể 

hiện đúng tinh thần chiến đấu và hy 

sinh anh dũng cho độc lập, tự do. 

Tiếng súng mở đầu cho ngày Nam 

Bộ kháng chiến ở Sài Gòn đã chấn 

động cả nước, làm nên một tinh 

thần Nam bộ kháng chiến bất diệt. 

 Từ gậy tầm vông, giáo mác, từ 

những vũ khí thô sơ, ít ỏi, quân và 

dân Nam Bộ đã kiên cường chống 

lại sức mạnh quân sự hùng hậu của 

kẻ thù. Kết quả, ngay trong những 

ngày đầu tái xâm lược nước ta, 

quân Pháp đã liên tục bị tấn công và 

bao vây chặt trong thành phố.  

Chúng đã bị lâm vào tình trạng 

khốn đốn: Không điện, không nước, 

thiếu vũ khí, thiếu lương thực - thực 

phẩm, thiếu quân và luôn bị quân 

dân ta tập kích, tiêu hao, tiêu diệt. 

Chúng buộc phải tìm cách hoãn 

binh. Ngày 30/9/1945, thực dân 

Pháp buộc phải nhờ đại diện của 

quân Anh xin điều đình với Ủy ban 

nhân dân Nam bộ. 

Những tin chiến thắng của quân 

và dân Sài Gòn làm nức lòng đồng 

bào cả nước. Thanh niên các tỉnh 

phía Bắc và Trung bộ náo nức tham 

gia phong trào Nam tiến, với khí thế 

hăng say chưa từng có.  

Thực tiễn ngày càng phức tạp 

bởi những diễn biến lực lượng trên 

toàn quốc, nhưng với ý chí chiến 

đấu ngoan cường, bất khuất, sẵn 

sàng hy sinh vì Tổ quốc, quân và 

dân miền Nam đã thực hiện xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ta 

đề ra.  

Chính vì lẽ đó, tháng 2/1946, 

trong đợt tôn vinh chiến công vang 

dội, Bác Hồ đã tặng quân và dân 

Nam Bộ 4 chữ “Thành đồng Tổ 

quốc”.  

Và ngày Nam Bộ kháng chiến 

23/9/1945 đã trở thành một trong 

những dấu ấn không thể phai mờ 

trong hành trình phát triển của dân 

tộc ta, ngày của chân lý “Không có 

gì quý hơn độc lập tự do”, ngày mở 

đầu cho cuộc chiến đấu 30 năm để 

đi đến thống nhất đất nước, Bắc - 

Nam sum họp một nhà. 

30 năm trường kỳ kháng chiến, 

hàng triệu người con ưu tú của Tổ 

quốc đã ngã xuống cho ngày độc 

lập, thống nhất và cả nước đi lên 

chủ nghĩa xã hội. Ý chí chiến đấu 

quật cường của đồng bào Nam Bộ 

trong ngày 23/9 đã để lại cho các 

thế hệ Việt Nam những bài học vô 

cùng quý giá. 

Đó là bài học về sự lãnh đạo 

đúng đắn của Đảng. Trước sức 

mạnh của kẻ thù, Xứ ủy Nam Bộ đã 

thấy được sức mạnh vô cùng to lớn 

từ nhân dân. Nhân dân Nam Bộ 

quyết không khuất phục, đã nhất tề 

đứng dậy chiến đấu.  

Xứ ủy khẳng định quyết tâm 

kháng chiến là quyết định hợp lòng 

dân, đã phát huy sức mạnh to lớn từ 

nhân dân. Có được sức mạnh của 

toàn dân thì không sức mạnh nào có 

thể khuất phục được.  

Đường lối đúng đắn của Đảng, 

mà trực tiếp là Xứ ủy Nam Bộ đã 

tập hợp và phát huy được tất cả các 

lực lượng, đồng thuận hướng đến 

ngọn cờ độc lập dân tộc, chống lại 

kẻ thù xâm lược, giải phóng quê 

hương.  

Thêm vào đó, bài học về sức 

mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo 

đúng đắn của Đảng, của Bác Hồ đã 

được phát huy cao độ. Trong những 

tháng năm rực lửa đó, cùng với 

đồng bào Nam Bộ kháng chiến, có 

hàng vạn những người con ưu tú 

của miền Bắc đã Nam tiến giết giặc.  

Sức dân đoàn kết dưới sự lãnh 

đạo của Đảng là bài học tiên quyết 

cho mọi thắng lợi của dân tộc và 

cách mạng theo chân lý độc lập, tự 

do. 

Quân và dân Nam bộ đã sống, 

chiến đấu xứng đáng với danh hiệu 

mà Bác Hồ phong tặng. Suốt 30 

năm chiến đấu kéo dài, cho đến 

ngày miền Nam hoàn toàn giải 

phóng (ngày 30/4/1975), “Thành 

đồng Tổ quốc” được vang lên trong 

niềm vui đại thắng, vang danh khắp 

toàn cầu. Và đó cũng là một biểu 

tượng kiên cường cho mảnh đất 

miền Nam đi trước, về sau thân yêu 

của Tổ quốc. 

70 năm đã qua kể từ ngày Nam 

Bộ kháng chiến, và trong tâm khảm 

của mỗi người Việt Nam vẫn luôn 

tự hào về truyền thống chiến đấu 

kiên cường, bất khuất của thế hệ 

cha anh, quyết bảo vệ đến cùng nền 

độc lập, tự do của Tổ quốc.  

Ngày nay, ý chí ấy, quyết tâm ấy 

vẫn là sức mạnh để nhân dân ta 

chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, xây 

dựng đất nước cường thịnh, phồn 

vinh, văn minh và hạnh phúc.  

NAM BỘ KHÁNG CHIẾN - MỘT TRANG SỬ OANH LIỆT 
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Tổ chức Liên Hợp quốc thành 

lập ngày 24/10/1945 trên cơ sở 

Hiến chƣơng đƣợc 51 nƣớc tham 

gia ký kết ngày 24/10/1945. Trụ 

sở đặt tại New York - Mỹ. Liên 

Hợp quốc đƣợc chia thành các cơ 

quan hành chính nhƣ: Đại hội 

đồng, Hội đồng Bảo An, Hội đồng 

kinh tế và xã hội, Ban thƣ kí, Tòa 

án Quốc tế vì Công lý. Ngoài ra, 

một số tổ chức tiến hành quản lý 

các cơ quan của Hệ thống Liên 

Hợp quốc, nhƣ Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp quốc (UNICEF)… 

Mục tiêu của tổ chức Liên Hợp 

quốc là duy trì hoà bình, an ninh 

quốc tế thông qua những biện pháp 

tập thể hữu hiệu, ngăn ngừa và loại 

bỏ những mối đe doạ tới hoà bình, 

xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các 

quốc gia trên nguyên tắc tôn trọng 

quyền bình đẳng giữa các quốc gia; 

thực hiện hợp tác quốc tế nhằm giải 

quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, 

văn hoá, nhân đạo, thúc đẩy khuyến 

khích tôn trọng các quyền con 

người và các quyền tự do cơ bản 

cho tất cả mọi người, không phân 

biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo 

hay ngôn ngữ; là trung tâm điều hòa 

các hoạt động của các quốc gia để 

đạt được các mục tiêu trên. 

Ngày 14/1/1946,  Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nhân danh nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa nộp đơn 

xin gia nhập Liên Hợp quốc. Do 

tương quan lực lượng tại Liên Hợp 

quốc và trên thực tế khi đó, Việt 

Nam chưa được quốc gia nào trên 

thế giới công nhận nên việc gia 

nhập Liên Hợp quốc chưa thể thực 

hiện được. 

Với mong muốn trở thành thành 

viên chính thức của tổ chức Liên 

Hợp quốc, ngay từ những ngày đầu 

lập nước, ngoại giao đa phương đã 

được Đảng và Nhà nước ta quan 

tâm, coi trọng như một mũi tiến 

công sắc bén trên mặt trận tổng hợp 

đấu tranh vì độc lập dân tộc. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã gửi nhiều thư, 

điện cho Chủ tịch Đại hội đồng 

Liên Hợp quốc, các đại diện của 

Mỹ, Liên Xô cũ, Trung Quốc, 

Anh… “yêu cầu các ngài công nhận 

nền độc lập ấy và nhận chúng tôi 

vào Hội đồng Liên Hợp quốc”. 

Mặc dù các yếu tố chính trị và 

lịch sử chưa cho phép Việt Nam có 

thể sớm gia nhập Liên Hợp quốc, 

nhưng cuộc đấu tranh chính nghĩa 

và anh hùng của nhân dân Việt 

Nam vì độc lập, tự do và thống nhất 

đất nước cùng những đóng góp to 

lớn của Việt Nam đối với phong 

trào hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã 

hội trên thế giới đã tạo cho Việt 

Nam có được sự ủng hộ to lớn và 

rộng rãi trên toàn thế giới. 

Sau khi Việt Nam thống nhất, 

tháng 7/1975, hai đoàn miền Bắc và 

miền Nam Việt Nam sang New 

York để vận động tham gia Liên 

Hợp quốc. Các nước đều ủng hộ 2 

miền Việt Nam tham gia Liên Hợp 

quốc nhưng tại Hội đồng Bảo an, 

Mỹ đã dùng quyền phủ quyết của 

uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo 

an để ngăn cản Việt Nam gia nhập 

Liên Hợp quốc. 

Tháng 1/1977, khi Tổng thống 

Mỹ Jimmy Carter nhậm chức đã nới 

lỏng cấm vận, đồng ý để Việt Nam 

gia nhập tổ chức Liên Hợp quốc. 

Tại phiên họp lần thứ 32 Đại hội 

đồng Liên Hợp quốc ngày 

20/9/1977, Việt Nam được chính 

thức công nhận là thành viên thứ 

149 của tổ chức đa phương lớn nhất 

thế giới này. Sự kiện này đã mở ra 

một thời kỳ mới cho ngoại giao đa 

phương Việt Nam với những đóng 

góp quan trọng vào thành công của 

công cuộc đổi mới, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao 

vị thế Việt Nam trên trường quốc tế 

mà đỉnh cao là việc Việt Nam hoàn 

thành xuất sắc vai trò Ủy viên 

không thường trực Hội đồng Bảo an 

Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2008-

2009. 

Liên Hợp quốc là một tổ chức 

quan trọng trong đời sống quốc tế 

và đặc biệt quan trọng với Việt 

Nam. Qua Liên Hợp quốc, Việt 

Nam không chỉ tranh thủ được sự 

ủng hộ về vật chất và tinh thần của 

thế giới, mà còn là diễn đàn để Việt 

Nam có thể nâng cao vai trò, vị trí 

của mình trên trường quốc tế. 

Sự kiện quan trọng đánh dấu vị 

thế của Việt Nam tại Liên Hợp 

quốc, đó là việc Việt Nam tham gia 

ứng cử và được bầu làm Phó Chủ 

tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc 

nhiệm kỳ năm 1997; được bầu vào 

Hội đồng kinh tế - xã hội Liên Hợp 

quốc (ECOSOC); là thành viên Hội 

đồng Thống đốc Cơ quan năng 

lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) 

nhiệm kỳ 1997-1999; được bầu vào 

Ủy ban Phát triển xã hội và Ủy ban 

Nhân quyền của Liên Hợp quốc 

tháng 5/2000; Việt Nam được bầu 

vào Ban chấp hành Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học và Văn hóa 

(UNESCO) tháng 10/2001; Việt 

Nam được 137 nước thành viên 

nhất trí bầu vào chức Ủy viên Hội 

đồng Thống đốc Cơ quan năng 

lượng Nguyên tử quốc tế năm 2003 

tại Áo. Việt Nam đồng thời là thành 

viên trong Hội đồng Điều hành của 

chương trình phát triển và Quỹ dân 

số của Liên Hợp quốc (UND/

UNFPA). 
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Sáng 15/9, tại TP. Hòa Bình, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Hòa Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 

2015-2020 chính thức khai mạc. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tham dự còn có Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 

ương Đinh Thế Huynh. Tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa 

chúc mừng. 

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu 

chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan 

nghênh và biểu dương những kết 

quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh 

Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm 

kỳ vừa qua. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với 

tinh thần trách nhiệm cao trước 

Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, 

Đại hội cũng cần đánh giá đúng 

mức những mặt còn hạn chế, yếu 

kém để từ đó tìm ra giải pháp khắc 

phục. 

Hòa Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, 

quy mô tăng trưởng kinh tế còn 

nhỏ, chất lượng tăng trưởng và 

năng lực cạnh tranh còn thấp. Dù đã 

có nhiều cố gắng, nhưng sẽ gặp một 

số khó khăn khi hội nhập sâu vào 

nền kinh tế thế giới. 

Tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm 

năng, thế mạnh và nhiều mặt, trong 

đó có các lợi thế tiếp giáp với Thủ 

đô. Hệ thống cơ sở hạ tầng và chất 

lượng nguồn nhân lực còn thấp; cải 

cách hành chính chưa thật mạnh 

mẽ, chưa tạo được môi trường đủ 

hấp dẫn để thu hút mạnh mẽ hơn 

các nguồn vốn đầu tư. Việc ứng 

dụng các tiến bộ khoa học-công 

nghệ vào các lĩnh vực sản xuất còn 

hạn chế, tỉ lệ hộ nghèo còn cao… 

Chủ tịch nước đề nghị Đại hội 

thảo luận sâu về những hạn chế, yếu 

kém, phân tích rõ nguyên nhân, 

nhất là nguyên nhân chủ quan của 

tình trạng này để có biện pháp khắc 

phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, 

đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát 

triển trung bình của cả nước đến 

năm 2020. 

“Để đạt được mục tiêu đó, Hòa 

Bình cần tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện các đột phá chiến lược, tái cơ 

cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng 

kinh tế. Hòa Bình cần ưu tiên đầu 

tư thích đáng...Xem tiếp trang 5 

CHỦ TỊCH NƢỚC DỰ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÕA BÌNH 

Xuất khẩu nông sản sang Nga 

đang giảm mạnh trong 6 tháng 

đầu năm, nên việc tham gia các 

hội chợ, triển lãm đang mang lại 

nhiều cơ hội cho doanh nghiệp 

đẩy mạnh xuất khẩu vào thị 

trƣờng này. 

Thống kê của Bộ Công Thương 

cho biết, nhóm hàng nông sản xuất 

sang Nga trong thời gian qua có tốc 

độ giảm về kim ngạch. Điển hình 

là: cà phê giảm 29,79%, hạt điều 

giảm 56,62%, hạt tiêu giảm 

68,33%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 

55,22%... so với cùng kỳ. 

Kết thúc quí I/2015, xuất khẩu 

của Việt Nam sang thị trường Nga 

giảm so với cùng kỳ, tiếp tục đà suy 

giảm, tính từ đầu năm cho đến hết 

tháng 4/2015, tốc độ xuất khẩu của 

Việt Nam sang Nga giảm so với 4 

tháng năm 2014, giảm 20,55%, 

tương ứng với kim ngạch 416,1 

triệu USD. 

Gỡ thế bí khi kim ngạch giảm 

Do đó, nhiều doanh nghiệp kỳ 

vọng việc tham dự Triển lãm thực 

phẩm quốc tế Mat-xcơ-va tại Nga 

được xem là mở ra nhiều cơ hội cho 

doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất 

khẩu vào thị trường này, đồng thời 

tìm kiếm thêm đơn hàng ở những 

thị trường lớn khác như Đông Âu, 

Ấn Độ, Trung Quốc, Hungari, Thổ 

Nhĩ Kỳ... 

Với kinh nghiệm 2 năm xuất 

khẩu chè sang Nga, Công ty TNHH 

Việt Nam Phương Đông cho biết 

đây là thị trường tiềm năng nhưng 

yêu cầu rất khắt khe. Theo ông 

Nguyễn Việt – Trưởng phòng Kinh 

doanh của Công ty thì đơn vị này đã 

được đón một lượng tương đối các 

khách hàng mới thực sự có nhu cầu, 

đến từ nhiều nước như Nga, Ấn Độ, 

Sri Lanka, Trung Quốc, 

Macedonia… Tuy nhiên, khách 

đang kiểm nghiệm thêm chất lượng 

sản phẩm và nếu phù hợp sẽ ký hợp 

đồng mua hàng. 

Còn tại gian hàng của Công ty 

Cổ phần Rau quả Tiền Giang 

(VEGETIGI) đã có trên 30 khách 

Nga, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, 

Hungary… tới trao đổi cụ thể về 

các điều khoản hợp tác ngay ngày 

đầu triển lãm. Bà Alin Lam Trần – 

Phó Tổng Giám đốc VEGETIGI 

cho biết khách hàng rất quan tâm 

tới các dòng sản phẩm hạt điều, 

dứa, ngô chế biến đông lạnh của 

công ty. 

Tuy nhiên, qua khảo sát tình 

hình tại triển lãm, doanh nghiệp 

nhận thấy hiện tại một số mặt hàng 

rau quả đóng hộp của Thái Lan có 

sự cạnh tranh về giá với các mặt 

hàng tương đồng của Việt Nam, nên 

cũng là rào cản cho hàng hóa Việt. 

“VEGETIGI rất tự tin vào chất 

lượng, năng lực cung cấp sản phẩm 

của mình...Xem tiếp trang 8 

DOANH NGHIỆP NÔNG SẢN THỰC PHẨM BỘI THU ĐƠN HÀNG TẠI NGA 
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THÖC ĐẨY HỢP TÁC VIỆT – NGA TRONG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 

Từ ngày 10 - 12/9/2015, Đoàn 

đại biểu Đảng ta do ông Đinh Thế 

Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Trung ương Đảng, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn 

đầu đã thăm và làm việc tại Liên 

bang Nga. 

Đoàn đã hội kiến với ông Gen-

nady Ziuganov, Chủ tịch Đảng 

Cộng sản Liên bang Nga; làm việc 

với ông Andrei Klimov, Ủy viên 

Hội đồng toàn thể Đảng Nước Nga 

thống nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Đối ngoại Hội đồng Liên bang 

(Thượng viện); Đoàn đã thăm và 

đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ở Moscow; thăm Trường 

Đại học tổng hợp Moscow mang 

tên Lomonoxop. 

Tại các cuộc buổi tiếp và làm 

việc với Đoàn, lãnh đạo Đảng Cộng 

sản Liên bang Nga, Đảng Nước 

Nga thống nhất đã chân thành chúc 

mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân 

Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 

Năm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9; thông báo với 

Đoàn về tình hình chính trị, kinh tế, 

xã hội của LB Nga và hoạt động 

của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, 

Đảng Nước Nga thống nhất; trao 

đổi về tình hình phong trào cộng 

sản, cánh tả và công nhân thế giới, 

về kinh nghiệm của Liên bang Nga 

trong một số lĩnh vực. 

Ông Gennady Ziuganov, ông 

Andrei Klimov và ông Đinh Thế 

Huynh bày tỏ vui mừng về việc 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

giữa Việt Nam và Liên bang Nga 

ngày càng phát triển sâu rộng, đánh 

giá vai trò quan trọng của Đảng 

Cộng sản Liên bang Nga và của 

Đảng Nước Nga thống nhất trong 

việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp 

này giữa hai nước. 

Ông Đinh Thế Huynh khẳng 

định, việc thực hiện đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc 

tế của Việt Nam, trong đó coi trọng 

quan hệ hợp tác với bạn bè truyền 

thống. 

Ông Đinh Thế Huynh cũng đã 

thông báo với ông Gennady Zi-

uganov và ông Andrei Klimov về 

tình hình Việt Nam, những thành 

tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 30 

năm đổi mới; về công tác chuẩn bị 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng; trao đổi ý kiến về 

tình hình...Xem tiếp trang 8 

CHỦ TỊCH NƢỚC DỰ KHAI MẠC ...tiếp theo trang 4 

 ...cho việc cải tạo, xây dựng 

đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, 

cải tạo và nâng cấp các tuyến đường 

giao thông, hệ thống lưới điện, các 

công trình thủy lợi bảo đảm đủ 

nước cho sản xuất và sinh hoạt của 

nhân dân; đặc biệt là cải tạo, nâng 

cấp hạ tầng giao thông kết nối với 

thành phố Hà Nội và các tỉnh Đồng 

bằng Sông Hồng để mở rộng liên 

kết vùng, trước hết với thành phố 

Hà Nội nhằm đẩy mạnh thu hút đầu 

tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển 

du lịch. 

Cùng với xây dựng hệ thống cơ 

sở hạ tầng, Hòa Bình cần quan tâm 

phát triển giáo dục đào tạo, nhất là 

tăng cường đào tạo nghề, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực và đẩy 

mạnh cải cách hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư, tạo sự hấp dẫn 

thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn 

trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư 

nước ngoài. Đây là những lĩnh vực 

rất quan trọng để phát triển nhanh, 

nhưng Hòa Bình còn hạn chế cần 

đột phá trong những năm tới”, Chủ 

tịch nước nêu rõ. 

Song song với phát huy lợi thế, 

phát huy tiềm năng để phát kinh tế-

xã hội, Chủ tịch nước lưu ý Hòa 

Bình cần tiếp tục củng cố, tăng 

cường quốc phòng, an ninh, xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân, xây dựng khu 

vực phòng thủ vững chắc; giữ vững 

ổn định chính, trật tự an toàn xã hội, 

phát hiện và xử lý kịp thời  những 

vụ việc phức tạp; không để trở 

thành điểm nóng; thực hiện tốt các 

chính sách về tôn giáo, dân tộc… 

Nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định, để 

giữ vững an ninh, quốc phòng là 

luôn phải xây dựng thế trận lòng 

dân vững chắc. 

Cùng với thảo luận, quyết định 

những vấn đề lớn đối với sự phát 

triển của tỉnh Hòa Bình trong 5 năm 

tới, Chủ tịch nước đề nghị các đại 

biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

sáng suốt lựa chọn được các đồng 

chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm và làm 

việc có hiệu quả, có khả năng đóng 

góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, 

được cán bộ, đảng viên và nhân dân 

tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp 

hành Đảng bộ khóa XVI. 

Chủ tịch nước chúc Đại hội 

thành công tốt đẹp, Đảng bộ và 

nhân dân tỉnh Hòa Bình sớm đưa 

tỉnh trở thành tỉnh phát triển trung 

bình của cả nước, đóng góp tích cực 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 
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Công ty Cổ phần chuỗi thực 

phẩm TH thuộc Tập đoàn TH (sở 

hữu thƣơng hiệu TH true MILK) 

vừa tham dự Triển lãm Thực 

phẩm quốc tế Moscow 2015 tại 

Mátxcơva (Nga). 

Tại Lễ khai mạc Triển lãm ngày 

14.9, Gian hàng của TH true MILK 

vinh dự đón ngài Denis Butsaev, 

Phó Thống đốc tỉnh Mátxcơva và 

ông Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ 

Việt Nam tại Nga tới thăm. Hai ông 

bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới dự 

án chăn nuôi bò sữa tập trung và 

chế biến các sản phẩm sữa tươi, 

sạch với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ 

USD đã được Chủ tịch tập đoàn 

TH, bà Thái Hương giới thiệu tại 

Nga vào tháng 7/2015 vừa qua. 

Cũng trong buổi lễ, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn nói: “Có thể nói, việc 

hợp tác chiến lược này đang được 

phát triển và đẩy mạnh nhất là trong 

bối cảnh hiện nay, khi nước Nga ở 

trong sự cấm vận của các nước 

Châu Âu và Mỹ, chúng tôi thấy, các 

dự án hợp tác với Nga hiện rất quan 

trọng. Dự án đầu tư từ phía Việt 

Nam vào Nga mang tính chất gắn 

kết tình hữu nghị giữa Nga và Việt 

Nam. Hơn nữa, đây cũng là một 

cách người dân Việt Nam cảm ơn 

đất nước Nga đã giúp đỡ nhiều 

trong thời gian chiến tranh. Chúng 

tôi lựa chọn đầu tư vào ngoại ô 

Mátxcơva do rất coi trọng chính 

quyền Ngoại ô Mátxcơva mới, họ là 

những người rất thông minh, đầy tài 

năng và kiên quyết. Với tư cách là 

Đại sứ, tôi có thể nói rằng hợp tác 

này sẽ rất hiệu quả và theo tôi thì 

lần đầu tư này từ phía Việt Nam sẽ 

được thực hiện, dự án đưa vào hoạt 

động thành công”. 

Dự án nuôi bò sữa của Tập đoàn 

TH tại Nga dự kiến sẽ được triển 

khai đến năm 2025 với 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1 (từ 2015-2016): tập 

đoàn sẽ xây dựng 3 cụm trang trại 

và nhà máy chế biến sữa số 01 với 

công suất 800 tấn/ngày, trên tổng 

diện tích dự kiến là 20.000 héc ta, 

với đàn bò sữa 20.000 con. 

Giai đoạn 2 (từ 2017-2019): tập 

đoàn sẽ xây dựng 6 cụm trang trại, 

với tổng đàn bò là 100.000 con, và 

xây dựng nhà máy chế biến sữa số 

02 với công suất 1.700 tấn/ngày. 

Giai đoạn 3 (từ 2020-2025): tập 

đoàn sẽ xây dựng 12 cụm trang trại 

và hoàn thành nhà máy chế biến sữa 

Mega, với tổng đàn bò khoảng 

200.000 con. 

 

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ SỮA VIỆT TẠI TRIỂN LÃM Ở NGA 

Ngày 15/9, tại Trung tâm văn 

hóa, thƣơng mại đa chức năng 

Incentra ở Moskva, Ủy ban Nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh đã 

phối hợp Đại sứ quán Việt Nam 

tại Liên bang Nga tổ chức Hội 

nghị xúc tiến thƣơng mại-du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh tại Liên 

bang Nga. 

Tham gia hội nghị, ngoài đại diện 

các cơ quan chức năng còn có hơn 

200 doanh nghiệp Việt Nam đang 

hoạt động tại Liên bang Nga và đến 

từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng rất 

nhiều doanh nghiệp Nga, trong đó 

chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ 

vùng Viễn Đông.  

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị 

Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh và Đại 

sứ Nguyễn Thanh Sơn đều khẳng 

định Việt Nam nói chung và Thành 

phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn coi 

Liên Xô trước đây và Liên bang 

Nga ngày nay là người bạn, là đối 

tác chiến lược toàn diện, tin cậy và 

luôn nỗ lực nhằm đưa quan hệ hợp 

tác với Liên bang Nga lên tầm cao 

mới, vì sự phát triển và phồn vinh 

của hai quốc gia, hai dân tộc.  

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn khẳng 

định việc Việt Nam ký Hiệp định 

thương mại tự do với Liên minh 

Kinh tế Á-Âu hồi tháng Năm vừa 

qua, khả năng trao đổi bằng đồng 

nội tệ của hai nước cũng như việc 

phương Tây vẫn tiếp tục áp đặt 

trừng phạt chống Nga là những cơ 

hội để các doanh nghiệp Việt Nam 

đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Liên 

bang Nga.  

Đây cũng là thời điểm để hai bên 

thể hiện tinh thần đoàn kết, sự 

tương hỗ lẫn nhau trong hợp tác 

kinh tế, thương mại và du lịch.  

Hội nghị là dịp để các doanh 

nghiệp Việt Nam và Nga trao đổi 

kinh nghiệm, cũng như tìm hiểu cơ 

hội, đẩy mạnh và xúc tiến thương 

mại-du lịch tại thị trường mỗi nước.  

Kết thúc hội nghị, hàng chục hợp 

đồng hợp tác song phương đã được 

ký kết giữa các doanh nghiệp Nga 

và Việt Nam.  

Bên lề hội nghị, 27 doanh nghiệp 

của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ 

chức trưng bày một số sản phẩm 

với 310 chủng loại hàng hóa gồm 9 

nhóm mặt hàng và đã được các bạn 

Nga đặc biệt quan tâm./. 

DOANH NGHIỆP VIỆT-NGA KÝ KẾT HÀNG CHỤC HỢP ĐỒNG KINH DOANH 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA PHÓNG THÀNH CÔNG 

VỆ TINH VIỄN THÔNG 

EXPRESS-AM8 

Ngày 15/9, Nga đã phóng 

thành công tên lửa đẩy Proton 

mang theo vệ tinh viễn thông 

Express-AM8 lên quỹ đạo mục 

tiêu từ sân bay vũ trụ Baikonur 

do Nga thuê của Kazhastan. 

Đây là lần phóng thành công tên 

lửa đẩy Proton lần thứ 2 kể từ sau 

sự cố hồi tháng Năm vừa qua khiến 

vệ tinh của Mexico bị phá hủy. 

Theo Cơ quan Hàng không vũ 

trụ LB Nga (Roscosmos), vụ phóng 

được thực hiện vào lúc 2 giờ sáng 

ngày 15/9 (giờ Việt Nam). Sau đó, 

vệ tinh đã tách khỏi tầng thứ 3 của 

tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo. 

Vệ tinh viễn thông Express-

AM8 nặng 2,1 tấn, cung cấp các 

dịch vụ chất lượng cao cho điện 

thoại di động và cố định, truyền 

hình kỹ thuật số, truy cập Internet 

tốc độ cao, truyền tải dữ liệu, cũng 

như đảm bảo các kênh thông tin liên 

lạc của tổng thống và chính phủ. 

Thời hạn hoạt động của vệ tinh lên 

tới 15 năm. 

 

NGOẠI TRƢỞNG NGA – MỸ 

ĐIỆN ĐÀM VỀ ĐỘNG THÁI 

QUÂN SỰ CỦA NGA Ở SYRIA 

Ngoại trƣởng Mỹ ngày 15/9 đã 

có cuộc điện đàm thứ ba trong 

vòng 10 ngày qua với ngƣời đồng 

cấp Nga về những động thái của 

Moscow tại Syria. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 

Mỹ John Kirby cho biết, ông John 

Kerry đã cảnh báo Nga rằng, việc 

tiếp tục viện trợ cho chính quyền 

của Tổng thống Bashar Al-Assad sẽ 

chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Syria 

và ngăn cản mục tiêu chung là 

chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực 

đoan. 

Và mặc dù Ngoại trưởng Mỹ 

John Kerry cũng thông báo với 

người đồng cấp Nga rằng, Mỹ cam 

kết mở rộng liên minh chống tổ 

chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng 

(IS) cũng như hoan nghênh “vai trò 

mang tính xây dựng” của Moscow 

trong cuộc chiến này nhưng loại bỏ 

khả năng quân đội trung thành với 

Tổng thống Syria có thể là một 

“thành viên đáng tin cậy” của liên 

minh này. 

 

TỔNG THỐNG NGA CẢNH 

BÁO IS ÂM MƢU TẤN CÔNG 

CÁC THÁNH ĐỊA 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin ngày 15.9 cảnh báo tổ chức 

cực đoan Nhà nƣớc Hồi giáo (IS) 

có âm mƣu tấn công thánh địa 

Mecca, Medina, Jerusalem, đe 

dọa châu Âu và Nga; đồng thời 

quan ngại những phần tử cực 

đoan do IS huấn luyện quay trở 

về các quốc gia Liên minh châu 

Âu (EU). 

Tình hình rất nghiêm trọng và 

Moscow cực kỳ quan ngại về việc 

các phần tử IS công khai tuyên bố 

có kế hoạch tấn công và chiếm 

Mecca, Medina và Jerusalem, ông 

Putin cho biết. IS cũng lên kế hoạch 

bành trướng hoạt động của tổ chức 

này ở châu Âu, Nga, trung và đông 

nam châu Á, theo đài Russia Today 

(Nga). 

IS hiện chiếm được nhiều khu 

vực rộng lớn ở Iraq và Syria và sẽ 

bành trướng ra khỏi phạm vi hai 

nước này. Và Tổng thống Putin 

cảnh báo IS tăng cường sức ảnh 

hưởng ra một quốc gia khác trong 

khu vực, đó là Afghanistan. 

 

CARSHARING – DỊCH VỤ 

GIAO THÔNG MỚI CHO 

NGƢỜI DÂN MOSKVA 

Dịch vụ giao thông mới với tên 

gọi Carsharing đã chính thức đi 

vào hoạt động tại Thủ đô 

Moskva. Nhƣ vậy là hiện nay, bên 

cạnh các phƣơng tiện giao thông 

công cộng truyền thống, ngƣời 

dân Thủ đô đã có thêm một lựa 

chọn mới để đi lại trong thành 

phố: thuê xe theo giờ (phút). 

Để sử dụng dịch vụ Carsharing, 

chúng ta chỉ cần tải ứng dụng của 

nhà cung cấp dịch vụ về điện thoại, 

đăng ký, tìm xe trống gần nhất và…

lên đường. Do mới đưa vào khai 

thác nên hiện nay, các xe 

Carsharing hiện mới đỗ tại quanh 

khu vực đường Arbat Mới. Các xe 

được sơn màu xám, có viền và logo 

màu cam. 

Trong vòng 3 năm đầu, phạm vi 

sử dụng dịch vụ Carsharing chỉ giới 

hạn trong đường MKAD + 5km. 

Ngoài ra, người dùng phải trả xe tại 

các bến đỗ trong đường vành đai 

giao thông 3 (Третье транспортное 

кольцо). Kể từ tháng 12/2015, vị trí 

các bãi trả xe sẽ được mở rộng ra 

đến đường MKAD. 
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... thế giới và khu vực, về một số 

lĩnh vực hợp tác giữa Đảng ta với 

Đảng Cộng sản Liên bang Nga và 

của Đảng Nước Nga thống nhất. 

Trao đổi ý kiến với ông Đinh 

Thế Huynh, ông Gennady Ziuganov 

nêu rõ: Quan hệ truyền thống giữa 

Liên Xô trước đây và Liên bang 

Nga hiện nay với Việt Nam là quan 

hệ anh em đặc biệt. Hiện nay, mặc 

dù tình hình thế giới có nhiều biến 

đổi, Đảng Cộng sản Liên bang Nga 

vui mừng nhận thấy quan hệ này 

vẫn được củng cố và phát triển. 

Sau đó, tại buổi làm việc với ông 

Đinh Thế Huynh, ông Andrei 

Klimov cho rằng, quan hệ Đảng, 

Chính phủ và Quốc hội hai nước 

phát triển tốt đẹp, thúc đẩy quan hệ 

đối tác chiến lược toàn diện giữa 

hai bên. Sự hợp tác giữa Liên bang 

Nga và Việt Nam đang tiến triển tốt 

đẹp, cần nỗ lực thúc đẩy hơn nữa. 

Về quan hệ giữa hai Đảng, ông 

Andrei Klimov nhấn mạnh, Đảng 

Nước Nga thống nhất mong muốn 

tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa 

thuận hợp tác đã ký, trong đó có 

việc thúc đẩy hợp tác trong công tác 

tuyên giáo, công tác giáo dục thế hệ 

trẻ… trong điều kiện các phương 

tiện thông tin đa dạng và mạng in-

ternet phát triển rộng rãi. 

Trong dịp này, ông Đinh Thế 

Huynh và Đoàn đại biểu Đảng ta đã 

đến thăm và làm việc với các cán 

bộ Đại sứ quán, gặp gỡ đại diện 

cộng đồng người Việt tại Liên bang 

Nga, thăm Tổ hợp đa chức năng 

Incentra./. 

...và kỳ vọng sẽ có thể đẩy mạnh 

xuất khẩu hơn nữa vào thị trường 

Nga trong thời gian tới khi được 

hưởng lợi giảm thuế suất nhập khẩu 

vào Nga theo thoả thuận tại Hiệp 

định thương mại tự do giữa Việt 

Nam với Liên minh Kinh tế Á – 

Âu” - Bà Alin Lam Trần nói. 

Với những DN giới thiệu sản 

phẩm mới như Công ty TNHH 

Moocos Việt Nam với sản phẩm 

dầu gấc, nước uống từ gấc, mục tiêu 

khách hàng nhắm đến là cộng đồng 

người Việt Nam sinh sống, học tập 

và làm việc tại Nga. 

Ngay sau khi giới thiệu sản 

phẩm, sản phẩm của công ty ghi 

nhận sự quan tâm tìm hiểu của trên 

70 khách hàng trong ngày đầu triển 

lãm. Qua tiếp xúc với khách, ông 

Vũ Dũng Thành – Trưởng phòng 

Kinh doanh và Marketing của công 

ty cho biết: “Nhu cầu đối với các 

sản phẩm sáng tạo mới từ gấc là có 

thực. Nên ngoài việc tham dự triển 

lãm, chúng tôi còn đến chợ người 

Việt tại Nga để giới thiệu sản 

phẩm”. 

Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Nghệ An (Nafoods) cho biết 

đây là lần đầu tiên doanh nghiệp 

tham gia World Food Moscow, 

nhưng ngay buối sáng ngày khai 

mạc triển lãm đã làm việc được với 

8 khách hàng triển vọng, trong đó 

có 2 nhà nhập khẩu lớn đến từ Nga 

và Ấn Độ đặc biệt quan tâm tới các 

mặt hàng nước ép trái cây đóng lọ 

của công ty. 

Phó Thống đốc tỉnh Mát-xcơ-va 

Denis Petrovich Busayev đánh giá 

cao chất lượng, mẫu mã của các sản 

phẩm nông sản, thực phẩm Việt 

Nam tham gia triển lãm. Đồng thời 

đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam 

tính toán khả năng đầu tư các kho 

hàng, cơ sở chế biến tại Nga để có 

điều kiện thuận lợi trong việc phân 

phối hàng hoá Việt Nam nhanh 

chóng, rộng khắp trên thị trường 

Mát-xcơ-va nói riêng và trên toàn 

lãnh thổ Liên bang Nga nói chung. 

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ  

 Tính đến ngày 16/9 đã có những tổ chức sau tiếp tục gửi tiền ủng hộ về Văn phòng Đảng ủy:   

1. ĐB Viễn Đông: 194USD+8000r 

2. CB và CĐ Tambov: 9900r 

3. CB Tổng hợp QS: 2000r 

4. CB và CĐ Tp Upha: 10000r 

5. CB Smolensk: 70USD 

6. CB Lớp Chiến lược: 80USD 

7. CB MATI: 6000r 


