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Sáng 16/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp bà Elisabeth Guigou, Chủ 

tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp nhân dịp bà có 

chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  

Ngày 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện 

Vương quốc Campuchia Say Chhum đang có chuyến 

thăm chính thức Việt Nam. 

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Hội trường. Đồng chí 

Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 

Chính phủ chủ trì, điều hành phiên họp.  

Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Thượng 

viện Nhật Bản do Phó Chủ tịch Thượng viện Koshii 

Azuma dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt 

Nam. 

Chiều 15/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã 

tiếp ông Bruno Angelet nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ 

công tác tại Việt Nam với tư cách Đại sứ, Trưởng Phái 

đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. 

  Sáng 16/12, tại Phú Thọ, Thiếu tướng Ngô Văn 

Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 và Bí thư, Tỉnh trưởng 

tỉnh Luông Nậm Thà (CHDCND Lào) Phết-tha-von Phi

-la-văn đã chủ trì Hội nghị Trao đổi tình hình giữa Bộ 

Tư lệnh Quân khu 2 với Đoàn đại biểu tỉnh Luông Nậm 

Thà. 

Ngày 16/12, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí 

hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ 

Công an có Công điện gửi Ban Chỉ huy Công an, Cảnh 

sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố ven biển: 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... 

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác dư luận xã hội nhiệm kỳ 2010 - 

2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 

- 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông– Thứ trưởng Bộ 

GTVT chủ trì hộ nghị. 

Sáng 15/12, tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Đảo 

Kim Cương, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, “Hội 

chợ xuất nhập khẩu năm 2015”, do Bộ Thương mại 

Campuchia tổ chức, đã chính thức khai mạc. Bộ công 

thương đã cử đoàn tham dự. 

Tp Hà Nội: Sáng 16/12, Thành uỷ Hà Nội tổ chức 

tổng kết 20 năm hoạt động các Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường 

trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 15/12, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị công bố Quy 

hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch thành phố 

Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 15/12, Chủ tịch UBND thành 

phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp đoàn công tác 

của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên tại các thành 

phố châu Á do bà Ruth Erlbeck, Giám đốc Dự án dẫn 

đầu liên quan đến việc triển khai thí điểm hệ thống thu 

gom nước thải bằng công nghệ mới tại Đà Nẵng. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 15/12 tại Khách sạn 

Thiên Ý, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị 

tổng kết 5 năm dự án "Trồng rừng ngập mặn - Giảm 

thiểu rủi ro thảm họa" giai đoạn 2011 - 2015. Đồng chí 

Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tham dự hội nghị. 

Tỉnh Quảng Ninh: Trong khuôn khổ Hội chợ 

Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt –Trung, sáng 16/12, 

tại TP Móng Cái, đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp xã giao bà Ma 

Trường Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính trị hiệp 

thương Khu tự trị dân tộc ... 

Tp Hải Phòng: Sáng 15/12, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Lê Thanh Sơn chủ trì cuộc họp với Ban 

quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải về việc xây 

dựng hoàn chỉnh nút giao khác mức Tân Vũ thuộc Dự 

án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện. 

Tỉnh Quảng Trị: Chiều ngày 15/12, đồng chí Mai 

Thức, UVTVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi 

làm việc với Văn phòng dự án MAG (Anh) về tình 

hình thực hiện dự án trong thời gian qua và kế hoạch 

hoạt động trong thời gian tới.  

Tỉnh Nam Định: Trong kỳ họp thứ 16, HĐND 

tỉnh khoá XVII, buổi sáng ngày 15/12, các đại biểu 

HĐND tỉnh thảo luận tại tổ, buổi chiều thảo luận tại 

hội trường để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 

2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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22/12 không chỉ là ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

mà đã trở thành Ngày hội Quốc 

phòng toàn dân - Một ngày kỷ 

niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể 

nhân dân Việt Nam. 

   Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ 

Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội 

Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 

quân. Chỉ thị nhấn mạnh: "Tên Đội 

Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 

quân nghĩa là chính trị quan trọng 

hơn quân sự. Nó là đội tuyên 

truyền..., đồng thời nó là khởi điểm 

của giải phóng quân, nó có thể đi 

suốt từ Nam chí Bắc..." 

 Ngày 22-12-1944, tại khu rừng 

thuộc huyện Nguyên Bình (Cao 

Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền 

Giải phóng quân đã chính thức làm 

lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 

chiến sĩ được lựa chọn từ những 

chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí 

Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. 

Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của 

lực lượng vũ trang cách mạng và là 

tiền thân của Quân đội nhân dân 

Việt Nam. 

 Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân do đồng chí Hoàng 

Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích 

Thắng (Dương Mạc Thạch) làm 

chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn 

Thái phụ trách Kế hoạch-Tình báo, 

đồng chí Vân Tiên (Lộc Văn Lùng) 

quản lý. Đội có chi bộ Đảng lãnh 

đạo. 

 Chỉ có 34 người, với 34 khẩu 

súng các loại nhưng đó là những 

chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm trong 

các đội du kích Cao-Bắc-Lạng, Cứu 

quốc quân,... là con em các tầng lớp 

nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu 

nước, chí căm thù địch rất cao, đã 

siết chặt họ thành một khối vững 

chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi. 

Sau lễ thành lập, đội tổ chức một 

bữa cơm nhạt không rau, không 

muối để nêu cao tinh thần gian khổ 

của các chiến sĩ cách mạng, đội tổ 

chức “đêm du kích” liên hoan với 

đồng bào địa phương để thắt chặt 

tình đoàn kết quân dân. 

   Chấp hành chỉ thị “phải đánh 

thắng trận đầu”, ngay sau ngày 

thành lập, Đội Việt Nam tuyên 

truyền giải phóng quân đã mưu trí, 

táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn 

Phai Khắt (17 giờ chiều 25-12-

1944) và sáng hôm sau (7 giờ ngày 

26-12-1944) đột nhập đồn Nà 

Ngần, tiêu diệt gọn 2 đồn địch, giết 

chết 2 tên đồn trưởng, bắt sống toàn 

bộ binh lính, thu toàn bộ vũ khí, 

quân trang, quân dụng. 

 Hai trận đánh đồn Phai Khắt, 

Nà Ngần thắng lợi đã mở đầu 

truyền thống đánh tiêu diệt, đánh 

chắc thắng, đánh thắng trận đầu của 

quân đội ta suốt hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ cho 

đến ngày thắng lợi hoàn toàn. 

Từ ngày thành lập, Đội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân 

luôn phát triển và trưởng thành. 

Ngày 22-12-1944 được xác định là 

ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của 

một tổ chức quân sự mới của dân 

tộc ta. Một quân đội của dân, do 

dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt 

với dân, luôn luôn được dân tin yêu, 

đùm bọc. 

 Lịch sử 71 năm chiến đấu, xây 

dựng và trưởng thành của quân đội 

ta gắn liền với lịch sử đấu tranh anh 

dũng của dân tộc. Một đội quân 

được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, đã 

từng là những đội tự vệ đỏ trong 

cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh, đội du 

kích Bắc Sơn, Nam Kỳ, Ba Tơ, Cao 

Bắc Lạng, Cứu quốc quân đến Đội 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân. Một đội quân lớp lớp cán bộ, 

chiến sĩ đã nối tiếp nhau bao thế hệ 

cầm súng chiến đấu, cùng toàn dân 

đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược 

hung bạo, giành lại độc lập thống 

nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi 

thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam 

XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế 

vẻ vang đối với cách mạng hai nước 

Lào và Cam-pu-chia anh em. 

 Năm 1989, theo chỉ thị của Ban 

bí thư Trung ương Đảng và quyết 

định của Chính phủ, ngày 22-12 

hàng năm không chỉ là ngày kỷ 

niệm thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam mà còn là ngày Hội quốc 

phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, 

cứ đến ngày này, toàn dân Việt 

Nam lại tiến hành các hoạt động 

hướng vào chủ đề quốc phòng và 

quân đội, nhằm tuyên truyền sâu 

rộng truyền thống đánh giặc giữ 

nước của dân tộc và phẩm chất Bộ 

đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, 

yêu CNXH, động viên mọi công 

dân chăm lo củng cố quốc phòng, 

xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. 

Các hoạt động như mít tinh, hội 

thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, 

giáo dục truyền thống, biểu diễn 

văn nghệ, đại hội thanh niên, thi 

đấu thể thao, hội thao quân sự,... 

được diễn ra ở khắp làng, xã, cơ 

quan đoàn thể, cơ sở đơn vị... 

  Những hoạt động của ngày hội 

như vậy nhằm động viên cán bộ, 

chiến sĩ không ngừng nâng cao 

cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh 

chính trị và trình độ quân sự, không 

ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, 

trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. 

 Phát huy thành tích to lớn đã 

đạt được trong 71 năm qua, Quân 

đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây 

dựng theo hướng cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 

tham gia xây dựng kinh tế đất nước 

và thực hiện tốt hơn chức năng làm 

nòng cốt xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh, góp phần xây 

dựng thành công và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, 

phát triển trong khu vực và trên thế 

giới, xứng đáng với tên gọi: Quân 

Đội Nhân Dân Việt Nam. 

LỊCH SỬ & Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN VIỆT NAM 22/12. 
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Năm 2015 nƣớc Cộng hòa 

Turkmenistan) kỷ niệm tròn 20 

năm theo quy chế trung lập vĩnh 

viễn với hàng trăm hoạt động lớn, 

nhỏ. Đỉnh cao của các hoạt động 

là Hội nghị Quốc tế mang tên 

“Chính sách trung lập: Hợp tác 

quốc tế vì hòa bình, an ninh và 

phát triển” diễn ra vào ngày 

12/12 tại Thủ đô của nƣớc này. 

Đại sứ nƣớc CHXHCN Việt Nam 

tại LB Nga kiêm nhiệm 

Turkmenistan Nguyễn Thanh 

Sơn tham dự Hội nghị và dự các 

hoạt động kỷ niệm. 

Hội nghị thu hút hàng trăm đoàn 

đại biểu đến từ các quốc gia trên thế 

giới, các tổ chức quốc tế, trong đó 

có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia, 

lãnh đạo cấp Nhà nước và lãnh đạo 

một số tổ chức quốc tế.  

Với quy chế trung lập vĩnh viễn 

được Liên Hợp Quốc thông qua vào 

ngày 12/12/1995, Turkmenistan đã 

tránh được những vấn đề về các liên 

minh quân sự và xây dựng các mối 

quan hệ đối tác với tất cả các trung 

tâm lớn của thế giới như Mỹ, Nga, 

Trung quốc và nhiều nước, tổ chức 

khác. Đồng thời, theo quy định của 

Hiến chương Liên Hợp Quốc, 

Turkmenistan vẫn là thành viên của 

Liên Hợp Quốc, OSCE, SNG, 

Phong trào Không liên kết.v.v…  

Quy chế trung lập cho phép 

Turkmenistan không liên minh với 

bất kỳ liên minh quân sự nào và 

cùng với đó là không cho phép thiết 

lập các căn cứ quân sự nước ngoài 

trên lãnh thổ mình. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó, Turkmenistan không ngăn 

cản hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ 

sở song phương. Sự hợp tác đó đã 

phát triển tốt đẹp với Nga, Mỹ, Thổ 

Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 

Tổng thống nước chủ nhà, 

Gurbanguly Berdimuhamedov, 

nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rất rõ 

rằng, quy chế trung lập đồng nghĩa 

với tiếp tục phát triển nhưng cũng 

hiểu rằng để thực hiện nó phải gắn 

với chủ quyền và những hoạt động 

quốc tế. Tôi muốn nhân dịp này đưa 

ra một ý tưởng về việc xem xét 

thành lập một trung tâm nghiên cứu 

về vấn đề trung lập, về vấn đề luật 

pháp quốc tế và quan hệ quốc tế. 

Tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ 

của các nước và của Tổ chức toàn 

cầu Liên Hợp Quốc..” 

Hơn 20 bài phát biểu mang tính 

tham luận của các vị nguyên thủ, 

người đứng đầu Chính phủ, Quốc 

hội các nước tham dự Hội nghị đều 

đề cập những vấn đề nóng bỏng của 

mỗi nước, mỗi khu vực và toàn cầu 

hiện nay. Đó là phát triển, là hòa 

bình, ổn định và giải quyết xung 

đột. Một mục tiêu chung là cộng 

đồng thế giới cần cùng nhau tìm 

những giải pháp hòa bình cho các 

vấn đề gây xung đột để hướng tới 

giải quyết thỏa đáng, thúc đẩy hợp 

tác và phát triển. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các 

phiên họp được tổ chức với các chủ 

đề liên quan trực tiếp đến những 

vấn đề thiết thân của toàn cầu, đó là 

“Vai trò của chính sách trung lập 

trong bảo đảm an ninh và phát triển 

ổn định”; “Tiềm năng và nỗ lực của 

ngoại giao chính trị trong việc giảm 

các xung đột quốc tế”; “Những nỗ 

lực của sự hợp tác quốc tế về nhân 

đạo trong phạm vi phát triển ổn 

định”. 

TĂNG CƢỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÌ HÕA BÌNH, AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN 

Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại 

Liên bang Nga Nguyễn Thanh 

Sơn đã đƣợc Chủ tịch nƣớc Việt 

Nam bổ nhiệm kiêm nhiệm Đại sứ 

Việt Nam tại Turmenistan. 

Tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

ngay sau lễ Trình Quốc thư, bà 

Actja Nurberdieva, Chủ tịch Quốc 

hội Turmenistan bày tỏ niềm vui về 

sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại 

nước Cộng hòa Turmenistan và 

mong mối quan hệ truyền thống tốt 

đẹp của hai nước trong nhiệm kỳ 

Đại sứ của ông Nguyễn Thanh Sơn 

sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa. 

Bà Chủ tịch Quốc hội 

Turmenistan cũng nhân dịp này 

thông báo cho Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn về những bước phát 

triển của đất nước Turmenistan, về 

những chính sách phúc lợi xã hội vì 

nhân dân và về mối quan hệ giữa 

hai quốc hội Turmenistan và Việt 

Nam. 

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thanh 

Sơn đã có cuộc gặp với Thứ trưởng 

thứ Nhất Bộ Ngoại giao 

Turmenistan Vepa Khadjyeva. Hai 

bên đã trao đổi về nhiều vấn đề liên 

quan đến thúc đẩy quan hệ hữu nghị 

truyền thống và hợp tác cùng phát 

triển trong tương lai. 

Hai bên bày tỏ hy vọng, với 

những tiềm năng sẵn có, sự hợp tác 

giữa hai nước sẽ sớm được triển 

khai bằng những hoạt động cụ thể 

như tổ chức các cuộc thăm viếng 

lẫn nhau của các vị lãnh đạo cấp 

cao, tổ chức triển lãm giới thiệu 

tiềm năng kinh tế, văn hóa, nghệ 

thuật của nhau, gặp gỡ giữa các 

doanh nghiệp hai nước v.v… 

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn đã tới đặt hoa và viếng 

Tổng thống đầu tiên của nước Cộng 

hòa Turmenistan, Gahrymany 

Saparmyrat tại Đền thờ Hồi giáo 

trên quê hương ông ở ngoại ô thủ 

đô Ashkhabat. 

ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI NGA KIÊM NHIỆM TURMENISTAN TRÌNH QUỐC THƢ 
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Sáng 14/12, tại Nhà Quốc hội, 

ông Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên 

Thƣờng trực Ủy ban Quốc phòng 

và An ninh của Quốc hội đã tiếp 

đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nga 

- Việt của Hội đồng LB Nga, do 

nghị sĩ A.A. Volkov, làm trƣởng 

đoàn. 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Hữu 

Hùng khẳng định mối quan hệ 

truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam 

- Liên Xô trước đây và Việt Nam - 

LB Nga ngày nay. “Thời gian qua, 

quan hệ Việt-Nga đã có những 

bước phát triển vượt bậc. Sau 10 

năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến 

lược, năm 2012 hai bên đã nâng cấp 

quan hệ Đối tác chiến lược toàn 

diện và đạt được nhiều thành tựu 

trong các lĩnh vực, đặc biệt là chính 

trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, 

quốc phòng - an ninh, hợp tác nhân 

văn và giao lưu giữa nhân dân hai 

nước”, ông Nguyễn Hữu Hùng 

nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Hữu Hùng cũng 

thông báo với đoàn Nhóm nghị sĩ 

hữu nghị Nga - Việt về tình hình 

của Việt Nam, đặc biệt là hoạt động 

của Quốc hội, thời gian qua. Ông 

Hùng nhấn mạnh, với những thành 

tựu mà hai bên đã đạt được, trong 

thời gian tới, hai nhóm hữu nghị 

Nga - Việt, Việt - Nga sẽ tiếp tục 

thực hiện các đề mục trong thỏa 

thuận mà hai bên đã đạt được trước 

đó, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ 

Việt Nam - LB Nga. 

Đánh giá cao những thành tựu 

mà Việt Nam đã đạt được trong thời 

gian qua và vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội 

và Chính phủ trong việc xây dựng 

đất nước và phát triển kinh tế, nghị 

sĩ A.A. Volkov tin tưởng, hai Nhóm 

nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga, Nga - 

Việt sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, 

góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện Việt Nam - 

LB Nga đi vào chiều sâu, hiệu quả 

và thiết thực. 

THÖC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA HAI NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM VÀ LB NGA 

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Cơ 

quan Đại diện thƣơng mại Nga tại 

Việt Nam, Phòng Thƣơng mại và 

Công nghiệp Liên bang Nga cùng 

Phòng Thƣơng mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ 

chức họp báo giới thiệu Triển lãm 

Công nghiệp Việt-Nga (Expo 

Russia - Vietnam 2015) và Diễn 

đàn doanh nghiệp Việt-Nga 2015 

với chủ đề: “Hợp tác kinh tế 

trong khuôn khổ Hiệp định 

thƣơng mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh kinh tế Á - Âu 

(EAEC)”. 

Ông Maxim Golikov (thứ 2 từ 

trái sang), Trưởng đại diện Cơ quan 

thương mại Liên bang Nga tại Việt 

Nam phát biểu tại buổi họp báo. 

Theo Ban tổ chức, tham dự Diễn 

đàn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ 

được cung cấp thông tin về Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) cũng 

như những điều khoản và nguyên 

tắc chính của Hiệp định. Sau khi kết 

thúc Diễn đàn, các doanh nghiệp sẽ 

tham dự Lễ khai mạc Triển lãm 

Công nghiệp Việt - Nga, tham quan 

gian hàng và gặp gỡ trực tiếp các 

doanh nghiệp Nga; qua đó được 

cung cấp thông tin về thị trường, 

chính sách cũng như các đối tác 

thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu 

(EAEC). 

Việt Nam hiện đã ký kết FTA với 

EAEC gồm 5 nước: Nga, 

Kazakhstan, Belarus, Armenia và 

Kyrgyzstan vào cuối tháng 5-2015 

vừa qua. Đây là một sự kiện quan 

trọng, tạo cơ hội cho các doanh 

nghiệp Việt Nam được tiếp cận một 

khu vực thị trường rộng lớn, đông 

dân, rất nhiều tiềm năng giao 

thương và hợp tác đầu tư. 

Phát biểu tại diễn đàn, ông 

Maxim Golikov, Trưởng đại diện 

Cơ quan thương mại Liên bang Nga 

tại Việt Nam cho biết: FTA Việt 

Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu 

tạo ra những tiền đề cụ thể cho 

nước Nga gia tăng trao đổi thương 

mại với Việt Nam. Với FTA mới 

này, hy vọng kim ngạch thương mại 

song phương Việt-Nga sẽ đạt từ 10 

tỷ USD trở lên vào năm 2020. Ông 

cũng bày tỏ hy vọng, triển lãm sẽ là 

kênh mới giúp các doanh nghiệp 

mới của Nga tìm kiếm cơ hội hợp 

tác, đầu tư tại Việt Nam; đồng thời 

các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 

vào thị trường Nga cũng có thể 

nhận được thêm sự hỗ trợ từ các 

định chế tài chính và nhà nước Nga. 

Triển lãm Công nghiệp Việt - 

Nga lần thứ nhất (Expo Russia-

Vietnam 2015) sẽ được tổ chức tại 

khách sạn Melia Hà Nội, từ ngày 14 

đến ngày 16-12-2015. Triển lãm sẽ 

trưng bày những thành tựu mới nhất 

trong các ngành năng lượng, chế tạo 

máy, giao thông vận tải và viễn 

thông, khai thác mỏ, công nghiệp 

hóa chất, y học, nông nghiệp và các 

ngành công nghiệp công nghệ cao 

khác. 

HỌP BÁO GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VIỆT - NGA  
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Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, 

Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang 

đã tiếp Phó Thủ tƣớng thứ nhất 

Liên bang Nga I. Shuvalov đang 

thăm làm việc tại Việt Nam.  

Chào mừng Phó Thủ tướng thứ 

nhất Liên bang Nga I. Shuvalov và 

đoàn công tác sang thăm làm việc 

tại Việt Nam, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng 

nhận thấy nền tảng của mối quan hệ 

hữu nghị và hợp tác truyền thống 

giữa hai nước đang tiếp tục được 

củng cố và phát huy mạnh mẽ.  

Đánh giá cao việc Việt Nam và 

Liên minh kinh tế Á-Âu ký chính 

thức Hiệp định thương mại tự do 

vào tháng Năm vừa qua mở ra 

nhiều cơ hội hợp tác thực chất, thiết 

thực cho cả hai phía, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang cho rằng hiệp 

định này sẽ tạo tiền đề để Liên minh 

mở rộng quan hệ thương mại đầu tư 

với khu vực Ðông Nam Á nói riêng 

và tăng cường quan hệ với khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương nói 

chung. 

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam 

đã hoàn thành xong thủ tục nội bộ 

và phê duyệt hiệp định này, đồng 

thời bày tỏ mong muốn Liên bang 

Nga, với tư cách đầu tàu của Liên 

minh kinh tế Á -Âu sẽ đẩy nhanh 

quá trình phê duyệt và thúc đẩy các 

nước thành viên khác để hiệp định 

sớm có hiệu lực.  

Nhân dịp này, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã chia sẻ với 

Phó Thủ tướng Nga về việc Việt 

Nam hiện tham gia một số Hiệp 

định thương mại, kinh tế đa phương 

và song phương nhằm đa dạng hóa 

thị trường thương mại, tăng thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài và xuất 

khẩu...  

Đánh giá cao mối quan hệ hợp 

tác truyền thống Việt Nam-Liên 

bang Nga, Chủ tịch nước cho rằng 

thế mạnh kinh tế, thương mại của 

Liên bang Nga phù hợp với nhu cầu 

của Việt Nam và khu vực Đông 

Nam Á. Hiệp định thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh 

kinh tế Á-Âu khi đi vào thực thi sẽ 

góp phần đưa quan hệ kinh tế, 

thương mại hai nước phát triển 

tương xứng với quan hệ chính trị 

đang phát triển tốt đẹp.  

Phó Thủ tướng thứ nhất Liên 

bang Nga I. Shuvalov cảm ơn Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang đã dành 

thời gian cho cuộc tiếp và thông 

báo với Chủ tịch nước về chuyến 

thăm làm việc lần này tại Việt Nam 

tham dự Cuộc họp Ủy ban liên 

Chính phủ Việt Nam-Liên bang 

Nga.  

Nhấn mạnh các dự án hợp tác 

kinh tế, thương mại hai nước đang 

phát triển hết sức tốt đẹp, nhất là 

trong lĩnh vực dầu khí, Phó Thủ 

tướng I. Shuvalov khẳng định Liên 

bang Nga sẽ thực hiện những thủ 

tục cần thiết để Hiệp định thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh kinh tế Á-Âu sớm có hiệu lực.  

Cùng với hiệp định này, Phó 

Thủ tướng Nga mong muốn với 

việc Việt Nam tham gia Hiệp định 

đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) sẽ góp phần tạo điều kiện 

thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương 

mại giữa hai nước. 

NGA SẼ SỚM HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ EAEU 

Sáng 15/12, tại Saint 

Peterburg-LB Nga, trong khuôn 

khổ Diễn đàn Du lịch Quốc tế lần 

thứ 3, diễn ra từ 15-17/12, Việt 

Nam và LB Nga đã ký kết văn 

bản hợp tác về du lịch giai đoạn 

2016 - 2018. 

Văn bản được ký kết giữa một 

bên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa – 

Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam Lê Khánh Hải và 

một bên là Trưởng Cơ quan Du lịch 

LB Nga Ô-lêch Sa-phôn-nôv (Oleg 

Saphonov). Văn bản đưa ra những 

kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy trao 

đổi khách du lịch và góp phần tăng 

cường quan hệ hợp tác hữu nghị 

giữa hai nước cũng như đối với sự 

phát triển kinh tế của mỗi nước cho 

giai đoạn 3 năm tiếp theo. Trong 

các điều khoản ấy, hai bên thống 

nhất tạo những điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp du lịch mở 

rộng đầu tư, đặt văn phòng đại diện 

ở mỗi nước của nhau; tạo điều kiện 

và bảo đảm an toàn cho khách du 

lịch đến thăm mỗi nước; tăng cường 

các hoạt động hợp tác như trao đổi 

đoàn; đào tạo, nâng cao nghiệp vụ 

cho hướng dẫn viên du lịch của 

nhau; hỗ trợ nhau tham gia các diễn 

đàn và hội chợ du lịch quốc tế 

v.v… 

Phát biểu sau lễ ký, ông Oleg 

Saphonov bày tỏ vui mừng: Đây là 

văn bản rất quan trọng, đưa ra 

những điều khoản rất cụ thể nhằm 

thúc đẩy các hoạt động song 

phương hỗ trợ dòng khách du lịch 

đến mỗi nước ngày càng tăng 

trưởng tích cực. Tôi rất tự tin khi 

nói rằng, mặc dù du lịch Nga nói 

chung giảm khoảng 30% trong 

vòng 10 tháng trở lại đây, nhưng 

dòng khách du lịch Nga đến Việt 

Nam không giảm. Điều này khẳng 

định mối quan hệ song phương trên 

cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa hai 

nước, hợp tác có hiệu quả sẽ làm 

cho dòng du khách không giảm”. 

Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục 

trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn 

hóa – Du lịch và Thể thao Việt 

Nam, trong thành phần đoàn đại 

biểu...Xem tiếp trang 8 

KÝ KẾT HỢP TÁC VIỆT - NGA VỀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2018 
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Vòng sơ tuyển Chƣơng trình 

"Tìm kiếm tài năng Việt tại LB 

Nga 2015" đã chính thức bắt đầu 

với vòng bình chọn của khán giả 

cho các tiết mục mà bạn yêu 

thích. 

Thời gian bình chọn kéo dài từ 

ngày 14/12/2015 cho đến hết ngày 

17/12/2015. 

Các bạn khán giả có thể theo dõi 

các tiết mục tham gia chương trình 

"Tìm kiếm tài năng Việt tại LB Nga 

2015" và bấm chọn "LIKE" cho 

những tiết mục mà các bạn yêu 

thích bằng nút like facebook: nằm  

ở góc bên phải phía trên video đối 

với máy tính bàn hoặc phía dưới bài 

bên trái đối với các thiết bị khác. 

Dựa theo kết quả bình chọn, Ban 

tổ chức sẽ quyết định những tiết 

mục tham dự vòng kế tiếp. 

Vòng sơ tuyển đã tập hợp được 

hơn 60 video ghi hình tiết mục của 

các bạn thí sinh từ nhiều thành phố 

khác nhau ở LB nga, trong đó thí 

sinh đã thể hiện nhiều thể loại nghệ 

thuật, kỹ năng khác nhau như đàn, 

hát, múa dân gian, khiêu vũ, nhảy 

hiện đại, dancesport, beatbox, đọc 

thơ.... 

Với mong muốn tạo ra sân chơi 

hữu ích cho cộng đồng, tạo cơ hội 

cho các bạn yêu thích hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, 

Ban tổ chức xin hoan nghênh tinh 

thần tích cực tham gia đóng góp 

cho chương trình của tất cả các anh 

chị em và các bạn, nhất là trong thời 

điểm khó khăn hiện nay. 

24:00 giờ ngày 17/12/2015, 

chương trình bình chọn vòng sơ 

tuyển sẽ chính thức kết thúc. 

Tiết mục có số lượng "LIKE" 

nhiều nhất trong vòng sơ tuyển sẽ 

nhận được 1 Giải thưởng (tiết mục 

có nhiều lượt LIKE nhất vòng sơ 

tuyển) của chương trình. 

Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể 

đến các thí sinh lịch vòng thi kế tiếp 

sau khi có kết quả vòng bình chọn 

sơ tuyển. 

Chúc các bạn thí sinh may mắn 

và thành công! 

 

THÔNG BÁO  CỦA BAN TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH "TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIỆT TẠI LB NGA 2015"  

  Hơn 40 doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh các mặt hàng 

nông sản, thực phẩm chế biến đã 

đƣa các mặt hàng này trở thành 

điểm nhấn lớn, sản phẩm thu hút 

ngƣời tiêu dùng và các nhà nhập 

khẩu, phân phối của LB Nga. 

Chỉ trong vòng mấy ngày đầu 

sau khai mạc Hội chợ nhiều mặt 

hàng như cafe, chè, tương ớt, nước 

chấm, nước sốt, củ quả đóng lọ, gia 

vị thực phẩm, miến, mỳ, sữa tươi, 

sữa chua, sữa hộp... đều được bán 

gần như hết hàng. Để đáp ứng nhu 

cầu người tiêu dùng cũng như tiếp 

tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với DN 

Nga, các DN Việt Nam đã tiếp tục 

chuyển gần 10 tấn hàng sang LB 

Nga trong mấy tuần vừa qua. 

Trong danh mục các mặt hàng 

nông sản Việt Nam, cây ca cao 

cũng được coi là một thế mạnh xuất 

khẩu bởi ca cao Việt Nam có 95% 

là sản phẩm ca cao lên men, kích cỡ 

hạt đạt trung bình 80 - 100 hạt/

lượng. Được xếp vào loại ca cao có 

chất lượng cao nhất thế giới, vượt 

qua Indonesia, nước có sản lượng 

thứ 3 thế giới (chỉ bán hạt thô), 

được xếp vào nhóm nước có chất 

lượng sản phẩm cao như Ghana, Bờ 

Biển Ngà, Brazil. Vậy liệu doanh 

nghiệp ca cao Việt Nam có cơ hội 

phát triển ở thị trường LB Nga? 

Để giải đáp thắc mắc này, chúng 

tôi đã gặp ông Trần Văn Liêng – 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ca cao 

Việt Nam. Ông Liêng nhận định 

“Đây chính là giai đoạn Thiên thời 

– Địa lợi – Nhân hòa của ngành ca 

cao Việt Nam tại thị trường Nga. 

Thiên thời bởi Nga đang cấm vận 

hàng hóa từ châu Âu nên nguồn 

cung các mặt hàng tiêu dùng, thực 

phẩm đều trở nên hạn hẹp. Địa lợi 

bởi tại Nga chúng ta đang có Tổ 

hợp Đa chức năng “Hà Nội – 

Mátxcơva” – đây là ngôi nhà của 

người Việt trên đất bạn. Tại Tổ hợp 

có Trung tâm Thương mại để các 

doanh nghiệp có thể thuê mặt bằng 

kinh doanh ổn định - lâu dài, có hệ 

thống quản lý rất tốt, có căn hộ 

khách sạn với đầy đủ các dịch vụ, 

có đội ngũ quản lý với kinh nghiệm 

tới hơn 30 năm tại thị trường Nga 

sẽ giúp doanh nghiệp Việt bỏ qua 

được những bỡ ngỡ khi gia nhập thị 

trường mới cũng như rút ngắn 

quãng đường đi tới hoạt động kinh 

doanh hiệu quả”. 

Nhắc tới yếu tố Nhân hòa, ông 

Liêng cho biết “Người tiêu dùng 

Nga hiểu biết rất rõ về công dụng 

của ca cao, sôcôla đối với sức khỏe 

và có thói quen sử dụng hàng trăm 

năm qua nên nhu cầu về sản phẩm 

rất cao. Với độ ngọt, độ thơm đặc 

trưng từ hạt ca cao chất lượng tốt 

nhất thế giới, sản phẩm của công ty 

rất phù hợp với người tiêu dùng 

Nga. Ngay trong thời gian tham gia 

Hội chợ, Công ty Ca cao Việt Nam 

đã tìm được đối tác để triển khai 

các bước thành lập công ty tại Nga, 

thuê mặt bằng tại Tổ hợp Hà Nội – 

Mátxcơva ...Xem tiếp trang 8 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA-MỸ ĐẠT ĐƢỢC THỎA 

THUẬN TÍCH CỰC VỀ ĐIỂM 

NÓNG SYRIA VÀ UKRAINE 

Nga và Mỹ đã đạt đƣợc thỏa 

thuận về một loạt vấn đề quan 

trọng đặc biệt liên quan đến Syria 

sau cuộc hội đàm giữa Ngoại 

trƣởng Mỹ John Kerry và ngƣời 

đồng cấp Nga Sergey Lavrov hôm 

qua 15/12 tại Moscow. 

Trả lời phỏng vấn báo giới sau 

cuộc hội đàm với Tổng thống Nga 

Vladimir Putin và Ngoại trưởng 

Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ 

John Kerry nói: “Mỹ đã sẵn sàng 

hợp tác với Nga. Mặc dù hai bên 

vẫn còn một số bất đồng, nhưng 

chúng tôi cho rằng khi Mỹ và Nga 

hợp tác cùng một hướng sẽ cho kết 

quả tích cực”. 

Ngoài vấn đề Syria, hai bên cũng 

thảo luận các vấn đề liên quan đến 

cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Moscow và Washington nhấn mạnh 

ủng hộ thực thi thỏa thuận hòa bình 

Minsk. Ông Kerry cho biết thêm, 

khi thỏa thuận này được thực thi 

đầy đủ, Mỹ và EU có thể rút lại 

lệnh trừng phạt Nga. 

 

NGA VẪN ĐANG LÀ NHÀ 

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

CHÍNH CHO UKRAINE 

Cơ quan Thống kê Quốc gia 

Ukraine ngày 15/12 cho biết Nga 

hiện vẫn đang là nhà xuất khẩu 

hàng hóa chính cho Ukraine. 

Theo cơ quan trên, kể từ tháng 1

-10/2015, Ukraine đã nhập khẩu 

hàng hóa từ Nga với tổng giá trị lên 

tới 6,4 tỷ USD - dù thấp hơn 43% 

so với cùng kỳ năm ngoái song vẫn 

cao hơn so với các nước khác như 

Đức - xuất khẩu 3,3 tỷ USD vào 

Ukraine, Trung Quốc - 3 tỷ USD, 

Belarus - 2 tỷ USD và Ba Lan là 1,9 

tỷ USD. 

Cũng trong giai đoạn trên, Nga 

vẫn là quốc gia nhập khẩu hàng hóa 

chính từ Ukraine với tổng giá trị đạt 

4 tỷ USD, thấp hơn 55% so với 

cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai là 

Thổ Nhĩ Kỳ (22,5 tỷ USD) và tiếp 

đến là Trung Quốc (2,12 tỷ USD), 

Ai Cập và Ba Lan đều đạt 1,6 tỷ 

USD. 

Trong bối cảnh chỉ hai tuần tới, 

từ ngày 1/1/2016, hiệp định liên kết 

giữa Ukraine và Liên minh châu Âu 

(EU) bắt đầu có hiệu lực, Thủ tướng 

Nga Dmitry Metvedev cho rằng 

Ukraine không thể cùng lúc tham 

gia vào hai hiệp định thương 

thương mại tự do với cả EU và 

Cộng đồng các quốc gia độc lập 

(SNG). 

 

GIÁ DẦU TĂNG PHIÊN 

THỨ 2 LIÊN TIẾP NHỜ MUA 

CÂN BẰNG TRẠNG THÁI 

 Giá dầu ngày 15/12 ghi nhận 

phiên tăng thứ hai liên tiếp do 

giới đầu tƣ mua vào để cân bằng 

trạng thái, nhƣng thị trƣờng vẫn 

chịu áp lực do tình trạng thừa 

cung.  

Giá dầu Brent tăng hơn 1% trong 

khi giá dầu Mỹ tăng gần 3% khi 

giới đầu cơ giá dầu xuống một lần 

nữa không thể đẩy giá dầu xuống 

dưới mốc thấp nhất trong 7 năm 

qua. 

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu 

WTI của Mỹ giao tháng 1/2015 

tăng 1,04 USD, hay 2,9%, lên 37,35 

USD/thùng. 

Giá dầu Brent giao tháng 1/2016 

tăng 53 cent, tương đương 1,4%, 

lên 38,45 USD/thùng. Hợp đồng 

này sẽ đáo hạn vào ngày 16/12. Giá 

dầu Brent giao tháng 2/2016 tăng 

57 cent, tương ứng 1,5%, lên 38,73 

USD/thùng. 

 

NGA BỎ TÙ DOANH NHÂN 

UKRAINE VÌ TỘI MUA BÁN BÍ 

MẬT QUỐC GIA 

Theo AFP, ngày 15/12, Tòa án 

khu vực Moskva (Nga) đã kết án 

11 năm tù đối với doanh nhân 32 

tuổi ngƣời Ukraine Valentyn 

Vygovskiy, với tội danh gián điệp, 

sau khi ông này bị cáo buộc mua 

bán “bí mật quốc gia” liên quan 

đến ngành công nghiệp vũ trụ của 

Nga. 

Theo bà Osipova, kể từ tháng 

9/2012, Vygovskiy đã “dụ dỗ 

những người làm việc trong ngành 

công nghiệp vũ trụ của Nga cung 

cấp thông tin để đổi lấy tiền 

thưởng.” 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao 

Ukraine cho biết, ông Vygovskiy bị 

nhà chức trách Nga bắt vào tháng 

9/2014 tại thành phố Simferopol 

thuộc bán đảo Crimea.  

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cho 

biết, mặc dù phía Ukraine đã nhiều 

lần đề nghị được thực hiện công tác 

lãnh sự để được gặp Vygovsky ở 

Moskva, nhưng FSB “không có 

phúc đáp”. Kiev đã nhanh chóng 

lên tiếng chỉ trích phán quyết trên 

của tòa án Nga và người phát ngôn 

Bộ Ngoại giao Ukraine gọi bản án 

này là “bất hợp pháp”. 
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 ...Việt Nam tham dự các hoạt 

động Diễn đàn Văn hóa Quốc tế 

cho biết, Việt Nam và LB Nga rất 

chú trọng việc thúc đẩy phát triển 

hợp tác du lịch và tìm những biện 

pháp hỗ trợ nhau tốt hơn. Về bước 

đi tiếp theo của hai bên trong bối 

cảnh du khách Nga giảm đi sang 

Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, một cơ hội 

cho du lịch Việt Nam, ông Lê Ngọc 

Định nói: “Cơ hội này không ngẫu 

nhiên có, đòi hỏi chúng ta cũng phải 

rất nỗ lực để biến cơ hội thành khả 

năng thực tế của chúng ta. Chúng ta 

cần phải tăng cường quảng bá du 

lịch Việt Nam sang Nga; tăng 

cường cải thiện công tác đón du 

khách Nga đến Việt Nam, cụ thể là 

đội ngũ hướng dẫn viên biết tiếng 

Nga và thứ ba là phải tăng cường 

cải thiện chất lượng phục vụ, đáp 

ứng thị hiếu của du khách Nga đến 

Việt Nam”. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Văn 

hóa Quốc tế St. Peterburg lần thứ 

Tư, chiều 15/12, đoàn đại biểu Việt 

Nam tham dự Hội nghị ASEAN – 

Nga để cùng trao đổi, thống nhất kế 

hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm quan 

hệ ASEAN – Nga vào năm 2016. 

Với tư cách chủ trì cơ chế hợp tác 

văn hóa giữa ASEAN và Nga, tại 

hội nghị, đoàn Việt Nam với sự 

tham gia của ông Lê Ngọc Định đã 

cùng đại diện Nga điều hành công 

tác rà soát, thông qua từng kế hoạch 

cụ thể của các hoạt động văn hóa 

như tổ chức các triển lãm, liên hoan 

nghệ thuật trong suốt năm 2016. 

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu là 

thành viên ASEAN và Nga đã 

thông qua tuyên bố chung khẳng 

định quyết tâm thực hiện tốt kế 

hoạch kỷ niệm quan trọng này, góp 

phần phát triển mối quan hệ đối 

thoại ASEAN – Nga và tăng cường 

tình hữu nghị, sự tin cậy giữa nhân 

dân các nước ASEAN với nhân dân 

Nga./. 

....để làm showroom và tiến tới 

xây dựng nhà máy đóng gói ca cao 

tại LB Nga”. 

Ông Phạm Quang Niệm, Tham 

tán Thương mại Việt Nam tại LB 

Nga cho biết “Giai đoạn hiện nay, 

bên cạnh việc cấm vận hàng hoá 

nhập khẩu từ châu Âu, mới đây Nga 

đã áp dụng thêm một loạt các biện 

pháp hạn chế thực phẩm nhập khẩu 

từ Belarus (cấm nhập khẩu sữa của 

5 công ty Belarus, tiến hành siết 

chặt việc kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với các mặt hàng 

nông sản), Bộ Nông nghiệp Nga 

còn cho biết sẽ ngừng mua dầu ăn, 

bột mì từ Thổ Nhì Kỳ và từ ngày 

01/01/2016, Nga sẽ cấm vận rất 

nhiều mặt hàng nông sản của Thổ 

Nhĩ Kỳ như rau, củ, quả, hoa tươi, 

nho, táo, lê, mận, đào, mơ, dâu tây, 

thịt gia cầm và SP thịt gia cầm, thịt 

gà tây… (kim ngạch xuất khẩu 

nông sản Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga 

trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt tới 

2128,5 triệu USD). Nếu lệnh cấm 

vận này được thực thi thì thị trường 

Nga sẽ càng trở nên khan hiếm 

hàng nông sản thực phẩm chế biến 

và đây sẽ mở ra cơ hội lớn hơn nữa 

cho doanh nghiệp Việt thâm nhập 

và chiếm lĩnh thị trường LB Nga”. 

Để giải quyết tình trạng khan 

hiếm hàng hoá, Nga đang khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, tiêu 

thụ nông sản trong nước và nhập 

khẩu từ các nước có quan hệ kinh 

tế, chính trị ổn định với Nga. 

“Trong thời gian gần đây Sở Nội 

thương tỉnh Mátxcơva đã mời 

Thương vụ Việt Nam tới làm việc 

để bàn bạc việc kết nối giúp các 

doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng 

hóa vào Mátxcơva cũng như các 

tỉnh khác. Bên cạnh đó, hệ thống 

bán lẻ X5 Retail Group với hệ 

thống hơn 16000 siêu thị bán lẻ tại 

LB Nga cũng đã có chương trình 

làm việc với Thương vụ để xúc tiến 

hoạt động đưa hàng hóa Việt Nam 

vào chuỗi hệ thống này”, ông Niệm 

chia sẻ thêm. 

Thời điểm này, việc dám mạnh 

dạn nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hoạt 

động tiêu thụ và sản xuất nông sản 

tại thị trường Nga chính là một 

hướng đi mới cho doanh nghiệp vì 

theo ước tính của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, kim ngạch 

xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 

10/2015 ước đạt 2,55 tỷ USD, đưa 

giá trị xuất khẩu của ngành trong cả 

10 tháng của năm 2015 lên 24,61 tỷ 

USD nhưng lại giảm 3,8% so với 

cùng kỳ năm 2014. Trong đó, giá trị 

xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

chính ước đạt 11,51 tỷ USD, giảm 

6,1% so với cùng kỳ năm 2014. 

Trong đó, cà phê vẫn là ngành hàng 

có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 

nhất trong các mặt hàng nông sản, 

khối lượng xuất khẩu cà phê 10 

tháng đầu năm 2015 ước đạt 1,05 

triệu tấn với tổng giá trị 2,13 tỷ 

USD, giảm 29,6 % về khối lượng 

và giảm 31,4% về giá trị so cùng kỳ 

năm 2014. 
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