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Ngày 9/9, Tòa án Nhân dân Tối cao đã long trọng 

tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 

(13/9/1945 -13/9/2015). Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung 

ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng đã nhấn nút công bố chính thức thực hiện Cơ 

chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật Cơ 

chế một cửa ASEAN (ASW). 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa 

Kỳ, sáng 8/9 theo giờ Washington DC (tức đêm 8/9 

theo giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng đã gặp Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Jim 

Yong Kim và dự hội thảo về Việt Nam do WB tổ chức 

với chủ đề "Vai trò ngày càng tăng của Quốc hội Việt 

Nam đối với sự phát triển của đất nước." 

Tối ngày 8/9 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm lần 

thứ 58 Quốc khánh Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và chúc 

mừng những thành tựu to lớn của Malaysia trong thời 

gian vừa qua. 

Sáng 9/9, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ 

Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh 

Lâm Đồng khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa 

của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Triển lãm giới thiệu gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, 

hiện vật, ấn phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam 

đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng 

biển, đảo khác trên Biển Đông. 

Sáng 9/9, Binh chủng Thông tin Liên lạc tổ chức 

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội TTLL (9-

9-1945/9-9-2015) và đón nhận Huân chương Độc lập 

hạng nhất. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy 

viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự 

và phát biểu. Cùng dự còn có Trung tướng Võ Văn 

Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng... 

Chiều ngày 8/9, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng 

Đinh La Thăng đã có buổi tiếp và làm việc với ông 

David Devine - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại 

Việt Nam và Phó Chủ tịch phát triển kinh doanh của 

Visual Defence Services (VDS) Anatolii Mukhin về các 

giải pháp an ninh sân bay. 

Tp Hà Nội: Sáng nay 9/9, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã yêu cầu 

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo làm rõ 

thông tin về hiện tượng "chạy" viên chức giáo dục 

được nêu trên báo Phụ nữ Online. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng nay 8/9, hơn 2.300 thanh 

niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2015 của 

TPHCM đã lên đường nhập ngũ. Bí thư Thành ủy Lê 

Thanh Hải đã tham dự Lễ Giao nhận quân và động 

viên các tân binh trước giờ lên đường. 

Nghệ An: Sáng ngày 8/9, dưới sự chủ trì của đồng 

chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm 

việc để nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức Hội 

nghị xúc tiến quảng bá tuyến du lịch đường bộ và 

đường hàng không Việt Nam – Lào – Thái Lan tại tỉnh 

Khỏn Kèn, Vương quốc Thái Lan. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 8/9, Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về 

dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ông Nguyễn Nho 

Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. 

Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 8/9, đoàn cán bộ cấp cao 

của Tập đoàn Dầu mỏ Cô-oét (KPC) và Công ty Dầu 

mỏ quốc tế Cô-oét (KPI), do ông Al Adsani, Phó Chủ 

tịch KPC, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm 

việc tại Thanh Hóa 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 8/9, đồng chí Nguyễn 

Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp 

ngài Douglas Barner, Tổng lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí 

Minh, Giám đốc cơ quan Thương mại và Đầu tư 

Vương quốc Anh tại Việt Nam đến trao đổi thảo luận 

về cơ hội hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu 

tư Vương quốc Anh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng ngày 8/9, Hội đồng nghĩa vụ 

Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 2 

năm 2015 tại 6 địa phương: TX Hồng Lĩnh, Lộc Hà, 

Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ 

Anh và huyện Kỳ Anh với tổng số 450 tân binh. 

Tỉnh Hà Nam: Chiều ngày 8/9, Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị bất thường kiện toàn 

chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh khóa 

XV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới và thiên tai đã tác động nặng 

nề đến tình hình kinh tế - xã hội 

Việt Nam. Đời sống của các tầng 

lớp nhân dân lao động hết sức 

điêu đứng. 

Thêm vào đó, các vụ bắt bớ, đàn 

áp của chính quyền thực dân diễn ra 

tàn bạo trên khắp cả nước, đặc biệt 

sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái của 

Việt Nam Quốc dân đảng Bầu 

không khí chính trị Việt Nam càng 

trở nên ngột ngạt. Vào thời điểm đó 

ngọn cờ giải phóng dân tộc được 

giai cấp công nhân, đứng đầu là 

Đảng Cộng sản Việt Nam giương 

cao. Sau khi hợp nhất, Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã trở thành một 

chính đảng thống nhất về tổ chức và 

đúng đắn về cương lĩnh chính trị, đã 

nhanh chóng tập hợp lực lượng, 

phát động và lãnh đạo quần chúng 

đấu tranh. 

Mở đầu là hàng loạt cuộc đấu 

tranh của công nhân các nhà máy xi 

măng Hải Phòng, dệt Nam Định, 

Hãng dầu Xôcôni (Sài Gòn), đồn 

điền cao su Dầu Tiếng (Thủ Dầu 

Một). Tiếp đến là các cuộc đấu 

tranh của 3.000 công nhân đồn điền 

cao su Phú Riềng, của 4.000 công 

nhân nhà máy dệt Nam Định (tháng 

4 - 1930), của nhà máy xe lửa Dĩ 

An, nhà máy diêm, nhà máy cưa 

Bến Thủy, nhà máy Ba Son, khu 

mỏ Mông Dương. Cùng với các 

cuộc đấu tranh của giai cấp công 

nhân còn có những cuộc đấu tranh 

của nông dân và các tầng lớp nhân 

dân lao động khác. 

Những cuộc đấu tranh đó là 

khúc dạo đầu của cao trào cách 

mạng rộng lớn dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nhân ngày Quốc tế Lao động 1-

5, lần đầu tiên một phong trào đấu 

tranh có quy mô toàn quốc được 

phát động. 

Ở Nam Kỳ, công nhân nhà máy 

điện Chợ Quán (Sài Gòn), nhà máy 

xe lửa Dĩ An đấu tranh. 

Ở Trung Kỳ, nông dân các tỉnh 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 

Nam đến các tỉnh cực nam như 

Khánh Hòa, Bình Thuận đã nổi dậy 

đấu tranh. 

Ở Bắc Kỳ, khu mỏ Hồng Gai trở 

thành nơi đấu tranh quyết liệt giữa 

công nhân và giới chủ. Cuộc đấu 

tranh của nông dân đã diễn ra ở 

Thái Bình, Hà Nam, Kiến An. 

 Sau ngày 1 - 5 cho đến tháng 8 - 

1930, công nhân khu công nghiệp 

Vinh - Bến Thủy tiếp tục đấu tranh 

hết sức sôi nổi. Ngày 27 - 6, được 

sự phốt hợp tổ chức của các Công 

hội đỏ, một cuộc biểu tình lớn được 

tổ chức với sự tham gia của hầu hết 

công nhân các nhà máy thuộc khu 

công nghiệp Vinh - Bến Thủy. 

Ngày 2 – 8, cuộc tuần hành thị uy 

của công nhân nhà máy xe lửa 

Trường Thi, nhà máy diêm đã kéo 

theo cuộc đình công hưởng ứng của 

công nhan nhiều nhà máy khác. 

Hòa nhịp với phong trào đấu 

tranh của công nhân, nông dân 

Nghệ -Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc 

biểu tình có vũ trang tự vệ kéo đến 

các huyện đường Can Lộc ngày 4-8, 

Nam Đàn ngày 6-8, Thanh Chương 

ngày 12-8, Nghi Lộc ngày 29-8, 

Nam Đàn (30-8). 

Đến tháng 9 phong trào đấu 

tranh lên tới đỉnh điểm. Ngày 1- 9 -

1930, 20.000 nông dân Thanh 

Chương biểu tình đòi giảm thuế, thả 

tù chính trị. Lính Pháp nổ súng, 

những đoàn ngư¬ời biểu tình kết 

thành đội ngũ tiến vào huyện 

đường, phá nhà giam, giải phóng tù 

nhân, đốt dinh tri huyện cùng với 

giấy tờ, sổ sách trong đó. Bọn hào 

lý, địa chủ bỏ chạy. Đại bộ phận các 

thôn xã thuộc huyện Thanh 

Chương, chính quyền tay sai tan rã. 

Nhân dân xã Võ Liệt (Thanh 

Chương) tự đứng ra tổ chức, điều 

hành công việc trong thôn xã. 

Thắng lợi của phong trào nông 

dân Thanh Chương đã góp phần 

khích lệ các, cuộc đấu tranh ở các 

nới khác. Từ ngày 5-9 đến ngày 11-

9 nông dân các huyện Anh Sơn, 

Diễn Châu, Can Lộc, Nam Đàn, 

Nghi Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... 

nổi dậy với một khí thế mới , một 

quyết tam mới. Những cuộc xung 

đột đổ máu giữa những người biểu 

tình với binh lính, cảnh sát diễn ra 

thường xuyên hơn. 

Trên cơ sở phân tích tình hình 

thế giới và Đông Dương, vận dụng 

những nguyên lý phổ biến của chủ 

nghĩa Mác - Lênin và đề cương 

cách mạng thuộc địa của Quốc tế 

Cộng sản, Luận cương (chính trị đã 

xác định những vấn đề chiến lược 

và sách lược của cách mạng Đông 

Dương. Luận cương xác định cách 

mạng Đông Dương là cuộc cách 

mạng tư sản dân quyền do giai cấp 

công nhân lãnh đạo là thời kỳ dự bị 

để làm xã hội cách mạng, bỏ qua 

thời kỳ tư bản chủ nghĩa phát triển 

tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhiệm vụ của cách mạng Đông 

Dương thời kỳ đầu là đánh đổ đế 

quốc Pháp giành độc lập dân tộc và 

đánh đổ phong kiến mang lại ruộng 

cho dân cày. Luận cương đã xác 

định : "Giai cấp vô sản và nông dân 

là hai lực lượng chính, nhưng vô 

sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách 

mạng mới thắng lợi được và cuối 

cùng, Luận cương đã xác định 

phương pháp giành chính quyền là 

khởi nghĩa vũ trang. 

Luận cương chính trị tháng 10- 

1930 đã xác định được một số vấn 

đề có tầm chiến lược của cách mạng 

Đông Dương . Nó góp một phần 

quan trọng vào kho tàng lý luận 

cách mạng Việt Nam, trang bị cho 

những ng¬ười cộng sản Đông 

Dương vũ khí tư tưởng sắc bén để 

đấu tranh thắng lợi với các loại tư 

tưởng phi vô sản khác. 

Từ năm 1931 , thực dân Pháp và 

tay sai đã thực hiện một cuộc khủng 

bố tàn bạo ở Nghệ- Tĩnh. Đồn bốt 

được dựng lên, ...Xem tiếp trang 5 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT – NGHỆ TĨNH 

KỶ NIỆM 85 NĂM XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH (12/9/1930-12/09/2015) 
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 KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTTQVN (10/9/1955-10/09/2015) 

Trong cuộc đấu tranh giành 

độc lập dân tộc, cũng nhƣ công 

cuộc xây dựng đất nƣớc thời kỳ 

mới, Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

vẫn luôn đóng một vai trò quan 

trọng là chỗ dựa vững chắc của 

nhà nƣớc, để động viên toàn dân 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 

tên chung cho nhiều hình thức tổ 

chức được thành lập trong những 

giai đoạn khác nhau. Trong từng 

giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam luôn giữ một vai trò quan 

trọng trong công cuộc đấu tranh 

giành độc lập cho dân tôc. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có 

tiền thân là Hội Phản đế đồng minh 

(18/11/1930) đã gây được cao trào 

phản đế mạnh mẽ trong cả nước, có 

ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng 

lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng 

thành về nhận thức và chỉ đạo thực 

tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam 

trong quá trình tổ chức và xây dựng 

một mặt trận dân tộc thống nhất. 

Trong thời kỳ đấu tranh giành 

chính quyền (1930 - 1945) trong 

từng giai đoạn lịch sử Đảng đã lần 

lượt thành lập các mặt trận nhằm 

đáp ứng cho nhu cầu cách mạng. 

Trong giai đoạn đấu tranh đòi dân 

chủ 1936-1939 lần lượt các mặt trận 

ra đời, đó là Mặt trận Thống nhất 

nhân dân phản đế Đông Dương (sau 

đổi tên thành Mặt trận thống nhất 

dân chủ Đông  Dương, gọi tắt là 

Mặt trận dân chủ Đông Dương), 

Mặt trận Dân tộc thống nhất phản 

đế. Bước sang giai đoạn đấu tranh 

chuẩn bị giành chính quyền là sự 

thành lập Mặt trận Việt Nam độc 

lập Đồng Minh (gọi tắt là Mặt trận 

Việt Minh) (19/5/1941).  

Trong giai đoạn chống thực dân 

Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. 

Ngày 29/5/1946 Hội liên hiệp quốc 

dân Việt Nam (Hội Liên Việt) thành 

lập… Thực hiện lời kêu gọi “Toàn 

quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và 

Hội Liên Việt đã ra sức tuyên 

truyền vận động nhân dân tham gia 

kháng chiến. Ngày 3/3/1951, Đại 

hội toàn quốc Mặt trận thống nhất 

Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt 

trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam 

(gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) thông 

qua Tuyên ngôn, Chính Cương của 

mặt trận. Mục đích phấn đấu của 

mặt trận Liên Việt là: “Tiêu diệt 

thực dân pháp xâm lược, đánh bại 

bọn can thiệp Mĩ…”Qua 9 năm 

kháng chiến, Mặt trận Liên Việt trở 

thành “Một trong những trụ cột của 

Nhà nước dân chủ nhân dân, là sức 

mạnh vô biên của cuộc kháng 

chiến, kiến quốc…”. 

Sau năm 1954, đế quốc Mỹ và 

bè lũ tay sai phá hoại Hiệp định 

Giơnevơ chiếm đóng miền Nam, 

chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng 

Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ 

chiến lược là tiến hành cách mạng 

XHCN ở miền Bắc và hoàn thành 

cách mạng dân tộc dân chủ ở miền 

Nam, thực hiện thống nhất nước 

nhà.Trong bối cảnh đó, 

ngày10/9/1955 Đại hội Mặt trận 

Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội 

đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và thông qua Cương 

lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình trong 

cả nước để đấu tranh chống đế quốc 

Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một 

nước Việt Nam hòa bình, thống 

nhất, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh. 

Tiếp đó, ngày 20/12/1960, Mặt 

trận Dân tộc giải  phóng miền Nam 

Việt Nam ra đời với bản Tuyên 

ngôn và Chương trình hành động 10 

điểm, nội dung cơ bản là đoàn kết 

rộng rãi các tầng lớp nhân dân với 

mục tiêu đấu tranh “Phải hoà bình! 

Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải 

cơm no, áo ấm! Phải hoà bình! 

Thống nhất tổ quốc!” nhằm đánh đổ 

chế độ độc tài tay sai của đế quốc 

Mỹ. 

Ngày 20/4/1968 trên cơ sở thắng 

lợi và khí thế của Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân 1968, Liên minh 

các lực lượng dân tộc dân chủ và 

hoà bình Việt Nam ra đời, nhằm 

đoàn kết, tranh thủ thêm tầng lớp trí 

thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành 

thị, mở rộng thêm lực lượng trên 

mặt trận chống Mỹ và các thế lực 

tay sai. 

Sau khi Việt Nam thống nhất, 

các lãnh đạo của 3 tổ chức chính trị 

ngoại vi hợp pháp đang tồn tại ở 

Việt Nam gồm Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam, Liên 

minh các lực lượng Dân tộc Dân 

chủ và Hòa bình Việt Nam đã họp 

từ 31 tháng 1 đến 4 tháng 2 năm 

1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, 

thống nhất ba tổ chức này thành 

một tổ chức chính trị duy nhất lấy 

tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Trải qua 85 năm (1930-2015) từ 

khi hình thành và phát triển, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn 

làm tròn được vai trò của mình, 

trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể 

đã động viên, khích lệ và dẫn dắt 

nhân dân ta đấu tranh trong công 

cuộc giành độc lập cho dân tộc. 

Trong bối cảnh hiện tại, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam vẫn là chỗ dựa 

vững chắc để đất nước tiến lên con 

đường công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, hòa nhập với xu thế phát triển 

của thế giới. 

THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
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Chiều ngày 5 /9/2015, Hội Phật 

tử Việt Nam tại Liên bang Nga đã 

tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 

2015 (Phật lịch 2559) tại Niệm 

Phật Đường trong Tổ hợp đa 

chức năng Hà Nội - Moskva. 

Đại lễ Vu lan Báo hiếu của bà 

con phật tử Việt Nam tại Liên bang 

Nga năm nay được tổ chức một 

cách trọng thể dưới sự chủ trì của 

Hòa thượng Thích Lưu Thanh, dẫn 

đầu Đoàn Hoằng pháp Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Đến dự Đại lễ có Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn,  đại diện các đoàn thể 

và gần 400 bà con cộng đồng người 

Việt Nam đang làm ăn , sinh sống 

và học tập tại LB Nga. 

Trong  Đại lễ Vu Lan năm nay, 

ngoài các nghi lễ trang nghiêm như 

niệm Phật, tụng Kinh Vu lan, dâng 

hoa cúng dường.., còn có các nghi 

lễ đầy ý nghĩa như dâng trà, dâng 

cơm, bày tỏ niềm tôn kính, hiếu 

nghĩa tới các bậc sinh thành. Nghi 

thức "bông hồng cài áo" cũng khiến 

cho những người con xa xứ vô cùng 

xúc động khi nhớ đến cha mẹ ở quê 

nhà, hoặc đã quy tiên. 

Trong không khí trang trọng, 

thành kính, bà con được nghe Hòa 

Thượng Thích Lưu Thanh thuyết 

pháp về ơn nghĩa sinh thành và bổn 

đạo làm con đối với cha mẹ, noi 

theo tấm gương hiếu hạnh của Tôn 

giả Mục Kiền Liên. Đạo hiếu ấy đã 

thấm sâu vào lòng mỗi người và với 

tinh thần tri ân và báo ân theo lời 

Phật dạy đã tạo nên truyền thống 

“uống nước nhớ nguồn” trong  tâm 

trí những người con đất Việt xa 

quê. 

Cũng như các năm trước, Đại lễ 

Vu Lan tại Moskva đã thu hút nhiều 

bạn trẻ người Việt tham dự.  “Tổ 

chức Đại lễ Vu Lan, chúng tôi nhắc 

nhở các cháu nhớ về nguồn gốc của 

mình, bắt đầu từ lòng biết ơn cha 

mẹ, ông bà, tổ tiên."- Phật tử Minh 

Lạc, một thành viên Ban tổ chức 

phát biểu. Đại lễ Vu Lan giờ đây đã 

dần trở thành một hoạt động mang 

đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, 

vừa đáp ứng được nhu cầu tín 

ngưỡng của bà con, vừa là dịp để 

bày tỏ niềm tôn kính, hiếu nghĩa tới 

các bậc sinh thành, mang đến cho 

những người con xa xứ cảm giác 

xúc động như đang được sống tại 

quê nhà. 

ĐẠI LỄ VU LAN 2015 TẠI MOSKVA 

Tháng 5/2015 Việt Nam và các 

nƣớc thuộc Liên minh Kinh tế Á 

Âu (gồm Nga, Belarus, 

Kazakhstan, Armenia, 

Kyrgyzstan) đã ký Hiệp định 

thƣơng mại tự do. Đây là Hiệp 

định thƣơng mại quan trọng 

chiến lƣợc, tạo điều kiện để 

doanh nghiệp Việt Nam chiếm 

lĩnh thị trƣờng hơn 175 triệu dân 

với GDP hơn 2500 tỷ USD của 

Liên minh kinh tế Á Âu. Theo đó 

các bên sẽ mở cửa thị trƣờng, 

miễn giảm thuế đối với gần 90% 

dòng thuế, tƣơng đƣơng 90% kim 

ngạch thƣơng mại. Liên minh 

Kinh tế Á Âu sẽ miễn giảm đáng 

kể thuế nhập khẩu đối với các 

mặt hàng thế mạnh của Việt Nam 

nhƣ nông thủy hải sản, dệt may, 

da giầy, đồ gỗ… Ƣớc tính xuất 

khẩu của Việt Nam sang LB Nga 

và Liên minh Kinh tế Á Âu tăng 

khoảng 18-20%/năm.  

Thực hiện chương trình hỗ trợ 

nâng cao khả năng xuất khẩu và tìm 

kiếm thị trường cho doanh nghiệp 

tại thành phố Hồ Chí Minh cũng 

như các tỉnh lân cận, nhằm giúp các 

doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt nhu 

cầu thị trường, Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp 

với Đại sứ quán Việt Nam tại LB 

Nga và công ty INCENTRA tổ 

chức “Hội nghị xúc tiến thương 

mại, du lịch và đưa hàng Việt Nam 

sang LB Nga” trong khuôn khổ 

chuyến khảo sát LB Nga vào trung 

tuần tháng 9/2015. 

Hội nghị cũng là sự kiện mở đầu 

cho chuỗi các hoạt động chuẩn bị 

cho Hội chợ bán hàng - Hàng Việt 

Nam chất lượng cao lần đầu tiên 

được tổ chức tại Mátxcơva   từ 

12/11-12/12/2015 tại Tổ hợp đa 

chức năng Hà Nội-Mátxcơva.  

Tham dự Hội nghị sẽ có hơn 120 

đại biểu là đại diện của thành phố 

Hồ Chí Minh và 50 doanh nghiệp 

tiêu biểu, hơn 150 đại biểu là các 

nhà doanh nghiệp, lãnh đạo các 

công ty, hiệp hội ngành nghề của 

LB Nga có quan tâm đến thị trường 

và hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.  

Đây là cơ hội quý báu để các 

doanh nghiệp Việt Nam và LB Nga 

có cơ hội trao đổi, thảo luận trực 

tiếp về khả năng đầu tư, kết nối 

cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, cũng 

như tìm kiếm cơ hội kết nối giao 

thương. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp trong nước cũng có điều 

kiện kết nối với hơn 80.000 kiều 

bào đang làm ăn sinh sống tại LB 

Nga. 

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐƢA HÀNG VIỆT NAM SANG LB NGA 
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ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

Sáng 7-9, tại Hà Nội, Đài Tiếng 

nói Việt Nam đã long trọng tổ 

chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày 

thành lập (7-9-1945 / 7-9-2015) và 

đón nhận Huân chương Độc lập 

hạng nhất lần thứ hai.  

Tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc Đài 

Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng 

Tiến đã đọc diễn văn ôn lại truyền 

thống vẻ vang của Đài Tiếng nói 

Việt Nam trong 70 năm qua. Trong 

những ngày sục sôi của Cách mạng 

Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã chỉ thị thành lập Đài Phát thanh 

quốc gia. Chỉ 5 ngày sau khi khai 

sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa, đúng 11 giờ 30 phút ngày 7-9-

1945, Đài Tiếng nói Việt Nam đã 

chính thức phát sóng, đánh dấu sự 

ra đời của Đài phát thanh tiếng Việt 

đầu tiên trên thế giới, đồng thời ra 

đời thể loại báo chí mới: báo nói – 

phát thanh của nước ta. Qua hai 

cuộc kháng chiến thần thánh của 

dân tộc, vượt qua nhiều khó khăn, 

gian khổ, hy sinh, Đài Tiếng nói 

Việt Nam đã phát sóng thường 

xuyên, liên tục, bảo đảm nhiệm vụ 

chính trị quan trọng, là cầu nối giữa 

Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây 

dựng đất nước, đặc biệt là trong 

công cuộc đổi mới, Đài Tiếng nói 

Việt Nam luôn thể hiện vai trò xung 

kích, phản ánh trung thực, có tính 

định hướng về mọi mặt đời sống 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

của đất nước và quốc tế.  

Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt 

Nam hội đủ 4 loại hình báo chí: 

Phát thanh, truyền hình, báo viết và 

báo điện tử; mỗi ngày phát sóng 

trên 600 giờ với hơn 250 chương 

trình phục vụ mọi đối tượng, đã phủ 

sóng phát thanh hơn 97,4% địa bàn 

dân cư trong nước, một vùng rộng 

lớn trên biển Đông và thế giới.  

Với bề dày truyền thống và 

những thành tích đạt được, Đài 

Tiếng nói Việt Nam đã vinh dự 

được Đảng, Nhà nước trao tặng 

nhiều huân, huy chương và danh 

hiệu cao quý: Huân chương Sao 

Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 

Huân chương Độc lập hạng nhất...; 

danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, danh hiệu Anh 

hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày 

thành lập, Đài Tiếng nói Việt Nam 

vinh dự đón nhận Huân chương 

Độc lập hạng nhất lần thứ hai. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó thủ 

tướng Vũ Đức Đam chúc mừng, 

biểu dương các thế hệ các cán bộ, 

phóng viên, biên tập viên, phát 

thanh viên của Đài Tiếng nói Việt 

Nam trong 70 năm qua đã cùng 

toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua 

nhiều khó khăn thử thách, đi đến 

những thắng lợi vẻ vang trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát 

triển đất nước.  

Trong thời đại công nghệ thông 

tin, đứng trước thời cơ, cũng như 

yêu cầu đổi mới về mọi mặt, Đài 

Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục 

tăng cường hợp tác, huy động mọi 

nguồn lực để trở thành tập đoàn 

truyền thông mạnh của quốc gia và 

khu vực.  

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ...tiếp theo trang 2 

....những đơn vị lính lê dương, 

lính khố đỏ được điều tới lệnh thiết 

quân luật được ban bố, cùng lúc, 

chúng sử dụng những thủ đoạn 

thâm độc như tổ chức "rước cờ 

vàng" "nhận thẻ quy thuận", tung 

các loại sách báo vu cáo chủ nghĩa 

cộng sản, ráo riết truy lùng, bắt bớ 

các chiến sĩ cộng sản và những 

người yêu nước. 

Mặc dù quần chúng cách mạng 

đã tích cực đấu tranh chống mọi thủ 

đoạn đàn áp, lừa bịp của địch, 

nhưng do lực lượng không cân sức, 

phong trào Nghệ - Tĩnh dần dần đi 

xuống. 

Cao trào cách mạng 1930 - 1931 

với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ- Tĩnh 

chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, 

nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn. 

Cao trào cách mạng cùng sự ra đời 

của chính quyền Xô Viết là kết tinh 

sức mạnh to lớn của khối liên minh 

công nông do giai cấp công nhân 

lãnh đạn, "đã chứng tỏ tinh thần 

oanh liệt và năng lực cách mạng 

của nhân dân lao động Việt Nam. 

Phong trào tuy thất bại, nhưng nó 

rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách 

mạng tháng Tám thắng lợi sau 

này" (l). 

Và cũng qua "cuộc chiến đấu 

xung thiên" của giai cấp công nhân 

và nhân dân lao động Việt Nam mà 

những người cộng sản và nhân dân 

lao động trên toàn thế giới biết tới 

dân tộc ta. Quốc tế Cộng sản đã 

khẳng định : "Phong trào cách 

mạng bồng bột trong cả xứ Đông 

Dương đã góp phần tăng thêm ảnh 

hưởng cộng sàn trong các xứ thuộc 

địa, nhất là các nước phương Đông. 

Trong phiên họp ngày 11-4-1931. 

Hội nghị toàn thể lần thứ 11 Ban 

chấp hành Quốc tế Cộng sản đã ra 

quyết định công nhận Đảng Cộng 

sản Đông Dương là phân bộ độc lập 

trực thuộc Quốc tế Cộng sản. 
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Bên lề Diễn đàn Kinh tế 

phƣơng Đông (EEF) lần thứ nhất 

diễn ra tại thành phố Vladivostok 

thuộc vùng Viễn Đông của Liên 

bang Nga từ ngày 3-5/9, Bộ 

trƣởng Công Thƣơng Việt Nam 

Vũ Huy Hoàng đã có hàng loạt 

cuộc gặp với lãnh đạo trung ƣơng 

và địa phƣơng của Nga, bàn về 

triển vọng hợp tác kinh tế, 

thƣơng mại và đầu tƣ với khu vực 

này. 

Theo phóng viên tại Nga, ngày 

4/9, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng 

lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt 

Nam (PetroVietnam) đã gặp Bộ 

trưởng Năng lượng Nga Aleksandr 

Novak, thảo luận việc triển khai các 

biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác 

trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể là 

các dự án dầu khí tại Việt Nam và 

Liên bang Nga, đặc biệt là khả năng 

hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực dầu 

khí và cung ứng than, một số dự án 

nhiệt điện tại Việt Nam. 

Hai bên bày tỏ hài lòng với kết 

quả đạt được thời gian vừa qua, 

đồng thời khẳng định hợp tác năng 

lượng trong...Xem tiếp trang 8 

VIỆT NAM TÌM KIẾM CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI KHU VỰC VIỄN ĐÔNG CỦA NGA 

Hàng năm, có trên dƣới 

200.000 lƣợt du khách Nga đến 

thăm Nha Trang. Nhƣng theo 

những số liệu gần đây nhất, trong 

ba tháng đầu năm 2015, số lƣợng 

du khách Nga đến Việt Nam đã 

giảm tới 27% so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

Nguyên nhân của tình trạng này 

chủ yếu cũng vì đồng ruble mất giá 

bởi lệnh trừng phạt của phương Tây 

và giá dầu giảm. Đây là nội dung 

bài viết được đăng trên mạng ABC 

News của Australia. 

Tại Việt Nam, có rất nhiều dịch 

vụ nói tiếng Anh dành cho du 

khách: quán bar, nhà hàng, taxi, 

tour tham quan, thuê xe gắn máy. 

Nhưng khi đến thăm Nha Trang, đa 

phần các dịch vụ này được chào 

mời bằng tiếng Nga. Đi đâu cũng 

thấy bảng hiệu viết bằng tiếng Nga, 

thực đơn nhà hàng cũng vậy và các 

món ăn như pelmeni (một loại thức 

ăn theo kiểu Nga) hay là ragu thịt 

bò nấu sốt cà chua Stroganoff 

không phải là chuyện lạ ở Nha 

Trang. 

Theo bài báo, các khu nghỉ 

dưỡng (resort) xây dọc bãi biển Nha 

Trang làm cho người ta liên tưởng 

đến các khu nghỉ mát ở vùng Hắc 

Hải (Biển Đen), chỉ có điều là trong 

thời gian qua, lượng khách Nga đã 

giảm đáng kể, và đó không phải là 

“lỗi của Việt Nam” mà là hậu quả 

của cuộc xung đột tại Ukraine. 

Phương Tây đang áp dụng nhiều 

biện pháp trừng phạt kinh tế, khiến 

cho đồng ruble mất giá. 

Theo ông Colin Blackwell, giám 

đốc công ty Pegas Touristik, tuy 

công ty này vẫn tiếp tục bán tour đi 

du lịch tại Việt Nam, đưa du khách 

từ 25 thành phố Nga tới Nha Trang, 

nhưng hiện giờ Pegas Touristik 

buộc phải thu nhỏ lại một số dịch 

vụ để thích ứng với tình huống 

đồng ruble đang tuột giá. 

Cũng theo ông Colin Blackwell, 

so với tỷ giá đồng USD, sức mua 

trung bình của du khách Nga nay đã 

giảm đi một nửa. Có lẽ cũng vì thế 

mà họ chuyển sang đi những nơi 

khác, chẳng hạn như Ai Cập do 

chính quyền nước này có hình thức 

“trợ giá” đặc biệt, qua việc thanh 

toán chi phí nhiên liệu cho các hãng 

hàng không Nga chở khách tới Ai 

Cập. 

Về phần mình, ông Dmitri và ông 

Peter, làm việc cho một trung tâm 

hướng dẫn du khách tại Nha Trang, 

chủ yếu phục vụ khách nói tiếng 

Nga, cho biết thành phần du khách 

Nga “ít có tiền” không còn đến Việt 

Nam, chỉ còn giới khách hàng có 

tiền thì vẫn tiêu xài khá thoải mái. 

Tuy nhiên, theo ông Dmitri và 

Peter, tình hình hiện giờ vẫn còn đỡ 

hơn so với năm ngoái. Lượng du 

khách Nga tuy có giảm nhưng 

không giảm mạnh bằng số lượng 

khách Trung Quốc vào thời điểm 

tình hình Biển Đông căng thẳng. Họ 

hy vọng là Chính phủ Việt Nam sẽ 

có biện pháp thu hút khách Nga trở 

lại đất nước Đông Nam Á này. 

Ông Colin Blackwell cũng cho 

rằng tình hình chưa đến nỗi nghiêm 

trọng, với bằng chứng là các dự án 

xây cất resort và khách sạn tại Nha 

Trang vẫn tiến triển, chứ chưa có 

dấu hiệu giảm xuống. Theo số liệu 

tập đoàn địa ốc Savills Vietnam, 

sáu quần thể khách sạn cỡ 4 sao và 

5 sao sẽ ra đời từ giờ cho tới cuối 

năm nay. Các quần thể này sẽ tạo 

thêm 3.200 phòng mới để tiếp đón 

khách nước ngoài, cho dù trong 

năm qua, lượng du khách đặt phòng 

khách sạn tại Nha Trang đã giảm đi 

6%. Theo ông Colin Blackwell, 

trường hợp này đã từng xảy ra trong 

những năm trước. Khủng hoảng bất 

chợt ập đến thế nào rồi cũng sẽ qua. 

DU KHÁCH NGA GIẢM ĐẾN VIỆT NAM VÌ ĐỒNG RUBLE MẤT GIÁ 
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BÁO MỸ: ÔNG PUTIN ĐÃ 

CHIẾN THẮNG Ở UKRAINE 

Theo báo Washington Post, 

ông Putin trở thành ngƣời thắng 

cuộc trong cuộc chiến ở Ukraine. 

Cụ thể, báo này viết rằng, 

khoảng 1 năm trước, ông Putin phải 

đối mặt với một trong những quyết 

định quan trọng nhất trong sự 

nghiệp chính trị của mình: hoặc là 

thỏa hiệp với Tổng thống Ukraine 

Petro Poroshenko, hoặc là can thiệp 

quân sự. 

Chỉ trong vài tuần, ông Putin và 

ông Poroshenko đều thống nhất một 

lệnh ngừng bắn lỏng lẻo và cuối 

cùng đã không được các bên tuân 

thủ. Đầu năm nay, Thủ tướng Đức 

Angela Merkel đã nhanh chóng lập 

ra một hiệp ước mới, nhưng bà biết 

rằng thỏa thuận này phụ thuộc rất 

nhiều vào việc ông Poroshenko và 

chính phủ của ông sẽ chấp nhận 

quân ly khai ở Donetsk và Lugansk 

và trao quyền tự trị cho khu vực này 

hay không. 

Washington Post tin rằng, ông 

Putin giờ đây nắm Ukraine trong 

tay mình, và ông coi những đối thủ 

phương Tây là yếu ớt, mất đoàn kết 

và sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận 

mà ông muốn. 

 

BỘ TRƢỞNG NGA THĂM 

ĐẢO TRANH CHẤP VỚI NHẬT 

BẢN 

Theo hãng thông tấn Kyodo, 

ngày 7/9, Bộ trƣởng Giao thông 

Nga Maxim Sokolov đã tới đảo 

Kunashiri nằm trong quần đảo 

tranh chấp với Nhật Bản mà 

Moskva gọi là quần đảo Nam 

Kuril, trong khi Tokyo gọi là 

Vùng lãnh thổ phƣơng Bắc. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã có 

cuộc điện thoại với Đại sứ quán 

Nga tại Tokyo bày tỏ phản đối về 

động thái trên, nhấn mạnh rằng việc 

ông Sokolov thăm đảo trên "trái 

ngược với lập trường của Nhật Bản 

về quần đảo này và là hành động 

không thể chấp nhận được". 

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga đã 

bác bỏ sự phản đối này, tuyên bố 

rằng các bộ trưởng của Nga "có thể 

tự do di chuyển trên lãnh thổ Nga 

theo đúng chức trách của mình mà 

không cần sự cho phép của các 

quốc gia khác". 

Ông Sokolov thăm đảo 

Kunashiri trong khuôn khổ chuyến 

làm việc tại tỉnh Sakhalin. Dự kiến 

ông cũng sẽ thăm đảo Iturup mà 

Nhật Bản gọi là Etorofu, cũng nằm 

trong quần đảo tranh chấp trên. 

 

TỔNG THỐNG PHÁP MUỐN 

CHẤM DỨT TRỪNG PHẠT 

NGA 

Tổng thống Pháp Francois 

Hollande cho biết nếu thỏa thuận 

hòa bình Minsk về việc giải quyết 

cuộc khủng hoảng Ukraine đƣợc 

thực hiện thành công vào cuối 

năm nay thì châu Âu nên xem xét 

chấm dứt trừng phạt Nga. 

Pháp sẽ hỗ trợ hết mức để dỡ bỏ 

lệnh trừng phạt chống lại Nga nếu 

tiến trình hòa bình của Ukraine 

thành công, Hollande cho biết ngày 

7.9. Bộ tứ Normandy (gồm Nga, 

Đức, Pháp và Ukraine) dự định sẽ 

có thể tổ chức một phiên họp bàn 

trước các phiên họp của Đại hội 

Đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối 

tháng chín nhằm tìm giải pháp giải 

quyết khủng hoảng Ukraine trên 

tinh thần thỏa thuận Minsk. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

và Tổng thống Mỹ Barack Obama 

dự kiến sẽ gặp nhau và bàn luận 

giải quyết các vấn đề quốc tế đặc 

biệt là tại các điểm nóng như Syria, 

Ukraine, ngay trước phiên họp của 

Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào 

ngày 28.9. 

 

VÌ SAO NGA TỪ CHỐI GIA 

NHẬP OPEC? 

Ngày 7/9, tờ Lenta dẫn lời Chủ 

tịch Tập đoàn dầu khí Rosneft, 

Igor Sechin cho biết, Tổ chức các 

nƣớc xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) 

đã đề nghị Nga tham gia vào 

nhóm, song nƣớc này đã quyết 

định không tham gia mà chỉ là 

quan sát viên. 

Theo ông Igor Sechin, việc Nga 

thông qua quyết định không tham 

gia OPEC là vì một số lý do. Trong 

số đó có những sự khác biệt về 

công nghệ trong các phương pháp 

sản xuất dầu, cũng như thực tế là thị 

trường Nga ở khu vực này là gần 

như hoàn toàn tư hữu hóa, và chính 

phủ Nga có thể không trực tiếp 

kiểm soát như trong các nước 

OPEC đang làm. 

Cũng theo ông Sechin, các nước 

châu Âu là những người tiêu thụ 

chính dầu mỏ của Nga, đồng thời 

ông nhấn mạnh rằng "các thị trường 

đang phát triển của khu vực châu Á-

Thái Bình Dương (APR) là rất hấp 

dẫn". 
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Thời gian qua, sự mất giá liên 

tục của đồng RUB cùng với 

những hậu quả của nó đã khiến 

cho nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi 

về sự hồi phục của nền kinh tế 

Nga đến cuối năm 2015. Theo đó, 

nhiều nhà phân tích cho rằng, 

triển vọng thoát khỏi suy thoái 

ngay trong quý III nhƣ dự báo 

của Bộ Phát triển kinh tế Liên 

bang khó có thể trở thành hiện 

thực. 

Căn cứ vào các số liệu thống kê 

và tình hình thực tế hiện nay, nhiều 

chuyên gia cho rằng, từ nay đến 

cuối năm 2015, nền kinh tế Nga 

khó thoát khỏi tình trạng suy thoái. 

Đồng thời, các nhà phân tích cũng 

đưa ra 3 kịch bản có thể xảy ra đối 

với nền kinh tế. Cụ thể như sau: 

 

1. Kịch bản cơ bản 

Theo kịch bản này, nền kinh tế 

Nga sẽ chạm đáy trong quý 

III/2015. Trong đó GDP giảm 5,5% 

trong điều kiện giá dầu trung bình 

năm ở mức 57 USD/thùng. 

Đến quý IV/2015, tốc độ giảm 

của GDP sẽ chậm lại ở mức 4,1% 

với giá dầu trung bình khoảng 60 

USD. Khi đó, lạm phát sẽ ở mức 

14,5%. 

Theo các chuyên gia nhận định, 

khả năng xảy ra kịch bản này là 

50%. 

 

2. Kịch bản xấu 

Theo kịch bản này, GDP của Nga 

sẽ giảm 10% trong quý III và 7% 

trong quý IV/2015. Tính trong cả 

năm, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ là -

6,4%. Chỉ số lạm phát năm 2015 sẽ 

là 15,3%. Giá dầu giả định trong 

kịch bản này là 50 USD/thùng. 

Xác suất xảy ra kịch bản này là 

30%. 

 

3. Kịch bản lạc quan 

Kinh tế Nga sẽ thoát khỏi suy 

thoái và tăng trưởng vào quý 

IV/2015 với mức tăng 0,7%. Tính 

trong cả năm, GDP vẫn tăng trưởng 

-1,9%. Giá dầu căn cứ của kịch bản 

này là 75 USD/thùng. 

Khả năng xảy ra kịch bản này là 

20%./. 

 ...thời gian tới tiếp tục là một 

trong những lĩnh vực quan trọng 

nhất trong hợp tác kinh tế giữa Liên 

bang Nga với Việt Nam. 

Tại cuộc gặp ngày 5/9 với 

Thống đốc vùng Primorye Vladimir 

Miklushevsky,Bộ trưởng Vũ Huy 

Hoàng khẳng định quan hệ hai nước 

đang phát triển, đặc biệt trong lĩnh 

vực đầu tư, song tiềm năng còn rất 

lớn, cụ thể là tiềm năng hợp tác với 

vùng Viễn Đông của Nga. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ghi 

nhận Chính phủ Nga đặc biệt quan 

tâm phát triển vùng Viễn Đông và 

Việt Nam có thể hợp tác với khu 

vực này trong các lĩnh vực như 

năng lượng, chế biến gỗ, dệt may, 

nông nghiệp cũng như xuất khẩu 

nông sản. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đặc 

biệt nhấn mạnh tới vai trò của cảng 

biển tự do Vladivostok trong việc 

thông thương hàng hóa xuất khẩu 

sang Việt Nam và ngược lại, đồng 

thời bày tỏ mong muốn chính quyền 

vùng Primorye sẽ tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào 

khu vực này. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Vũ Huy 

Hoàng thừa nhận Nga và Việt Nam 

chưa tận dụng hết các các tiềm năng 

hợp tác về thương mại và kinh tế. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã mời 

Thống đốc Miklushevsky và các 

doanh nhân Primorye tới thăm Việt 

Nam để thảo luận về triển vọng hợp 

tác. 

Thống đốc Miklushevsky cảm 

ơn đoàn Việt Nam tham dự Diễn 

đàn Kinh tế phương Đông, ông cho 

biết ngoài tài nguyên thiên nhiên 

phong phú, vùng Viễn Đông đã 

hình thành nhiều điều kiện phát 

triển ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho 

cả các nhà đầu tư Nga lẫn nước 

ngoài hợp tác đôi bên cùng có lợi. 

Ông Miklushevsky nêu rõ vùng 

Primorye quan tâm tới phát triển 

công nghiệp nhẹ, chế biến gỗ và 

nông nghiệp và mời Việt Nam tham 

gia các Khu kinh tế phát triển vượt 

trội (TOR) tại vùng này. 

Trao đổi với phóng viên tại Nga, 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu và cạnh tranh về đầu 

tư và thương mại trên thế giới ngày 

càng gay gắt thì với tiềm năng, lợi 

thế và những bước đi rất đúng đắn, 

Liên bang Nga tiếp tục khẳng định 

sẽ hợp tác có hiệu quả với các đối 

tác trên thế giới. Đây là thông điệp 

rất đáng chú ý với thế giới. 

Ngoài ra, phía Nga cũng nhân 

dịp tổ chức EEF giới thiệu về tiềm 

năng, khả năng hợp tác của vùng 

Viễn Đông rộng lớn, có diện tích tự 

nhiên hơn 6 triệu km2 với khoảng 6 

triệu dân, tiềm năng rất lớn, khoáng 

sản rất nhiều, điều kiện vận tải 

đường thủy rất thuận lợi, rất gần với 

các nền kinh tế lớn trên thế giới và 

khu vực. 

 


