
 

 

   

  ĐẤT NƯỚC  

  BẢN TIN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LB NGA  
Maïtxcåva, 125047,1st Tverskaya - Yamskaya, 30 - Âiãûn thoaûi: 251.19.49, Website: http://www.mofa.gov.vn/vnemb.russia 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

Ra thø t 

h»ng tuÇn 

Sè: 1125 

23.12.2015 

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 

TIN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1125, ÂT: 251.19.49.    1 

 Sáng 23/12, tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai 

Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức buổi lễ 

mừng Tổ máy số 1 công trình thủy điện Lai Châu phát 

điện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tai buổi 

lễ. 

Sáng 23/12 (giờ Bắc Kinh), Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc 

hội Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, 

bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23-27/12 theo lời 

mời của đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường 

vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ 

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. 

Chiều 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Việt Nam nhân dịp lễ Giáng sinh 2015. 

Chiều 22/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp 

ông Akif Ayhan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước 

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đến chào nhân dịp nhận công 

tác tại Việt Nam. 

 Sáng 23/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ 

chức Hội nghị tổng kết hoạt động thông tin, tuyên 

truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân 

đội năm 2015 và triển khai các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng. Đại tướng Ngô 

Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng 

cục Chính trị QĐND Việt Nam, thay mặt Quân ủy 

Trung ương chủ trì hội nghị. 

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại 

Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại 

biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Mi-an-ma 

do Ngài Chuẩn tướng Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng dẫn 

đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.  

Ngày 22/12, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị tập 

huấn về công tác an ninh và phòng chống khủng bố trên 

xe buýt. Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã tới dự và phát biểu 

khai mạc Hội nghị. 

Chiều ngày 22/12, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ 

trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi tiếp và làm việc 

với ông Jean Laurent Ingles – Chủ tịch mới của Công ty 

TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. 

Tp Hà Nội: Sáng 22/12, đồng chí Đào Đức Toàn, 

Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các 

Ban đảng Thành phố đã làm việc với Ban Thường vụ 

Huyện ủy Chương Mỹ về việc thực hiện các nhiệm vụ 

năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 23/12, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tình hình sản 

xuất rau-củ-quả công nghệ cao trên cát hoang hóa ven 

biển và bãi bồi ven sông ở một số địa phương. 

Tp Đà Nẵng: Chiều 22/12, Chủ tịch UBND thành 

phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nghe Sở Giao thông vận 

tải (GTVT), đơn vị tư vấn thiết kế trình bày phương án 

xây thêm cầu mới qua sông Hàn nhằm giảm tình trạng 

ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao 

thông ở các quận Sơn Trà và Hải Châu. 

Tỉnh Thanh Hóa:  Chiều 22/12, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ 

chức buổi họp báo thường kỳ quý IV năm 2015. Tham 

dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đơn vị, địa phương liên quan và đại diện các cơ 

quan báo chí trong tỉnh... 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 22/12, Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Đức Long có buổi làm việc với ngài Marc 

Stordiau, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ren A Port (Bỉ) về 

Dự án phục hồi môi trường Vịnh Hạ Long. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều ngày 22/12, Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội 

và phong trào chữ thập đỏ năm 2015, triển khai nhiệm 

vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng 

Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tỉnh Quảng Trị: Chiều ngày 22/12, đồng chí 

Nguyễn Hữu Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Trị có buổi tiếp xã giao đoàn công 

tác của Viện MêKông do Tiến sĩ Watcharas Leelawath, 

Giám đốc Viện MêKông làm Trưởng đoàn. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 22/12, HĐND Thành phố 

Nam Định đã khai mạc kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2011-

2016 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội năm 2015 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Đồng chí 

Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự hội nghị. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp và chống đế quốc Mỹ 

xâm lƣợc của dân tộc ta đã giành 

đƣợc thắng lợi hoàn toàn, kết 

thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử mùa Xuân năm 

1975. Để đi đến thắng lợi cuối 

cùng, dân tộc ta đã phải trải qua 

biết bao khó khăn, gian khổ, mất 

mát và hy sinh, đồng thời cũng đã 

lập nên biết bao chiến công hiển 

hách. "Điện Biên Phủ trên 

không" là một trong những chiến 

công nhƣ thế. 

Vào tháng 10 năm 1972 lẽ ra 

giữa ta và Mỹ đã đi tới một hiệp 

định chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hòa bình ở Việt Nam như đã thỏa 

thuận, nhưng phía Mỹ đã bội ước, 

đưa máy bay chiến lược B52 đến 

ném bom Hà Nội, Hải Phòng. 

Mưu đồ của Tổng thống Ních-

xơn và tập đoàn hiếu chiến Mỹ là 

dùng sức mạnh của B52, con chủ 

bài cuối cùng, để ép ta trên bàn đàm 

phán, hòng buộc ta phải chấp nhận 

những điều kiện áp đặt của họ. 

Nhưng, cuộc tập kích chiến lược 

ồ ạt và tàn bạo bằng B52 của Mỹ đã 

thất bại nhục nhã. Trên 80 máy bay 

Mỹ bị bắn rơi, trong đó có hơn 30 

chiếc là B52, cùng nhiều phi công 

Mỹ bị bắt. Bị tổn thất quá nhiều về 

máy bay chiến lược, không ép được 

ta bằng thế mạnh, lại bị nhân dân 

trong nước Mỹ và trên thế giới phản 

đối kịch liệt, Ních-xơn đã phải ra 

lệnh chấm dứt không điều kiện cuộc 

tập kích, phải chịu thua trên bầu trời 

Hà Nội, để rồi sau đó buộc phải 

chấp nhận thêm cuộc thua trên bàn 

đàm phán ở Pa-ri. 

Hiệp định Pa-ri đã được ký vào 

ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ cam 

kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 

Việt Nam, cam kết sẽ không dính 

líu về quân sự hoặc can thiệp vào 

công việc nội bộ của miền Nam 

Việt Nam, cam kết rút hết quân Mỹ 

và quân các nước đồng minh của 

Mỹ về nước... 

Những ngày giữa tháng chạp 

năm 1972, tình hình diễn biến rất 

khẩn trương, sôi động. Ngày 13 

tháng 12, do thái độ ngoan cố, lật 

lọng của chính quyền Mỹ Kit xinh 

Giơ, cố vấn đặc biệt của tổng thống 

Mỹ tuyên bố đình chỉ vô thời hạn 

Hội nghị Pari về Việt Nam. 

Ngày 17 - 12, Ních xơn chính 

thức ra lệnh mở cuộc tiến công 

bằng không quân vào Hà Nội và 

Hải Phòng. Chiến dịch mang tên 

Lainơbêchcơ II. 

Về phía ta đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho 

Quân chủng Phòng không - Không 

quân chuyển vào trạng thái sẵn sàng 

chiến đấu cao nhất, đề phòng B 52 

đánh từ vĩ tuyến 20 trở ra. 

Trong 12 ngày đêm "Điện Biên 

Phủ trên không" quân và dân ta đã 

bắn rơi 81 máy bay các loại, trong 

đó có 34 máy bay B- 52, 5 máy bay 

F 111 và 42 máy bay chiến thuật 

khác. 

Thắng lợi của quân và dân ta 

trong chiến dịch "Điện Biên Phủ 

trên không", đánh dấu sự trưởng 

thành vượt bậc về mọi mặt trong 

suốt 8 năm chống chiến tranh phá 

hoại của đế quốc Mỹ. Đây là cuộc 

đọ sức quyết liệt nhất từ trước tới 

nay. Nghệ thuật tác chiến phòng 

không hiệp đồng chiến đấu, quân 

binh chủng của bộ đội ta đã chứng 

tỏ sức mạnh tổng hợp của lực lượng 

phòng không ba thứ quân mà nòng 

cốt là bộ đội Phòng không - Không 

quân. 

ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG-CHIẾN THẮNG CỦA Ý CHÍ VÀ TRÍ TUỆ VIỆT NAM 

Chiều 22-12, Ban Đối ngoại 

Trung ƣơng đã tổ chức cuộc 

thông báo về Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam tới đoàn 

ngoại giao và các tổ chức quốc tế 

tại Việt Nam.  
Tham dự cuộc thông báo có đại 

diện lãnh đạo các ban của Trung 

ương Đảng và Bộ Ngoại giao. Đông 

đảo các đại sứ, đại biện lâm thời các 

nước, trưởng đại diện các tổ chức 

quốc tế tại Hà Nội và các cơ quan 

báo chí đã tới dự. 

Được sự ủy quyền của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân, 

ủy viên Trung ương Đảng, trưởng 

Ban Đối ngoại Trung ương, đã 

thông báo những nét khái quát về 

công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 

XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Theo đó, Hội nghị Trung ương 

13 (khóa XI) đã quyết định triệu tập 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại thủ đô 

Hà Nội. 

Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng 

cường xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh; phát huy sức mạnh 

toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ 

nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 

công cuộc đổi mới; bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường 

hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm 

đưa Việt Nam cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại. 

Tham dự đại hội có 1.510 đại 

biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu 

đảng viên. 

1.510 ĐẠI BIỂU SẼ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII  
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Cùng với toàn Đảng, toàn 

Quân và toàn dân Việt Nam kỷ 

niệm 71 năm Ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam và 

26 năm Ngày hội Quốc phòng 

Toàn dân (22/12/2015), tối qua, 

tại trụ sở mới của Cơ quan Tùy 

viên Quốc phòng Việt Nam tại LB 

Nga ở Thủ đô Moskva đã diễn ra 

buổi gặp mặt đầm ấm và gắn bó 

giữa những ngƣời con xa quê 

hƣơng 

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại 

sứ quán Việt Nam và các cơ quan 

đại diện của Việt Nam tại LB Nga 

cùng đại diện các tổ chức hội, đoàn 

Việt Nam tại LB Nga như Hội 

người Việt, Hội Doanh nghiệp, các 

Hội đồng hương v.v... đã tới chúc 

mừng, chia vui và tham dự lễ kỷ 

niệm. Mở đầu buổi lễ, Đại tá 

Nguyễn Vân Hải, Tùy viên Quốc 

phòng Việt Nam tại LB Nga có bài 

phát biểu nhìn lại truyền thống vẻ 

vang của Quân đội Nhân dân Việt 

Nam và khẳng định “những bài học 

kinh nghiệm trong quá trình dựng 

nước và giữ nước cho thấy, bất kỳ 

thắng lợi và thành công nào cũng 

đều phải có sự ủng hộ và tham gia 

của toàn dân”. Đây cũng chính là ý 

nghĩa quan trọng của việc ngày 

22/12 cũng được lấy làm ngày hội 

Quốc phòng toàn dân từ cách đây 

26 năm. Trong bối cảnh hiện nay, 

Đảng và Nhà nước ta vẫn chủ 

trương tiếp tục hiện đại hóa quân 

đội và chú trọng việc mở rộng hợp 

tác, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè 

quốc tế. Theo chủ trương đó, Nga 

vẫn được coi là đối tác quan trọng 

và hai bên vẫn không ngừng tăng 

cường quan hệ hợp tác cả về thực 

hiện các dự án hiện đại hóa kỹ thuật 

quân sự, vũ khí, thiết bị, cả về đào 

tạo cán bộ quốc phòng cho Việt 

Nam.  

Thay mặt các cán bộ, nhân viên 

Đại sứ quán và các cơ quan đại diện 

Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ 

Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chúc 

mừng các cán bộ, chiến sỹ Cơ quan 

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại 

LB Nga và nhấn mạnh: “Tôi có thể 

nói rằng, chúng ta có đủ khả năng 

chiến đấu trước bất cứ đế quốc xâm 

lược nào để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh 

thổ, lãnh hải của chúng ta. Chúng ta 

không muốn chiến tranh với bất cứ 

quốc gia nào, với bất cứ dân tộc 

nào, nhưng chúng ta có đủ năng lực 

để phòng thủ, bảo vệ và chiến đấu. 

Đó là khái quát nhất truyền thống 

của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Ngày hôm nay, tại trụ sở mới này, 

chúng tôi thấy rằng, mặc dù bên 

trong không gian không lớn, nhưng 

nó chứa đựng những hứa hẹn về 

quan hệ hợp tác Việt Nam – LB 

Nga nói chung, trong đó có lĩnh vực 

khoa học quân sự nói riêng sẽ là 

mối quan hệ bền chặt truyền thống, 

có tương lai và chúng ta tin tưởng 

lẫn nhau”. 

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong 

không khí trang trọng, nhưng cũng 

rất ấm cúng, thân tình. Các đại biểu 

và cán bộ, nhân viên Cơ quan Tùy 

viên Quốc phòng Việt Nam tại LB 

Nga đã cùng nhau cất cao tiếng hát 

ca ngợi quê hương đất nước, ca 

ngợi hình ảnh những chiến sỹ của 

Quân đội Nhân dân Việt Nam anh 

hùng. 

KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM VÀ 26 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÕNG TOÀN 

DÂN TẠI LB NGA 

Vào lúc 16h45 ngày 21/12/2015 

tại số nhà 15 đƣờng Цветочная, 

lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam do 

Hội người Việt Nam tại thành 

phố Voronezh, LB Nga tổ chức đã 

chính thức diễn ra. 

Khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn 

Đình Điền – ủy viên BCH Hội 

người Việt Nam tại đây cho biết, 

mỗi năm cứ đến ngày này, bản thân 

ông và rất nhiều cựu chiến binh 

khác, những người hiện đang làm 

ăn tại thành phố Voronezh, LB Nga 

đều cảm thấy bồi hồi và xúc động 

khi nhớ về những ngày tháng trong 

quân ngũ. 

Bên cạnh sự tham gia chủ chốt 

của các cựu chiến binh và quân 

nhân Việt Nam, buổi tối còn có sự 

hiện diện của các sỹ quan hiện đang 

theo học tại trường Học viện không 

quân Zhukov – Gagarin và bạn bè 

người Nga, những người gắn bó 

thân thiết với cộng đồng người Việt 

tại đây. 

Đặc biệt, đông đảo người Việt 

tham gia buổi lễ tỏ ra khá bất ngờ 

và cảm động với bài phát biểu của 

ông Владимир Николаевич – giám 

đốc điều hành công ty “Выбор”. Vị 

khách này ngoài mong muốn chúc 

sức khỏe và thành công đến mọi 

người, ông còn hiểu khá rõ về lịch 

sử ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam. 

Không khí buổi tối thực sự được 

hâm nóng sau các tiết mục văn nghệ 

tái hiện lại được tinh thần chiến đấu 

anh dũng một thời của nhân dân ta 

qua sự thể hiện của tốp ca Đại học 

không quân Zhukov – Gagarin cùng 

các giọng ca “vàng” của cộng đồng. 

Mãn nguyện và vui vẻ là những 

cung bậc cảm xúc mà chúng tôi 

nhận thấy được khi trò chuyện cùng 

mọi người trong sự kiện này. Một 

số người cho rằng, mặc dù kinh tế 

cuối năm khó khăn nhưng mọi 

người đã ân tình ngồi lại với nhau 

và ôn lại những kỷ niệm chiến đấu 

ngày xưa, từng đó đã là hạnh phúc 

và đáng trân trọng lắm rồi. 

KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VN: “KHI 80 NGƢỜI CÙNG CHUNG MỘT CÂU CHUYỆN” 
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 Ngày 20/12/2015 tại hội 

trƣờng kí túc xá số 13A, trƣờng 

ĐHKTH quốc gia Irkutsk đã diễn 

ra buổi mít tinh chào mừng 71 

năm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam và 26 năm 

ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1944 – 22/12/2015). 

Mở đầu buổi mít tinh là nghi lễ 

chào cờ nghiêm trang theo nghi 

thức quân đội. Tiếp theo là bài hát 

“Vì nhân dân quên mình” được 

trình bày bởi những giọng ca mang 

đậm dấu ấn Irkutsk. Bài hát đã làm 

nóng hội trường với khí thế hành 

quân, cất cao ngọn cờ trong các 

cuộc chiến đấu gian khổ. 

Đồng chí Nguyễn Huy Liêm 

(Trưởng đoàn LHS QS tại Irkutsk) 

đã lên phát biểu chúc mừng ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam và ngày hội Quốc phòng toàn 

dân. Đồng thời đồng chí cũng gửi 

lời chúc sức khỏe tới các đồng chí 

hiện đang là sĩ quan, quân nhân, 

cùng toàn thể các nghiên cứu sinh, 

sinh viên sức khỏe, học tập tốt. 

Với tiểu phẩm hài "Tuyển quân" 

của chi đoàn NCS đã mang đến cho 

mọi người những trận cười nghiêng 

ngả. Đặc biệt hơn nhân vật trong 

tiểu phẩm hầu hết là những chiến sĩ 

đầy hài hước hóm hỉnh. Họ không 

chỉ gắn bó với sách vở, với những 

dự án khóa học mà đời sống tinh 

thần vẫn luôn đậm chất của một 

người lính cụ Hồ. Tiểu phẩm gửi tới 

thông điệp hãy luôn cống hiến hết 

mình, bằng tinh thần tự giác đóng 

góp cho sự vững mạnh của nước 

nhà. 

Cũng trong buổi lễ tiểu ban 

thông tin đã trao giải thưởng cho 

những cá nhân xuất sắc đạt giải 

trong cuộc thi "Hình tượng người 

chiến sĩ" do tiểu ban TT tổ chức. 

Những phần dự thi với những lời 

chúc vô cùng ý nghĩa được gửi tới 

các chiến sĩ đang sống và học tập 

tại thành phố Irkutsk như là động 

lực to lớn giúp các anh dễ dàng 

vượt qua khó khăn thử thách, ý thức 

được nhiệm vụ thiêng liêng cao cả – 

vì sự nghiệp của tổ quốc mà học tập 

rèn luyện thật tốt. 

Kết thúc buổi lễ mít tinh là liên 

khúc "Đoàn vệ quốc quân – Hát mãi 

khúc quân hành" kết hợp múa phụ 

họa do các đồng chí cao học thể 

hiện. Tiết mục đã mang lại nhiều lời 

khen ngợi với hình ảnh đậm chất 

lính trong sinh hoạt hàng ngày mà 

bất kể ai nhìn lại cũng nhớ một thời 

quây quần cùng anh em rèn luyện 

và phấn đấu trong môi trường quân 

đội gian lao mà hào hùng. 

 DHS TẠI TP IRKUTSK: TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 

Ngày 19/12, tại thủ đô Moskva, 

Công ty INCENTRA tổ chức khai 

trƣơng chính thức Trung tâm 

Thƣơng mại Hà Nội – Moskva, 

thu hút sự quan tâm của nhiều 

khách hàng Nga đang trong dịp 

mua sắm đón Năm mới 2016. 

“Hội chợ bán hàng: hàng Việt 

Nam chất lượng cao Mátxcơva 

2015”, vừa diễn ra khá thành công 

từ trung tuần tháng 11 đến trung 

tuần tháng 12 tại Trung tâm 

Thương mại Hà Nội – Moskva thu 

hút không ít người dân trong và 

ngoài vùng Đông Bắc Thủ đô 

Moskva tham dự và biết đến một 

địa danh mới gắn với văn hóa Việt. 

Và lễ khai trương chính thức với 

nhiều hoạt động hấp dẫn càng giúp 

người dân địa phương quan tâm 

hơn tới một Trung tâm gắn bó với 

đất nước, con người Việt Nam ngay 

trên mảnh đất LB Nga này. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại 

sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn 

Thanh Sơn đặc biệt nhấn mạnh ý 

nghĩa của mối quan hệ hữu nghị 

Nga – Việt gắn với một trung tâm 

lớn này. Đại sứ Nguyễn thanh Sơn 

nói: “Tôi nghĩ rằng, mối quan hệ 

giữa hai nước chúng ta vốn rất tốt 

đẹp và chúng tôi đã nhận được sự 

giúp đỡ to lớn của các bạn Nga cả 

trong thời kỳ chiến tranh lẫn thời kỳ 

hòa bình. Và việc Trung tâm 

Thương mại được xây dựng tại địa 

điểm này cũng là nhờ sự ủng hộ, 

giúp đỡ to lớn của các cấp lãnh đạo 

chính quyền Vùng Đông Bắc, của 

Thủ đô Moskva và người dân địa 

phương. Chúng tôi vô cùng biết ơn 

về điều đó”. 

Với tổng diện tích gần 40.000 

m2, kết hợp liên hoàn với Tổ hợp 

căn hộ-khách sạn cao cấp trong 

cùng một khu vực nằm sát đường 

vành đai ngoài cùng của thủ đô 

Moskva, Trung tâm thương mại Hà 

Nội-Mátxcơva là quần thể thương 

mại và dịch vụ theo mô hình “tất cả 

trong một” đạt chuẩn quốc tế. 

Trung tâm có các hạng mục chính 

gồm: Đại siêu thị Magnit; Khu mua 

sắm với các thương hiệu hàng đầu 

của Nga, thế giới và Việt Nam; Khu 

phố ẩm thực Nga - Việt Nam - 

Trung Quốc; Siêu thị nội thất gia 

đình; Khu vui chơi trẻ em... Không 

chỉ là những hoạt động kinh doanh, 

dịch vụ... nét văn hóa thuần Việt 

cũng có...Xem tiếp trang 8 

 

KHAI TRƢƠNG TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI HÀ NỘI – MOSKVA TẠI THỦ ĐÔ MOSKVA 
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Sau 2 ngày chăm chú theo dõi 

và đánh giá một cách khách quan 

khả năng biểu diễn thực tế của 

các thí sinh trên sân khấu, Ban 

Giám khảo vòng loại sân khấu 

Chƣơng trình " Tìm kiếm Tài 

năng Việt tại LB Nga" đã nhất trí 

chọn 20 thí sinh (nhóm thí sinh) 

vào tham dự Đêm chung kết - 

Gala Chƣơng trình "Tìm kiếm tài 

năng Việt tại LB Nga 2015" vào 

ngày 27/12/ 2015 sắp tới. 

Các thí sinh được chọn sẽ nhận 

được thông báo trực tiếp từ Ban tổ 

chức và được sắp xếp tập luyện để 

chuẩn bị thật tốt cho đêm diễn 

chung kết. Ban tổ chức yêu cầu các 

thí sinh vào Vòng chung kết cần 

nhanh chóng báo cho Ban tổ chức 

tên bài hát, nhạc phẩm sẽ trình diễn 

trong đêm chung kết và tự chuẩn bị, 

mang theo nhạc nền (nhạc beat). 

Đêm chung kết - Gala sẽ diễn ra 

vào ngày 27/12/2015 tại Hội trường 

Tầng 3- Tổ hợp Đa chức năng Hà 

Nội – Mátxcơva, Nhà 146, Đại lộ 

Yaroslavskoe, TP. Mátxcơva, Liên 

Bang Nga. 

Tất cả các thí sinh tham gia 

chương trình sẽ được nhận "Giấy 

chứng nhận tham gia Chương Trình 

Tìm kiếm Tài năng Việt tại LB Nga 

2015" và một phần quà của Ban tổ 

chức vào Đêm Chung kết- Gala. 

Thông tin về Chương trình và 

Đêm chung kết sẽ tiếp tục được cập 

nhật liên tục trên các phương tiện 

thông tin cộng đồng. 

THÔNG BÁO SỐ 5 CỦA BTC CT "TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIỆT TẠI LB NGA 

Ngày 18/12, Đại sứ quán Việt 

Nam tại LB Nga tổ chức lễ trao 

tặng Huy Chƣơng Hữu nghị của 

Nhà nƣớc Việt Nam cho 4 nhà 

báo Nga thuộc Hãng Thông tấn 

“Nƣớc Nga ngày nay”. Thạm dự 

và chia sẻ niềm vui của những 

nhà báo Nga có nhiều đại biểu là 

những ngƣời bạn Nga cũng đang 

đảm trách những công việc liên 

quan đến Việt Nam thuộc Chính 

phủ Nga, Hội Hữu nghị Nga – 

Việt, Hội Cựu chiến binh Nga 

từng công tác tại Việt Nam và 

nhiều cán bộ Đại sứ quán Việt 

Nam. 

Bốn nhà báo Nga được trao tặng 

phần thưởng cao quý của Nhà nước 

Việt Nam là những phóng viên, 

biên tập viên lâu năm của Ban Việt 

Ngữ, trước kia thuộc Đài Tiếng nói 

Moskva, sau là Đài Tiếng nói Nước 

Nga và nay là Đài Sputnic thuộc 

Hãng Thông tấn “Nước Nga Ngày 

nay”. Đó là các ông bà: Alecxay 

Sunerberg, Tatiana Rumantseva, 

Elena Nikulina và Igor Britov. 

Họ là những người đã gắn bó 

gần như suốt cuộc đời hoạt động 

báo chí của mình với đất nước, con 

người Việt Nam thông qua những 

chương trình phát thanh được thực 

hiện hàng ngày, qua những phóng 

sự, những bài báo, những phỏng 

vấn về nhiều chủ đề khác nhau 

nhưng luôn gắn bó với Việt Nam, 

như về mối quan hệ Nga – Việt, về 

những người Việt Nam sinh sống, 

làm ăn tại Liên Xô trước kia và LB 

Nga sau này ... Qua công việc của 

mình, tất cả họ đều có những tình 

cảm hết sức tốt đẹp với Việt Nam. 

Họ đã nhiều lần sang Việt Nam từ 

những ngày còn là sinh viên tiếng 

Việt và sau này là những chuyến 

công tác, tham quan, trao đổi học 

hỏi nâng cao nghiệp vụ. Với họ, 

Việt Nam đã là quê hương thứ hai. 

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy 

Chương, ông Nguyễn Hùng, Công 

sứ Đại sứ quán Việt Nam tại LB 

Nga, đánh giá cao công lao của họ 

trong việc giúp nhân dân hai nước 

hiểu hơn về nhau và thúc đẩy quan 

hệ Nga – Việt.  

Ông Aleckxay Sunnerberg, 

người gắn bó lâu năm nhất và là 

người đã truyền lại niềm say mê, 

gắn bó với Việt Nam sang cậu con 

trai độc nhất là Macxim 

Sunnerberg, hiện đã là PGS – TS 

ngôn ngữ Việt tại Học viện Á – Phi 

(Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga). 

Xúc động với những tình cảm tốt 

đẹp mà nhân dân Việt Nam và Nhà 

nước Việt Nam dành cho mình. 

Bà Tatiana Rumantseva là người 

đã có tới hơn 40 năm gắn bó cuộc 

đời mình với tiếng Việt, với Việt 

Nam. Bà cho rằng, lựa chọn ngôn 

ngữ giống như là một lựa chọn của 

số phận và thấy mình may mắn, 

hạnh phúc khi lựa chọn ngành học 

trùng hợp với tiếng nói của trái tim.  

Igor Britov, là một nhà báo còn 

khá trẻ nhưng cũng đã có hơn hai 

chục năm gắn bó với công việc của 

Ban Việt Ngữ và có nhiều dịp tiếp 

xúc với các nhà lãnh đạo Việt Nam, 

với những người Việt Nam sinh 

sống học tập, làm ăn ở nước Nga ... 

để có những phóng sự, những bài 

báo phát trên làn sóng phát thanh 

Nga. Ông cũng rất yêu thích văn 

học Việt Nam và đang có những 

trải nghiệm mới là dịch văn học 

hiện đại của Việt Nam sang tiếng 

Nga.  

Chung một cảm tưởng ấy, những 

nhà báo Nga này vẫn đang tiếp tục 

công tác tại Ban Việt Ngữ Đài 

Sputnic thuộc hãng thông tấn 

“Nước Nga ngày nay”, càng cảm 

thấy trách nhiệm của mình lớn lao 

hơn để cống hiến nhiều hơn nữa 

cho sự nghiệp vun đắp tình hữu 

nghị và mối quan hệ truyền thống 

Nga – Việt./. 

PHẦN THƢỞNG CAO QUÝ CỦA NHÀ NƢỚC VIỆT NAM DÀNH TẶNG 4 NHÀ BÁO NGA CHUYÊN 

TIẾNG VIỆT - HUY CHƢƠNG HỮU NGHỊ 
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2015 đƣợc nhận định là một 

năm khó khăn đối với bà con 

ngƣời Việt kinh doanh buôn bán 

tại Trung tâm thƣơng mại Sa Pa 

của Cộng hòa Séc. 

Với tinh thần đoàn kết, đức tính 

chăm chỉ, sự nhạy bén cao, bà con 

dần thích nghi với tình hình mới, 

từng bước thay đổi phương thức 

kinh doanh để duy trì hoạt động và 

tạo đà phát triển sau này. 

Những biến động về kinh tế và 

chính trị trên thế giới trong năm 

2015 đã có tác động không nhỏ tới 

công việc làm ăn kinh doanh của bà 

con, đặc biệt là các doanh nghiệp 

nhỏ lẻ. Sự phát triển mạnh mẽ của 

các trung tâm thương mại, các cửa 

hàng dịch vụ hay chuỗi các siêu thị 

lớn nhỏ tại Cộng hòa Séc đã làm thị 

phần kinh doanh của bà con người 

Việt giảm đi đáng kể.  

Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng 

người di cư vào châu Âu đã làm 

thay đổi tâm lý mua sắm người bản 

xứ, cũng như gây thêm khó khăn 

cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa 

của bà con về trung tâm thương 

mại. 

Trong bối cảnh khó khăn đó, bà 

con kinh doanh tại Trung tâm 

thương mại Sa Pa đã tính toán lại 

mô hình kinh doanh sao cho hợp lý, 

trong đó có thu hẹp quy mô, cắt 

giảm chi phí không cần thiết, nâng 

cao hiệu quả hoạt động. 

Anh Lê Ngọc Lâm, một doanh 

nghiệp nhỏ chuyên bán buôn hàng 

vải – quần áo tại Trung tâm Thương 

mại Sa Pa chia sẻ: trong xu thế cạnh 

tranh mạnh mẽ như hiện nay, người 

Việt luôn tỏ ra rất nhạy bén, thích 

ứng rất nhanh với tình hình. Họ tìm 

ra nguồn hàng kinh doanh mới, 

buôn bán vẫn có lợi nhuận. Một số 

chuyển đổi mô hình kinh doanh 

sang làm dịch vụ kế toán, ngân 

hàng, du lịch, hay mở các cửa hàng 

làm đẹp, các quán ăn giới thiệu ẩm 

thực Việt.  

Nhận thức được tầm quan trọng 

của vấn đề, Chi hội người Việt Nam 

tại Sa Pa đã phối hợp với Trung 

ương Hội người Việt Nam tại CH 

Séc, Hiệp hội doanh nghiệp và các 

tổ chức nghiệp đoàn tìm cách hỗ trợ 

bà con tại Trung tâm thương mại Sa 

Pa. 

Trong quá trình tìm kiếm mô 

hình kinh doanh mới, ông Thiều 

Quang, Phó chủ tịch Chi hội, cho 

biết lãnh đạo Chi hội luôn quan tâm 

động viên bà con đoàn kết, giúp đỡ 

lẫn nhau về tinh thần và vật chất, 

cùng nhau tháo gỡ khó khăn để duy 

trì hoạt động.      

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng 

Đình Thắng, Chủ tịch Trung ương 

Hội người Việt Nam tại Cộng hòa 

Séc, ghi nhận những đóng góp quan 

trọng của Chi hội người Việt Nam 

tại Sa Pa vào hoạt động cộng đồng 

trong năm vừa qua. 

Ông Thắng tin tưởng người Việt 

Nam tại Cộng hòa Séc sẽ thích nghi 

tốt trước những đổi thay của cuộc 

sống để duy trì và ổn định hoạt 

động làm ăn kinh doanh, góp phần 

xây dựng Trung tâm thương mại Sa 

Pa ngày càng đoàn kết, gắn bó, phát 

triển hơn. 

 Theo các doanh nghiệp, vào 

những ngày cuối năm này, hoạt 

động kinh doanh của bà con tại 

Trung tâm thương mại Sa Pa dường 

như đang sôi động trở lại bởi nhu 

cầu của người dân mua sắm chuẩn 

bị cho lễ Giáng sinh và Năm mới 

sắp tới. Bà con hy vọng sang năm 

2016 nhiều định hướng kinh doanh 

sẽ được gợi mở và hoạt động làm 

ăn buôn bán của họ có nhiều thuận 

lợi hơn./. 

MỘT NĂM VƢỢT KHÓ CỦA NGƢỜI VIỆT TẠI SÉC 

Có tới gần một nửa dân Nga 

(49%) đƣợc khảo sát đã phàn nàn 

về tình trạng thƣờng xuyên thiếu 

tiền. 

Nền kinh tế và tình hình tài 

chính nước Nga những ngày cuối 

năm thật ảm đạm, khi mà có tới gần 

một nửa dân Nga (49%) được hỏi 

đã phàn nàn về tình trạng thường 

xuyên thiếu tiền.  

Thông tin này được tờ báo mạng 

Lenta.ru dẫn nguồn tin từ Quỹ 

nghiên cứu dư luận xã hội mang tên 

"Công luận" (FOM), đăng tải. 

Trong khi đó, 41% số người cho 

rằng mức sống của họ không thay 

đổi, và chỉ có 10% còn lại cho biết 

nguồn thu nhập của họ phần nào 

được cải thiện.  

Các cuộc thăm dò do FOM tiến 

hành có sự tham gia của hàng nghìn 

người Nga tại 480 khu dân cư trên 

toàn nước Nga. Trong số những 

người được hỏi về đánh giá của họ 

trong năm 2016, có 34% khẳng 

định mức sống của họ sẽ giảm sút 

đáng kể. Họ lo ngại năm 2016, giá 

cả cũng như các mức thuế tăng lên, 

trong khi thu nhập thực tế, tiền 

lương và lương hưu của họ sẽ giảm. 

31% cho rằng sẽ không có thay đổi 

gì và 22% số khác bày tỏ lạc quan. 

Số còn lại không có ý kiến gì. 

Trong khi đó, theo Cục Thống 

kê Liên bang Nga, trong tháng 11 

vừa qua, tiền lương thực tế của 

người dân giảm 10,9%. Trong quý 

III/2015, mức sinh hoạt tối thiểu ở 

Nga đã giảm từ 10.017 xuống còn 

9.673 ruble. Số người nghèo tăng 

đến 17,9 triệu người (chiếm 12,4% 

tổng dân số). Và theo ước tính của 

Bộ Lao động Nga, dự kiến vào cuối 

năm 2015, thu nhập thực tế của 

người dân Nga sẽ giảm từ 4-5%. 

MỘT NỬA DÂN NGA PHÀN NÀN THIẾU TIỀN 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA CÓ THỂ CẤP KHOẢN 

TÍN DỤNG TRỊ GIÁ 5 TỶ USD 

CHO IRAN 

Nga có thể cấp khoản tín dụng 

nhà nƣớc trị giá 5 tỷ USD cho 

Iran vào năm 2016 nếu mọi thủ 

tục đƣợc hoàn tất trong quý 

1/2016. 

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 

22/12, Bộ trưởng Công nghiệp và 

Thương mại Nga Denis Manturov 

cho biết nếu trong quý 1/2016, mọi 

thủ tục được hoàn tất thì các khoản 

giải ngân sẽ được tiến hành trong 

năm 2017. 

Trước đó, trong cuộc gặp với 

giới chức Iran hôm 21/10 vừa qua, 

Bộ trưởng Năng lượng Nga 

Alexander Novak đã thông báo việc 

Moskva có thể cung cấp khoản tín 

dụng 5 tỷ USD cho các dự án chung 

giữa Nga và Iran. 

Gói tín dụng này được sử dụng 

cho các dự án xây dựng hạ tầng, 

giao thông vận tải, thăm dò địa chất 

và các dự án hạ tầng khác có sự 

tham gia của các công ty Nga./. 

 

LÃNH ĐẠO NGA VÀ 

ISRAEL NHẤT TRÍ PHỐI HỢP 

CHỐNG KHỦNG BỐ 

Ngày 22/12, Văn phòng Thủ 

tƣớng Israel ra thông báo cho biết 

Thủ tƣớng Benjamin Netanyahu 

và Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đã nhất trí trong cuộc điện 

đàm cùng ngày về việc tiếp tục 

đối thoại liên quan tới tình hình 

tại Syria và những vấn đề khác 

trong khu vực. 

Thông báo cho biết hai nhà lãnh 

đạo còn thảo luận về cuộc chiến 

chống khủng bố, bao gồm mặt trận 

Syria. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters 

dẫn một nguồn tin từ Kremlin nói 

ông Putin đã nhấn mạnh rằng 

"không có sự lựa chọn nào khác 

ngoài việc mở các cuộc thương 

lượng trong nội bộ các phe phái 

Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp 

quốc, cũng như tiếp tục cuộc chiến 

không thỏa hiệp chống tổ chức Nhà 

nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 

những nhóm cực đoan khác đang 

hoạt động tại Syria." 

 

MỸ MỞ RỘNG DANH SÁCH 

TRỪNG PHẠT CHỐNG NGA 

Ngày 22/12, Bộ Tài chính Mỹ 

đã bổ sung hàng chục cá nhân và 

tổ chức của Nga vào danh sách 

trừng phạt với cáo buộc có liên 

quan tới cuộc khủng hoảng tại 

Ukraine. 

Ngay lập tức, Nga đã chỉ trích 

hành động của Mỹ là sai trái, mang 

tính thù địch và Moskva sẵn sàng 

có các biện pháp đáp trả. 

Phản ứng trước động thái của 

Mỹ, Thư ký báo chí của Tổng thống 

Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố 

Washington đang thi hành chính 

sách mâu thuẫn và thù địch chống 

lại Moskva, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới quan hệ song phương. 

Phát biểu với báo giới tại Điện 

Kremlin, ông Peskov cho biết phía 

Nga sẽ tiến hành phân tích quyết 

định mà Mỹ vừa thông qua, sau đó 

sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả. 

NGA: HỢP TÁC VỚI ASEAN 

SẼ GIÖP TĂNG CƢỜNG VỊ 

THẾ CỦA NGA TẠI CHÂU Á-

THÁI BÌNH DƢƠNG  

Nga khẳng định sẽ hợp tác 

chặt chẽ với Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN). Bộ Ngoại 

giao Nga đã đƣa ra tuyên bố này 

sau cuộc họp ngày 22/12 thảo 

luận công tác chuẩn bị cho Hội 

nghị thƣợng đỉnh Nga-ASEAN 

vào năm 2016.  

Tuyên bố nêu rõ làm việc chặt 

chẽ với ASEAN - hiệp hội đang 

hướng tới xây dựng một cộng đồng 

có tính hội nhập cao và thành lập 

các cơ chế hội nhập đa dạng, cũng 

như các diễn đàn đối thoại với sự 

tham gia của các quốc gia hàng đầu, 

là một trong những phương hướng 

then chốt trong việc thực hiện 

đường lối của Tổng thống Nga về 

tăng cường vị thế của Nga tại khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Ngoài ra, việc tham gia tiến trình 

hội nhập khu vực còn tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội của nước Nga.  

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh 

tầm quan trọng trong việc phối hợp 

thành lập một cấu trúc an ninh toàn 

vẹn và bình đẳng trong khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương trên cơ sở 

tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc 

tế, trước hết là Hiến chương Liên 

hợp quốc. Nga cũng khẳng định sự 

cấp thiết trong việc phát triển hợp 

tác với các nước ASEAN về đấu 

tranh chống các thách thức và mối 

đe dọa mới, cũng như truyền thống, 

trước hết là chủ nghĩa khủng bố và 

cực đoan đang gây ra những hậu 

quả nghiêm trọng cho cả Nga và 

các nước Đông Nam Á.  
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... nhiều nơi để thể hiện, sẽ góp 

phần quảng bá văn hóa Việt một 

cách tinh tế, dễ ngấm nhất. 

Phát biểu chào mừng sự kiện lớn 

này, ông Stanislav Odinokov, phó 

Quận trưởng Quận Đông Bắc, thủ 

đô Moskva nhấn mạnh: “Tôi hy 

vọng rằng, việc khai trương Trung 

tâm Thương mại  - văn hóa này sẽ 

góp phần thúc đẩy quan hệ hai 

nước, hai nền văn hóa và kinh tế 

ngày càng phát triển. Với Trung 

tâm này, cơ hội để các hoạt động 

hợp tác, đối tác về kinh tế, thương 

mại và cả văn hóa sẽ được mở rộng 

và đáp ứng nhu cầu không chỉ là 

người Nga mà còn là nhiều nước 

khác nữa. Nhân dịp sắp đến Năm 

mới, tôi xin chúc tất cả những 

người đang làm việc ở đây thu được 

nhiều kết quả và chúc các bạn có 

một dịp lễ tươi vui”. 

Ông Lê Trường Sơn, Tổng giám 

đốc Công ty INCENTRA, đơn vị 

chủ quản Trung tâm Thương mại 

Hà Nội – Moskva cũng bày tỏ niềm 

vui về sự quan tâm và giúp đỡ hiệu 

quả của các cấp lãnh đạo chính 

quyền quận Đông bắc nói riêng, 

Thủ đô LB Nga nói chung... góp 

phần hoàn thành việc xây dựng một 

công trình lớn này của Việt Nam tại 

LB Nga và mong quan hệ hai nước 

sẽ ngày càng được thắt chặt thông 

quan Trung tâm này. 

Cùng với Lễ khai trương, các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật đậm 

đà bản sắc Việt và Nga, đặc biệt, 

nhiều hoạt động hoạt náo vui nhộn, 

độc đáo mừng Năm Mới 2016 được 

tổ chức, đã thu hút và chào đón rất 

đông khách Nga gần xa của khu 

vực này đến với TTTM Hà Nội-

Mátxcơva./. 

Đến đầu tháng 12, Việt Nam 

đã đón gần 300.000 lƣợt khách 

Nga và dự kiến cả năm 2015 sẽ 

đón khoảng 330.000 - 340.000 du 

khách Nga, bằng xấp xỉ 95% so 

với năm 2014. 

Trong bối cảnh khách Nga sụt 

giảm mạnh cuối năm 2014, đầu 

năm 2015 do tác động của việc mất 

giá đồng Rúp, việc tăng trưởng trở 

lại này sẽ là tín hiệu vui cho du lịch. 

Theo Vụ thị trường (Tổng cục 

Du lịch), sở thích du khách Nga là 

du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt là nghỉ 

dưỡng biển. Khách du lịch Nga 

thường quan tâm đến các dịch vụ 

thể thao du lịch biển. Bên cạnh đó, 

họ cũng rất quan tâm đến các loại 

hình vui chơi giải trí và các sản 

phẩm du lịch bổ trợ tại các điểm 

đến. Về khẩu vị, người Nga khá 

đơn giản trong ăn uống. Các bữa ăn 

của họ thường không cầu kỳ. Theo 

truyền thống, du khách Nga thường 

đi du lịch ra nước ngoài cùng gia 

đình. Trong khi đi du lịch, họ rất 

thích mua đồ lưu niệm (lụa, mật 

ong, nữ trang vàng...). Du khách 

Nga cũng không giỏi ngoại ngữ, vì 

vậy việc hướng dẫn viên và những 

người phục vụ biết sử dụng tiếng 

Nga là tiêu chí số một trong việc 

chọn lựa tour du lịch. Các điểm đến 

phải có nhân viên biết tiếng Nga để 

giao tiếp và phục vụ, làm cho khách 

cảm thấy thoải mái, hài lòng và tạo 

được ấn tượng tốt hơn cho điểm đến 

cũng như trong quá trình đi tour. 

Theo phân tích thị trường khách 

Nga của Vụ thị trường (Tổng cục 

Du lịch), khách Nga khá hiếu kỳ, 

thích những cái mới, ngoài ra gần 

đây họ cũng đã bắt đầu có sở thích 

đi du lịch và kết hợp đi thăm thêm 

một hoặc hai nước nữa ở cùng khu 

vực trong cùng một chuyến đi du 

lịch. “Do đó, cách quảng bá điểm 

đến du lịch Việt Nam như là một 

điểm đến mới để những khách Nga 

đã đi Thái Lan rồi sẽ chọn Việt 

Nam để khám phá trải nghiệm. Qua 

nghiên cứu du khách đặt tour APT 

travel cho thấy, bên cạnh nghỉ 

dưỡng, khách Nga rất ưa thích du 

lịch chữa bệnh, đặc biệt là loại hình 

châm cứu. Có khách quay lại vài 

lần tới Việt Nam chỉ để sử dụng 

dịch vụ này. Do đó, ngành du lịch 

nghiên cứu cụ thể một dòng sản 

phẩm chuyên biệt để quảng bá, khai 

thác để tạo sự khác biệt với các 

nước trong khu vực”, ông Nguyễn 

Hồng Đài cho biết. 

Còn ông Nguyễn Quang Thắng 

cho rằng, hiện nay khách đến Việt 

Nam chủ yếu ở vùng Viễn Đông do 

đường bay ngắn, tiết kiệm chi phí; 

trong khi lượng khách khu vực 

Moskva có khả năng chi trả cao 

nhưng lại rất ít thông tin về Việt 

Nam. Do đó, công tác xúc tiến 

quảng bá tại các khu vực này cần 

được đẩy mạnh. Quan trọng nhất là 

Việt Nam phải có đường bay thẳng 

và có cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ để 

giảm giá vé máy bay. Có như vậy, 

Việt Nam mới có lợi thế trong việc 

cạnh tranh điểm đến trong khu vực. 

Dự kiến, nếu nắm bắt được cơ 

hội này, mục tiêu đón 400.000 lượt 

khách Nga trong năm 2016 hoàn 

toàn khả thi. 

SỚM CÓ CHIẾN DỊCH XÖC TIẾN QUẢNG BÁ TẠI THỊ TRƢỜNG NGA 


