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Ngày 12/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục ngày làm việc thứ 

hai tại tổ.  

Chiều 12/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp 

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông 

Szijjarto Peter. 

Sáng 12/1, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có 

cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương 

mại Hungary Szijjarto Peter đang có chuyến thăm Việt 

Nam. 

Chiều 12/1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp mặt thân mật các học 

sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi "Tự hào Việt 

Nam." 

Chiều 12/1, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì 

buổi làm việc với Lãnh đạo TP Đà Nẵng về giải quyết 

vướng mắc Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông khác 

mức Ngã Ba Huế - TP. Đà Nẵng và một số dự án giao 

thông quan trọng trên địa bàn Thành phố. 

Sáng 13/1, Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự 

tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin KHQS 

năm 2015. Thiếu tướng Nguyễn Kim Lãm, Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin KHQS/BQP chủ trì 

hội nghị. 

Chiều 12/01, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ 

trưởng Thường trực Bộ Công an tiếp Đoàn đại biểu cấp 

cao Hungary do ngài Szijjarto Péter, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary dẫn đầu sang 

thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Tp Hà Nội: Sáng 13/01, Tổng Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức hội nghị tổng 

kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng dự và 

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 13/1, dưới sự chủ trì của Bí 

thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ kiểm điểm 

tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2015, định hướng nhiệm vụ năm 2016 và kiểm 

điểm cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tỉnh Quảng Trị: Chiều ngày 12/1, Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định và ra mắt 

lực lượng chống khủng bố, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, UVTV 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 13/01, tại thành phố 

Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến 

hành tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Phạm Đăng Quyền - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Chiều ngày 12/01, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo 

chí của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú, các 

phóng viên tiêu biểu trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn 

Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều ngày 12/1, UBND tỉnh tổ 

chức buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh để đánh giá 

kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan 

năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí 

Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì. 

Tp HCM: Sáng 13/1, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết  

và đánh giá 5 năm 2011-2015, triển khai nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2016 và 5 năm 2016-2020. Phó Chủ tịch 

UBND TP Lê Thanh Liêm đã tham dự hội nghị. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 12/1, Viện Kiểm sát Nhân 

dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

kiểm sát năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

Võ Công Trí đến dự và chủ trì hội nghị. 
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

I 

Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 - 3 - 

1935 tại phố Quan Công, Ma Cao 

(Trung Quốc). Tham dự có 13 đại biểu 

chính thức thay mặt cho 500 đảng viên 

trong nước và các đảng bộ ở nước 

ngoài. 

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu 

của Đảng trước mắt là: củng cố và phát 

triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng 

rãi và chống chiến tranh đế quốc. 

Ban Chấp hành Trung ương gồm 9 

ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự 

khuyết. Đồng chí Lê Hồng Phong được 

bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp hành 

Trung ương nhất trí cử đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng 

bên cạnh Quốc tế Cộng sản. 

Đại hội đánh dấu sự khôi phục hệ 

thống tổ chức của Đảng từ Trung ương 

đến địa phương, từ trong nước ra ngoài 

nước; đẩy mạnh cuộc vận động thu 

phục quần chúng, thống nhất phong 

trào đấu tranh cách mạng của công 

nhân, nông dân và các tầng lớp nhân 

dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ II 

Diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã 

Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang. 

Dự đại hội có 158 đại biểu chính 

thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt 

cho hơn 766.000 đảng viên cộng sản 

trên toàn Đông Dương. 

Đại hội đã phát triển đường lối 

kháng chiến và đề ra những chính sách 

cụ thể để đưa cuộc kháng chiến chống 

Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và chuẩn 

bị những tiền đề đi lên chủ nghĩa xã hội 

sau khi kháng chiến thành công. 

Do sự phát triển và yêu cầu của sự 

nghiệp cách mạng và kháng chiến, Đại 

hội quyết định xây dựng ở mỗi nước 

Đông Dương một Đảng Cộng sản 

riêng. Ở Việt Nam, Đảng lấy tên là 

Đảng Lao động Việt Nam. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 

của Đảng đánh dấu một mốc quan 

trọng trong quá trình lãnh đạo và 

trưởng thành của Đảng ta. Đường lối 

do Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu cầu 

trước mắt của kháng chiến và yêu cầu 

lâu dài của cách mạng, đồng thời đóng 

góp quý báu vào kho tàng lý luận cách 

mạng nước ta. 

Đại hội bầu ra BCH TƯ gồm 19 

đồng chí chính thức và 10 đồng chí dự 

khuyết. Trong đó, Bộ chính trị có 7 

đồng chí chính thức và 1 dự khuyết. 

Đại hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh 

là Chủ tịch Đảng, bầu đồng chí Trường 

Chinh làm Tổng bí thư. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ III 

 

Đại hội diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 

tại Hà Nội. 

Có 525 đại biểu chính thức và 51 

đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 

vạn đảng viên trong cả nước đã về dự 

Đại hội. Đường lối cách mạng do đại 

hội vạch ra là: xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình 

thống nhất nước nhà. 

Đại hội đã tổng kết 30 năm lãnh đạo 

của Đảng, nêu lên những bài học có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn của cách 

mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng. Đại hội đã phân tích kỹ những 

đặc điểm của cách mạng Việt Nam và 

quyết định đường lối cách mạng xã hội 

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở miền Bắc và đường lối cách mạng 

miền Nam nhằm giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước; đề ra nhiệm vụ và 

phương hướng của kế hoạch 5 năm lần 

thứ nhất. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành 

Trung ương mới gồm 47 đồng chí và 

31 ủy viên dự khuyết. 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 

Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính 

thức. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ 

cương vị Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê 

Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất 

BCH TƯ Đảng. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ IV 

Đại hội diễn ra từ ngày 14-

20/12/1976 tại Hà Nội. 

Tham dự đại hội có 1008 đại biểu 

chính thức thay mặt cho 1.550.000 

đảng viên của cả hai miền đất nước, 

cùng với sự có mặt của nhiều Đảng 

Cộng sản và các tổ chức quốc tế khác. 

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 

IV diễn ra trong bối cảnh cuộc Kháng 

chiến chống Mỹ đã đạt được thắng lợi. 

Hai miền Nam Bắc thống nhất sau hơn 

20 năm chia cắt từ Hiệp định Geneve 

1954 bằng việc hiệp thương của hai nhà 

nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ 

sau 30 tháng 4 năm 1975 là Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa và Cộng hoà Miền 

Nam Việt Nam. 

ĐH đổi tên Đảng Lao Động Việt 

Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

ĐH còn bổ sung Điều lệ Đảng, thay 

chức danh Bí thư thứ nhất là TBT, bỏ 

chức danh Chủ tịch Đảng. ĐH bầu 

BCH TƯ gồm 101 đồng chí chính thức, 

Bộ chính trị gồm 14 đồng chí. Đồng chí 

Lê Duẩn tiếp tục làm TBT. 

Đại hội tổng kết cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, đưa đất nước đi 

lên chủ nghĩa xã hội. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ V 

Đại hội diễn ra từ ngày 27-

31/3/1982. 

Tham dự Đại hội có 1033 đại biểu 

thay mặt 1.727.000 đảng viên hoạt 

động trong 35.146 đảng bộ cơ sở. 

Đại hội khẳng định: "Xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội và sẵn 

sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Hai 

nhiệm vụ chiến lược đó quan hệ mật 

thiết với nhau. Xây dựng chủ nghĩa xã 

hội làm cho đất nước lớn mạnh về mọi 

mặt thì mới có đủ sức đánh thắng mọi 

cuộc chiến tranh xâm lược của địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ngược lại 

có tăng cường phòng thủ, bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc mới có điều kiện để xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội lần thứ V của Đảng là kết 

quả của một quá trình làm việc nghiêm 

túc, tập hợp ý kiến của toàn Đảng để đề 

ra nhiệm vụ, phương hướng... nhằm 

giải quyết những vấn đề gay gắt nóng 

bỏng đang đặt ra của cách mạng Việt 

Nam. Đại hội đánh dấu một bước 

chuyển biến mới về sự lãnh đạo của 

Đảng trên con đường đấu tranh "Tất cả 

vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh 

phúc của nhân dân". 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng gồm 116 uỷ viên 

chính thức và 36 uỷ viên dự khuyết. 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 

Bộ Chính trị gồm 13 uỷ viên chính thức 

và 2 uỷ viên dự khuyết. 

Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

                     ...Xem tiếp trang 3 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI 
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... 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI 

Đại hội diễn ra từ ngày 15-

18/12/1986 tại thủ đô Hà Nội. 

Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay 

mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong 

toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn 

đại biểu quốc tế. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá VI gồm 124 uỷ 

viên chính thức và 49 uỷ viên dự 

khuyết. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí 

Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng. 

Các đồng chí Trường Chinh, Phạm 

Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách 

nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VII 

Đại hội diễn ra từ ngày 24-

27/6/1991 tại Hà Nội. 

Dự đại hội có 1.176 đại biểu, thay 

mặt cho hơn 2.155.022 đảng viên trong 

cả nước. 

Với nhiệm vụ "Tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con 

đường đổi mới", Đại hội VII là Đại hội 

của trí tuệ-đổi mới, dân chủ-kỷ cương-

đoàn kết; là Đại hội lần đầu tiên thông 

qua Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước 

ta. Đại hội cũng đã thông qua Chiến 

lược ổn định và phát triển kinh tế - xã 

hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng 

Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng (Điều lệ 

Đảng sửa đổi). 

ĐH đã bầu BCH T.Ư gồm 146 ủy 

viên, bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên 

(Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 6 khóa VII 

tháng 11/1993 đã bầu bổ sung thêm 4 

ủy viên Bộ Chính trị). 

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm 

Tổng Bí thư. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ VIII 

Đại hội diễn ra từ ngày 28/6-

1/7/1996 tại Hà Nội. 

Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại 

diện cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng 

viên trong cả nước. 

Đại hội khẳng định: nước ta đã ra 

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 

nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. 

Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, 

đại hội rút ra 6 bài học chủ yếu. 

Nhiệm vụ của đại hội là thực hiện 

đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, quá độ lên CNXH và bảo 

vệ tổ quốc XHCN. 

Đại hội đã bầu BCH T.Ư gồm 170 

ủy viên. 

Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm 

Tổng Bí thư (sau đó, tại Hội nghị 

BCHTƯ lần thứ 4 khóa VIII - tháng 

12/1997, đồng chí Lê Khả Phiêu đã 

được bầu làm Tổng Bí thư). 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX 

Đại hội diễn ra từ ngày 19-

22/4/2001 tại Hà Nội. 

Tham dự ĐH có 1.168 đại biểu là 

những đảng viên ưu tú được bầu từ các 

đại hội đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 

2.479.719 đảng viên trong toàn Đảng. 

Đại hội IX của Đảng đã đánh giá về 

chặng đường 71 năm lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam, tổng kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 15 năm 

đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược 

kinh tế - xã hội, rút ra những bài học 

kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ 

đó phát triển và hoàn thiện đường lối, 

định ra chiến lược phát triển đất nước 

trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 

Trung ương khoá IX gồm 150 uỷ viên. 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp 

hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị 

gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư gồm 9 

đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh 

được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ X 

Đại hội diễn ra từ ngày 18-

25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. 

Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay 

mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong 

toàn Đảng. 

Đại hội X của Đảng có nhiệm vụ 

nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, 

đánh giá khách quan, toàn diện thành 

tựu và những yếu kém, khuyết điểm, 

đồng thời rút ra những bài học kinh 

nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết 

Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 

(2001 – 2005), chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) và 

nhìn lại 20 năm đổi mới; từ đó tiếp tục 

phát triển và hoàn thiện đường lối, 

quan điểm, định ra phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 

năm tới (2006-2010); phương hướng, 

nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung sửa 

đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng.... 

 

Một trong những quan điểm mới 

của Đảng tại ĐH lần này là Đảng viên 

làm kinh tế tư nhân không giới hạn về 

quy mô. Việc Đại hội ra Nghị quyết 

cho phép Đảng viên của Đảng được 

làm kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế tư 

bản tư nhân là bước tiến quan trọng 

trong nhận thức của Đảng Cộng sản 

Việt Nam sau 20 năm đổi mới, thể hiện 

bước đột phá trong thay đổi tư duy của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 

Trung ương gồm 160 ủy viên chính 

thức và 21 ủy viên dự khuyết, với Bộ 

Chính trị gồm 14 thành viên và Ban Bí 

thư có 8 thành viên. 

Đồng chí Nông Đức Mạnh được 

bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI 

Đại hội lần thứ XI của Đảng chính 

thức diễn ra từ ngày 12 đến 19/01/2011 

tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ 

Đình với sự tham dự của 1.377 đại 

biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng 

viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ 

sở Đảng. 

Chủ đề Đại hội: "Tiếp tục nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 

Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 

đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 

tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt 

Nam trở thành một nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại". 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI đã bầu ra Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI gồm 175 đồng chí 

Ủy viên chính thức và 25 đồng chí Ủy 

viên dự khuyết.  

Hội nghị cũng đã bầu Bộ Chính trị 

gồm 14 Ủy viên, Ban Bí thư gồm 4 ủy 

viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 

Phú Trọng được Đại hội bầu giữ chức 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI. Đồng chí Ngô 

Văn Dụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương. 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng sẽ được diễn ra từ ngày 

20 - 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội, 

trong đó phiên trù bị diễn ra ngày 20/1, 

khai mạc chính thức sẽ diễn ra sau đó 

một ngày... 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA ... Tiếp theo trang 2 
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“Thƣơng ngƣời nhƣ thể 

thƣơng thân – Lá lành đùm lá 

rách” luôn là những câu tục ngữ 

ca dao đƣợc ông cha ta truyền từ 

đời này sang đời khác nhằm răn 

dạy con cháu “sống trong đời 

sống cần có một tấm lòng”. Và 

tinh thần ấy đã luôn đƣợc các bạn 

trong hội từ thiện của cộng đồng 

sinh viên việt nam tại Tomsk 

hƣởng ứng rất nhiệt tình. 

Ngoài các hoạt động nhằm gây 

quỹ trò nghèo vùng cao, hay 1 rup 

yêu thương, thì mùa giáng sinh năm 

nay với sự quyên góp và tấm lòng 

hảo tâm của các thành viên hội từ 

thiện đã phần nào đóng góp và giúp 

đỡ những trẻ em nghèo, những bạn 

có hoàn cảnh khó khăn cũng như 

các trẻ em sinh bị dị tật bẩm sinh có 

cơ hội để nhận được những phần 

quà giáng sinh đầy ý nghĩa và ấm 

áp tình người. 

Thay mặt cho nhà thờ 

Благовестник, ông Сергей 

Васильевич đã gửi lời cảm ơn chân 

thành đến hội từ thiện Vnheart (Hội 

từ thiện của LHS thành phố 

Tomsk—LB Nga) đã tạo điều kiện 

để có thể đem đến cho các em một 

giáng sinh chan chứa tình nhân ái. 

 

            Nguồn: svtomsk.com 

LHS  TP TOMSK: THƢƠNG NGƢỜI NHƢ THỂ THƢƠNG THÂN 

DUYỆT KẾ HOẠCH NUÔI BÕ LẤY SỮA TẠI NGA CỦA TH 

Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng 

vừa chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ ra nƣớc ngoài cho dự án tổ 

hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến 

sữa tập trung quy mô công 

nghiệp tại Liên bang Nga của 

Công ty TNHH Mía đƣờng Nghệ 

An. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra 

nước ngoài cho dự án theo quy 

định. 

Ngân hàng Nhà nước hướng 

dẫn, giám sát chặt chẽ để Công ty 

TNHH Mía đường Nghệ An thực 

hiện đúng các quy định hiện hành 

về quản lý ngoại hối, trong đó lưu ý 

hướng dẫn phù hợp với hiệu quả 

đầu tư và khả năng huy động vốn 

cho từng giai đoạn đầu tư. 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn Công ty TNHH 

Mía đường Nghệ An thực hiện việc 

đưa người lao động Việt Nam sang 

Liên bang Nga thực hiện dự án theo 

quy định. 

Dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa 

và chế biến sữa tập trung quy mô 

công nghiệp tại Liên bang Nga có 

tổng vốn đầu tư 11.250 tỷ đồng, 

tương đương 500 triệu USD, được 

thực hiện tại 5 huyện thuộc tỉnh 

Moscow, Nga. 

Công ty TNHH Mía đường 

Nghệ An thành lập từ năm 1996, là 

công ty liên doanh với tập đoàn 

Tate & Lyle (Vương quốc Anh) 

chuyên sản xuất và kinh doanh 

đường. Đến đầu năm 2011, công ty 

được chuyển nhượng lại cho Công 

ty Cổ phần Sữa TH (tập đoàn TH). 

Trước đó, vào cuối năm 2015, 

TH cũng đã công bố kế hoạch đầu 

tư 500 triệu USD (giai đoạn 1) cho 

dự án nuôi bò sữa và sản xuất sữa 

sạch mang thương hiệu TH True 

Milk tại Liên bang Nga. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

vừa chấp thuận chủ trương đầu tư ra 

nước ngoài cho dự án tổ hợp chăn 

nuôi bò sữa và chế biến sữa tập 

trung quy mô công nghiệp tại Liên 

bang Nga của Công ty TNHH Mía 

đường Nghệ An. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra 

nước ngoài cho dự án theo quy 

định. 

Ngân hàng Nhà nước hướng 

dẫn, giám sát chặt chẽ để Công ty 

TNHH Mía đường Nghệ An thực 

hiện đúng các quy định hiện hành 

về quản lý ngoại hối, trong đó lưu ý 

hướng dẫn phù hợp với hiệu quả 

đầu tư và khả năng huy động vốn 

cho từng giai đoạn đầu tư. 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn Công ty TNHH 

Mía đường Nghệ An thực hiện việc 

đưa người lao động Việt Nam sang 

Liên bang Nga thực hiện dự án theo 

quy định. 

Dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa 

và chế biến sữa tập trung quy mô 

công nghiệp tại Liên bang Nga có 

tổng vốn đầu tư 11.250 tỷ đồng, 

tương đương 500 triệu USD, được 

thực hiện tại 5 huyện thuộc tỉnh 

Moscow, Nga. 

Công ty TNHH Mía đường 

Nghệ An thành lập từ năm 1996, là 

công ty liên doanh với tập đoàn 

Tate & Lyle (Vương quốc Anh) 

chuyên sản xuất và kinh doanh 

đường. Đến đầu năm 2011, công ty 

được chuyển nhượng lại cho Công 

ty Cổ phần Sữa TH (tập đoàn TH). 

Trước đó, vào cuối năm 2015, 

TH cũng đã công bố kế hoạch đầu 

tư 500 triệu USD (giai đoạn 1) cho 

dự án nuôi bò sữa và sản xuất sữa 

sạch mang thương hiệu TH True 

Milk tại Liên bang Nga. 

 

Theo Song Hà - vneconomy.vn 
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Trong không khí tƣng bừng 

đón xuân 2016 và chào mừng kỷ 

niệm 66 năm ngày truyền thống 

học sinh, sinh viên VIỆT NAM 

9/1/1950-9/1/2016, chiều 9/1/2016 

Liên Chi Đoàn thành phố Kazan 

đã tổ chức “Giải bóng đá sinh 

viên mở rộng–Xuân Kazan 2016”. 

Với mục tiêu nâng cao tình thần 

rèn luyện thể dục thể thao trong 

khối lưu học sinh và các bạn nam 

nữ thanh niên tại thành phố Kazan , 

phát huy truyền thống đoàn kết, gắn 

bó cùng nhau cố gắng trong học tập 

và công tác, giải đấu đã được sự 

hưởng ứng mạnh mẽ từ phía khối 

lưu học sinh, sinh viên, nghiên cứu 

sinh và các bạn nam nữ thanh niên 

Kazan. 

Tuy thời gian không dài nhưng 

giải đấu thực sự đã đem đến nhiều 

niềm vui, một sinh khí mới, một 

động lực mới cho mỗi thành viên 

đầu xuân 2016. 

Sau gần 3 tiếng so tài, trong sự 

cổ vũ hết sức nhiệt tình của các cổ 

động viên, các cầu thủ đã thể hiện 

nhiều màn biểu diễn kỹ thuật trên 

sân, với lối đá cống hiến, đẳng cấp, 

thực sự đã làm nóng lên sân vận 

động thành phố Kazan trong thời 

tiết lạnh giá của mùa đông nước 

Nga. 

Kết quả chung cuộc: 

Giải nhất: FC Tura  

Giải nhì: Đội SV-NCS trường 

KNITU-KXTI. 

Giải ba: Đội SV-NCS trường 

KFU, đội SV Cộng Đồng. 

       Theo Đỗ Duyên, Tiến Hòa 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN MỞ RỘNG – XUÂN KAZAN 2016 

Hằng năm, Nga vẫn luôn dành 

cho Việt Nam một lƣợng học 

bổng “khủng” nhƣng rồi ngƣời đi 

cũng nhiều nhƣng ngƣời về cũng 

có xu hƣớng tăng. 

Du học Nga không quá phô 

trương, hào nhoáng như du học 

Anh, Mỹ,... nhưng cũng không quá 

hẻo lánh như du học Lào, Cu-Ba, số 

lượng không hạn hẹp như du học 

Singapore hay Hàn Quốc. Ngược 

lại, chính phủ Nga luôn ưu ái dành 

cho Việt Nam hàng ngàn học bổng 

toàn phần cho tất cả sinh viên, thạc 

sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh muốn sang 

Nga du học. 

Nhưng rồi hằng năm vẫn có một 

cơ số nhỏ dần phải quay về nước 

với muôn vàn lý do. Có lẽ chỉ có 

những người trong cuộc mới thấu 

hiểu được những cái khó khăn và 

thuận lợi khi đi du học Nga mà thôi. 

Du học Nga không yêu cầu phải 

biết tiếng Nga hay có chứng chỉ 

mới được sang đây học nên điều đó 

tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều 

bạn học sinh. Nhưng đó cũng chính 

là rào cản ngôn ngữ thực sự, vì 

nhiều bạn không biết tiếng nên sang 

đây học rất khó, rất khổ. Phải quyết 

tâm thực sự chứ không thì khó mà 

qua nổi được môi trường khắc 

nghiệt tại đây. 

Dạo gần đây, phía Bộ Giáo dục 

và Khoa học Liên Bang Nga ráo riết 

hơn trong việc siết chặt quản lý việc 

học hành thi cử nên các trường đại 

học ở Nga cũng trở nên gắt gao hơn 

trong việc thi cử, học tập. Vì vậy 

mà danh sách đuổi học cuối năm 

lúc nào cũng dán to tướng ở trường, 

ở khoa, thậm chí ở cả kí túc xá có 

sinh viên bị đuổi. 

Bị đuổi vì nhiều lí do: vì không 

trả được môn thi, vì không hoàn 

thành bài tập lớn, vì không đủ sức 

khỏe để tiếp tục học tập… 

Có lẽ gần đây không ít du học 

sinh Việt Nam phải xếp vali để về 

nước trong sự tiếc nuối của gia 

đình, bạn bè. Bởi lẽ trước khi sang 

đây, họ từng là những sinh viên, 

học sinh có thành tích xuất sắc, 

đáng nể. 

Cũng có những người phải dọn 

hành lí về không vì học tập, mà lí 

do khác như: Họ không tìm được sự 

đồng cảm trong cuộc sống với bạn 

bè. Họ quá cô đơn, không vượt qua 

được ải cô đơn, nỗi nhớ nhà, cha 

mẹ… Họ đau ốm liên miên vì thời 

tiết không hợp. 

Du học giờ bão hòa lắm. Nhà 

nhà cho con du học. Người người đi 

du học. Nhất là du học Nga, nhiều 

vô kể. Tuy nhiên để được đi du học 

theo diện Nhà nước thì vô cùng khó 

chứ không đơn giản gì. Thế rồi 

người ta vẫn chứng kiến nhiều đấy 

thôi, con em mình quay về nhà khi 

chưa hết thời hạn học tập, bởi học 

bên ấy quá khó, quá mông lung với 

những đứa con của họ. 

Đừng nói những bạn không biết 

gì tiếng Nga trước khi sang đây, 

thậm chí những bạn đã học chuyên 

Nga từ hồi phổ thông thì sang đây 

vẫn bị sốc và choáng trước tốc độ 

nói và giảng dạy của người Nga. 

Nếu hên thì có những giáo viên 

sẽ rất thương sinh viên Việt Nam và 

sẽ nâng đỡ, quan tâm hơn trong học 

tập. Còn xui ư? Sẽ vô cùng gian lao 

và nhiều nước mắt cho sinh viên 

Việt, bởi họ sẽ yêu cầu bạn phải 

hoàn thành bài tập như các sinh 

viên Nga và thường thì khó mà làm 

được như vậy vì đến nghe, chép bài 

trên lớp còn chưa kịp thì lấy gì mà 

làm được, hiểu được như sinh viên 

Nga. 

Không chỉ du học Nga thôi, mà 

tất cả các nước trên thế giới, nếu 

bạn muốn đi du học hãy trau dồi 

ngoại ngữ, hãy chuẩn bị tinh thần 

sắt thép cả kiến thức nữa để có thể 

nắm lấy thế giới tri thức trong bàn 

tay mình. Đừng để đi khó lại dễ về. 

    Theo Hải Đăng– kenh14.vn 

DU HỌC NGA - ĐI KHÓ DỄ VỀ 
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Có lẽ việc ăn uống càng trở 

nên quan trọng hơn khi chúng ta 

chính thức bƣớc vào cuộc sống du 

học, xa gia đình, ngƣời thân. Sau 

một thời gian sống ở xứ sở Bạch 

Dƣơng, học tập các anh chị đi 

trƣớc và tự rút ra kinh nghiệm 

cho bản thân, giờ đây chúng tớ đã 

biết cách đi chợ sao cho hợp lý. Ở 

nƣớc Nga, có 3 nơi mà sinh viên 

có thể tìm thấy cho mình những 

thứ cần thiết trong sinh hoạt hàng 

ngày đảm bảo nhu cầu về mặt 

hàng hóa, chất lƣợng cũng nhƣ 

giá cả. Đó là siêu thị, chợ nông 

sản và chợ Việt. 

 

1. Siêu thị 

Dù bất cứ nơi đâu ở Matxcơva, 

ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy 

những siêu thị. Không như ở 

ViệtNam, hệ thống các siêu thị ở 

đây rất phổ biến. Sinh viên mới 

sang chúng tớ chưa thành thạo tiếng 

Nga cũng có thể dễ dàng mua đồ ở 

siêu thị với tên mặt hàng và giá cả 

được đề ngay bên dưới. Đối với rau, 

củ, quả, hạt, các bạn có thể tự lấy số 

lượng mình cần, sau đó xem mã số 

mặt hàng trên bảng tên và tự mang 

ra bấm số trên bảng cân điện tử để 

cân. Trong các siêu thị Nga đôi khi 

cũng xuất hiện những sản vật nhiệt 

đới như thanh long, vải, khế, nhãn,

… nhưng giá cả thật sự khiến chúng 

tớ choáng váng.  

Ngoài hệ thống những siêu thị 

bán buôn lớn có mặt khắp nơi, Nga 

còn có một hệ thống siêu thị dạng 

vừa và nhỏ dành cho người có thu 

nhập thấp mang tên Pyatyorochka 

(Пятерочка). Pyatyorochka trong 

tiếng Nga nghĩa là điểm 5 – điểm số 

cao nhất trong thang điểm cũ. Có lẽ 

ý tưởng của nhà kinh doanh ở đây 

là tuy giá thành thấp nhưng chất 

lượng vẫn đạt chuẩn 5 điểm. Chính 

vì lý do đó, hệ thống siêu thị giá 

thấp trở thành lựa chọn hàng đầu 

không chỉ của các du học sinh Việt 

Nam mà còn thu hút sinh viên của 

nhiều nước khác.  

Đối với chúng tớ, đi chợ cũng là 

một cách học ngoại ngữ rất tốt đấy. 

Trong siêu thị, mỗi mặt hàng đều 

được đề tên, nhìn bảng tên là bạn có 

thể đánh vần và dần dần nhớ được 

tên mặt hàng. Chỉ một thời gian 

ngắn, nhiều bạn còn có thể đọc 

vanh vách tên và giá cả của những 

loại thực phẩm thiết yếu. 

 

2. Chợ nông sản 

Khi đã quen đường, biết tiếng, 

lựa chọn tiếp theo của du học sinh 

là chợ nông sản. Bước vào chợ, 

trước mắt chúng tớ cơ man là hàng 

hóa, thực phẩm đa dạng về số 

lượng, chủng loại. Cũng như sinh 

viên ở Việt Nam và khắp nơi trên 

thế giới, điều chúng tớ quan tâm 

nhất là giá cả. Những người bán 

hàng vui tính khi biết chúng tớ là 

sinh viên, họ luôn sẵn sàng giảm 

một chút tiền. Tuy nhiên, khi đi chợ 

nông sản, các bạn cần phải biết 

tiếng Nga để có thể mặc cả và thậm 

chí nên mang theo cả cân xách tay 

để kiểm tra lại trọng lượng hàng 

hóa. Nếu như ở siêu thị, chúng ta 

học được cách nhớ tên mặt hàng và 

đánh vần chữ thì ở chợ nông sản, 

chúng tớ cam đoan rằng chỉ cần qua 

vài lần mặc cả mua hàng bạn sẽ nhớ 

được khá nhiều câu tiếng Nga đấy. 

 

3. Chợ Việt 

Cuộc sống xa nhà khiến các du 

học sinh luôn cảm thấy nhớ những 

bữa cơm gia đình truyền thống kiểu 

Việt Nam. Chính vì vậy, điểm đến 

tiếp theo - duy nhất và tốt nhất đó 

chính là chợ Việt. Cộng đồng người 

Việt Nam làm ăn, sinh sống ở 

Matxcơva hiện nay khoảng 100 

ngàn người nên những khu chợ của 

người Việt tại đây cũng tương đối 

sầm uất. Chợ Việt nằm cách trung 

tâm thủ đô khá xa, muốn tới đó 

chúng tớ phải đi xe bus rồi chuyển 

xuống tàu điện ngầm hơn 1 tiếng 

mới đến nơi. Mỗi lần đến đây, 

chúng tớ cảm thấy như được trở về 

nhà, được ăn những món ăn Việt 

trong các quán nhỏ ở chợ, được gặp 

người Việt, được nghe và nói tiếng 

Việt, tìm thấy những thực phẩm 

Việt quen thuộc như nước mắm, 

bánh phở, măng khô, thậm chí là 

những gói ngũ vị hương nhỏ xíu. 

Giá thực phẩm ―made in Vietnam‖ 

không phải là rẻ đối với những sinh 

viên nhưng thi thoảng vào dịp lễ tết 

cùng nhau mua đồ về nấu bữa cơm 

cải thiện, bạn bè quây quần, chúng 

tớ lại cảm thấy lòng mình trở nên 

ấm áp. Hôm nào bữa cơm có thêm 

rau muống chấm tương với đậu phụ 

rán hay thịt ba chỉ rang mắm tép… 

chúng tớ gọi là ―ăn sang‖. 

Nếu như ở Việt Nam, chúng ta 

được cha mẹ chăm lo cho từng bữa 

ăn thì ở xứ người, “muốn ăn phải 

lăn vào bếp‖.  Hầu hết các du học 

sinh sau vài tháng xa nhà đều tự học 

cách đi chợ sao cho hợp lý, vừa đủ 

dinh dưỡng, vừa tiết kiệm, tự chế 

biến món ăn theo khẩu vị của mình, 

thậm chí còn làm những món ăn 

Việt Nam để mời thầy cô và bạn bè 

nước ngoài thưởng thức trong 

những dịp lễ hội sinh viên Quốc tế. 

Đi chợ rành, đồng nghĩa với việc 

nấu ăn cũng sẽ lên tay. Từ một cô 

nhóc chỉ biết mỗi cắm nồi cơm 

điện, tớ đã nấu được nhiều món ăn 

mang hương vị Việt Nam và tự hào 

chụp những bức ảnh khoe với bố 

mẹ, bạn bè rằng ―I can cook‖ đấy. 

Cuộc sống sinh viên tự lập sẽ 

dạy cho chúng ta nhiều điều, rằng 

mọi việc đều phải học, muốn tồn tại 

phải học cách thích nghi. Ai bảo 

một việc tưởng chừng đơn giản như 

đi chợ, nấu cơm là dễ? 

 

DU HỌC SINH VIỆT Ở NGA ĐI CHỢ NHƢ THẾ NÀO? 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA KHÔNG CHO PHÉP 

KỊCH BẢN 1999 TÁI DIỄN VỚI 

SERBIA 

Đồng minh quân sự hùng 

mạnh sẽ bảo vệ Serbia trƣớc bất 

kỳ thế lực xâm lƣợc và không cho 

phép tái diễn kịch bản 1999, ông 

Dmitry Rogozin Phó Thủ tƣớng 

Nga đảm trách ngành công 

nghiệp quốc phòng tuyên bố nhƣ 

vậy khi đến Belgrade để tham gia 

Ủy ban Nga-Serbia về hợp tác 

kinh tế. 

"Tất nhiên, Liên bang Nga bây 

giờ đã không còn là nước Nga năm 

1999. Nga có Tổng thống khác, và 

những người nắm quyền cũng khác 

trước. Còn quân đội của chúng tôi, 

Lực lượng Không quân-Vũ trụ của 

chúng tôi, thì chắc các bạn cũng 

thấy, đang chứng tỏ rõ ràng ở Syria 

rằng Nga đã tiến lên đẳng cấp mới 

cao hơn và hùng mạnh hơn", ông 

Rogozin nói. 

Theo Phó Thủ tướng Nga, giả 

như ở Nam Tư năm 1999 từng có 

hệ thống như kiểu  S-300, thì "hẳn 

là đã không thể xảy ra thảm kịch 

khi đất nước thực sự  bị bắn phá tan 

tành vì người ta sử dụng vũ khí 

chính xác tầm xa". 

 

NGA THOÁT UKRAINE: 

NGỪNG… MUA ĐIỆN CỦA 

MÌNH VỚI GIÁ CẮT CỔ 

Ngày 12-1, giới chức ngành 

năng lƣợng Nga tuyên bố, nƣớc 

này sẽ không gia hạn hợp đồng 

cung cấp điện cho Ukraina, sau 

khi cũng đã từ chối hợp đồng 

mua điện “giá cắt cổ” của 

Ukraina cho Crƣm. 

Cả hai hợp đồng cung cấp điện 

từ Nga sang Ukraine và từ Ukraina 

đến Crưm đều có giá trị hiệu lực 

đến ngày 30-12-2015. Tuy nhiên, 

giới chức Nga đã quyết định chấm 

dứt luôn cả 2 hợp đồng này. Sang 

ngày 1 tháng 1 năm 2016, tất cả các 

nguồn cung cấp đều đã đình chỉ. 

Nga không đồng ý ký hợp đồng 

mới theo đề xuất của Kiev do trong 

văn bản soạn thảo hợp đồng đã thể 

hiện rằng, Ukraine bán điện cho 

vùng lãnh thổ của nước này là bán 

đảo Crưm. 

Qua cuộc khảo sát dư luận xã 

hội đặc biệt, 93% cư dân Crưm đã 

chống lại văn bản như vậy. Nguồn 

tin của "Kommersant" trong ngành 

công nghiệp cho biết rằng sau khi 

công bố kết quả khảo sát, Chính 

phủ Nga đã quyết định không gia 

hạn hợp đồng. 

 

NGA SẼ THÀNH LẬP 3 SƢ 

ĐOÀN MỚI CHO QUÂN KHU 

MIỀN TÂY 

Bộ trƣởng Quốc phòng Nga 

Sergei Shoigu hôm 12/1 tuyên bố 

Nga sẽ thành lập 3 sƣ đoàn mới 

tại quân khu miền tây nƣớc này, 

truyền thông Nga đƣa tin. 

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu 

cho biết 3 sư đoàn quân sự sẽ được 

thành lập trong năm nay tại quân 

khu miền Tây. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc 

phòng Nga không nói cụ thể các sư 

đoàn trên là những sư đoàn nào, 

nhưng nhấn mạnh tới sự rất cần 

thiết của việc xây dựng các kho đạn 

dược, nơi ăn chốn ở và hậu cần cho 

binh lính Nga. 

Trong năm 2016, Nga cũng có 

kế hoạch vận hành 5 trung đoàn tên 

lửa mới thuộc lực lượng tên lửa 

chiến lược Nga trong và hoàn tất 

việc xây dựng căn cứ quân sự Bắc 

Cực và căn cứ quân sự Kuril, theo 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga. 

Những tuyên bố trên của Bộ 

trưởng Quốc phòng Nga phù hợp 

với chương trình của Nga đang thực 

hiện cải cách quân quân đội tiêu tốn 

nhiều tỉ USD. 

 

CHÍNH PHỦ NGA CÓ KẾ 

HOẠCH GIẢM 10% NGÂN 

SÁCH NĂM 2016 

 Hãng tin Anh Reuters dẫn 

một nguồn tin cho biết Chính phủ 

Nga có kế hoạch cắt giảm 10% 

ngân sách năm 2016. Đầu năm 

2015, Moskva đã cắt giảm 10% 

chi tiêu của các bộ ngành. 

Dự kiến, việc cắt giảm chi tiêu 

ngân sách sẽ không ảnh hưởng tiền 

lương khu vực công và sinh hoạt 

phí dành cho quân đội. 

Theo kế hoạch, việc cắt giảm sẽ 

tiết kiệm khoảng 700 tỷ ruble. Nếu 

các bộ đến ngày 15/1 không trình 

các đề xuất giảm chi tiêu, Bộ Tài 

chính sẽ buộc phải rút 10% các hạn 

mức. 

Nguồn tin khẳng định Nga sẽ bắt 

đầu thủ tục soạn thảo sửa đổi luật 

ngân sách năm 2016. 

Ngân sách năm 2016, được phê 

chuẩn cuối tháng 12/2015 tính trên 

cơ sở mức thâm hụt là 3% GDP. 

Ngân sách được xây dựng dựa 

trên dự báo giá dầu trung bình năm 

2016 ở mức 50 USD/thùng, và tốc 

độ tăng trưởng GDP là 0,7%. 
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TĂNG CƢỜNG THU HÖT KHÁCH DU LỊCH NGA TỚI VIỆT NAM 

Chiều ngày 11/1/2016, Phó 

Tổng cục trƣởng Tổng cục Du 

lịch Nguyễn Quốc Hƣng đã có 

buổi làm việc với Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền Liên bang Nga 

tại Việt Nam Konstantin V. 

Vnukov nhằm trao đổi về hợp tác 

du lịch giữa hai nƣớc trong thời 

gian tới. 

Tham dự buổi làm việc về phía 

Đại sứ quán Liên bang Nga có bà 

Anna Gabdieva – Trợ lý Đại sứ; 

ông Maxim D. Mikhalev – Trưởng 

phòng lãnh sự; ông Vladimir 

Shustov – Bí thư thứ nhất phụ trách 

thương mại, du lịch. Về phía Việt 

Nam có ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ 

tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở 

Du lịch Hà Nội; ông Đinh Ngọc 

Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du 

lịch (TCDL). 

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều 

sự kiện quan trọng của cả hai nước 

Việt Nam và Liên bang Nga, trong 

đó có các hoạt động kỷ niệm 20 

năm đối thoại ASEAN – Liên bang 

Nga. Ngài Đại sứ Konstantin V. 

Vnukov hy vọng đây sẽ là năm đẩy 

mạnh quan hệ hợp tác giữa hai 

nước, đặc biệt trong lĩnh vực du 

lịch. 

Trong bối cảnh hiện nay, để đảm 

bảo an ninh, an toàn cho công dân 

Nga, các chuyến bay từ Nga tới Ai 

Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang tạm 

ngừng, điều này đã khiến một lượng 

lớn khách du lịch Nga tới các quốc 

gia này bị ảnh hưởng và nhu cầu 

tìm kiếm tour du lịch của du khách 

Nga cũng thay đổi đáng kể. 

Ngài Đại sứ cho biết, trong cuộc 

họp về du lịch gần đây được tổ 

chức tại thành phố Sochi của Nga, 

Chính phủ Liên bang Nga mong 

muốn 2 triệu lượt khách trên tổng 

số lượt khách du lịch Nga tới Ai 

Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian 

tới sẽ chuyển hướng về du lịch nội 

địa. Đối với những du khách Nga 

đang chuyển hướng tìm kiếm điểm 

đến quốc tế, ngài Đại sứ cho rằng 

Việt Nam sẽ là một trong những 

điểm đến hấp dẫn thu hút dòng 

khách này, bởi ngoài điều kiện tự 

nhiên thuận lợi, khí hậu mát mẻ, ẩm 

thực đặc sắc, dịch vụ hấp dẫn, Việt 

Nam được biết đến là điểm đến an 

toàn và thân thiện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 

Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc 

Hưng bày tỏ sự vui mừng vì lượng 

khách Nga tới Việt Nam đã bắt đầu 

có dấu hiệu tăng trở lại. Phó Tổng 

cục trưởng khẳng định du khách 

Nga đến Việt Nam luôn được chào 

đón với tình cảm nồng ấm, chân 

thành của nhân dân Việt Nam. 

Trong thời gian tới, ngành Du lịch 

Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các 

giải pháp nhằm thu hút hơn nữa 

khách Nga tới Việt Nam. Cụ thể, 

Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du 

lịch Hà Nội, một số địa phương, 

doanh nghiệp du lịch Việt Nam tổ 

chức các chương trình Roadshow, 

tiếp tục quảng bá du lịch Việt Nam 

tại Nga, đồng thời phối hợp với các 

địa phương và doanh nghiệp tại 

Việt Nam tổ chức mời các đoàn fam 

trip, press trip của Nga sang Việt 

Nam khảo sát. Với vai trò kết nối, 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ kêu 

gọi các doanh nghiệp Việt Nam 

tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ 

hội hợp tác với các doanh nghiệp 

Nga, cùng với đó tạo ra các sản 

phẩm du lịch hấp dẫn với giá cạnh 

tranh để thu hút đối tác và khách du 

lịch Nga. 

Đồng tình với những ý kiến của 

Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du 

lịch Việt Nam, Ngài Konstantin V. 

Vnukov khẳng định sẽ hỗ trợ Việt 

Nam tổ chức Roadshow tại Nga và 

kết nối với Cơ quan Du lịch Liên 

bang Nga lựa chọn mời các doanh 

nghiệp du lịch và cơ quan báo chí 

tại Nga tham gia chuyến khảo sát 

tới Việt Nam để thúc đẩy mối quan 

hệ hợp tác du lịch giữa hai bên. 

Ngài Đại sứ đề nghị để việc hợp 

tác du lịch giữa hai bên được thuận 

lợi, doanh nghiệp du lịch Việt Nam 

nên chủ động tạo ra các sản phẩm 

du lịch với mức giá cạnh tranh hơn 

nữa, đặc biệt đối với các hãng hàng 

không. Vấn đề thị thực cũng được 

Ngài Đại sứ quan tâm bởi có ảnh 

hưởng trực tiếp tới lịch trình và thời 

gian lưu lại Việt Nam của du khách. 

Việt Nam có thể trở thành trung 

tâm trung chuyển khách trong khu 

vực Đông Nam Á nếu điều kiện 

visa thuận lợi hơn. Ngoài ra, Việt 

Nam cần đào tạo thêm hướng dẫn 

viên tiếng Nga tại các điểm du lịch, 

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt 

Nam sẽ bàn cụ thể thêm với Tổng 

cục Du lịch và các cơ quan hữu 

quan để có thể hỗ trợ trong việc đào 

tạo nguồn nhân lực du lịch nói tiếng 

Nga. 

Về vấn đề kết nối hàng không, 

Ngài Konstantin V. Vnukov cho 

biết thời gian tới, Đại sứ quán Liên 

bang Nga sẽ làm việc với Bộ Giao 

thông Vận tải và Tổng cục Du lịch 

Việt Nam bàn về việc mở thêm 

đường bay mới và tăng cường thêm 

chuyến bay kết nối Việt Nam – 

Liên bang Nga, tạo điều kiện thuận 

lợi để trao đổi khách giữa hai nước. 

Nhân dịp này, Ngài Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại 

Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn và 

ghi nhận những đóng góp của Phó 

Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc 

Hưng trong việc thúc đẩy quan hệ 

hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt 

Nam và Liên bang Nga. 


