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Ngày 30/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật ông Alejandro 

Castro Espin, Thư ký Thường trực Ủy ban An ninh-

Quốc phòng Cuba, Đặc Phái viên của Chủ tịch Raul 

Castro và Đoàn đại biểu Cuba đang ở thăm làm việc 

tại Việt Nam. 

Chiều 30/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa 

Kỳ, bà Sally Jewell đang có chuyến thăm làm việc tại 

Việt Nam. 

Ngày 30/6, Tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo 

về đầu tư theo hình thức PPP với các Bộ, ngành, địa 

phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo 

hoàn thiện tổ chức, hệ thống số liệu và rà soát từng dự 

án, tỷ lệ thu hút vốn đầu tư… để đẩy mạnh hơn nữa 

việc triển khai mô hình đối tác công - tư (PPP).  

Chiều 30/6 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Vũ Văn Ninh đã tiếp ông Kim Chang-Soo, Tổng Giám 

đốc điều hành Công ty Bảo hiểm Samsung sang Việt 

Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. 

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Vũ Huy Hoàng đã trao Quyết định số 5939/QĐ-BCT bổ 

nhiệm ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN, 

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn này thay cho ông 

Phạm Lê Thanh nghỉ hưu theo chế độ. 

 Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị 

trao đổi kinh nghiệm thiết kế, thi công, quản lý chất 

lượng, xử lý hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt 

đường bê tông nhựa. 

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ 

chức Hội nghị triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm 

Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2015). Thượng tướng Nguyễn Thành 

Cung chủ trì hội nghị. 

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, 

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp 

cao Bộ Nội vụ Hoa Kỳ do bà Sally Jewell, Bộ trưởng 

dẫn đầu nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.  

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 30/6, Chủ tịch UBND 

TPHCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp về triển 

khai Hiệp định Thương mại đã ký kết giữa Việt Nam 

và các nước trong năm 2015. 

Tp Hà Nội: Chiều 30/6, tại buổi giao ban báo chí 

của Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND quận 

Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết về những tồn tại 

khó khăn, vướng mắc thực hiện GPMB dự án thoát 

nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên 

địa bàn quận Hoàng Mai. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 30/6, Tập đoàn Vingroup đưa 

vào hoạt động Trung tâm thương mại (TTTM)  

Vincom Ngô Quyền, Đà Nẵng. Tham dự lễ khai trương 

có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần 

Thọ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ 

Duy Khương. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 30/6, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng các lãnh đạo Ban 

tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Phó 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng dự. 

Tỉnh Thanh Hóa: Chiều 29/6, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền - Trưởng Ban Điều 

hành trại điêu khắc đá Quốc tế tại Thanh Hóa đã chủ trì 

cuộc họp thông qua kế hoạch hoạt động của Trại sáng 

tác Điêu khắc đá Quốc tế tại Thanh Hóa. Tham dự 

cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn 

vị liên quan. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều  30/6, các đồng chí lãnh 

đạo tỉnh: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân 

Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác của Công ty 

Liên doanh VSIP  để nghe báo cáo quy hoạch chi tiết 

Khu công nghiệp đô thị  tại Nghệ An, đồng thời trao 

giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này. 

Tỉnh Ninh Bình: Sáng 30/6, UBND tỉnh Ninh 

Bình phối hợp với Bộ GTVT tổ chức Lễ thông xe Dự 

án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 

(giai đoạn 1) và gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo 

QL10 đoạn Ninh Phúc – cầu Điền Hộ, tỉnh Ninh Bình. 

Dự án dài 6km đã về đích sớm 6 tháng so với kế 

hoạch. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƢ NGUYỄN VĂN LINH (1/7/1915-1/7/2015) 

Là học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, đồng chí 

Nguyễn Văn Linh rất chú trọng 

công tác xây dựng đảng. Từ khi 

trở thành người cộng sản và ở 

cương vị Tổng Bí thư của Đảng, 

cho đến khi từ giã cõi đời, đồng 

chí luôn luôn có một tâm niệm: 

Làm sao xây dựng Đảng ta, Đảng 

của giai cấp công nhân, của nhân 

dân lao động và của dân tộc, thật 

sự trong sạch, vững mạnh.  

1. Đồng chí Nguyễn Văn Linh 

quan niệm rằng: Trong quá trình tồn 

tại và phát triển, Đảng ta, dù mang 

những tên gọi nào, cũng phải 

thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh 

đốn. Đó là một việc làm vừa thường 

xuyên, vừa lâu dài, là quy luật sinh 

tồn, phát triển Đảng. Thực tế cho 

thấy, xây dựng, chỉnh đốn sẽ làm 

cho Đảng tăng thêm nội lực của 

mình về đạo đức cách mạng, trí tuệ, 

bản lĩnh, sức chiến đấu, giữ được 

vai trò lãnh đạo, cầm quyền, đáp 

ứng các yêu cầu, nhiệm vụ vủa cách 

mạng trong toàn bộ tiến trình đi lên 

cũng như trong từng thời kỳ lịch sử 

cụ thể, không tụt hậu so với cuộc 

sống, đủ sức đồng hành cùng dân 

tộc, nhất là trong những giai đoạn 

khó khăn, cách mạng phải trải qua 

những thay đổi có tính chất bước 

ngoặt. Đảng lãnh đạo dân tộc không 

phải bằng sự ép buộc, cưỡng chế 

mà bằng hệ giá trị văn hoá mà Đảng 

đã tạo lập, tạo niềm tin tuyệt đối 

trong nhân dân. Uy quyền của Đảng 

đối với dân tộc, theo đồng chí 

Nguyễn Văn Linh, không tự nhiên 

mà có; nó chỉ có thể ngày càng 

được củng cố trong thực tiễn đấu 

tranh cách mạng, thông qua xây 

dựng Đảng một cách thật sự, kiên 

trì, thường xuyên, nghiêm túc… 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Linh 

nhận thức một cách rất rõ rằng, để 

thật sự trong sạch, vững mạnh, 

Đảng ta phải được xây dựng, củng 

cố toàn diện về mọi mặt: Tư tưởng - 

lý luận; chính trị; tổ chức gắn với 

công tác cán bộ. 

Trước hết, Đảng phải được xây 

dựng thật sự trong sạch, vững mạnh 

về tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên 

phải có lập trường, nhận thức tư 

tưởng thống nhất; Đảng phải nắm 

chắc diễn biến tâm lý trong xã hội 

mà tìm cách tháo gỡ từng ―nốt 

thắt‖, tạo nên sự thống nhất ý chí để 

đi đến thống nhất về hành động, 

triệu người như một. Sức mạnh của 

Đảng không chỉ là ở số lượng mà 

chủ yếu là ở sự thống nhất, đoàn kết 

chặt chẽ từ trên xuống dưới trên nền 

tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh.  

Đồng chí Nguyễn Văn Linh quan 

tâm xây dựng Đảng vững mạnh, 

trong sạch về chính trị. và yêu cầu 

mỗi cán bộ, đảng viên phải thường 

xuyên xem xét, suy ngẫm để giữ 

vững lập trường quan điểm; trung 

thành với mục tiêu, lý tưởng, con 

đường đã chọn, đấu tranh không 

khoan nhượng với những biểu hiện 

cơ hội, biệt phái, cục bộ. Trên 

cương vị công tác của mình, đồng 

chí chỉ đạo xác lập, từng bước hoàn 

thiện đường lối đổi mới, vừa đáp 

ứng được các nhu cầu của dân tộc, 

vừa phản ánh xu thế khách quan của 

thời đại. Từ đường lối chung, 

Nguyễn Văn Linh đã làm cho sức 

mạnh, uy tín của Đảng được tăng 

lên thông qua hệ thống chính sách 

thực tiễn đồng bộ, vừa hợp quy luật, 

vừa hợp lòng dân, bao quát mọi mặt 

đời sống xã hội. Đồng chí yêu cầu 

mỗi cấp bộ Đảng năng động, sáng 

tạo tìm tòi những biện pháp cụ thể 

thực hiện đường lối, chính sách, 

làm cho nó phát huy hiệu quả, tính 

ưu trội trong việc thoả mãn các nhu 

cầu, lợi ích của quảng đại quần 

chúng. 

Mặt khác, đồng chí đặc biệt coi 

trọng công tác kiểm tra từ trên 

xuống, từ dưới lên, đồng bộ, thường 

xuyên, nhằm khuyến khích những 

nhân tố tích cực; hạn chế và kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung những khiếm 

khuyết trong triển khai thực hiện. 

Đồng chí nhận thức rằng, kiểm tra 

là một mặt công tác đảng, chế độ 

công tác của Đảng cầm quyền. 

Đối với công tác tổ chức của 

Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh 

bao quát các mặt: Hệ thống tổ chức; 

các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt; 

cán bộ và công tác cán bộ. Đồng chí 

luôn tự hào là thành viên của một 

Đảng có tổ chức chặt chẽ, có mặt 

khắp mọi vùng, miền, lĩnh vực hoạt 

động; ở đâu có dân là ở đó có Đảng, 

có tổ chức đảng. Tổ chức làm cho 

Đảng ta mạnh lên gấp nhiều lần; 

sâu sát, gắn bó máu thịt với quần 

chúng, được dân tin, dân phục, dân 

yêu, nên phía sau Đảng bao giờ 

cũng là cả dân tộc 

3. Những cống hiến xuất sắc, 

trong đó có những cống hiến lý hiến 

lý luận và thực tiễn về công tác xây 

dựng đảng, về chăm lo và đào tạo, 

sử dụng đội ngũ cán bộ của đồng 

chí Nguyễn Văn Linh để lại cho 

toàn Đảng, toàn dân ta những bài 

học quý giá, bổ ích. Đồng chí đã đi 

trọn đến đích cuối cùng sự nghiệp ở 

đời và làm người, thực hiện lời dạy 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh ―hiểu 

chủ nghĩa Mác - Lênin để sống với 

nhau có tình, có nghĩa‖. Đồng chí 

đã nói và đã làm những gì nung 

nấu, trăn trở, làm cho Đảng ta trong 

sạch hơn, vững mạnh hơn trên con 

đường thiên lý quanh co, khúc 

khuỷu. Những phẩm chất cao đẹp 

đó của một nhân cách lớn sẽ mãi 

mãi cùng Đảng và dân tộc ta đẩy 

mạnh sự nghiệp đổi mới, vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH VỚI XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƢƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG 

ƢƠNG ĐẢNG KHÓA XII (VÕNG 1) 

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Ban Tổ 

chức Trung ương tổ chức Hội 

nghị giới thiệu nhân sự Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII 

(vòng 1). 

Dự Hội nghị có đồng chí Tô 

Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tổ chức Trung ương, các đồng chí 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung 

ương, đại diện Tiểu ban nhân sự 

Đại hội XII của Đảng; Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ cơ quan; lãnh 

đạo các vụ, đơn vị; chuyên viên cao 

cấp, chuyên viên chính của Ban Tổ 

chức Trung ương. 

Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 

cơ quan, Phó Trưởng ban Thường 

trực Ban Tổ chức Trung ương phổ 

biến, quán triệt phương hướng công 

tác nhân sự Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII và Quy trình giới 

thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII để các đại biểu nắm 

vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương 

pháp giới thiệu.  

Theo đó, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng phải thật sự là một tập 

thể đoàn kết, trong sạch, vững 

mạnh, thống nhất ý chí và hành 

động, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, có phẩm chất đạo đức trong 

sáng, kiên định mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân 

giàu nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến 

lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, 

sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng 

về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn 

bó mật thiết với nhân dân, quy tụ 

được sự đoàn kết, thống nhất trong 

toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, 

năng lực lãnh đạo đất nước trong 

giai đoạn phát triển mới; có cơ cấu, 

số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh 

đạo toàn diện, tính kế thừa và phát 

triển.  

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư khóa XII: Có bản lĩnh chính 

trị, tinh thần yêu nước, sự trung 

thành với Đảng, với dân tộc và nhân 

dân; phẩm chất đạo đức cách mạng; 

có kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu 

quả công tác.  

Trong đó, Ủy viên Trung ương 

Đảng phải là những đồng chí tiêu 

biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất đạo đức và năng lực 

công tác, nhấn mạnh hơn các tiêu 

chuẩn về sự kiên định mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự 

trung thành với Chủ nghĩa Mác - 

Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Cương lĩnh, đường lối của Đảng, 

Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích 

của dân tộc; về tầm trí tuệ, tư duy 

chiến lược, khả năng nắm bắt, đề 

xuất, giải quyết những vấn đề mới; 

về đạo đức cách mạng, tinh thần 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung; gắn bó mật 

thiết với nhân dân; nói đi đôi với 

làm, quyết liệt trong hành động, 

dám đương đầu với khó khăn, thử 

thách; không tham nhũng, quan 

liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng 

quyền lực, lợi ích nhóm; có ý thức 

giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất 

trong Đảng, gương mẫu chấp hành 

sự phân công và nguyên tắc tổ 

chức, kỷ luật của Đảng, nhất là 

nguyên tắc tập trung dân chủ; có ý 

thức trách nhiệm và khả năng tham 

gia thảo luận, đóng góp vào các 

quyết định chung của Ban Chấp 

hành Trung ương. 

Hội nghị quán triệt: Kiên quyết 

không giới thiệu nhân sự vào Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII 

những người có một trong các 

khuyết điểm: Bản lĩnh chính trị 

không vững vàng, không kiên định 

đường lối, quan điểm; có biểu hiện 

cơ hội chính trị, tham vọng quyền 

lực, xu nịnh, chạy chọt, tham 

nhũng, quan liêu cục bộ, vận động 

cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; vi 

phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 

mị dân, chuyên quyền, độc đoán; 

không công bằng, công minh trong 

đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập 

người thẳng thắn đấu tranh, phê 

bình; chịu trách nhiệm chính về nội 

bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc 

để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ 

việc tiêu cực lớn; bảo thủ trì trệ, 

làm việc kém hiệu quả, nói không 

đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, 

không chấp hành sự điều động, 

phân công của tổ chức; kê khai tài 

sản không trung thực, bản thân hoặc 

vợ, chồng, con có lối sống thiếu 

gương mẫu, lợi dụng chức quyền để 

thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề 

chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc 

chính trị hiện nay. 

Việc giới thiệu nhân sự, nói 

chung phải trên cơ sở quy hoạch 

của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 

các chức danh lãnh đạo chủ chốt 

của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016

-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Do 

vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó 

Trưởng Ban đề nghị các đại biểu 

nghiên cứu kỹ, phát huy tinh thần 

trách nhiệm để giới thiệu các đồng 

chí đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp 

hành Trung ương nhiệm kỳ 2015-

2020. 

Các đại biểu đã trao đổi làm rõ 

nội dung, phương pháp, cách thức 

tiến hành bỏ phiếu và tiến hành bỏ 

phiếu theo đúng quy trình, quy định 

của Trung ương về công tác nhân 

sự của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII và Hướng dẫn 04 

ngày 1-6-2015 của Tiểu ban nhân 

sự Đại hội XII của Đảng. 
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Tin tức từ thời báo Hoàn Cầu 

ngày 29/6 cho thấy Cơ quan ngôn 

luận hàng đầu của đảng Cộng sản 

Trung Quốc này liên tục tung ra 

các luận điệu chống phá Việt 

Nam nhằm yểm trợ cho âm mƣu 

bành trƣớng Biển Đông, kích 

động dƣ luận trong nƣớc của Bắc 

Kinh. 

Tờ báo này vừa có bài viết trong 

đó có phần nội dung xúc phạm Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp khi kéo 

dòng title với nhan đề: "Năm 1975, 

Võ Nguyên Giáp chỉ huy hải quân 

Bắc Việt xâm chiếm Trường Sa, 

Trung Quốc". 

Bài báo của tờ Thời báo Hoàn 

Cầu có nội dung giống bài bình 

luận xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam 

có tiêu đề: "Việt Nam lật mặt: Năm 

1956 Thủ tướng Việt Nam từng 

thừa nhận các đảo ở biển Đông 

thuộc về Trung Quốc" do tờ Nhân 

Dân nhật báo và chính Thời báo 

Hoàn Cầu (Hoàn Cầu là bản điện 

tử) xuất bản ngày 18/7/2011. 

Bài báo ký tên Tôn Lực Chu, 

một học giả Trung Quốc đã dùng 

những lời lẽ khó chấp nhận để mạt 

sát Việt Nam, bóp méo sự thật, 

xuyên tạc lịch sử đối với 2 quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ 

quyền Việt Nam. 

Thời báo Hoàn Cầu đã ngang 

nhiên, không chút xấu hổ đưa ra 

nhận định vô căn cứ rằng: "Trước 

năm 1974, bất luận là các cuộc họp, 

tuyên bố của chính phủ Việt Nam 

hay sách báo, bản đồ do nhà nước 

Việt Nam xuất bản đều thừa nhận 

Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ 

Trung Quốc. Nhưng sau đó Việt 

Nam trở mặt, không chỉ xuất quân 

xâm chiếm Trường Sa mà còn tìm 

mọi cách ngụy biện cho sự thay đổi 

thái độ của mình". 

Lập luận và tuyên truyền của 

phía Trung Quốc hoàn toàn vô giá 

trị trước các quy định của công 

pháp quốc tế vì bản thân TQ đã cố 

tình đánh tráo các khái niệm pháp 

lý cơ bản. 

Việt Nam là nhà nước đầu tiên 

trong lịch sử đã chiếm hữu và thực 

thi chủ quyền của mình đối với 

quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa, khi chúng còn là đất vô 

chủ. Theo Hiệp định Geneva 1954 

mà Trung Quốc là một bên đặt bút 

ký, Cộng hòa Pháp trước đó đại 

diện cho Việt Nam về mặt đối ngoại 

thực thi chủ quyền đối với 2 quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã bàn 

giao hoạt động thực thi, bảo vệ chủ 

quyền cho các chính thể ở miền 

Nam Việt Nam. 

Tờ Hoàn Cầu đã xúc phạm anh 

linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi 

xuyên tạc rằng: "Tháng 1/1974, hải 

quân Trung Quốc đánh nhau với hải 

quân Việt Nam Cộng hòa, sau đó 

bức hải quân Nam Việt phải rời 

khỏi Hoàng Sa. Bắt đầu từ lúc này, 

lập trường của Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa bắt đầu thay đổi rõ rệt, 

tranh chấp biển đảo giữa 2 nước bắt 

đầu từ đây. 

Tháng 4/1975, (Tướng -PV) Võ 

Nguyên Giáp đã gửi quân lệnh đặc 

biệt cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và 

Bộ Tư lệnh Hải quân yêu cầu nắm 

chắc thời cơ lên kế hoạch tác chiến, 

thời cơ đến lập tức chiếm tiếp quản 

Trường Sa. Ngày 13/4 Võ Nguyên 

Giáp chỉ thị, quân đội Nam Việt rút 

khỏi đảo nào, Bắc Việt chiếm (tiếp 

quản) đảo đó lập tức"... 

Ngày 5/6/1975, người phát ngôn 

Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 

Việt Nam tuyên bố khẳng định chủ 

quyền của Việt Nam đối với 2 quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Rõ ràng, khi theo dõi các thông 

tin, bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, miệt 

thị người Việt trên báo chí TQ nói 

chung và Thời báo Hoàn Cầu nói 

riêng, chúng ta hoàn toàn có thể 

nhận thấy rằng, mưu đồ xuyên suốt 

của cỗ máy tuyên truyền của Bắc 

Kinh là chọc ngoáy, kích động dư 

luận trong nước nhằm tìm kiếm sự 

hậu thuẫn từ dư luận trong nước 

cho tham vọng chiếm trọn Biển 

Đông. 

Việc báo TQ đăng bài xúc phạm 

Tướng Giáp,xuyên tạc lịch sử, báo 

Hoàn Cầu TQ bộc lộ bản chất xấu 

xa của những người thai nghén, 

dung dưỡng cho tờ báo này. Hơn 

nữa, những luận điệu xuyên tạc này 

chỉ đánh lừa được một số không 

nhiều người vốn thường xuyên bị 

nhồi sọ bằng các tư tưởng cực đoan, 

dân tộc chủ nghĩa mà thôi - PV. 

Báo Phillippine Star hôm 29/6 

dẫn lời ông Blinken nói rằng nếu 

Trung Quốc mà đưa ra được các 

bằng chứng cho thấy nước này có 

chủ quyền trên các đảo, bãi cạn và 

bãi đá ngầm ở biển Đông, Mỹ sẽ 

ủng hộ Trung Quốc 100%. 

Ông Blinken cho biết trong cuộc 

đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - 

Trung vừa qua, Mỹ đã nêu rõ với 

Trung Quốc rằng nước này đừng có 

mong đợi những quốc gia khác đi 

vào một tiến trình ngoại giao chẳng 

tới đâu khi Trung Quốc tự tạo ra 

các "việc đã rồi" trên Biển Đông. 

Ông Blinken nói: "Chúng ta 

đang chứng kiến hành động của 

Trung Quốc cố tình đơn phương và 

cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng - 

hành động phạm pháp mà cả Mỹ và 

các đồng minh của chúng tôi đều 

chống lại". Ông cũng kêu gọi ngưng 

các hành động cải tạo, bồi đắp phi 

pháp trên biển. 

XÖC PHẠM TƢỚNG GIÁP, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, BÁO TQ CHỈ LỪA ĐƢỢC DÂN TQ 
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Trong khuôn khổ Festival ẩm 

thực Quốc tế "O DA, E DA" 

đƣợc tổ chức vào ngày 27, 28/6 

hàng năm tại Công viên Goorki 

(còn gọi là Park Kultury – Công 

viên Văn hóa) có gần 200 công ty 

trong lĩnh vực ăn uống tham gia, 

Nhà hàng Viet Soul đã để lại ấn 

tƣợng sâu đậm về ẩm thực Việt. 

Một lần nữa các món ăn của Việt 

Nam như nem thịt, nem cá, nộm 

thịt, nộm hải sản… được rất nhiều 

bạn bè Nga và quốc tế đón nhận,đặc 

biệt là món nem cuốn hải sản.  

Riêng chè xanh Việt Nam, Cafe 

Trung nguyên và Cafe Mê Trang 

được phục vụ miễn phí lại càng làm 

cho những người thưởng thức ngỡ 

ngàng về độ thơm ngon hiếm gặp. 

Rất nhiều người nói rằng " chưa bao 

giờ được thưởng thức những món 

ăn ngon như vậy".   

Mặc dù cả ngày trời mưa rất to 

nhưng quầy ẩm thực Việt tại 

Festival luôn có khách đội mưa 

quây quần để chờ được thưởng thức 

các món ăn Việt do các đầu bếp và 

nhân viên nhà hàng Viet Soul phục 

vụ. Nhiều người sau khi thưởng 

thức món ăn, còn mua mang về làm 

quà cho người thân.  

Mới chính thức hoạt động chưa 

được một năm, nhưng qua việc tích 

cực tham dự các festival ẩm thực 

Quốc tế, Nhà hàng Viet Soul đã góp 

phần rất lớn để quảng bá tinh hoa 

Ẩm thực Việt Nam với thực khách 

Nga và bạn bè quốc tế. 

 

Bƣớc sang ngày thứ hai của 

Festival ẩm thực Quốc tế "O DA, 

E DA" tổ chức vào ngày 27, 28/6 

tại Công viên Văn hóa (Park 

Kultury – tên gọi cũ là Công viên 

Gorki), gian hàng của Nhà hàng 

Viet Soul vẫn đông nƣờm nƣợp 

các thực khách Nga và quốc tế. 

Gian hàng  của Viet Soul  thu  

hút được nhiều thực khách, bởi 

trước hết, ẩm thực Việt xưa nay 

chưa được  nhiều người  biết đến. 

Mặc dù  trước đây tại Matxcơva đã 

có một số nhà hàng Việt Nam, 

nhưng đều ở quy mô nhỏ và quảng 

bá tới công chúng Nga và bạn bè 

quốc tế chưa nhiều. Lần đầu tiên tại 

Nga, Viet Soul là một nhà hàng với 

quy mô lớn tích cực tham gia các 

Hội chợ, Festival ẩm thực quốc tế, 

quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt 

Nam một cách rộng rãi, nên thu hút  

được sự chú ý của cư dân địa 

phương và quốc tế. 

Bên cạnh việc quảng bá tinh hoa 

ẩm thực Việt, nhà hàng Việt Soul 

còn chú trọng việc giới thiệu tinh 

hoa văn hóa truyền thống của dân 

tộc. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp  của 

nhà hàng Viet Soul đã mang đến 

Festival  những nhạc cụ độc đáo 

như Đàn Bầu, Nhị, Đàn Tranh 

(Thập lục) và Đàn T’rưng.  Những 

nhạc cụ này tấu lên những bản nhạc 

mang đậm hồn cốt Việt. Sự độc đáo 

này là một lợi thế, góp phần thu hút 

đông đảo công chúng quây quần 

bên gian hàng của Viet Soul. 

Một độc giả chia sẻ về thủ 

đoạn móc túi và trấn lột mới do 

những ngƣời có gốc gác Trung Á 

và Caucasus (đầu đen) thực hiện 

tại các khu vực công cộng đối với 

bà con ngƣời Việt mang theo tiền 

trong ngƣời. 

Đối tượng của những kẻ tội 

phạm này là những người mang 

theo số tiền hàng lớn, có thể đã bị 

theo dõi từ trước mà không biết. 

Bọn tội phạm thường đi theo nhóm, 

cũng có lúc đơn lẻ, để nếu không 

thực hiện được hành vi móc túi, 

chúng có thể chuyển sang cướp. 

Thủ đoạn của chúng là lân la làm 

quen, trò chuyện với người Việt 

Nam mang theo tiền tại các khu vực 

công cộng (bến xe, trước cửa tòa 

nhà nơi người Việt thuê, hoặc 

những nơi công cộng vắng vẻ thuận 

lợi cho việc ra tay). Trong cuộc trò 

chuyện, bắt quen với người Việt, 

chúng sẽ tìm cách "sờ soạng" kiểm 

tra xem "con mồi" có nhiều tiền 

trong người không rồi nhanh tay 

móc lấy số tiền đó. Nếu không thực 

hiện được, chúng có thể ra ám hiệu 

cho đồng bọn ở gần đó để tiến hành 

cướp tiền... (Xem tiếp trang 8 ) 

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN MÓC TÖI VÀ TRẤN LỘT MỚI Ở MOSKVA 
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Kể từ ngày hôm nay (01 Tháng 

7 năm 2015), một số thay đổi  quy 

định giao thông và Bộ luật hình 

sự LB Nga nhằm mục đích nâng 

cao mức độ an toàn cho ngƣời đi 

đƣờng sẽ bắt đầu có hiệu lực. 

Cụ thể nhƣ sau: 

- Tăng nặng mức hình phạt đối 

với việc tái diễn hành vi lái xe trong 

tình trạng say rượu (hoặc từ chối 

kiểm tra y tế lần thứ hai và hoặc các 

lần kế tiếp). 

Theo luật mới, trách nhiệm hình 

sự sẽ liên quan đến những người lái 

xe lái xe trong khi say rượu nếu họ: 

- Trước đó đã bị xử phạt hành 

chính vì hành vi say rượu hoặc do 

hành vi từ chối kiểmtra y tế (kiểm 

tra nồng độ cồn và tình trạng say 

rượu). 

- Hoặc trước đó đã có tiền án vi 

phạm giao thông vì say rượu khi lái 

xe, dẫn đến chấn thương nghiêm 

trọng hoặc tử vong cho nạn nhân. 

Luật mới quy định áp dụng hình 

phạt nặng trong trường hợp nêu 

trên, bao gồm cả phạt tù đến hai 

năm, phạt tiền từ 200 đến 300 nghìn 

rúp, hoặc lao động bắt buộc lên đến 

480 giờ và lao động công ích cho 

đến hai năm. 

Ngoài ra, luật mới quy định 

một số thay đổi  trong việc xử lý 

các vụ tai nạn giao thông 

- Kể từ ngày 1 tháng 7, cảnh sát 

giao thông sẽ chỉ có mặt tại hiện 

trường để lập biên bản khi xảy ra tai 

nạn giao thông có người bị nạn 

hoặc thiệt hại vật chất đáng kể. Một 

nguyên nhân khác có thể gọi cảnh 

sát đến hiện trường là nếu những 

bên liên quan không được quyết 

định được ai là người có lỗi trong 

vụ tai nạn. Trong tất cả các trường 

hợp khác, trong các vụ tai nạn nhỏ, 

các bên liên quan sẽ phải tự trình 

báo bằng văn bản. 

- Người lái xe sẽ được yêu cầu 

giải phóng lòng đường, nếu họ đang 

cản trở sự di chuyển của dòng xe 

( nếu không tuân thủ yêu cầu có thể 

bị phạt 1000 rúp). 

- Nếu trong vụ tai nạn giao 

thông nhỏ không gây hậu quả 

nghiêm trọng, cả hai bên không có 

tuyên bố khiếu nại chống lại nhau, 

họ có thể rời hiện trường vụ tai nạn 

mà không cần lập biên bản.  

- Nếu các bên không thể thỏa 

thuận với nhau, họ bắt buộc phải 

ghi lại tên và địa chỉ của người làm 

chứng. Sau đó, các bên va chạm cần 

trình báo cảnh sát và cảnh sát giao 

thông sẽ phải quyết định xem tài xế 

có thể  rời khỏi hiện trường xảy ra 

tai nạn hay không. Nếu cảnh sát cho 

phép, thì biên bản sẽ được lập  tại 

chốt giao thông hoặc đồn cảnh cảnh 

sát.  

Trước đây, các quy định cũ  

không cho phép người lái xe liên 

quan trong tai nạn giao thông rời 

khỏi hiện trường. 

Làm thế nào để có đƣợc video 

ghi hình vụ tai nạn 

Nếu bạn không có camera ghi 

hình trên xe, và bạn muốn ghi lại 

hình ảnh của vụ tai nạn,bạn có thể 

liên hệ với đường dây nóng của Cục 

Công nghệ Thông tin: 8-495-587-

00-02. Tất cả các video từ các máy 

camera an ninh trong thành phố sẽ 

được lưu giữ trong ban ngày, nhưng 

bạn có thể gọi điện và tìm đặt đoạn 

video mà bạn cần. Bạn có thể mang 

số đăng ký tìm đoạn video tại đây 

đến cảnh sát giao thông để họ tiếp 

nhận đoạn video và đưa vào hồ sơ 

vụ tai nạn. 

Để Để tự mình đăng ký biên bản 

cho  một tai nạn, trước tiên bạn phải 

chụp ảnh của vụ tai nạn, chiếc xe bị 

ảnh hưởng với bảng số, hạng mục 

bị hư hỏng, các vết phanh trên 

đường và các mảnh vỡ, hoặc chi tiết 

hư hại. 

Bảo hiểm trực tuyến 

Kể từ ngày 1 tháng 7, chủ xe sẽ 

có thể gia hạn bảo hiểm ОСАГО  

trực tuyến tại  22 công ty bảo hiểm 

lớn nhất. Trong thời gian đầu, các 

công ty sẽ mở dịch vụ này và đến 1 

tháng 10 sắp tới sẽ phát hành hợp 

đồng bảo hiểm ОСАГО dạng điện 

tử. 

Các yếu tố phản quang trên 

quần áo 

Kể từ ngày 1 tháng 7, người Nga 

sẽ phải mang (mặc) các yếu tố phản 

quang trên quần áo vào ban đêm  

khi đi bộ dọc theo những con đường 

ra khỏi các khu dân cư. Nếu không 

tuân thủ quy định này, người đi bộ 

có thể bị phạt 500 rúp. 

NGA: MỘT SỐ THAY ĐỔI LUẬT GIAO THÔNG KỂ TỪ 1/7 



 

  

 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1100, ÂT: 251.19.49.  7   

TIN LIÊN BANG NGA 

TÊN LỬA CHIẾN LƢỢC 

TRỞ THÀNH CÔNG CỤ 

CHÍNH TRỊ NẶNG KÝ CỦA 

NGA 

Việc đổi mới các lực lƣợng hạt 

nhân chiến lƣợc của Nga góp 

phần củng cố hòa bình và an ninh 

thế giới. Tên lửa càng tiên tiến 

hơn, an ninh càng đƣợc đảm bảo 

cao hơn, quan sát viên Aleksandr 

Khrolenko của Hãng thông tấn 

Rossiya Segodnya nhận xét. 

Mới đây, Tổng thống Nga 

Vladimir Putin tuyên bố: "Một 

trong những đảm bảo quan trọng 

nhất với chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ của nước Nga là quân đội mạnh 

với vũ khí hiện đại. Đặc biệt vào lúc 

này, khi đất nước phải đối mặt với 

vô số thách thức và mối đe dọa". 

Đội quân tên lửa chiến lược 

đang làm nhiệm vụ trực chiến trong 

trạng thái sẵn sàng liên tục. Mỗi 

ngày đêm đều có khoảng 6.000 

quân nhân ở các vị trí chiến đấu. Có 

khoảng 400 tên lửa luôn ở trạng thái 

sẵn sàng phóng. Mức độ sẵn sàng 

chiến đấu cao của tổ hợp tên lửa, độ 

chắc chắn đáng tin cậy của hệ thống 

điều khiển, hiệu suất chiến đấu cao 

cho phép Lực lượng tên lửa chiến 

lược đảm trách giải quyết thành 

công những nhiệm vụ đa dạng. 

 

TỔNG THỐNG NGA CAM 

KẾT ỦNG HỘ CHÍNH QUYỀN 

SYRIA 

Phát biểu mở màn cuộc hội 

đàm với Ngoại trƣởng Syria 

Walid Muallem ngày 29/6, Tổng 

thống Nga Vladimir Putin tuyên 

bố rằng sự ủng hộ Moskva với 

chính quyền Damascus không hề 

thay đổi. 

Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy 

vọng cuộc xung đột kéo dài suốt 4 

năm rưỡi qua ở Syria sẽ kết thúc với 

chiến thắng thuộc về "nhân dân 

Syria". 

Về phần mình, phát biểu trong 

cuộc họp báo với người đồng cấp 

Nga Sergei Lavrov sau cuộc gặp 

với ông Putin, Ngoại trưởng 

Muallem cho biết Tổng thống Nga 

đã cam kết hỗ trợ chính quyền Syria 

về "chính trị, kinh tế và quân sự". 

Ngoại trưởng Syria cũng cáo 

buộc "nước Mỹ không hề giấu giếm 

việc họ hậu thuẫn khủng bố" khi mà 

"2.100 phần tử phiến quân với 

những vũ khí tân tiến nhất gần đây 

đã được triển khai ở miền Nam 

Syria". 

 

NGA SẢN XUẤT VŨ KHÍ CÓ 

THỂ CHỌC THỦNG MỌI HỆ 

THỐNG ĐÁNH CHẶN 

Spunik News dẫn nguồn trang 

thông tin quốc phòng Jane's 

Denfence cho biết Nga đã tham 

gia cuộc đua sản xuất vũ khí siêu 

tốc, cùng Mỹ và Trung Quốc, 

bằng một phƣơng tiện bay với tốc 

độ lớn khủng khiếp và đặc biệt cơ 

động có tên Yu-71. 

Theo Jane's Yu-71, tên gọi khác 

là "Dự án 4202," nằm trong chương 

trình hiện đại hóa Lực lượng Tên 

lửa chiến lược của Nga. 

Phương tiện này có tốc độ bay 

lên tới 11.200 km/h, đặc biệt cơ 

động, với quỹ đạo bay khó dự đoán, 

giúp né tránh tốt hệ thống đánh 

chặn tên lửa của đối phương. Các 

chuyên gia Jane's thậm chí đã tin 

tưởng Yu-71 có thể chọc thủng mọi 

hệ thống lá chắn tên lửa. 

Việc Yu-71 có thể mang theo vũ 

khí hạt nhân khiến nó trở nên đặc 

biệt "chết chóc." Jane's cũng cho 

biết Yu-71 có khả năng tấn công 

chính xác tới mục tiêu. 

 

PHÁT HIỆN ĐƢỜNG HẦM 

CŨ DƢỚI BIÊN GIỚI TRUNG - 

NGA 

Một đƣờng hầm bí mật để trao 

đổi thông tin tình báo giữa Trung 

Quốc và Liên Xô chống quân xâm 

lƣợc Nhật Bản, đƣợc phát hiện ở 

tỉnh Hắc Long Giang gần biên 

giới Nga-Trung, cách Ussuriysk 

55 km, hãng tin Nga Interfax đƣa 

tin. 

"Đây là kết quả của nhiều năm 

nghiên cứu ở khu vực pháo đài 

Dunninski tỉnh Hắc Long Giang. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện 

đường hầm mà quân đội chống 

Nhật xây dựng trong những năm 

1930 để làm lối đi bí mật truyền dữ 

liệu giữa các đội trinh sát Trung 

Quốc và Mặt trận phản gián Viễn 

Đông của Liên Xô. Cho đến khi kết 

thúc chiến tranh, đối phương đã 

không phát hiện thấy đường hầm 

này", Tân Hoa Xã cho biết. 

Nhân viên bảo tàng pháo đài 

Dunninsky Văn Tông Nhân nói 

rằng ông được biết về đường hầm bí 

mật này trong chuyến thăm Bắc 

Triều Tiên một vài năm trước đây. 
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...Độc giả trên cho biết vào đầu 

năm nay, anh đã bị một kẻ tự xưng 

là người Kyrgyzstan bắt chuyện làm 

quen và nẫng mất hơn 400.000 ru-

ble tiền hàng mang theo trong người 

tại khu vực Tây Nam Moskva. Mới 

đây, anh biết một người bị hại khác 

là một người Việt kinh doanh tại 

chợ Liublino.  

Bà con cũng cần cẩn trọng khi 

mang theo nhiều tiền đi tàu xe công 

cộng. Những kẻ bất lương trên 

thường lân la làm quen rồi tìm cách 

kiểm tra tư trang của đối lượng, nếu 

phát hiện thấy tiền, chúng sẽ ra tay 

hành động. 

Thời gian qua, tình hình kinh tế 

Nga gặp nhiều khó khăn, hoạt động 

kinh doanh buôn bán tại các chợ 

trong địa bàn thủ đô Moskva cũng 

khó khăn hơn trước nhiều, vì vậy 

tình trạng tội phạm nhằm vào cộng 

đồng người Việt có thể sẽ gia tăng 

mạnh.  

 

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN MÓC TÖI VÀ TRẤN LỘT ...(Tiếp theo trang 5) 

Sự tham dự Diễn đàn Kinh tế 

quốc tế gần đây tại St Petersburg 

là hoạt động hữu ích đối với các 

đại diện Tập đoàn dầu khí Việt 

Nam. 

Giữa đoàn và lãnh đạo các công 

ty dầu khí lớn của Nga đã diễn ra 

những cuộc đàm phán mang tính 

xây dựng. Tài liệu được ký kết tại 

đây góp phần củng cố mối quan hệ 

đối tác của các nhà dầu khí hai 

nước. 

Nền tảng sự hợp tác này được 

gây dựng từ cách đây gần sáu thập 

kỷ, khi các chuyên gia Liên Xô tiến 

hành những đánh giá đầu tiên về 

tiềm năng dầu khí phía bắc Việt 

Nam. Vào giữa những năm 1980, xí 

nghiệp liên doanh Vietsovpetro bắt 

đầu đi vào hoạt động khai thác dầu, 

đưa đất nước vươn lên đứng ngang 

hàng các thủ lĩnh dầu mỏ Đông 

Nam Á. Thành công của 

Vietsovpetro thôi thúc các sáng lập 

viên — Petrovietnam và 

Zarubezhneft (Nga) tiến thêm bước 

mới thiết lập liên doanh ở Nga. Trải 

qua bốn năm hoạt động, 

Rusvietpetro đã khai thác được 11 

triệu tấn dầu. Theo nhận định của 

các đồng sáng lập viên, chẳng bao 

lâu nữa doanh nghiệp sẽ đuổi kịp 

Vietsovpetro về sản lượng hàng 

năm. 

Trong số các đối tác hiệu quả 

của Petrovietnam còn phải kể đến 

Gazprom và Gazprom neft của Nga. 

Họ tham gia lập hai liên doanh: 

Vietgazprom khai thác dầu khí trên 

thềm lục địa Việt Nam và 

Gazpromviet đang thăm dò phát 

triển hai mỏ nhiên liệu ở Nga. 

Ngoài ra, Petrovietnam có dự định 

tham gia hoạt động khai thác của cơ 

sở trên vùng thềm lục địa Bắc cực 

Nga với sản lượng tới 5 triệu tấn 

dầu/năm. Tập đoàn dầu khí Việt 

Nam đồng thời mời Gazprom làm 

đối tác kiến thiết và mở rộng nhà 

máy Dung Quất, cơ sở lọc dầu duy 

nhất trong nước hiện nay. 

Hãng Rosneft (Nga) cũng là đối 

tác truyền thống của Petrovietnam. 

Tại các cuộc gặp trong khuôn khổ 

diễn đàn ở St. Petersburg, lãnh đạo 

hai doanh nghiệp đã đề ra chương 

trình mới về thăm dò khai thác dầu 

trên thềm lục địa ngoài khơi Việt 

Nam.. 

Nhưng quan hệ hợp tác cùng 

Công ty dầu khí quốc gia Dagestan 

còn là hoạt động mới mẻ đối với 

Petrovietnam. Dagestan — nước 

Cộng hòa trong thành phần LB Nga 

nằm trên bờ biển Caspian, phía bắc 

Azerbaijan. Sản xuất dầu mỏ vốn là 

một trong những lĩnh vực chính của 

nền kinh tế Dagestan. Tại diễn đàn 

St. Petersburg, Petrovietnam đã 

khẳng định nguyện vọng trở thành 

cổ đông và bỏ vốn đầu tư từ 150-

300 triệu đô la vào doanh nghiệp 

đối tác. 

Tiếp xúc tích cực của giới khai 

thác dầu mỏ Nga và Việt Nam tại 

diễn đàn ở St. Petersburg là bằng 

chứng mới xác nhận lời của Chủ 

tịch Trương Tấn Sang trong lần ông 

thăm Moskva gần đây. Theo Chủ 

tịch Việt Nam, hai nước có quyền 

tự hào về sự hợp tác hiệu quả và 

thành công trong lĩnh vực dầu khí. 

Lịch sử hình thành và phát triển 

ngành dầu khí Việt Nam gắn bó 

hơn hết với Nga. Nước Cộng hòa sẽ 

không bao giờ quên công lao đóng 

góp của các nhà công nghiệp dầu 

mỏ Nga. 

DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ NGA MỞ RỘNG CÁC TRIỂN VỌNG 


