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Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐUNN ngày 24/11/2014 của ĐUNN, Đảng ủy tại Liên 

bang Nga đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 20/1/2015 về tổ chức đại hội các cấp tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

Từ nhiều tháng qua, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ tại Liên bang Nga 

đã nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện Kế hoạch trên. Tổng hợp từ các đơn vị báo cáo 

về, đến nay đã có 46/53 ĐB, CB trực thuộc tiến hành đại hội hoặc mở hội nghị tiến tới Hội nghị 

Đảng ủy tại Liên bang Nga (mở rộng), chiếm gần 86,8 %; trong đó có 2 ĐB, 27 CB tiến hành 

đại hội, 3 ĐB, 14 CB tiến hành hội nghị theo đúng quy định. 

Ngày 03/8/2015 tại Matxcơva, Đảng bộ tại Liên bang Nga tổ chức Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ (mở rộng) gồm các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tại LB Nga; đại diện các tổ 

chức đảng trực thuộc; các tổ chức đoàn thanh niên; tổ chức cộng đồng Việt Nam toàn Liên 

bang và các địa phương thảo luận các văn kiện, nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và 

cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Liên bang Nga tham gia 

quyết định những vấn đề  quan trọng của đất nước, và cũng là thực hiện các nội dung theo quy 

định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước. 

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 3/8/2015 TẠI MÁTXCƠVA 
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Cách đây tròn nửa thế kỷ, 

nhằm kiếm cớ ném bom miền 

Bắc, Mỹ và chính quyền Sài Gòn 

đã nhiều lần cho tàu chiến quấy 

rối sâu trong hải phận miền Bắc 

nước ta. 

Ngày 2/8/1964, Mỹ cho tàu khu 

trục Maddox ngang nhiên vào sát 

bờ biển để trinh sát và khiêu khích 

lực lượng của ta. Ngày 4/8/1964, 

Mỹ cố tình vu cáo lực lượng hải 

quân ta vô cớ tiến công tàu Maddox 

và tàu TurnerJoy đang làm nhiệm 

vụ trong hải phận quốc tế, lấy cớ đó 

để thúc ép Quốc hội Mỹ thông qua 

cái gọi là "Nghị quyết Vịnh Bắc 

bộ"; đồng thời ra lệnh mở chiến 

dịch "Mũi tên xuyên". 

Ngày 5/8/1964, Mỹ huy động 64 

lượt máy bay ồ ạt, bất ngờ tiến công 

ném bom vào nhiều mục tiêu quan 

trọng ven biển Bắc bộ, mở đầu cuộc 

chiến tranh phá hoại bằng không 

quân và hải quân quy mô lớn chưa 

từng có đối với miền Bắc Việt 

Nam. Sớm đánh giá đúng âm mưu, 

thủ đoạn của địch, quân dân miền 

Bắc với nòng cốt là lực lượng 

Phòng không - Không quân, Hải 

quân đã kịp thời nổ súng, anh dũng 

đánh trả các đợt tiến công của địch, 

bắn rơi và bắn bị thương nhiều máy 

bay hiện đại của Mỹ, bắt sống và 

tiêu diệt nhiều giặc lái... 

Cụ thể, rạng sáng 1/8/1964, tàu 

khu trục Mỹ xâm phạm vùng biển 

Quảng Bình, sau đó tiến lên phía 

Bắc. Lúc 0h ngày 2/8, phân đội 3 

(gồm 3 tàu phóng lôi) của ta được 

lệnh rời cảng Vạn Hoa (Quảng 

Ninh) cùng với các tàu tuần tiễu 

T146, T142 vào Thanh Hóa. Lúc 

13h30 cùng ngày, khi tàu khu trục 

Maddox xâm phạm khu Hòn Mê, 

Lạch Trường, các tàu phóng lôi và 

tuần tiễu tiếp cận mục tiêu. Khi 

cách 6 hải lý, tàu khu trục đã bắn 

pháo lớn dồn dập vào phía ta. Các 

tàu của ta vẫn tiến lên phía trước. 

Đến cự ly 7 – 8 liên thì thuyền 

trưởng Nguyễn Văn Giản của tàu 

339 hạ lệnh phóng ngư lôi để tiêu 

diệt địch. 

Lúc này trên trời xuất hiện 5 

máy bay địch lao đến tập kích, 1 

trái rốc két bắn trúng khoang máy 

chính tàu 339. Pháo thủ và một 

chiến sĩ máy hi sinh. Tàu phải thả 

trôi và vẫn ngoan cường chiến đấu 

đánh trả máy bay địch. Lúc đó 

thuyền trưởng tàu 336 Phạm Văn 

Tự cũng ra lệnh phóng ngư lôi thì bị 

trúng đạn địch, hy sinh. Thuyền phó 

Nguyễn Văn Chuẩn lên đài chỉ huy 

tiếp tục chiến đấu. Tàu 333 tiếp cận 

vào vị trí phóng ngư lôi trúng tàu 

khu trục làm tàu này bốc khói, 

không phát hỏa nữa và chuyển 

hướng tháo chạy ra vùng biển quốc 

tế. 

Ngay lúc đó, 4 máy bay của địch 

tiếp tục lao đến tấn công vào các tàu 

của ta. Các chiến sĩ tàu đã bắn cháy 

1 máy bay rơi xuống biển, 1 chiếc 

bị thương, hai chiếc còn lại vội vã 

rời khỏi khu vực chiến đấu. Phía ta 

có hai tàu bị trúng đạn, 4 đồng chí 

hi sinh, 6 bị thương, nhưng không 

hề lùi bước. 

Trong lúc này, tàu Maddox Mỹ 

đã ở phía Đông Hòn Nẹ, phương vị 

115o, cự ly 27 hải lý (1 hải lý = 

1.852 mét), và Phân đội 3 cách tàu 

Maddox 13,7 hải lý. Khi phát hiện 

được tàu địch, cả 3 tàu phóng lôi 

tăng vận tốc tiếp cận mục tiêu. Tàu 

khu trục địch thấy có 3 tàu tốc độ 

cao đang tiếp cận thì cũng tăng vận 

tốc chạy ra xa. Phân đội 3 vẫn nhằm 

hướng mục tiêu tiến tới. Khi các tàu 

của ta còn cách 6 hải lý thì tàu địch 

dùng pháo lớn bắn dồn dập về phía 

đội hình tàu phóng lôi. Mặc cho 

địch bắn pháo ngăn chặn, các tàu 

của ta vẫn dũng cảm tiến lên phía 

trước, vừa vận động chữ chi tránh 

đạn vừa nhanh chóng rút ngắn cự ly 

chiếm lĩnh vị trí có lợi để công kích 

ngư lôi. Chỉ huy trưởng phân đội 

lệnh cho tàu 333 tăng vận tốc chặn 

tàu địch lại, tạo điều kiện thuận lợi 

để hai tàu 336 và 339 tấn công. 

Khi tàu 339 tiếp cận được góc 

110o mạn phải tàu khu trục, cự ly 

10 liên (1 liên = 185,2 mét), pháo 

thủ 14,5mm bắt đầu phát hỏa về 

phía tàu địch trong khi tàu tiếp tục 

rút ngắn khoảng cách. Vào đến cự 

ly 7 - 8 liên, thuyền trưởng Nguyễn 

Văn Giản hạ lệnh phóng ngư lôi để 

tiêu diệt địch và chuyển hướng rời 

khỏi khu vực tác chiến. Lúc này, 

trên trời xuất hiện 5 máy bay địch 

tập kích, một trái rốc két bắn trúng 

khoang máy chính; pháo thủ 

14,5mm và chiến sỹ máy bay hy 

sinh; tàu 339 phải thả trôi cách tàu 

địch khoảng 3 hải lý vừa tập trung 

dập lửa, sửa chữa hỏng hóc trên tàu 

vừa ngoan cường chiến đấu đánh trả 

máy bay địch bằng súng 14,5mm và 

súng trung liên. 

Sau khi tàu 339 phóng ngư lôi, 

tàu 336 tiếp tục tiếp cận ở góc mạn 

phải tàu địch 110o đến 120o, cự ly 

6 - 7 liên thì phóng ngư lôi, sau đó 

giảm tốc độ chuyển hướng rời khỏi 

khu vực tác chiến. Ngay lúc đó, đạn 

pháo tàu địch bắn trúng tàu 336. 

Thuyền trưởng Phạm Văn Tự hy 

sinh. Mặc dù đang bị thương nhưng 

không để chậm trễ, thuyền phó 

Nguyễn Văn Chuẩn từ boong tàu 

chạy lên đài chỉ huy vừa chỉ huy 

chiến đấu vừa điều khiển tàu tàu cơ 

động ra khu vực tàu 339 đang thả 

trôi. 

Tiếp theo tàu 336, tàu 333 tiếp 

cận vào vị trí công kích ngư lôi. Với 

tinh thần quyết tâm chiến đấu đến 

cùng, Phân đội trưởng kiêm Thuyền 

trưởng Nguyễn Xuân Bột đã chỉ 

đạo pháo thủ 14,5mm bắn quét lên 

mặt boong tàu địch và tiếp tục cho 

tàu cơ động rút ngắn khoảng cách, 

khi vào đến vị trí công kích ở góc 

mạn phải tàu địch 80o, cư ly 6 liên 

thì phóng ngư lôi; sau đó vừa rời 

khu vực tác chiến vừa tiếp tục bắn 

quét lên mặt boong tàu địch. Tàu 

khu trục của địch bốc khói, không 

phát hỏa nữa và chuyển hướng tháo 

chạy ra vùng biển quốc tế. 

Ngay lúc đó, 4 máy bay của địch 

tiếp tục lao đến tấn công vào các tàu 

của Phân đội 3. Tàu 333 và 336 vừa 

cơ động vừa nổ súng đánh trả. Với 

tinh thần... (Xem tiếp trang 8) 

DIỄN BIẾN TRẬN HẢI CHIẾN ĐẦU TIÊN CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM 

KỶ NIỆM 51 NĂM CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM 
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Trải qua hơn 50 năm xây 

dựng, chiến đấu và trưởng thành, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà 

thường xuyên, trực tiếp là Quân 

ủy Trung ương và Bộ Quốc 

phòng, Bộ đội Phòng không - 

Không quân (PK-KQ) đã không 

ngừng lớn mạnh trưởng thành về 

mọi mặt lập nhiều chiến công 

oanh liệt, góp phần cùng với toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta 

hoàn thành sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa; đồng thời, thông qua 

thực tiễn chiến đấu, Bộ đội PK-

KQ đã sáng tạo nên nhiều cách 

đánh độc đáo, bổ sung vào nền 

nghệ thuật quân sự Việt Nam 

nhiều bài học, kinh nghiệm trong 

đó bài học về xây dựng Bộ đội PK

-KQ vững mạnh về chính trị làm 

cơ sở nâng cao sức mạnh tổng 

hợp đánh thắng địch ngay từ trận 

đầu, loạt đạn đầu có ý nghĩa giá 

trị lịch sử và thực tiễn vô cùng 

sâu sắc. 

Ngày 5/8/1964, khi đế quốc Mỹ 

dùng máy bay ném bom ra miền 

Bắc với tinh thần sẵn sàng chiến 

đấu cao chỉ với các loại pháo phòng 

không còn rất thô sơ 37 mm; 57 

mm và 80 mm, Bộ đội PK-KQ đã 

mưu trí dũng cảm, chiến đấu ngoan 

cường bắn rơi 8 máy bay địch, có 5 

chiếc rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái, 

lập nên chiến thắng trận đầu của Bộ 

đội PK-KQ trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Tiếp nối 

truyền thống đánh thắng trận đầu 

của Bộ đội Pháo Cao xạ, ngày 

3/4/1965, lần đầu tiên biên đội máy 

bay Mig-17 của Không quân nhân 

dân Việt Nam xuất kích, đã mưu trí, 

dũng cảm tấn công quyết liệt vào 

đội hình 18 máy bay hiện đại của 

không quân của Hải quân Mỹ, xuất 

sắc bắn rơi tại chỗ 2 máy bay F-8U 

trên bầu trời Hàm Rồng - Thanh 

Hóa, lập nên chiến công đầu của Bộ 

đội Không quân, thực hiện trọn vẹn 

lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: 

“Mở mặt trận trên không thắng lợi”. 

Ngày 24/7/1965, Bộ đội Tên lửa lần 

đầu tiên xuất trận, tại trận địa Suối 

Hai, Hà Tây bằng 2 quả đạn, đã tiêu 

diệt gọn 2 máy bay F-4 của Không 

quân Mỹ, ngày 24/7 trở thành ngày 

đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên 

lửa. 

Chiến thắng trận đầu của lực 

lượng PK-KQ có ý nghĩa vô cùng to 

lớn, là chiến thắng của sức mạnh 

chính trị - tinh thần toàn dân tộc, là 

ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh 

và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lược của quân và dân ta. Chiến 

thắng đó mãi mãi là biểu tượng của 

ý chí kiên cường, bất khuất, của trí 

tuệ và Nghệ thuật quân sự Việt 

Nam được kế thừa và phát triển 

trong thời đại Hồ Chí Minh. Quyết 

tâm đánh thắng cuộc chiến tranh 

phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền 

Bắc được bắt nguồn từ tầm nhìn xa 

trông rộng, sự chỉ đạo chiến lược tài 

tình, sáng suốt của Trung ương 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ngay từ khi Mỹ xâm lược Việt 

Nam. Cùng với đó, là ý chí dũng 

cảm, kiên cường, tinh thần chủ 

động, mưu trí sáng tạo, vượt qua 

khó khăn gian khổ ác liệt, tìm ra 

cách đánh hiệu quả và quyết tâm 

đánh thắng kẻ thù xâm lược của Bộ 

đội PK-KQ; đồng thời, chiến thắng 

trận đầu của lực lượng PK-KQ đã 

kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần 

chiến đấu của bộ đội, tạo niềm tin 

vào khả năng đánh thắng địch. Đây 

là tiền đề rất quan trọng giúp Đảng 

ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ 

và cấp ủy, chỉ huy các cấp bồi 

dưỡng, nâng cao ý chí chiến đấu 

cho mọi cán bộ, chiến sỹ, kịp thời 

điều chỉnh lại thế trận, bố trí lực 

lượng, rút ra nhiều bài học bổ ích về 

tổ chức chỉ huy và cách đánh, bổ 

sung chương trình và nội dung huấn 

luyện bộ đội bảo đảm cho lực lượng 

PK-KQ hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 

Ngày nay, trong điều kiện mới, 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân 

ta đang đứng trước những thời cơ 

lớn và những thách thức không nhỏ. 

Tình hình thế giới và khu vực đang 

có những diễn biến nhanh chóng, 

phức tạp và chứa đựng những yếu 

tố khó lường, tác động nhiều mặt 

sâu sắc đến đời sống xã hội và quân 

đội. Chủ nghĩa đế quốc và các thế 

lực thù địch lợi dụng chiêu bài dân 

chủ, nhân quyền, tôn giáo, chống 

khủng bố, chống vũ khí huỷ diệt 

hàng loạt đã tiến hành can thiệp 

trắng trợn và chống phá trực tiếp 

các quốc gia độc lập có chủ quyền. 

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược 

“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo 

của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta. Trong nước, sự 

phát triển của đất nước trong tiến 

trình đổi mới đặt ra những vấn đề 

mới đối với xây dựng bản lĩnh 

chính trị, tinh thần cho quân đội. 

Đối với Quân chủng PK-KQ - lực 

lượng nòng cốt trên mặt trận đất đối 

không trong thế trận phòng không 

nhân dân trong giai đoạn hiện nay 

là hết sức nặng nề. Quán triệt sâu 

sắc quan điểm Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng về nhiệm vụ quốc 

phòng - an ninh, nhất là Nghị quyết 

28 Hội nghị Trung ương 8 (khóa 

XI) của Đảng ta về “Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; 

Quân chủng PK-KQ là một trong 5 

lực lượng được xác định xây dựng 

theo hướng “Cách mạng, chính quy, 

tinh nhuệ, hiện đại”, để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, Quân 

chủng PK-KQ phải chủ động chuẩn 

bị tốt về tư tưởng, tổ chức; về con 

người và vũ khí trang bị kỹ thuật; 

về tinh thần và ý chí, về nghệ thuật 

quân sự và cách đánh... Đây không 

chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, cấp 

bách mà còn có ý nghĩa cơ bản lâu 

dài.... 

Trích lực bài viết của Trung 

tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính 

ủy Quân chủng PK-KQ 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐÁNH THẮNG TRẬN ĐẦU XÂY DỰNG BỘ ĐỘI PHÕNG KHÔNG - 

KHÔNG QUÂN TINH NHUỆ 
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NGA VÀ VIỆT NAM SẼ CỤ THỂ HÓA CÁC HỢP TÁC CNTT, TRUYỀN THÔNG 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Liên bang Nga tại Việt Nam Kon-

stantin Vnukov và Bộ trưởng Bộ 

TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa 

nhất trí sẽ cụ thể các hợp tác 

trong các lĩnh vực thông tin liên 

lạc, CNTT và truyền thông đại 

chúng tại Hà Nội. 

Tại buổi tiếp Đại sứ Konstantin 

Vnukov, Bộ trưởng Nguyễn Bắc 

Son đã thông báo cho Đại sứ Kon-

stantin Vnukov ngày 25/6/2015, 

Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt 

Hiệp định giữa Chính phủ Việt 

Nam và Chính phủ Liên bang Nga 

về hợp tác trong lĩnh vực thông tin 

liên lạc, CNTT và truyền thông đại 

chúng, được ký ngày 25/11/2014 tại 

Sochi, Liên bang Nga. 

Hiệp định giữa Việt Nam và 

Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh 

vực thông tin liên lạc, CNTT và 

truyền thông đại chúng là 1 trong 9 

văn kiện hợp tác quan trọng được 

ký kết giữa Việt Nam và Liên bang 

Nga trong khuôn khổ chuyến thăm 

chính thức Liên bang Nga của Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn 

đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 

22 - 26/11/2014. 

Theo Hiệp định được ký kết, 

Việt Nam và Liên bang Nga sẽ hợp 

tác trong việc đảm bảo điều kiện 

cho việc tự do vận chuyển tất cả các 

loại bưu gửi giữa hai nước; trao đổi 

kinh nghiệm về chính sách quản lý 

thị trường viễn thông, kinh nghiệm 

xây dựng chính phủ điện tử; khuyến 

khích tuyên truyền và giới thiệu 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về đất nước, con người, tình 

hữu nghị giữa hai nước; trao đổi các 

chương trình phát sóng trên các 

phương tiện phát thanh truyền hình, 

xây dựng cơ chế liên kết sản xuất 

các chương trình phát thanh truyền 

hình; đào tạo nghề cho các chuyên 

gia trong lĩnh vực thông tin liên lạc, 

CNTT và truyền thông đại chúng… 

Theo Quyết định vừa được Thủ 

tướng ký phê duyệt về Hiệp định, 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết 

Bộ TT&TT sẽ xây dựng kế hoạch 

hành động triển khai Hiệp định và 

quyết định của Chính phủ Việt 

Nam. Bộ trưởng mong Đại sứ Kon-

stantin Vnukov là cầu nối để đưa 

các nội dung hợp tác vào thực tế. 

Hai Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ 

Viễn thông và Truyền thông đại 

chúng Liên bang Nga có nhiều 

thuận lợi trong các nội dung hợp tác 

vì cùng quản lý nhà nước các lĩnh 

vực Viễn thông, CNTT Bưu chính, 

xuất bản để cụ thể hóa nội dung hợp 

tác. 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 

cũng trao đổi với Đại sứ Konstantin 

Vnukov hai Bộ sẽ đẩy mạnh hợp tác 

về an toàn thông tin bởi đây là lĩnh 

vực được quan tâm toàn cầu. Việt 

Nam cũng mong muốn Nga cấp các 

học bổng đào tạo trong lĩnh vực này 

và CNTT. 

 

Ngày 24/7/2015, tờ báo Nga 

“Svobodnaia Pressa” (SP) đã cho 

đăng bài của tác giả Vladimir Tu-

chkov với tiêu đề “Tổ hợp S-75 

của chúng ta đã hạ máy bay của 

người Mỹ trên bầu trời Việt Nam 

như thế nào”.   

Ngày 24/7/1965, các tổ hợp tên 

lửa phòng không Xô Viết S-75 đã 

bắn hạ 3 chiếc máy bay tiêm kích 

ném bom Mỹ F-4 Phantom II gần 

như cùng một lúc. Theo Sắc lệnh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này 

được lấy làm ngày truyền thống của 

Bộ đội tên lửa Phòng không Quân 

đội nhân dân Việt Nam. 

Sau ngày 24/7, tổn thất của 

Không quân Mỹ tăng chóng mặt và 

vì thế mà Bộ Tư lệnh Không quân 

Mỹ buộc phải thay đổi một cách 

căn bản chiến thuật tác chiến trên 

không của mình. 

Sức mạnh đáng buồn 

Mỹ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho 

cuộc chiến tranh đường không ở 

Bắc Việt Nam. Trước đó, người Mỹ 

đã cải tạo và cho xây mới hàng 

chục căn cứ không quân tại Thái 

Lan và Nam Việt Nam. Đến đầu 

năm 1965, tại các căn cứ này đã có 

hơn 500 máy bay chiến đấu và máy 

bay tiêm kích. Chủ yếu là các máy 

bay tiêm kích-ném bom F-105, 

Thunderchief và F-100 Super Sa-

bre. 

Ngoài ra còn một số chiếc máy 

bay con ma hiện đại nhất lúc đó F-

4C Phantom II. Sau đó xuất hiện 

các máy bay siêu hiện đại F-111. 

Để đánh trả các cuộc tấn công vào 

các căn cứ không quân, Mỹ sử dụng 

máy bay đánh chặn F-102 Delta 

Dagger. 

Tuy nhiên, không phải chỉ có 

thế. Trên Vịnh Bắc bộ còn tập trung 

hai cụm tàu sân bay cực mạnh của 

Mỹ: Yankee Station (hơn 200 máy 

bay cường kịch và tiêm kích của 

Hải quân) dọc bờ biển Việt Nam 

dân chủ cộng hòa và và Dixy Sta-

tion-dọc bờ biển Nam Việt Nam. 

Lực lượng máy bay của Không 

quân Hải quân Mỹ chủ yếu gồm các 

máy bay tiêm kích F-4B Phantom 

II, F-8 Crusaider, máy bay cường 

kích А-4 Skyhawk, A-1 Skyraid-

er…. (Xem tiếp trang 8) 

BÁO NGA KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TÊN LỬA VN 
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Đối với Việt Nam ngành trồng 

lúa là nền tảng của sản xuất nông 

nghiệp. Đất nước này vào top 5 

nhà xuất khẩu lúa gạo lớn nhất 

thế giới. Do đó, Việt Nam muốn 

sử dụng những công nghệ tiên 

tiến nhất và hiệu quả nhất trong 

ngành sản xuất lúa gạo. 

Trong tương lai gần, trên các 

cánh đồng lúa có thể xuất hiện 

những máy kéo mini 4 bánh 

"Uralets" — sản phẩm của công ty 

Nga "Tractor" nằm ở huyện Eman-

zhelinsk tại khu vực Chelyabinsk 

(Nam Ural). Gần đây phái đoàn của 

Tổng công ty Máy Động lực và 

Máy Nông nghiệp Việt Nam 

(VEAM) — nhà sản xuất máy móc 

nông nghiệp hàng đầu của Việt 

Nam, đã đến thăm xí nghiệp này. 

Giá cả và chất lượng của các máy 

kéo sản xuất tại khu vực Eman-

zhelinsk làm vừa lòng các chuyên 

gia Việt Nam nếu so sánh với giá và 

chất lượng của sản phẩm cạnh tranh 

từ các nước khác. Số phiên bản máy 

kéo "Uralets"cũng gây ấn tượng 

mạnh mẽ cho các chuyê gia Việt 

Nam. Xí nghiệp "Tractor" sản xuất 

12 phiên bản với công xuất từ 16 

đến 40 mã lực, 50 thiết bị gá treo 

kèm theo máy kéo cho phép thực 

hiện nhiều công việc nông nghiệp. 

Các vị khách Việt Nam, kể cả ông 

Trần Ngọc Hà, Tổng giám đốc công 

ty, đã thử nghiệm 4 loại thiết bị gá 

treo ngay trên cánh đồng địa 

phương. Hầu hết các loại thiết bị 

cũng như bản thiết kế máy kéo đều 

là phát minh của các kỹ sư Ural, 

những người tốt nghiệp một trong 

những trường đại học kỹ thuật tốt 

nhất trong nước — trường Đại học 

Bách khoa Chelyabinsk. Các máy 

kéo "Uralets" đang làm việc trên 

khắp nước Nga từ tỉnh Kaliningrad 

đến đảo Sakhalin. 

Các doanh nhân Việt Nam rất 

thích kết cấu đơn giản của máy kéo 

mini dễ dàng điều khiển.  Họ bày tỏ 

ý muốn tổ chức các đợt cung cấp 

các máy này cho Việt Nam. Trong 

cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh 

"Sputnik", người đứng đầu chính 

quyền địa phương, ông Evgeny 

Svetlov cho biết: 

―Đại diện của VEAM đã khẳng 

định rằng, ngành nông nghiệp Việt 

Nam cần đến các máy kéo của 

chúng tôi: 10.000 máy kéo mỗi 

năm. Nhưng, các đợt cung cấp từ 

Nga chỉ là giai đoạn đầu tiên. Các 

doanh nhân Việt Nam tỏ ý muốn 

thành lập tại Việt Nam một xí 

nghiệp liên doanh để sản xuất máy 

kéo ―Uralets‖ cho thị trường Việt 

Nam và các nước Đông Nam Á 

khác. Việt Nam có sẵn các nhà máy 

sản xuất động cơ diesel cho máy 

kéo mini thuộc tập đoàn VEAM, 

nhờ đó chi phí sản xuất ở Việt Nam 

sẽ là thấp. Chúng tôi rất quan tâm 

đến việc cung cấp máy móc nông 

nghiệp cho Việt Nam, rất muốn 

thành lập xí nghiệp liên doanh. Sự 

hợp tác với các đối tác kinh doanh 

mới phục vụ mục đích phát triển 

sản xuất, nhờ đó sẽ có thêm những 

khoản đầu tư mới và những chỗ làm 

việc mới. Trước đây, các mỏ than 

đã đảm bảo sự phúc lợi của khu vực 

chúng tôi. Nhưng, 20 năm trước, 

các mỏ than đã bị đóng cửa. Bây 

giờ chúng tôi đang phát triển nhiều 

lĩnh vực kinh doanh khác. Hơn 60% 

người dân địa phương, mà ở đây có 

đại diện của 47 dân tộc chung sống 

hòa hợp và hòa bình, đang làm việc 

tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Chúng tôi đang hợp tác với một số 

nước ngoài gần và xa, và sẵn sàng 

thiết lập quan hệ đối tác với các 

doanh nhân Việt Nam. Hy vọng 

rằng, sự hợp tác của chúng tôi với 

Việt Nam sẽ phát triển thành công‖.  

Ông Evgeny Svetlov đã chuẩn bị 

món quà để tặng cho các vị khách 

Việt Nam — mô hình thu nhỏ của 

máy kéo "Uralets". Còn các doanh 

nhân Việt đã tặng cho ông bức 

tranh thêu phong cảnh làng Việt 

Nam. Ông Trần Vạn Tuấn Anh, 

Giám đốc Công ty Vikyno & Vin-

appro trong thành phần VEAM, 

nhận xét: ―Chúng tôi hy vọng rằng, 

trong tương lai gần trên những bức 

tranh tương tự sẽ xuất hiện hình ảnh 

máy kéo mini "Uralets".  

MÁY KÉO NGA TRÊN CÁNH ĐỒNG VIỆT NAM 

Tỷ giá đồng Rúp Nga hôm 

28/7 tiếp tục rớt mạnh do sức ép 

của giá dầu giảm sâu. 

Theo hãng tin RBC, vào lúc 

17:15 chiều nay (theo giờ Moskva), 

trên sàn ngoại hối Moskva, tỷ giá 

USD so với Rúp lại tiếp tục tăng, 

lên mức 60,57 rúp/USD, mức cao 

nhất kể từ giữa tháng 3. Cũng trong 

thời điểm này, tỷ giá euro vượt quá 

67 rúp/EUR, đạt mức 67,04 Rúp/

Eur, mức cao nhất kể từ 11 tháng 3. 

Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ trên sàn 

ngoại hối Moskva từ 1/1/2014 đến 

nay 

Từ ngày 6/5 đến nay, tỷ giá đồng 

Rúp đã sụt hơn 15% sau một thời 

gian phục hồi và giữ ổn định từ đầu 

năm 2015. Đồng nội tệ của Nga mất 

giá khi dầu thô - mặt hàng xuất 

khẩu chủ lực của nước này - lao 

dốc. Năm ngoái, đồng Rúp đã mất 

giá kỷ lục khi giá dầu ―bốc hơi‖ quá 

nửa trong 6 tháng cuối năm. 

Cũng từ ngày 6/5 đến nay, giá 

dầu thô Brent tại thị trường London 

đã sụt 23%,…(Xem tiếp trang 6) 

RÖP NGA TIẾP TỤC RỚT GIÁ MẠNH THEO DẦU THÔ 
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RÖP NGA TIẾP TỤC RỚT GIÁ MẠNH ... Tiếp theo trang 5 

Trong một cuộc phỏng vấn với 

truyền thông Thụy Sĩ, Tổng thống 

Putin cho biết, các nước châu Âu 

nên tránh bị phụ thuộc vào khối 

quân sự chung và Mỹ, khi đưa ra 

các quyết định về quyền lợi của 

mình. Trong buổi phỏng vấn này, 

ông Putin cũng đề cập đến vụ tai 

tiếng của FIFA và chủ nghĩa 

khủng bố Hồi giáo. 

“Sẽ thật tuyệt vời nếu được nhìn 

thấy châu Âu tự chủ và có toàn 

quyền quyết định những vấn đề liên 

quan đến quyền lợi của họ”, ông 

Putin cho biết và nhấn mạnh rằng, 

việc phân tích chính sách đối ngoại 

của châu Âu không phải là việc của 

Nga, tuy nhiên, bất cứ cuộc thảo 

luận nào về vấn đề nội bộ châu Âu 

với sự góp mặt của Washington thì 

dường như nó “không được thú vị”. 

Mặc dù vậy, ông Putin vẫn 

khẳng định rằng, Nga không hề 

theo chủ nghĩa chống lại Mỹ mà 

trên thực tế còn rất tôn trọng cả 

chính phủ lẫn người dân Mỹ. 

Khi được hỏi về các nỗ lực 

chống khủng bố của Nga, ông Putin 

nhận định rằng, Moscow chưa nhận 

được sự ủng hộ nhiệt tình của 

phương Tây, tuy nhiên, mong muốn 

điều này sẽ có thể thực hiện được 

trong tương lai và do hiệu quả khi 

kết hợp đã được thể hiện rõ ở thỏa 

thuận hạt nhân Iran. 

Đối với việc một vài đảng phái ở 

châu Âu đang công khai ủng hộ 

mình như Đảng Mặt trận dân tộc 

Pháp và Liên minh dân chủ Thụy 

Sĩ, Tổng thống Putin cho biết, 

những tổ chức này không hề ủng hộ 

cá nhân ông mà đang bảo vệ lợi ích 

quốc gia  khỏi sự can thiệp từ Mỹ. 

Sau một vài câu hỏi từ truyền 

thông Thụy Sĩ về tai tiếng tham 

nhũng của FIFA, ông Putin tin rằng, 

chủ tịch Sepp Blatter của tổ chức 

này không có gì liên quan tới những 

vụ việc gần đây, mà nó có động cơ 

chính trị. 

Một vài nguồn tin từng cho biết, 

các cơ quan điều tra sẽ tiến hành 

xác định xem liệu việc FIFA trao 

quyền đăng cai World Cup 2018 và 

2022 cho Nga và Qatar có dính líu 

đến tham nhũng hay không. Tuy 

nhiên, trong cuộc họp với Tổng 

thống Putin vào hôm 25-7, Chủ tịch 

Blatter đã thông báo rằng, hội đồng 

điều hành FIFA đã thông qua nghị 

quyết mới, đảm bảo liên đoàn này 

sẽ hoàn toàn ủng hộ Nga tổ chức 

World Cup 2018. 

TỔNG THỐNG PUTIN: CHÂU ÂU NÊN TỰ CHỦ HƠN SO VỚI MỸ 

 ...rơi vào trạng thái thị trường 

giá xuống (bear market). 

Vào lúc hơn 16h chiều nay theo 

giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ 

tại thị trường New York hạ 0,24 

USD/thùng so với đóng cửa phiên 

ngày 27/7, còn 47,15 USD/thùng, 

thấp nhất trong 4 tháng. 

Ông Dmitry Polevoi, chuyên gia 

kinh tế trưởng của ngân hàng ING 

tại Nga, nhận định rằng ―triển vọng 

ngắn hạn của đồng Rúp‖ hiện rất u 

ám. Ông Polevoi dự báo tỷ giá đồng 

Rúp sẽ tiếp tục giảm trong những 

ngày tới. 

Phát ngôn viên Dmitry Peskov 

của Tổng thống Nga Vladimir Putin 

nói rằng điện Kremlin đang theo dõi 

chặt chẽ diễn biến của giá dầu, 

nhưng nhấn mạnh là còn quá sớm 

để rút ra một kết luận nào mang tính 

dài hạn. 

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng 

Trung ương Nga (CBR) liên tục cắt 

giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. 

Tuy vậy, với sự sụt giảm đang diễn 

ra của tỷ giá đồng Rúp, giới phân 

tích cho rằng CBR sẽ tạm dừng việc 

cắt giảm lãi suất. Hiện tại, lãi suất 

cơ bản của đồng Rúp là 11,5%, so 

với mức 17% vào tháng 12 năm 

ngoái. 

Cuộc khủng hoảng ở miền Đông 

Ukraine đã dẫn tới việc phương Tây 

mạnh tay áp lệnh trừng phạt kinh tế 

lên Nga. Dưới tác động kép của 

lệnh trừng phạt và giá dầu giảm sâu, 

kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái. 

Trong quý 1 năm nay, kinh tế Nga 

suy giảm 1,9%, đánh dấu quý suy 

giảm đầu tiên kể từ năm 2009. 

Giới phân tích cho rằng, sự suy 

yếu của đồng Rúp sẽ khiến sức mua 

của người tiêu dùng Nga sa sút, 

khiến suy thoái kinh tế Nga thêm 

trầm trọng. 

Năm ngoái, Nga đã phải chi 

khoảng 90 tỷ USD từ dự trữ ngoại 

hối để cứu tỷ giá đồng Rúp. Ngoài 

ra, từ tháng 11/2014, nước này cũng 

đã chính thức thả nổi tỷ giá đồng 

nội tệ. 

Tháng 12 năm ngoái, đồng Rúp 

mất giá kỷ lục, còn 79 Rúp đổi 1 

USD. Năm nay, tỷ giá đồng tiền 

này có lúc hồi phục lên mức 49 Rúp 

tương đương 1 USD. 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NỀN NÔNG NGHIỆP PHÁP 

THIỆT HẠI NẶNG DO ĐÕN 

TRẢ ĐŨA CỦA NGA 

Báo La Croix của Pháp ngày 

27/7 đánh giá sau gần một năm kể 

từ khi Nga thực thi các biện pháp 

cấm vận trả đũa nhằm vào thực 

phẩm châu Âu (7/8/2014), có thể 

thấy rõ những thiệt hại đáng kể 

của các nhà sản xuất Pháp khi 

thiếu Nga. 

Theo báo trên, bằng việc tạo ra 

tình trạng dư thừa tại các thị trường 

châu Âu, các biện pháp trừng phạt 

của Nga đã chỉ ra cuộc khủng 

hoảng sâu sắc trong hệ thống nông 

nghiệp của Liên minh châu Âu 

(EU). 

Ngày 24/7, Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đưa ra cảnh báo đối 

với tất cả những người tìm cách 

tránh né lệnh cấm vận của Nga, khi 

nói rằng các hàng hóa trong danh 

sách trừng phạt sẽ bị tiêu hủy ngay 

tại chỗ, chứ không trả lại. 

Tờ La Croix dẫn nguồn Bộ 

Ngoại giao Pháp cho biết trong năm 

2014, các biện pháp trừng phạt trả 

đũa của Nga khiến kim ngạch xuất 

khẩu hàng nông sản và thực phẩm 

của Pháp giảm 23%, xuống 586 

triệu euro so với mức 760 triệu euro 

của năm 2013.  

 

NGA ĐỂ NGỎ KHẢ NĂNG 

ĐỐI THOẠI CÁC VẤN ĐỀ VỚI 

MỸ VÀ CHÂU ÂU 

Người đứng đầu nước Nga tin 

tưởng rằng thông qua đối thoại, 

các bên sẽ tìm ra giải pháp thích 

hợp cho tất cả các vấn đề, trong 

đó không chỉ có đấu tranh chống 

khủng bố, tình hình khủng hoảng 

Ukraine, mà còn cả vấn đề kinh 

tế.  

Ông cũng bày tỏ hy vọng không 

xảy ra một cuộc chiến tranh mới 

trong lòng châu Âu, nhưng cho rằng 

Lục địa Già cần thực hiện một 

chính sách độc lập hơn. 

Theo ông, các nước châu Âu nên 

thể hiện sự độc lập và chủ quyền, 

đồng thời có đủ khả năng bảo vệ 

những lợi ích quốc gia và lợi ích 

của người dân nước mình. 

Tổng thống Putin tuyên bố Nga 

không tìm kiếm sự đối đầu với các 

quốc gia khác, song đôi khi buộc 

phải bảo vệ lợi ích quốc gia mình 

và sẽ tiếp tục làm điều đó.  

Ông cũng cảnh báo việc Mỹ đơn 

phương rút khỏi Hiệp ước Phòng 

thủ tên lửa, nền tảng căn bản của 

toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế, đã 

châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ 

trang mới. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH DUMA 

QUỐC GIA NGA KÊU GỌI 

'KHÔI PHỤC LIÊN XÔ' 

Phó Chủ tịch Duma quốc gia 

Nga cho rằng nước Nga cần phải 

khôi phục lại Liên bang Xô Viết 

để đối đầu với sự bao vây và cô 

lập của phương Tây và Mỹ. 

“Chính phủ (Nga) từng nhận 

thức rằng Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực 

lên nước Nga trong vòng 10-15 năm 

nữa. Phải chăng đã đến lúc lãnh đạo 

Nga nhận thức rằng phương Tây 

đang tấn công vào Nga? Đến lúc để 

mạnh và độc lập? Khi Nga đàm 

phán với Mỹ ở tư thế ngang hàng, 

những vấn đề về cấm vận tự nhiên 

sẽ biến mất”, ông Fyodorov nhận 

định với hàm ý nói đến một nước 

Nga hùng mạnh của thời Liên Xô. 

Ông cho rằng nước Nga thời 

Liên Xô là nước Nga hùng mạnh, 

đóng góp 22% thu nhập toàn cầu, 

nhưng bây giờ chỉ còn 2%. Theo 

ông, lãnh thổ nước Nga cũng rộng 

lớn và đã bị mất nhiều sau khi Liên 

Xô sụp đổ hồi năm 1991. 

 “Nếu Nga tuyên bố khôi phục 

lại chủ quyền và phủ nhận hành 

động đầu hàng từ năm 1991, Nga sẽ 

thoát khỏi những hành động bất hợp 

pháp, mà qua đó nước Nga đã bị ép 

buộc ký kết”, ông Fyodorov nhận 

định. 

 

NGA TRIỂN KHAI HỆ 

THỐNG PHÕNG KHÔNG S-400 

TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG 

TASS đưa tin, ngày 28/7, 

người phát ngôn Hạm đội Thái 

Bình Dương của Nga, ông Roman 

Martov cho biết hệ thống tên lửa 

phòng không thế hệ mới S-400 

của Nga (Tổ chức Hiệp ước Bắc 

Đại Tây Dương - NATO gọi là hệ 

thống phòng không SA-21 

Growler), đã được triển khai tại 

bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn 

Đông của Nga.  

Trong khi đó, một nguồn tin từ 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung 

đoàn tên lửa phòng không S-400 tại 

bán đảo Kamchatka sẽ bao gồm 3 

tiểu đoàn. 

Hệ thống tên lửa đất đối không S

-400 có khả năng phá hủy bất kỳ 

mục tiêu trên không nào trong 

khoảng cách lên tới 400 km và ở 

cao độ lên tới 30 km, đồng thời tạo 

ra khả năng phòng thủ có chiều 

sâu./. 
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DIỄN BIẾN TRẬN HẢI CHIẾN ĐẦU TIÊN CỦA ... Tiếp theo trang 3 

...Sau đấy, lực lượng Không quân 

hùng hậu trên được tăng cường các 

máy bay ném bom chiến lược B-52. 

Tổng cộng trong vòng 10 năm 

trong cái cối xay thịt Việt Nam đã 

có gần 5.000 máy bay Mỹ tham 

chiến. Mỹ đã ném xuống cả Bắc và 

Nam Việt Nam 6,8 triệu tấn bom, 

gấp gần 3 lần lượng bom ném 

xuống nước Đức trong Chiến tranh 

thế giới lần thứ hai. 

 

Phi công Mỹ chưa từng chứng 

kiến bao giờ 

Tương quan lực lượng thời gian 

đầu ban đầu thực sự là một thảm 

họa đối với Bắc Việt Nam. Quân 

đội Việt Nam chỉ có 60 máy bay, 

chủ yếu là các máy bay do Trung 

Quốc sản xuất theo mẫu của các 

máy bay Liên Xô – tiêm kích cận 

âm MiG-17 và máy bay ném bom Il

-28. 

Tình hình còn tệ hơn vì phi công 

Việt Nam không được huấn luyện 

đầy đủ, họ tích lũy kinh nghiệm tác 

chiến trực tiếp qua các trận đánh. 

Một nhân tố khác cũng ảnh hưởng 

tiêu cực đến khả năng chiến đấu của 

Không quân Bắc Việt – đó là đặc 

điểm thể lực còn hạn chế của các 

phi công – họ chịu sức quá tải 

không tốt lắm. 

Các cuộc không kích Bắc Việt 

Nam bắt đầu từ tháng 2/1965. Do 

có ưu thế rõ rệt trên không nên 

người Mỹ tiến hành các cuộc không 

kích một cách tương đối ―đơn 

giản‖. Các máy bay F-105 với đội 

hình có khi lên tới 80 chiếc bay đến 

khu vực có mục tiêu và ném bom ở 

độ cao 3.000 đến 4.000 m khi đang 

bay tốc độ siêu âm. 

Hệ thống pháo Phòng không lạc 

hậu của Việt Nam không gây thiệt 

hại nhiều cho các máy bay Mỹ, còn 

một số ít MiG-17 không đủ sức gây 

khó khăn cho các cuộc không kích 

cực kỳ trắng trợn và láo xược này. 

Tất cả đã bắt đầu có những thay 

đổi mang tính bước ngoặt vào tháng 

7/1965. 02 tiểu đoàn phòng không 

trang bị các tổ hợp tên lửa phòng 

không cơ động S-75 ―Dvina‖ bắt 

đầu được triển khai tại Bắc Việt 

Nam. Các kíp trắc thủ cũng gồm 

các sỹ quan và chiến sỹ Xô Viết. 

Ngày 24/7, các đơn vị này bắt đầu 

xuất trận lần đầu. 

Vào lúc 14 giờ, trên màn hình 

radar xuất hiện 2 mục tiêu lớn. Đó 

chính là 4 chiếc F-4 bay thành 2 

cặp. 14 giờ 25 phút, Thượng úy 

Konstantinov ấn nút ―phóng‖. Tên 

lửa đầu tiên bắn hạ máy bay, quả 

tên lửa thứ hai bắn trúng vào chiếc 

máy bay đang rơi. Tiểu đoàn thứ hai 

bắn hạ thêm 02 chiếc ―con ma― 

khác. Chỉ duy nhất một phi công 

Mỹ sống sót. 

Một thời gian ngắn sau đó việc 

điều khiển các tổ hợp tên lửa phòng 

không được chuyển giao cho người 

Việt Nam sau khi các chuyên gia 

Xô Viết đã huấn luyện họ tại các 

trung tâm huấn luyện trung đoàn và 

ngay tại các trận địa theo nguyên 

tắc ―hãy làm như tôi làm‖. 

BÁO NGA KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG... Tiếp theo trang 4 

 ...chiến đấu dũng cảm, ngoan 

cường, cán bộ, chiến sỹ các tàu đã 

tập trung hỏa lực bắn cháy 1 máy 

bay rơi ngay xuống biển và bắn 

hỏng 1 chiếc; 2 chiếc còn lại vội vã 

rời khỏi khu vực chiến đấu. 

Trong trận chiến đấu này, tàu 

Maddox của địch đã bị trúng đạn, 

hỏng một số trang thiết bị, phải rút 

chạy ra khơi xa, 1 máy bay bị bắn 

rơi và 1 bị hỏng. 

Sau 9 năm xây dựng, đây là trận 

đầu tiên, Hải quân Nhân dân Việt 

Nam ra quân chiến đấu trực tiếp với 

tàu chiến lớn và nhiều máy bay hiện 

đại của đế quốc Mỹ. Với số lượng 

tàu ít và nhỏ bé, có nhiều hạn chế 

về tính năng kỹ thuật, lại trong tình 

huống chiến đấu hoàn toàn độc lập, 

không có lực lượng hỗ trợ, nhưng 

cán bộ, chiến sỹ ta đã anh dũng, 

kiên cường tấn công tàu khu trục và 

đánh trả máy bay của địch; khẳng 

định ý chí dám đánh, quyết đánh 

thắng giặc Mỹ xâm lược của quân 

dân miền Bắc nói chung và của Hải 

quân Nhân dân Việt Nam nói riêng. 

Đó là lời cảnh báo đối với hải quân, 

không quân Mỹ nếu tiếp tục xâm 

phạm vào vùng biển, vùng trời của 

Việt Nam thì nhất định sẽ bị giáng 

trả đích đáng. 

51 năm đã trôi qua, ý nghĩa 

chiến công đánh thắng trận đầu 

ngày 2 và 5/8/1964 trong cuộc 

chống chiến tranh phá hoại của đế 

quốc Mỹ của Quân chủng Hải quân, 

Quân chủng Phòng không - Không 

quân và quân, dân miền Bắc vẫn 

còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch 

sử to lớn. 

 


