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Ngày 9/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã 

tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glavac 

nhân dịp Bộ trưởng đang có chuyến thăm và làm việc 

tại Việt Nam.  

Ngày 9/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội 

trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa 

phiên họp.  

Ngày 9/6, tại thủ đô Phnom Penh, Phó Chủ tịch 

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính 

phủ Hoàng gia Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ 

tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã tiếp Đoàn 

đại biểu cấp cao Đảng ta đang ở thăm Campuchia, do 

đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư dẫn đầu. 

Sáng 9/6, tại cuộc họp về tình hình sản xuất, kinh 

doanh nhiên liệu xăng sinh học trong những tháng đầu 

năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu 

cầu chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm việc lưu thông 

xăng E5 trên phạm vi cả nước như yêu cầu của Chính 

phủ. 

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, 

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đoàn cán bộ cấp cao 

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Slovakia do ngài Martin 

Glavac, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm chính 

thức Việt Nam từ ngày 8-14/6. 

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, 

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp xã giao ngài 

Orycsaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa 

Hungary và ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh 

toàn quyền Liên bang Nga nhân dịp nhận nhiệm vụ 

công tác ở Việt Nam.  

Ngày 8/6, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng 

Vũ Huy Hoàng đã tiếp xã giao ông Mirza Azam, Thành 

viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dệt và Đay của Băng-la-

đét nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là trao 

đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực dệt may và đay 

giữa hai nước. 

Sáng ngày 9/6, Bộ GTVT tổ chức gặp mặt đại diện 

các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 90 năm 

ngày Báo chí CMVN (21/6/1925-21/6/2015). 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 8/6, Chủ tịch UBND 

TPHCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các 

sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) về tiến 

độ công tác cổ phần hoá, sắp xếp các DNNN trên địa 

bàn TP. 

Tp Hà Nội: Sáng  ngày 9/6, Phó Chủ tịch UBND 

Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc 

với các sở, ngành, đơn vị về công tác giải phóng mặt 

bằng dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh 

Trì với Quốc lộ 5. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(Khóa XI). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam 

Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dự và chỉ đạo 

hội nghị. 

Tỉnh Lâm Đồng: Ngày 8/6, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ 

họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

khóa VIII đã thực hiện bầu bổ sung nhân sự Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-

2016. 

Tỉnh Nghệ An: Ngày 9/6, Đoàn công tác của Ban 

Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - 

Phó Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có 

buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 để 

khảo sát, nắm tình hình về thực trạng và hoạt động của 

các tổ chức Đảng, chi bộ của các doanh nghiệp trực 

thuộc Đảng bộ Quân khu đang hoạt động ở nước 

ngoài. 

Tp Đà Nẵng: UBND thành phố vừa công bố kết 

quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố năm 2014. 

Theo đó, đứng đầu nhóm UBND các quận, huyện là 

quận Liên Chiểu; nhóm sở, ban, ngành là Sở Thông tin 

và Truyền thông; nhóm các cơ quan, đơn vị Trung 

ương là Cục Hải quan Đà Nẵng. 

Tỉnh Lào Cai: Sáng ngày 8/6, UBND tỉnh Lào 

Cai tổ chức họp trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 

6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 6. Đồng chí Doãn Văn Hưởng – Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP 

Một trong những nội dung 

quan trọng, thu hút sự quan tâm 

của cán bộ, đảng viên và đông 

đảo người dân là phương hướng 

công tác nhân sự mà BCH Trung 

ương đã bàn bạc, thông qua trong 

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 

(khóa XI) vừa qua.  

Cán bộ, đảng viên, nhân dân rất 

đồng tình khi nghe Trung ương 

thông báo: “Kiên quyết không để 

lọt vào BCH Trung ương những 

người có một trong các khuyết điểm 

như: Bản lĩnh chính trị không vững 

vàng, không kiên định đường lối, 

quan điểm của Đảng, có biểu hiện 

cơ hội chính trị, nói và làm trái 

Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc 

của Đảng; tham vọng quyền lực, xu 

nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, 

tư tưởng cục bộ...”. 

Thông báo trên rất quan trọng 

bởi Đảng ta có trong sạch, vững 

mạnh hay không trước hết phải từ 

các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, các Ủy viên BCH Trung ương. 

Mà muốn có nguồn nhân sự trong 

sạch thì phải bảo đảm ngay từ “đầu 

vào” của BCH Trung ương, tức là 

các cấp ủy viên do đại hội đảng bộ 

các cấp bầu ra. Xin đề xuất một 

khía cạnh:   

Công tác nhân sự của Đảng dựa 

vào nhân dân mới thành công theo 

yêu cầu đề ra. Nhân sự đại hội nhất 

thiết phải có sự tham gia của các tổ 

chức đại diện cho nhân dân cũng 

như sự đóng góp, xây dựng trực tiếp 

của quần chúng nhân dân thì mới 

thành công. Vừa qua, Bộ Chính trị 

đã ban hành hai Quyết định về vấn 

về giám sát, phản biện xã hội (GS 

& PBXH) của Mặt trận Tổ quốc 

(MTTQ) và các đoàn thể chính trị - 

xã hội (ĐTCTXH) cũng như sự 

tham gia góp ý của các tổ chức này 

trong công tác xây dựng đảng, xây 

dựng chính quyền, trong đó có công 

tác cán bộ. Vì vậy, đại hội đảng bộ 

các cấp là dịp rất thuận lợi để 

MTTQ, ĐTCTXH triển khai làm tốt 

công tác GS & PBXH, góp ý tất cả 

các nội dung của đại hội, trong đó 

có công tác nhân sự. Vậy công tác 

GS & PBXH cũng như góp ý với 

các tổ chức đảng nên tiến hành như 

thế nào? Dưới đây xin có vài suy 

nghĩ về một số khía cạnh trong 

công tác đặc biệt quan trọng này. 

Trước hết, khẳng định sự cần 

thiết và vai trò rất quan trọng của 

MTTQ Việt Nam, các ĐTCTXH 

trong GS & PBXH về công tác 

nhân sự trước khi đưa ra bầu cấp ủy 

trong các đại hội Đảng. Phải chăng 

GS & PBXH, góp ý trong công tác 

nhân sự là đánh giá, phân tích, đề 

xuất, góp ý kiến về phẩm chất chính 

trị, năng lực, hiệu quả công tác, lối 

sống, mối quan hệ với quần chúng... 

đối với những cán bộ, đảng viên do 

cấp ủy đảng quản lý, lãnh đạo đồng 

thời đối chiếu với các tiêu chuẩn 

của cấp ủy các cấp mà Bộ Chính trị 

đề ra để đề xuất, giới thiệu những 

đảng viên tham gia cấp ủy đảng 

trong nhiệm kỳ tới? Hiện nay, 

MTTQ Việt Nam, các ĐTCTXH 

phản biện, góp ý công tác nhân sự 

như thế nào, vào thời điểm nào, 

trước khi cấp ủy “chốt” danh sách 

hay sau khi đã có danh sách nhân sự 

để trình các cơ quan có thẩm 

quyền? Vì đây là công tác rất quan 

trọng nhưng lại vô cùng phức tạp, 

nhạy cảm, tế nhị liên quan đến việc 

nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng 

con người cho nên việc phản biện, 

nhận xét, góp ý phải thật sự khách 

quan, công tâm, khoa học, tạo nên 

sự thống nhất cao, là tiền đề rất 

quan trọng để đại hội lựa chọn, 

quyết định bầu ra cấp ủy của mình... 

Thứ hai, PBXH trong công tác 

nhân sự đại hội đảng bộ các cấp cần 

thực hiện như thế nào? Đây là vấn 

đề khó, chưa có tiền lệ nên có làm 

thì nhiều nơi sẽ lúng túng, nhưng 

không thể không làm. Bởi vì công 

tác của Đảng cũng chính là việc của 

dân. Đại hội Đảng bầu ra cấp ủy 

cũng chính là bầu người lãnh đạo, 

phục vụ nhân dân, là “công bộc” 

của dân, cho nên người dân có 

quyền tham gia ý kiến với các cấp 

ủy đảng thông qua người đại diện 

của mình là cần thiết và đúng đắn… 

Thứ ba, bản thân các tổ chức 

đảng, đoàn thể có liên quan cần xây 

dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy 

chế, quy định về công tác cán bộ 

cho phù hợp với Quyết định của Bộ 

Chính trị về công tác giám sát, phản 

biện xã hội của MTTQ và các 

ĐTCTXH. Còn nhớ, Nghị quyết 

Đại hội X của Đảng có đề ra nhiệm 

vụ “xây dựng quy chế GS&PBXH 

của MTTQ, các tổ chức CTXH và 

nhân dân đối với việc hoạch định 

đường lối, chủ trương, chính sách, 

quyết định lớn của Đảng và việc tổ 

chức thực hiện, kể cả công tác tổ 

chức và cán bộ”. Tuy nhiên, sau 

một nhiệm kỳ, nhiệm vụ này chưa 

thực hiện được. Đến tháng 12-2013, 

Bộ Chính trị ban hành Quy chế GS 

& PBXH của MTTQ và các 

ĐTCTXH. Tuy nhiên, trong Quyết 

định này, phần phản biên chưa thấy 

đề cập cụ thể vấn đề PBXH trong 

công tác tổ chức, cán bộ. Nhưng 

trong phần giám sát, góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

mà trong Quyết định của Bộ Chính 

trị đề ra thì có phần giám sát, góp ý 

xây dựng cán bộ, đảng viên... 

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 
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Ngày 5/6/2015 tại Đại học Nhân 

văn ở thủ đô Mát-xcơ-va (Moskva 

-Liên bang Nga) diễn ra cuộc hội 

thảo bàn tròn mang tên “Những 

tranh chấp lãnh hải và quyền hòa 

bình trong kỷ nguyên hiện đại”. 

Hàng chục chuyên gia, học giả, 

nhiều nhà Việt Nam học đã tham 

gia với những tham luận, nghiên 

cứu về vấn đề Biển Đông và 

những tranh chấp trong khu vực, 

đe dọa hòa bình thế giới.  

 Các tham luận tại hội thảo tập 

trung nêu những diễn biến mới nhất 

trong khu vực Biển Đông liên quan 

đến các hành động của Trung Quốc 

như tiến hành xây dựng, gia cố ở 

các đảo trong khu vực tranh chấp, 

tuyên bố và hạn chế hoạt động giao 

thông, khai thác hải sản trong khu 

vực mà Trung Quốc tự “vạch ra” là 

thuộc chủ quyền hoặc quyền quản 

lý, kiểm soát của mình v.v... Và 

dường như tất cả đều khẳng định sự 

lo ngại về những diễn biến tình hình 

sẽ ngày càng căng thẳng nếu Trung 

Quốc vẫn tiếp tục hành động ngang 

ngược ấy của mình. 

Tham luận của bà Um-nô-va 

(Umnova) mang tên “Những cơ chế 

chính trị-pháp lý giải quyết tranh 

chấp tại Biển Đông và vai trò của 

Nga như một hòa giải viên chủ chốt 

trong chính sách hòa bình” đã đưa 

ra những khuyến nghị cho việc tìm 

kiếm một cơ chế giải quyết hòa 

bình tranh chấp tại Biển Đông, gợi 

mở những thiết chế và những giải 

pháp pháp lý cho việc giải quyết 

những vấn đề tại Biển Đông, trong 

đó đặt Nga ở vị trí then chốt trong 

quá trình hòa giải. Đặc biệt, bà cũng 

bày tỏ ủng hộ việc quốc tế hóa tranh 

chấp Biển Đông, đưa ra những cơ 

chế pháp lý cụ thể để giải quyết 

trong đó có việc đệ đơn lên Tòa án 

quốc tế Liên hiệp quốc, Tòa án 

công minh khu vực ASEAN, tòa án 

của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 

(SCO). Tác giả, thậm chí còn cho 

rằng cần phải tiến xa hơn Bộ quy 

tắc ứng xử tại Biển Đông, và cần ký 

kết Hiệp ước trung lập tại Biển 

Đông và phải xây dựng một "Lộ 

trình giải quyết tranh chấp ở Biển 

Đông". Và như vậy, việc hợp tác 

giữa các bên tranh chấp tại nơi mà 

họ là những thành viên bình đẳng, 

và tất cả các vấn đề đều giải quyết 

bằng đồng thuận là cơ chế hợp tác 

hiệu quả nhất. Trong đó nước Nga 

là một nước then chốt trong vai trò 

hòa giải của quá trình này đã có 

kinh nghiệm tích cực trong việc giải 

quyết hòa bình các xung đột trên 

trường quốc tế. 

Cũng về quan điểm của Nga với 

vấn đề này của khu vực, tham luận 

của ông Ma-zy-rin (Mazyrin), Giám 

đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN 

thuộc Viện Viễn Đông Liên bang 

Nga có nhan đề “Khủng hoảng mới 

tại Biển Đông và những biện pháp 

giải quyết: Quan điểm của Nga”. 

Trong đó có những vấn đề như  

“Đường lối của Nga nhằm củng cố 

an ninh tại khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương.”; “Quan điểm của 

Nga đối với vấn đề tranh chấp tại 

Biển Đông”. Theo đó Nga chủ 

trương đứng trên quan điểm: tất cả 

các quốc gia liên quan cần phải tuân 

thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không 

sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng 

vũ lực, tiếp tục kiên trì tìm kiếm 

giải pháp chính trị - ngoại giao để 

giải quyết các vấn đề tồn tại trên cơ 

sở những chuẩn mực của luật pháp 

quốc tế, trước hết là Hiến chương 

Liên hiệp quốc, công ước Liên hiệp 

quốc về Luật biển năm 1982, tuyên 

bố ứng xử các bên tại Biển Đông 

2002. 

 Tham luận của Giáo sư, tiến sỹ 

Mô-sy-a-cốp (Mosyakov. D.V) - 

Phó giám đốc Viện nghiên cứu 

Phương Đông - Viện hàn lâm khoa 

học Nga có nhan đề “Tình hình tại 

Biển Đông - mối đe doạ tới ổn định 

và an ninh khu vực” thì đưa ra kết 

luận là lối thoát duy nhất từ tất cả 

những tiêu cực hiện nay là Trung 

Quốc phải thay đổi đường lối của 

mình, trở lại với ý tưởng hợp tác 

với các nước láng giềng , có tính 

đến lợi ích hợp pháp của họ, tìm 

kiếm và đạt được một thỏa hiệp trên 

cơ sở luật pháp quốc tế và đặc biệt 

là Công ước Liên Hợp Quốc về 

Luật Biển năm 1982. Tham luận 

nhắc lại rằng, dù công ước này 

không phải hoàn toàn hoàn thiện, 

nhưng nó là nền tảng duy nhất tin 

cậy và hợp pháp để đạt được thỏa 

hiệp khi xem xét khiếu nại lẫn nhau 

trong khu vực lãnh thổ biển. 

Giáo sư, tiến sỹ Tri-gu-ben-cô 

(Trigubenko), thuộc Trung tâm 

chiến lược Nga tại Châu Á, Viện 

kinh tế, Viện hàn lâm khoa học Nga 

có tham luận đưa ra nhiều dẫn 

chứng, cứ liệu cụ thể trong những 

thời gian gần đây nhất để thấy rằng, 

Trung Quốc đang quyết tâm củng 

cố các vị trí mà họ chiếm một cách 

bất hợp pháp. Những quan điểm 

được nêu tại Hội nghị thượng đỉnh 

lần thứ 14 về an ninh ở châu Á, " 

Đối thoại Shangri-La" được tổ chức 

tại Singapo mới đây cũng được sử 

dụng trong tham luận của bà.  

Sau khi các tham luận được trình 

bày, các đại biểu tham dự hội thảo 

còn tiếp tục trao đổi ý kiến xung 

quanh những diễn biến căng thẳng 

này và đều thống nhất ở một ý rằng, 

mọi xung đột bạo lực cần phải sớm 

được loại bỏ và các tranh chấp cần 

được giải quyết bằng hòa bình, dựa 

vào luật pháp quốc tế mà cụ thể ở 

đây là Công ước khung của Liên 

hợp quốc về luật Biển năm 1982. 

 

HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG TẠI LB NGA “NHỮNG TRANH CHẤP LÃNH HẢI VÀ QUYỀN HÕA BÌNH 

TRONG KỶ NGUYÊN HIỆN ĐẠI” 
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Ngày 08 tháng 6, tại Viện Viễn 

đông của Nga đã diễn ra hội thảo 

với chủ đề “Thành lập khu vực 

thƣơng mại tự do giữa Liên minh 

Kinh tế Á-Âu và Việt Nam”. Đây 

là hội thảo khoa học đầu tiên 

đƣợc tổ chức tại Nga sau khi Hiệp 

định về thƣơng mại tự do đƣợc 

lãnh đạo các nƣớc ký kết tại 

Kazakhstan ngày 29/5 vừa qua.  

Hội thảo khoa học với chủ đề 

“Thành lập khu vực thương mại tự 

do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và 

Việt Nam” do Trung tâm nghiên 

cứu Việt Nam và ASEAN thuộc 

Viện Viễn đông – Viện Hàn lâm 

khoa học Nga tổ chức đã hút sự 

quan tâm của các nhà khoa học đến 

từ nhiều trung tâm nghiên cứu uy 

tín của Nga và đại diện của các bộ 

ngành, báo chí tham dự, thảo luận.  

Trong gần 4 giờ diễn ra hội thảo, 

các nhà khoa học hàng đầu nghiên 

cứu về Việt Nam, các chuyên gia 

kinh tế và đại diện của Ủy ban kinh 

tế Á-Âu, Bộ Phát triển kinh tế Nga, 

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt 

Nam tại Nga… đã trình bày 11 

tham luận đề cập đến hầu hết các 

khía cạnh của hiệp định tự do 

thương mại giữa Liên minh Kinh tế 

Á-Âu với Việt Nam mới được kí 

kết. Các đại diện từ các bộ, ngành 

của Nga và Thương vụ Việt Nam 

tại Nga đã tập trung giới thiệu các 

nội dung cơ bản và vai trò, ý nghĩa 

của Hiệp định đối với các bên tham 

gia đàm phán, các lợi ích kinh tế và 

chính trị to lớn mà hiệp định mang 

lại. Theo Hiệp định này, hai bên sẽ 

dành cho nhau mức mức mở cửa thị 

trường hàng hóa chiếm khoảng 90% 

số dòng thuế, tương đương trên 

90% kim ngạch thương mại song 

phương; thị trường xuất khẩu hàng 

hóa và đầu tư được mở rộng; quan 

hệ chính trị giữa các nước ngày 

càng được củng cố và phát triển… 

Đánh giá về Hiệp định FTA với 

Việt Nam, ông A-ni-ki-ép A-rơ-

trôm (Anikjev Artem) – Phó Vụ 

trưởng Vụ Chính sách thương mại 

Ủy ban Kinh tế Á-Âu cho biết: 

“Sau khi hiệp định được kí kết có 

hàng loạt thuận lợi được mở ra. Nền 

kinh tế của chúng tôi hội nhập rộng 

hơn sang hướng Đông, thương mại 

được mở rộng và tạo ra hàng loạt 

các điều kiện thuận lợi bổ sung 

trong nhiều lĩnh vực như kiểm dịch, 

hàng rào kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, 

thương mại điện tử, cạnh tranh. 

Song cơ bản nhất vẫn là trao đổi 

hàng hóa. Phía Việt Nam có các 

điều kiện hết sức thuận lợi để xuất 

khẩu các mặt hàng thế mạnh như 

thủy sản, dệt may, các sản phẩm 

công nghiệp nhẹ… nói chung là rất 

nhiều mặt hàng được hưởng lợi khi 

được miễn thuế xuất. Ngược lại, về 

phía Liên minh Kinh tế Á-Âu 

chúng tôi cũng có được những gì 

mà mình quan tâm như các các mặt 

hàng xe ô tô, các sản phẩm sữa, ngũ 

cốc, máy móc, thiết bị…” 

Trong khi đó các nhà nghiên 

cứu, chuyên gia kinh tế tham dự hội 

thảo tập trung đánh giá về các ý 

nghĩa chính trị, địa chính trị, địa 

kinh tế to lớn mà Hiệp định mang 

lại. Đa số các tham luận đều nhìn 

nhận Hiệp định FTA đầu tiên Liên 

minh Kinh tế Á-Âu đàm phán và kí 

kết với Việt Nam trong một thời 

gian ngắn kỷ lục, thể hiện ý chính 

trị của lãnh đạo các nước và lợi ích 

của tất cả các bên tham gia đàm 

phán. Hiệp định này có ý nghĩa 

quan trọng đối với Liên minh nói 

chung và Liên bang Nga nói riêng; 

khẳng định sức hút của Liên minh 

trong bối cảnh Nga đang bị phương 

Tây áp đặt các biện pháp trừng 

phạt; mở rộng khả năng tăng cường 

hội nhập kinh tế, hợp tác thương 

mại và đầu tư với các nước ASEAN 

trong chính sách hướng Đông của 

Nga; là kinh nghiệm quý báu để 

Liên minh tiếp tục đàm phán Hiệp 

định FTA với các đối tác tiềm năng 

trong tương lai. Đối với Việt Nam, 

các chuyên gia nhận định Hiệp định 

được kí kết đã tiếp tục khẳng định 

vai trò chủ động, tích cực của Việt 

Nam trong quan hệ hợp tác toàn 

diện với các nước thành viên Liên 

minh Kinh tế Á-Âu; thể hiện uy tín, 

vai trò cầu nối của Việt Nam trong 

ASEAN; đặc biệt là củng cố quan 

hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 

Việt Nam và Liên bang Nga. 

Đánh giá về kết quả hội thảo, 

Giáo sư, TSKH V. Mazyrin – Giám 

đốc Trung tâm nghiên cứu Việt 

Nam và ASEAN khẳng định, hội 

thảo được tổ chức rất thành công, 

nội dung chất lượng và không khí 

thảo luận rất sôi nổi, thu hút sự 

quan tâm không chỉ của giới khoa 

học, mà cả chính quyền, cộng động 

doanh nghiệp và truyền thông. 

Giáo sư Ma-zy-rin nói: “Đây là 

hội thảo khoa học đầu tiên diễn ra 

sau khi Hiệp định tự do thương mại 

giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và 

Việt Nam được ký kết, thu hút sự 

quan tâm không chỉ của các nhà 

khoa học từ các trung tâm nghiên 

cứu uy tín của Nga, mà cả đại diện 

các bộ ngành của Nga như Ủy ban 

Kinh tế Á-Âu, Bộ Phát triển Kinh tế 

Nga. Với kinh nghiệm tổ chức các 

cuộc hội thảo cho thấy, hiếm khi 

các bộ ngành của Nga có sự quan 

tâm và ủng hộ đặc biệt như đối với 

cuộc hội thảo lần này.” 

NGA: HỘI THẢO VỀ HIỆP ĐỊNH FTA GIỮA LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU VÀ VIỆT NAM 



 

 

 GIẢI BÓNG ĐÁ MGIMO CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƢỚC NGA. 
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Đây là kết quả buổi làm việc 

giữa ông Trần Duy Thi, Tổng 

lãnh sự tại Vladivostok và ông Đỗ 

Tuấn Việt, Hội trƣởng Hội ngƣời 

Việt tại tỉnh Primorye với ông 

Igor Puskarov, Thị trƣởng thành 

phố Vladivostok và ông A.N. 

Yurov, Phó Thị trƣởng Tp 

Vladivostok ngày 4 tháng 6 năm 

2015.  

Ông Igor Puskarov hoàn toàn 

nhất trí với đề xuất của Tổng lãnh 

sự quán về việc xây dựng Tượng 

đài chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ 

anh minh của nhân dân Việt Nam, 

Nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc của 

nhân dân thế giới, Người bạn lớn và 

chí tình của nhân dân Nga tại thành 

phố Vladivostok, nơi Người đã 

nhiều lần dừng chân trên chặng 

đường cách mạng từ chủ nghĩa yêu 

nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Theo ông Igor Puskarov, hai bên 

cần phối hợp tìm nơi đắc địa để xây 

tượng đài, vừa tỏ lòng kính trọng 

đối với Bác Hồ, vừa quảng đại đối 

với nhân dân và du khách, đồng 

thời cần thu hút sự tham gia của các 

nhà chuyên môn, nhằm bảo đảm 

tượng đài đẹp về hình thể và trường 

tồn về vật liệu.  

Trong không khí thân tình và cởi 

mở của buổi làm việc, hai bên cũng 

nhất trí cho rằng hiện nay là thời 

điểm có nhiều điều kiện thuận lợi 

để thúc đẩy hợp tác vốn đã bị 

ngưng trệ từ khi Liên Xô tan rã đến 

nay giữa thành phố Vladivostok và 

Việt Nam. Đó là: nhân dân hai bên 

luôn nâng niu quan hệ truyền thống 

tốt đẹp; Lãnh đạo cấp cao hai nước 

Việt-Nga đã thống nhất chủ trương 

thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các 

lĩnh vực cụ thể giữa Việt Nam và 

Viễn Đông là một trong những ưu 

tiên quan trọng trong quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện giữa hai 

nước; hai bên có nhiều tiềm năng và 

thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau, 

nhất là về nông nghiệp, nuôi trồng 

và khai thác thủy sản, về du lịch, về 

giáo dục và đào tạo… Mặt khác, 

một loạt các biện pháp pháp lý, 

hành chính, kinh doanh đang được 

triển khai tích cực nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi và thông thoáng cho 

hoạt động kinh doanh và đầu tư tại 

Viễn Đông, nhất là tại Vladivostok 

(Luật về  khu phát triển kinh tế vượt 

trội (khu kinh tế thí điểm) đã có 

hiệu lực. Dự luật về cảng tự do tại 

Vladivostok sẽ được thông qua 

trong những tháng tới). Hiệp định 

tự do thương mại vừa được ký kết 

giữa Việt Nam với Liên minh kinh 

tế Á-Âu chắc chắn sẽ góp phần 

chắp cánh cho đà phát triển hợp tác 

giữa Việt Nam và Vladivostok ngày 

càng phát huy hiệu quả. Hai bên 

cũng nhất trí cần trao đổi các đoàn 

gọn nhẹ để giới thiệu và khai thác 

các cơ hội kinh doanh và đầu tư lẫn 

nhau. Nhân dịp này, ông Igor 

Puskarov nhắc lại lời mời và rất 

mong sẽ được đón tiếp lãnh đạo Tp 

Hồ Chí Minh sang thăm Tp 

Vladivostok nhân dịp kỷ niệm 155 

ngày thành lập của Thành phố vào 

tháng 7/2015.   

TƢỢNG ĐÀI BÁC HỒ SẼ ĐƢỢC XÂY TẠI THÀNH PHỐ VLADIVOSTOK 

Ngày 7/6/2015 tại sân vận động 

trung tâm của trƣờng Đại học 

Ngoại giao (MGIMO) đã diễn ra 

giải bóng đá giao hữu giữa các 

Đại sứ quán tại LB Nga, chào 

mừng ngày Quốc khánh nƣớc 

Nga (12/5). Đội bóng ĐSQ Việt 

Nam đã tham dự trên tinh thần 

fairplay và cũng đã có những trận 

đấu đẹp mắt trƣớc khi dừng lại 

tại trận đấu bán kết bởi những 

loạt penally đầy may rủi. 

Đây là năm thứ 15 Giải bóng đá 

MGIMO được tổ chức, quy tụ 23 

Đội bóng đăng ký tham dự. Đội 

bóng của Đại sứ quán Việt Nam ta 

nằm ở bảng F cùng các đội 

Румыния, Кр. Молот, Босния и 

Герцеговина. 

Mặc dù khá gấp gáp trong việc 

thành lập đội và thời gian để tập 

luyên không có nhiều, nhưng với sự 

dẫn dắt của đội trưởng Huỳnh Việt 

Hưng (vua phá lưới của bộ môn 

Bóng đá nam tại ĐH thể thao 

SVVN năm 2015) cùng với lòng 

nhiệt huyết và tinh thần quyết chiến 

quyết thắng của các thành viên, đội 

đã thi đấu xuất sắc và dành vé vào 

vòng trong với 2 trận hòa và 1 trận 

thắng. 

Càng tiến vào sâu, tinh thần thi 

đấu của đội càng lên cao, nhưng do 

lịch thi đấu dày đặc, thời gian nghỉ 

ngơi giữa các trận đấu không được 

nhiều, thêm vào đó là thời tiết nắng 

nóng đã làm cho các cầu thủ của 

chúng ta nhanh chóng xuống sức, 

không còn chủ động áp đặt lối chơi 

kỹ thuật, ban bật ngắn lên đội bạn. 

Kết thúc trận đấu với đội 

Абхазия với tỷ số 0:0 để bước vào 

những loạt đá penalty đầy may rủi. 

Cuối cùng chúng ta đã phải dừng 

bước trước ngưỡng cửa của vinh 

quang, chấp nhận tìm kiếm cơ hội 

vào năm sau. 
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VN là quốc gia đầu tiên ngoài 

khối mà Liên minh kinh tế Á - Âu 

(gồm Nga, Armenia, Belarus, 

Kazakhstan và Kyrgyzstan) đã ký 

kết Hiệp định thƣơng mại tự do 

(FTA). Các doanh nghiệp và 

chuyên gia kinh tế nhận định, 

hàng hóa VN có nhiều cơ hội lớn 

tại thị trƣờng này trong thời gian 

tới. 

 Theo TS Nguyễn Thị Thu 

Trang, Giám đốc Trung tâm WTO 

thuộc Phòng Thương mại và Công 

nghiệp VN (VCCI), sau FTA giữa 

VN - Hàn Quốc, FTA giữa VN và 

Liên minh kinh tế Á - Âu được ký 

kết vào ngày 29.5 đã mở ra nhiều 

cơ hội, kỳ vọng cho hàng hóa VN 

tại thị trường lớn này. Đặc biệt, 

trong liên minh 5 nước có thị 

trường lớn là Nga, quốc gia cũng 

chỉ mới tham gia vào Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) từ năm 

2012, thuế đánh vào hàng hóa các 

nước vào thị trường này đang giảm 

hoặc loại bỏ theo lộ trình gia nhập 

WTO. 

Chưa có sản phẩm của quốc gia 

nào được hưởng chính sách ưu đãi 

từ FTA của liên minh này ngoài 

VN. 

Cơ hội vàng cho thủy sản, dệt 

may, da giày 

Ông Nguyễn Công Thành, Tổng 

giám đốc Công ty Sài Gòn Linh Chi 

(Sago), trụ sở chính đặt tại 

Hungary, cho biết có hai lợi thế cho 

hàng hóa VN ở thị trường Nga là 

nhu cầu hàng tiêu dùng cực lớn và 

người tiêu dùng Nga là người có 

tiền. “Người Nga ngày nay có khả 

năng cao về tài chính và rất chịu 

chi. Thị trường này đang mở ra 

nhiều cơ hội lớn cho những doanh 

nghiệp (DN) Việt muốn mở rộng thị 

trường”, ông Thành nhấn mạnh. 

Các sản phẩm tiêu dùng như dệt 

may, da giày, thủy sản của VN sẽ 

có nhiều cơ hội khi 90% dòng thuế 

của các nhóm hàng này được cắt 

giảm về 0%. Ông Nguyễn Huy 

Phương, doanh nhân chuyên xuất 

khẩu nhiều hàng thực phẩm sang 

Nga, nhận định: “Nói là thị trường 

liên minh 5 nước, nhưng chính vẫn 

là thị trường Nga, là thị trường lớn 

đầu mối mà các nhà sản xuất VN 

đang nhòm ngó. Tuy nhiên, nhiều 

năm qua, hàng thủy sản VN vào 

Nga vẫn luôn gặp khó khăn do 

vướng mắc nhiều về thuế và thủ tục 

hải quan. Theo tôi, với mức thuế 

suất từ 10% giảm xuống 0% và 

hàng rào hải quan được tháo dỡ, 

chắc chắn kim ngạch xuất khẩu 

hàng thủy sản sang Nga sẽ tăng, dự 

kiến của anh em trong ngành là tăng 

ít nhất 20% trong năm nay”. Còn 

theo thông tin từ Công ty thủy sản 

Hùng Vương, DN này đã có kế 

hoạch liên doanh đầu tư 30 triệu 

USD để xây dựng kho lạnh và nhà 

máy chế biến tại thị trường này. 

Với hàng dệt may, theo Tập 

đoàn dệt may VN (Vinatex), trung 

bình mỗi năm, liên minh 5 nước 

này chi khoảng 17 tỉ USD để nhập 

khẩu hàng dệt may từ VN. Các DN 

sản xuất xuất khẩu hàng dệt may dự 

báo kim ngạch hàng dệt may giữa 

hai bên sẽ tăng đột biến 50% ngay 

sau khi FTA này có hiệu lực và tiếp 

tục tăng 20% trong những năm sau. 

Các chuyên gia dự báo, kim ngạch 

xuất khẩu hàng dệt may VN dự kiến 

tăng từ 700 triệu USD lên 1 tỉ USD 

trong vài năm tới tại thị trường này. 

Ngoài ra, thị trường Nga rất ưa 

chuộng sản phẩm nhập từ châu Á 

do giá rẻ, phong phú chủng loại… 

Lợi thế nữa là VN - Nga có mối 

quan hệ lâu đời giữa hai nước, cộng 

đồng người Việt sinh sống và làm 

việc tại Nga khá đông. Một số mặt 

hàng dệt may, theo Cục Xúc tiến 

thương mại, Bộ Công thương, là cơ 

hội cho DN Việt như hàng thời 

trang dành cho giới trẻ, hàng mỹ 

phẩm, quần áo trẻ em… 

Ngƣời Nga dần khó tính hơn 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn 

Công Thành, điều cần lưu ý là thị 

trường Nga hiện không còn là thị 

trường dễ tính như trước đây nữa, 

bởi người Nga bắt đầu có xu hướng 

tiêu dùng cao cấp hơn. “Vì vậy, nếu 

cứ nghĩ rằng Nga là thị trường dễ 

tính, làm ăn hời hợt theo cách nghĩ 

đó, DN Việt dù có lợi thế đi trước 

nhưng coi chừng sẽ là người về 

sau”, ông Thành lưu ý. 

Ông Thành cũng cảnh báo đối 

thủ cạnh tranh lớn của hàng thời 

trang Việt tại thị trường lớn này là 

Trung Quốc. “Tôi nghĩ DN dệt may 

nên chọn những dòng sản phẩm là 

thế mạnh của mình. Chẳng hạn, 

quần áo trẻ em may từ sợi tổng hợp, 

có thời hạn sử dụng lâu dài, không 

bị yếu tố thời gian ảnh hưởng như 

hàng thời trang. Ngoài ra, các loại 

dép ấm sử dụng trong nhà tại thị 

trường này có nhu cầu rất cao”, ông 

Thành đề xuất. 

Đại diện một DN xuất khẩu thực 

phẩm đông lạnh sang Nga từng bị 

trả lại hàng do không đạt yêu cầu về 

vệ sinh an toàn thực phẩm cho biết: 

“Năm ngoái, một phái đoàn từ Nga 

đến làm việc với nhiều DN sản xuất 

thịt của VN để tìm thị trường nhập 

khẩu thay thế Thái Lan và các nước 

Âu châu, nhưng phía Nga yêu cầu 

quá khắt khe về kiểm dịch, thú y… 

nên hầu hết các DN VN không đáp 

ứng được”. Đó là một ví dụ nữa về 

sự khó tính đang tăng lên của thị 

trường này. 

 

CƠ HỘI CHO HÀNG VIỆT TẠI NGA 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA NGỪNG BAY TOÀN 

BỘ PHI ĐỘI TU-95 

Bộ Quốc phòng Nga ngừng 

hoạt động toàn bộ phi đội oanh 

tạc cơ Tu-95, sau khi một chiếc 

trƣợt đƣờng băng, cháy động cơ.  

"Tai nạn xảy ra trong một 

chuyến bay tập tại sân bay 

Ukrainka, vùng Amur vào lúc 17h 

theo giờ Moscow", Bộ Quốc phòng 

Nga hôm qua thông báo. "Chiếc Tu-

95 vượt qua đường băng trong lúc 

tăng tốc. Không có vũ khí trên máy 

bay. Theo thông tin ban đầu, cháy 

động cơ là nguyên nhân vụ tai nạn". 

Tư lệnh không quân Nga quyết 

định ngừng hoạt động phi đội, chờ 

điều tra. 

Tu-95 là một máy bay ném bom 

tầm xa 4 động cơ, có ý nghĩa biểu 

tượng thời kỳ Chiến tranh Lạnh và 

gần đây tái xuất như một mối đe 

dọa khi Nga đang đối đầu với 

phương Tây. Hiện chưa rõ phi đội 

sẽ bị ngừng hoạt động đến khi nào. 

 

NGA ĐỀ NGHỊ MỸ GIẢI 

THÍCH VỀ TUYÊN BỐ CỦA 

TƢỚNG DEMPSEY 

Thứ trƣởng Quốc phòng Nga 

Anatoly Antonov cho biết Bộ 

Quốc phòng nƣớc này đã đề nghị 

Lầu Năm Góc giải thích về tuyên 

bố gần đây của Chủ tịch Hội đồng 

tham mƣu trƣởng liên quân Mỹ, 

Tƣớng Martin Dempsey. 

Theo đó ông Dempsey cho rằng 

Washington có thể sẽ triển khai tại 

châu Âu và châu Á các tên lửa đạn 

đạo và tên lửa hành trình nhằm vào 

Nga. 

Ông Antonov nhấn mạnh: "Vì 

muốn nhận được phản hồi chính 

thức từ phía Mỹ, chúng tôi đã gửi 

một đề nghị thông qua các kênh 

ngoại giao-quân sự yêu cầu Lầu 

Năm Góc giải thích lập trường của 

họ liên quan tới những tuyên bố 

được cho là của Chủ tịch Hội đồng 

tham mưu trưởng liên quân Mỹ, 

Tướng Martin Dempsey". 

"Những biện pháp do các nguồn 

tin của Mỹ đề cập sẽ đồng nghĩa với 

việc nước này rút khỏi Hiệp ước các 

lực lượng hạt nhân tầm trung INF", 

ông Antonov nói. 

 

NGA MIỄN TRUY CỨU ĐỐI 

TƢỢNG TẨU TÁN TÀI SẢN RA 

NƢỚC NGOÀI 

Ngày 8/6, Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã ký ban hành 

thành luật về việc ân xá cho 

những ngƣời đã tẩu tán tiền bạc 

trái phép ra nƣớc ngoài. 

Quyết định này được đưa ra dựa 

trên hy vọng ngăn chặn việc thất 

thoát các dòng vốn, từng góp phần 

gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế 

của Nga. 

Luật trên được công bố trên 

trang tin điện tử chính thức của 

Chính phủ Nga, theo đó miễn truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với 

những người Nga tiến hành kê khai 

tài sản trong năm nay dưới dạng bất 

động sản hay cổ phiếu hoặc các tài 

khoản ở ngân hàng nước ngoài mà 

trước đó họ đã giấu giếm nhà chức 

trách. 

 

ĐIỆN KREMLIN ĐÓNG 

CỬA VỚI DU KHÁCH VÀO 

NGÀY QUỐC KHÁNH NGA 

Trong tuần này, ngƣời dân 

Nga đƣợc nghỉ trong suốt 3 ngày 

cuối tuần (12, 13, 14/6) nhân kỷ 

niệm Ngày Quốc khánh Nga 

(12/6/2015). 

Cũng trong ngày thứ sáu 12/6/ 

2015, khu vực điện Kremlin đóng 

cửa, không đón du khách tham quan 

để phục vụ các hoạt động xã hội 

nhân dịp lễ Quốc Khánh (Riêng 

khách theo nhóm có hướng dẫn viên 

tham quan Quỹ Kim cương và Cung 

điện vũ khí vẫn được vào các điểm 

này qua cổng tháp Borovitskaya).  

Ngày nước Nga (ngày 12 tháng 

6) (День России), hay còn được 

xem là Ngày quốc khánh LB Nga - 

День независимости) là một trong 

những ngày lễ lớn của Liên bang 

Nga. 

Ngày 12 tháng 6 năm 1990, lần 

đầu tiên Đại biểu của Quốc hội  

(РСФСР - Росси́йская Сове́тская 

Федерати́вная Социалисти́ческая 

Респу́блика) thông qua "Tuyên bố 

chủ quyền nhà nước". 

Ngày 12 tháng 6 là ngày lễ từ 

năm 1992 của Liên bang Nga, sau 

sự kiện của mùa thu năm 1993, 

ngày lễ này đã được phê duyệt lại 

(năm 1994) theo Nghị định của 

Tổng thống Nga Boris Eltsin như là 

"Ngày Tuyên bố về chủ quyền của 

Nhà nước Nga"  
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NGA KHẲNG ĐỊNH VAI TRÕ CỦA BRICS 

Mỹ mưu toan phân chia lại thị 

trường thế giới nhằm loại bỏ các 

nước Nhóm các nền kinh tế mới 

nổi hàng đầu thế giới (BRICS, 

gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, 

Nga và Nam Phi). Đây là tuyên bố 

của Chủ tịch Đuma quốc gia (Hạ 

viện) Nga Sergei Naryshkin tại 

diễn đàn nghị viện các nước 

BRICS diễn ra ngày 8/6 tại Mos-

kva. 

Ông Naryshkin cho rằng Mỹ đã 

ngấm ngầm tiến hành đàm phán các 

hiệp định toàn cầu - như hiệp định 

đối tác thương mại xuyên Thái Bình 

Dương và Đại Tây Dương - mà 

không có sự tham gia của các nước 

thành viên BRICS và nhiều nước 

khác thuộc Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO). Theo ông, thực chất, 

người ta đang soạn thảo những quy 

định mới có khả năng tác động đến 

tình hình thương mại toàn cầu, phân 

chia lại thị trường và thay đổi cán 

cân cạnh tranh hiện nay.  

Tuy nhiên, Chủ tịch Đuma quốc 

gia Nga bày tỏ tin tưởng rằng sự 

hợp tác giữa các nghị viện BRICS 

sẽ mở ra những cơ hội mới cho đối 

thoại quốc tế trung thực và có thể 

đưa ra những phản ứng thích đáng 

đối với những thách thức hiện nay. 

Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng 

liên bang) Nga Valentina Matvien-

ko cho rằng BRICS là một nhân tố 

quan trọng nhất trong sự phát triển 

thế giới và giải quyết các vấn đề 

toàn cầu.  

Trong khi đó, điện Kremlin cùng 

ngày dẫn lời Tổng thống Nga Vla-

dimir Putin nhấn mạnh cuộc đối 

thoại trực tiếp liên nghị viện giữa 

các nước BRICS là bước đi quan 

trọng và kịp thời trong việc phát 

triển 5 quốc gia thành viên.  

Đăng tải trên mạng xã hội Twit-

ter ngày 8/6, Chủ tịch Ủy ban các 

vấn đề quốc tế của Đuma quốc gia 

Nga Aleksey Pushkov nhận định 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 

các nước BRICS trong tương lai sẽ 

vượt các quốc gia thuộc Nhóm 7 

nước công nghiệp phát triển (G7).  

BRICS bao trùm 26% tổng diện 

tích toàn cầu và 42% dân số thế 

giới. GDP của các nước thành viên 

chiếm 25% tổng GDP thế giới và 

15% tổng kim ngạch thương mại 

toàn cầu. Tổng dự trữ ngoại tệ của 

các nước BRICS lên tới 4.400 tỷ 

USD, trong đó Trung Quốc chiếm 

khoảng 3/4. 

Đài Sputnik của Nga trong thời 

gian vừa qua có bài viết cho biết, 

danh sách các loại vũ khí Việt 

Nam mua của Nga thật ấn tượng. 

Trong danh sách này có các loại 

tàu ngầm mà phương Tây gọi là 

"Hố đen trong đại dương" vì độ ồn 

cực thấp, làm giảm đến mức tối 

thiểu khả năng bị đối phương phát 

hiện.  

Máy bay tiêm kích Su có công 

suất và khả năng cơ động vượt trội 

so với máy bay MiG của Liên Xô 

nổi tiếng trên bầu trời trong chiến 

tranh Việt Nam thời chống Mỹ.  

Các hệ thống tên lửa phòng 

không Tor, Buk và C-300 - phiên 

bản cải tiến của SAM Dvina – đã 

từng bắn rơi hơn 1.300 máy bay Mỹ 

ở miền Bắc Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ.  

Bên cạnh đó còn có các tên lửa 

bờ biển Bastion, mỗi tổ hợp có thể 

bảo vệ hơn 6km bờ biển và kiểm 

soát vùng biển có diện tích 200.000 

km2. Không lực lượng hải quân nào 

trên thế giới có phương tiện hiệu 

quả để đối phó với tên lửa Bastion 

này. 

Để bảo vệ lãnh hải, Việt Nam đã 

có hai tàu tuần tra Svetlyak của 

Nga, với trọng lượng rẽ nước 375 

tấn, dài 50 mét. Các tàu này đạt tốc 

độ lên đến 56 km/giờ và hoạt động 

rất tốt. 

Sau khi làm quen với tàu tên lửa 

Molnya của Nga, lãnh đạo Việt 

Nam đã thiết lập việc sản xuất các 

tàu này tại TP.Hồ Chí Minh theo 

giấy phép của Nga. 

Để tìm kiếm và tiêu diệt các mục 

tiêu trên mặt nước, dưới nước và 

trên không, có các tàu tuần tra 

Gepard của Nga. Các tàu này được 

trang bị bốn bệ phóng chống hạm 

và hai bệ phóng chống tên lửa, pháo 

76-mm và trực thăng.  

Hai chiếc Gepard đã được đưa về 

Việt Nam, hai chiếc nữa chuẩn bị 

bàn giao, nhưng Việt Nam đã bày tỏ 

sự quan tâm đến việc mua cặp tàu 

thứ ba loại này. 

Mặc dù chất lượng tốt, nhưng giá 

vũ khí của Nga thấp hơn so với bất 

cứ nơi nào khác trên thế giới, và 

điều đó không ảnh hưởng đến chất 

lượng. 

Vũ khí Nga phù hợp với học  

thuyết quân sự Việt Nam và chiến 

thuật của quân đội Việt Nam, như 

thực tế đã chứng minh trong suốt 

hai cuộc kháng chiến chống xâm 

lược thời hiện đại.  

ĐÀI NGA: “VŨ KHÍ VIỆT NAM MUA CỦA NGA THẬT ẤN TƢỢNG“ 


