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Сборник материалов содержит доклады, представленные на Международной 

научно-практической конференции «Роль народной дипломатии в развитии 

российско-вьетнамских отношений», состоявшейся 20 октября 2020 года в Москве. 

Конференция проведена с целью обобщения и трансляции опыта работы институтов 

народной дипломатии России и Вьетнама для расширения и углубления связей 

между двумя народами в современных условиях. Мероприятие было приурочено 

к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя 

странами (30 января 1950 г.), 90-летию со дня создания Компартии Вьетнама,  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 130-летию со дня рождения Хо 

Ши Мина, 70-летию образования Общества вьетнамо-российской дружбы 

(23 мая 1950 г.), 75-летию независимости Вьетнама, и проводилось в рамках 

мероприятий Перекрёстного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России. 

Материалы конференции в сборнике приведены в авторской редакции 

и опубликованы в порядке выступлений в соответствии с программой Конференции.  

Для участия докладчики использовали следующие варианты: очное участие с 

докладом, участие в прямом эфире онлайн (через систему Webinar.ru) и 

предоставление доклада в сборник в электронном виде без выступления авторов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

20 октября 2020 года в Москве состоялась Международная научно-

практическая конференция «Роль народной дипломатии в развитии российско-

вьетнамских отношений» (далее – Конференция). 

Организаторами Конференции выступили Общество российско-вьетнамской 

дружбы (ОРВД) и Общество вьетнамо-российской дружбы (ОВРД) при поддержке 

Фонда президентских грантов и софинансировании Московской академии 

экономики и права. 

Цель конференции обобщить и транслировать опыт работы институтов 

народной дипломатии России и Вьетнама для расширения и углубления связей 

между двумя народами в современных условиях. Мероприятие было приурочено к 

70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами 

(30 января 1950 г.), 90-летию со дня создания Компартии Вьетнама, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 130-летию со дня рождения Хо Ши Мина, 

70-летию образования Общества вьетнамо-российской дружбы (23 мая 1950 г.), 75-

летию независимости Вьетнама, и проводилось в рамках мероприятий 

Перекрёстного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России и 

Вьетнаме делегация ОВРД не смогла прибыть в Москву, и значительная часть 

Конференции прошла в онлайн-режиме. 

Всего в работе Конференции приняли участие 328 человек. В актовом зале 

Московской академии экономики и права собралось 156 участников, к ним 

присоединились в онлайн-режиме 172 участника. На Конференции была 

организована онлайн-трансляция из зала Ханойского Университета. В зале 

собрались руководители Союза Обществ дружбы Вьетнама в лице госпожи Нгуен 

Фыонг Нги и бывшего Председателя Союза общества дружбы Вьетнама товарища 

Ву Суан Хонг, руководители и активисты Центрального правления Общества 

вьетнамо-российской дружбы, его отделений и филиалов, ученые, студенты 

Ханойского государственного университета и вузов Ханоя, представители 

различных общественных организаций Вьетнама для участия в конференции. Для 

вьетнамской стороны был организован синхронный перевод выступлений на 

вьетнамский язык. 

Российскими участниками Конференции стали представители из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя, ряда субъектов Российской Федерации 

(Московской области, Алтайского края, Ивановской области, Приморского края, 

Свердловской области, Ярославской области, Республики Мордовия, Кемеровской 

области, Воронежской области, Тульской области). В работе Конференции приняли 

участие представители из Республики Узбекистан и Республики Беларусь. 

Категории участников конференции с российской стороны включают 

руководство и членов Общества российско-вьетнамской дружбы, активистов 

российских обществ дружбы с зарубежными странами, ответственных работников 

Россотрудничества, Росмолодёжи и Российской ассоциации международного 

сотрудничества, сотрудников аппаратов Федерального Собрания и МИД Российской 

Федерации, Московской городской Думы, представителей политических партий 

России, научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов и студентов: 
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Московского государственного университета (МГУ им. М.В. Ломоносова); 

Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(Дипломатической академии МИД России); Московского государственного 

института международных отношений МИД России (МГИМО), Центра АСЕАН при 

МГИМО МИД России; Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (НИУ «ВШЭ»); Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» (ФГАО ВО «РУДН»), ФГАО ВО «РУДН» «ИНКОРВУЗ-XXI»; 

Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 

Тимирязева (ФГБОУ ВО ВГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева); Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ) (ФГБОУ ВО «Московский  государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»); ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университета» историко-архивного института 

(ФГБПОУ «РГУУ ИАИ»); ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет  им. Н.Э Баумана (национальный исследовательский университет)» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»); Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ); ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» (ФГБОУ 

ВО «Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»); АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет» (АНО ВО «МосГУ»); ОЧУ ВО «Международный 

юридический институт» (ОЧУ ВО «МЮИ»); ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университета» (ФГБОУ ВО «ВГТУ»); ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» (ФГАОУ ВО «ДВФУ»); ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» (ФГАОУ ВО «СевГУ»); ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет (ФГБОУ ВО «СПбГУ»); 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинские университет (ФГБОУ ВО 

«КемГМУ»); ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ФГБОУ ВО 

«ИвГУ»); ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (ФГБОУ ВО 

«ТулГУ»; Ферганского государственного университета; УО «Белорусская 

государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» (УО «БГСХА»), студентов колледжей: ЧУ ПОО 

«Колледж Инфолайн» (Колледж «Инфолайн»); ГБПОУ г. Москвы «Колледж сферы 

услуг №3» (ГБПОУ «КСУ №3»; ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи №54 им. П.М. 

Вострухина» (ГБПОУ г. Москвы «КС54»); ГБПОУ г. Москвы «Колледж 

железнодорожного и городского транспорта» (ГБПОУ «КЖГТ»), представителей 

институтов Российской академии наук. 

В адрес участников Конференции поступили приветственные слова из: 

Министерства иностранных дел Российской Федерации; Департамента по связям с 

субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД 

России; Департамента многостороннего экономического сотрудничества и 

специальных проектов Министерства экономического развития Российской 

Федерации; Третьего департамента Азии МИД России; Российской ассоциации 

международного сотрудничества; Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству; Россотрудничества; Фракции «Справедливая Россия» в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Государственной Думе; Посольства Вьетнама в России; Комитета по внешним 

связям Администрации Санкт-Петербурга; Союза обществ дружбы Вьетнама; 

Аппарата фракции КПРФ в Московской городской Думе. 

В оргкомитет Конференции в электронном виде было направлено 40 докладов. 

В рамках конференции прошли три круглых стола и четыре деловые встречи, 

был принят план мероприятий обществ дружбы России и Вьетнама. 

Работа конференции завершилась принятием резолюции, которая направлена 

министрам иностранных дел России и Вьетнама, а также руководителю 

Россотрудничества. 
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экспозиций Государственного музея Востока, куратор вьетнамской коллекции 
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34. Ильютченко Наталья Владимировна – координатор международных проектов 
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Значение международных конкурсов 

по праву и летних правовых школ для развития народной дипломатии…………..126 

 

35. Малыгин Алексей Александрович – врио ректора Ивановского государственного 

университета (ИвГУ), кандидат педагогических наук, доцент – докладчик; 
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Идеологические и стратегические задачи 
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36. Айсина Оксана Алексеевна – генеральный директор ООО  «Учёт. Налоги. 

Консалтинг» – докладчик; Морозов Игорь Владимирович – директор по развитию 
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Роль иностранных выпускников российских вузов 

в развитии делового партнёрства своих стран 

с Российской Федерацией……………………………………………………….….…148 
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Деятельность Региональной общественной организации 
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Основные пути реализации народной дипломатии 

Вьетнама в Российской Федерации………………………………………….……..…154 
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42. Колдунова Екатерина Валерьевна – ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО 

МИД России, кандидат политических наук, доцент кафедры востоковедения 

МГИМО (очное участие). 

Россия–Вьетнам–АСЕАН: гуманитарное измерение сотрудничества………......…158 

 

43. Нгуен Ань Нам – специалист Международного департамента ДВФУ, старший 
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гуманитарного университета, преподаватель Национального института бизнеса, 

Международного юридического института, кандидат экономических наук (очное 
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и ресурс поддержания доверия, взаимного понимания 
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России и Вьетнама. Поддержка российских соотечественников, 

проживающих во Вьетнаме………………….……………………………...…………176 

 

46. Петошина Елена Ивановна – заместитель руководителя проекта конференции 

«Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений» (очное 
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Реализация проектной деятельности на международном 

уровне как инструмент народной дипломатии…………………………………….…180 

 

47. Бельская Ольга Вячеславовна – филолог МГУ, общественный деятель по работе 
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как инструмент продвижения вьетнамской культуры 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Буянов Владимир Петрович – Председатель Центрального правления «Общества 

российско-вьетнамской дружбы», доктор экономических наук, профессор 

 

 
 

Уважаемые дамы и господа, 

Уважаемые товарищи, 

Дорогие друзья! 

 

Хочу выразить благодарность всем, кто нашел возможность принять личное 

участие в сегодняшней конференции, которая проходит в необычных условиях 

эпидемии коронавируса. 

Хочу поблагодарить всех, кто сегодня вместе с нами участвует в режиме 

онлайн. Я знаю, что все они стремились и желали принять в нашей работе личное 

участие. 

Дорогие друзья! Давайте поприветствуем наших вьетнамских коллег, которые 

сегодня в режиме онлайн собрались в ханойском государственном университете. 

Наша конференция проходит в перекрестный год Россия-Вьетнам. И 2019–

2020 годы объявлены годами России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Более ста 

мероприятий намечено провести за это время. К сожалению, большинство из них 

приходится провести в это непростое время. В этот период был отмечен 

(приходилось отмечать) и ряд юбилейных дат в жизни наших стран и народов. 

 

Это: 

- 70-летие установления дипломатических отношений, 

- 90-летие создания коммунистической партии Вьетнама, 

- 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 

- 70-летие со дня создания Общества российско-вьетнамской дружбы, 

- 75-летие независимости Вьетнама, 

- 130 лет со дня рождения Хо Ши Мина. 
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Разрешите мне от имени собравшихся еще раз поздравить наших вьетнамских 

коллег с 70-летием со дня создания ОВРД. 

Дорогие друзья! Тема нашей конференции – «Роль народной дипломатии в 

развитии российско-вьетнамских отношений». Но события последних месяцев 

(Белоруссия, Нагорный Карабах, Киргизия) ярко показывают, что то отношение, 

которое годами складывалось у нас в постсоветский период, к народной 

дипломатии, к ее роли в укреплении взаимопонимания и доверия между 

различными слоями современного общества были, мягко сказать, недооценены или 

вообще игнорировались руководителями разного уровня. 

Мне хотелось бы, чтобы в выступлениях на пленарном заседании и в 

обсуждениях были выработаны рекомендации и предложения для повышения роли 

народной дипломатии в современном мире. 

 

Желаю участникам успешной работы. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 
Торжественное открытие Конференции под звуки гимнов России и Вьетнама 
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Президиум Конференции. 

На фото слева направо: Ле Чыонг Шон, До Суан Хоанг, Цветов Пётр Юрьевич, 

Буянов Владимир Петрович и Бударина Регина Александровна 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Чинь Куок Кхань – Первый Заместитель Председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы, генерал-майор 

 

Уважаемый президиум, уважаемые участники Конференции!  

От имени Центрального правления Общества вьетнамо-российской дружбы, 

многотысячных участников общества, а также от имени и по поручению товарища 

Чан Бин Миня, Председателя нашего Общества, я горячо приветствую всех вас, 

участников международной научно-практической конференции «Роль народной 

дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений».  

По приглашению Общества российско-вьетнамской дружбы с июля этого года 

мы активно проводили мероприятия по подготовке конференции и с нетерпением 

ждали встречи с вами в Москве на конференции. Но к сожалению, из-за пандемии 

коронавируса наша делегация не смогла прибыть в Москву.  

Наша конференция приурочена к 70-й годовщине установления 

дипломатических отношений между нашими странами, 70-летнему юбилею 

Общества вьетнамо-российской дружбы, проводится в рамках мероприятия 

перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России.  

Целью нашей конференции является обобщение трансляции опыта работы 

институтов народной дипломатии России и Вьетнама для расширения и углубления 

связей между нашими народами и странами в новых условиях. С вьетнамской 

стороны в этой конференции принимают участие руководители Союза Обществ 

дружбы Вьетнама в лице госпожи Нгуен Фыонг Нги и бывшего Председателя Союза 

общества дружбы Вьетнама товарища Ву Суан Хонг, руководители и активисты 

Центрального правления Общества вьетнамо-российской дружбы и его отделений 

филиалов, ученые, студенты Ханойского государственного университета и вузов 

Ханоя, представители различных общественных организаций Вьетнама.  

На конференции с вьетнамской стороны представлены пять докладов и 

сообщения по тематикам конференции. Полный текст этих докладов и сообщения 

были переданы в Оргкомитет. Я желаю всем вам, участникам конференции здоровья 

и успехов. А нашей конференции успешной работы. Спасибо за внимание! 
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На фото правый ряд, справа налево: 

Чинь Куок Кхань – Первый заместитель Председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы, Директор Российско-вьетнамского Тропического центра 

(1993–2013 гг.), генерал-майор; Ву Суан Хонг – Председатель Союза обществ 

дружбы Вьетнама (1998–2018 гг.), Председатель Центра изучения международных 

отношений и экономики; Во Ван Туан – Член Президиума ЦП Общества вьетнамо-

российской дружбы, генерал-лейтенант; Фи Ван Лык – Первый заместитель 

Председателя Хайфонского Общества вьетнамо-российской дружбы; Во Куок 

Кхань – Заместитель Генерального секретаря Общества вьетнамо-российской 

дружбы. 

На фото левый ряд, слева направо:  

Нгуен Динь Дык – Председатель отделения Общества вьетнамо-российской 

дружбы при Ханойском государственном университете, доктор технических наук, 

профессор; Нгуен Кам Ту – Заместитель Председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы; Нгуен Тхи Ким Оань – Председатель Общества вьетнамо-

российской дружбы провинции Бакзянг 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС 

 

Примаков Евгений Александрович – Руководитель Россотрудничества 
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Бороденко Андрей Анатольевич – Представитель Россотрудничества делится 

впечатлениями от Конференции  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Нго Дык Мань – Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России 

 

 
 

Уважаемый Владимир Петрович Буянов, Председатель Центрального 

правления «Общества российско-вьетнамской дружбы», 

Уважаемая г-жа Нгуен Фыонг Нга, Председатель Союза обществ дружбы 

Вьетнама, 

Уважаемые гости и участники конференции, 

Дорогие друзья, активисты Обществ дружбы двух стран,  

Я очень рад принимать участие в работе международной научно-практической 

конференции «Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских 

отношений» и видеть тех друзей, которые представляют дружбу между народами 

Вьетнама и России.  

Сегодняшнее мероприятие – одно из тех значимых мероприятий, которые 

нацелены на празднование 70-летие установления дипломатических отношений.  

Передаю большой привет и наилучшие пожелания участникам конференции. 

Желаю конференции успешной работы! 

Уважаемые участники конференции,  

С момента установления дипломатических отношений в 1950 г., поднятия 

отношений на уровень стратегического партнерства в 2001 г. и всеобъемлющего 

стратегического партнерства в июле 2012 г. взаимодействия Вьетнама и России 

прошли испытания времени, развиваются вглубь и вширь, достигают больших 

успехов во всех областях.   

Традиционно дружественными отношениями и преданной связью между 

народами двух стран дорожат поколения руководителей и жителей двух стран. 

Сотрудничество непрерывно укрепляется и активизируется во всех областях и по 

всем линиям – парламента, правительства, министерств, ведомств, регионов, партий, 

общественных объединений, в том числе и по линии народной дипломатии. 

Дорогие товарищи и друзья,  

Можно сказать, что народная дипломатия – это начало хороших отношений 

наших стран. На протяжении более 30 лет Президент Хо Ши Мин, выдающийся 

международный боец, вождь вьетнамского народа, искал путь спасения своей 

страны. В этом процессе Президент Хо Ши Мин впервые приехал в Советскую 
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Россию в 1923 г. Это стало важным поворотом в его деятельности и решающим 

поворотом для революции во Вьетнаме. Президент Хо Ши Мин всю свою жизнь 

был связан с Россией. Он является воплощением хороших отношений народов двух 

стран, в свое время внес большой вклад в укрепление дружбы народов через 

движения коммунистического интернационализма, международную солидарность и 

поддержку со стороны иностранных друзей. В этом отмечаются искренние чувства, 

бескорыстная и ценная помощь советских друзей. Президент Хо Ши Мин всю свою 

жизнь говорил, чтобы вьетнамцы запомнили огромную роль Октябрьской 

революции и заслугу советского народа, с бережливостью развивали преданную, 

чистую дружбу народов.  

В прошедшие десятилетия на основе последовательности и высокого уровня 

доверия связи и сотрудничество народов Вьетнама и России непрерывно 

развивалось вглубь и вширь. В этом деле принимают участие народные 

объединения двух стран, разные слои населения, политические партии, 

общественные и научные организации, а также средства массовой информации. 

Такое участие гарантирует динамичность сотрудничества, жизнеспособность двух 

народов, стремясь к долгосрочным перспективам и интересам стран. Как отмечал 

Президент Путин: «Отношения между Россией и Вьетнамом носят особый характер, 

даже больше, чем стратегический». 

Я рад видеть успехи народных объединений в двустороннем сотрудничестве и 

содействии на многосторонних форумах за прошедшее время. Это российско-

вьетнамский молодежный форум, взаимные действия Обществ дружбы, Обществ 

женщин, Фонда мира, научных, образовательных, художественных и других 

объединений двух стран.  

Кроме того, вьетнамцы, которые работают, проживают и обучаются в России, 

играют большую роль связующего моста, соединяющего свою родину, российские 

власти и жителей.  

Взаимному пониманию и всестороннему сотрудничеству двух стран 

способствуют также советские специалисты, вьетнамисты, востоковеды – те люди, 

которые хорошо знают и любят Вьетнам.  

Все перечисленные мероприятия, в свою очередь, не только связывают 

страны, приносят практическую пользу, но и вносят большой вклад в укрепление 

традиционной, тесной, преданной дружбы и доверия, углубляя всеобъемлющее 

стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией. 

Уважаемые товарищи,  

Мы с вами проходим особый период в отношениях двух стран – 

Перекрестный год в 2019–2020 гг. для празднования 25-летия Договора об основах 

дружественных отношений и 70-летие установления дипломатических отношений и 

еще ряд важных событий для народов Вьетнама и России.  

Несмотря на географическую отдаленность и вызовы из-за коронавирусной 

пандемии, наряду с развитием сотрудничества наших стран Общества дружбы 

хорошо осуществляют общие планы, в том числе и Соглашение о сотрудничестве на 

период 2015 – 2020 гг., проводили разные мероприятия, чтобы претворять в жизнь и 

углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией. 

Я полностью уверен, что на основе славных традиций и важной роли работа 

Общества дружбы получит больше импульса, общение и сотрудничество народов 
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Вьетнама и России еще больше развиваются, красят славную страницу истории 

отношений между Вьетнамом, Россией и их народов. 

В свою очередь, Посольство Вьетнама в России заинтересовано и создает все 

условия с тем, чтобы соединить и активизировать работу Обществ дружбы. 

Содействуем также в осуществлении тех мероприятий, которые прописаны в 

соглашении о сотрудничестве, что поможет усилить дружбу и связи народов двух 

стран в интересах легитимных желаний жителей Вьетнама и России, на благо стран, 

за мир и процветание в регионе и мире.  

Уважаемые товарищи, дорогие друзья, 

Исходя из хороших чувств, пропитанных дружбой и сплоченностью между 

народами Вьетнама и России, я хотел бы пожелать сотрудничеству наших стран 

дальнейшего развития.  

Надеюсь, что на сегодняшней конференции мы с вами будем обсуждать 

откровенно и активно, чтобы выработать осуществимые, эффективные меры, 

которые помогут лучше воспользоваться ролью народной дипломатии, обогащать и 

углублять традиционно дружественные отношения и всеобъемлющее 

стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией. 

Желаю всем участникам конференции и членам Обществ дружбы двух стран 

здоровья, счастья и успехов!  

 

 

 
Нго Дык Мань – Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России в 

презентации онлайн-выступления Дробышева Дмитрия Вадимовича – Начальника 

управления международного научно-образовательного сотрудничества МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Президиума РАМС, Первый 

заместитель председателя  Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Григорьев Семён Вячеславович – Директор Департамента по связям с субъектами 

Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России 

 

 
 

Доброе утро, дорогие коллеги! 

Я приветствую вас из Министерства иностранных дел, спасибо за 

приглашение принять участие в этом очень интересном и полезном мероприятии, 

которое проводит Общество российско-вьетнамской дружбы при поддержке Фонда 

президентских грантов.  

Хотел бы от имени Министерства иностранных дел поприветствовать 

участников мероприятия и отметить, что 2019 и 2020 годы очень богаты на 

различные события, юбилейные даты в истории российско-вьетнамских связей. 

Сегодня уже в первом выступлении было сказано, что много юбилейных дат 

придется вообще на 20-е годы. Надеемся, что большинство из этих дат нам удастся 

отпраздновать в очном режиме. Но сегодня можно констатировать, что за 

десятилетия тесного двустороннего сотрудничества наши страны накопили 

значительный созидательный опыт в самых различных областях. Без сомнения, что 

более чем за свою полувековую историю Общество российско-вьетнамской дружбы 

внесло существенный вклад не только в развитие официальных связей между 

нашими государствами, но и в укрепление всестороннего взаимодействия народов 

России и Вьетнама. Об исключительно теплой и дружественной атмосфере таких 

отношений могу судить на собственном опыте. В июне прошлого года, я принимал 

участие в российско-вьетнамских межмидовских консультациях в Ханое по 

проблематике межрегионального сотрудничества. 

Пользуясь случаем, хочу просить вьетнамских коллег, присутствующих на 

сегодняшнем мероприятии, передать мои приветы и наилучшие пожелания 

гендиректору Министерства иностранных дел Вьетнама товарищу Нгуен Хоан 

Нону, и напомнить ему о моем приглашении посетить Москву для продолжения 

диалога по той проблематике, которую курируют наши подразделения в двух 

внешнеполитических ведомствах. 
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Как директор департамента МИД России, отвечающего за связи с 

отечественными общественными объединениями и гражданским сектором, хотел бы 

кратко рассказать об опыте работы нашего министерства с неправительственными 

организациями, а также упомянуть о российско-вьетнамских контактах по линии 

НПО. 

Народная дипломатия стала за последние годы одним из важнейших 

инструментов внешней политики всех мировых держав. В те непростые моменты, 

когда контакты на официальном уровне между отдельными странами оказываются 

затруднены или приостановлены, взаимодействие по линии общественных 

организаций и гражданского общества становится существенным подспорьем в 

налаживании диалога. В период пандемии, значительно усложнившей личное 

общение, стало совершенно очевидно, что «мягкая сила» – это не просто 

дополнение классических политических контактов, а совершенно неотъемлемый 

элемент конструктивного общения между странами. А спектр инструментов такой 

народной дипломатии в международных отношениях очень широк. Это не только 

непосредственные контакты между представителями различных НПО, но и диалог 

между экспертами по широкому кругу вопросов, образовательные, культурные, 

туристические обмены и программы. Словом, все то, что помогает формированию 

благоприятного дружественного общения между народами, создаёт плотную ткань 

человеческих контактов, которую трудно разорвать вне зависимости от какой-либо 

политической конъюнктуры. 

Министерство иностранных дел России активно задействует в своей работе 

обширный потенциал неправительственных организаций, опыт у нас накоплен 

немалый. Доброй традицией стали ежегодные встречи Сергея Викторовича Лаврова 

с представителями российских и зарубежных неправительственных организаций. 

Единственное – этот год, в силу объективных обстоятельств, стал исключением и 

внес определенные коррективы. Думаю, многим из участников сегодняшней 

конференции хорошо известны названия тех ключевых объединений, которые 

участвуют в работе международной линии в сфере общественной дипломатии.  Это 

фонд Горчакова, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 

за рубежом, Российский совет по международным делам, Фонд «Русский мир». У 

нас поддерживается конструктивный диалог с членами общественной палаты 

Российской Федерации, поддерживаются контакты с Фондом-оператором 

президентских грантов, развивается общение с Русской гуманитарной миссией, 

Российским географическим обществом, Ассамблеей народов Евразии и многими 

другими структурами. 

Некоторые из перечисленных организаций, несмотря на пандемию и сложную 

обстановку, нашли возможность продолжить работу на вьетнамском направлении. 

Так, Российский совет по международным делам в январе текущего года 

опубликовал статью С.В. Лаврова «Россия-Вьетнам: дружба, прошедшая сквозь 

десятилетия». В сентябре, при участии Фонда «Русский мир», в Ханойском филиале 

Института русского языка имени Пушкина открылся разговорный клуб «Вместе 

учим русский язык», а в начале октября этого года, Фонд «Русский мир», совместно  

одним из вьетнамских университетов на базе своего кабинета, провел мероприятие в 
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целях повышения качества преподавания русского языка в учебных учреждениях 

Вьетнама. 

Очень важным событием в 2020 году стало отмечаемое во многих странах 

мира 75-летие победы в Великой Отечественной войне. К этому событию 

Общественная палата Российской Федерации создала тематический интернет-

портал в честь победы над фашизмом. На котором была размещена статья 

председателя ЦК Отечественного фронта Вьетнама. Материал оказался очень 

популярен и собрал большое количество просмотров. Как видите, контакты в сфере 

общественной дипломатии между нашими странами поддерживаются, даже 

несмотря на существующие пандемические ограничения.  

Со своей стороны мы готовы способствовать интенсификации взаимодействия 

с вьетнамскими НПО, включая Отечественный фронт Вьетнама, Союз вьетнамских 

обществ дружбы, Всеобщую конфедерацию труда Вьетнама, Вьетнамский комитет 

защиты мира, Союз женщин Вьетнама и другие крупнейшие неправительственные 

организации Социалистической Республики Вьетнам. Большое внимание мы, как 

Министерство иностранных дел, уделяем подключению к международной 

деятельности региональных неправительственных и некоммерческих организаций. 

В прошлом, 2019 году, Министр иностранных дел России провел встречу с 

руководителями неправительственных объединений из 49 субъектов Федерации. 

Ввиду того, что между нашими странами поддерживаются очень широкие 

межрегиональные связи, я думаю, что сотрудничество по линии гражданского 

сектора регионов России и Вьетнама тоже имеет очень хороший потенциал.  

В текущем году вьетнамские регионы продолжают демонстрировать интерес в 

установлении контактов с субъектами Российской Федерации. Так, например, в 

первой половине этого года, к российской стороне с просьбой оказать содействие в 

установлении контактов с российскими регионами обратилось управление внешний 

связей провинции Даклак. Свой взаимный интерес к установлению контактов с этой 

провинцией выразил целый ряд субъектов Российской Федерации, в частности, 

Республика Марий-Эл, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, 

Ставропольский край, город Симферополь. Мы будем оказывать поддержку в 

установлении контактов между этими регионами, а также другими регионами 

России и Вьетнама.  

Регламент моего выступления ограничен, поэтому, хотел бы подчеркнуть, что 

Министерство иностранных дел России будет и впредь оказывать поддержку 

Обществу российско-вьетнамской дружбы, Российской ассоциации международного 

сотрудничества, с которой вообще МИД поддерживает очень эффективные и 

активные контакты. Мы всегда на стороне активных общественников из России и 

Вьетнама, готовы предоставить им наши возможности, наши методики, наши 

каналы для сотрудничества. Еще раз хочу пожелать успехов участникам 

сегодняшнего мероприятия. Спасибо за внимание. 
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Григорьев Семён Вячеславович – Директор Департамента по связям с субъектами 

Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России – онлайн-

выступление на Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Г-жа Нгуен Фыонг Нга – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама, 

руководитель постоянной миссии Вьетнама при ООН, посол (2014–2018 гг.)  

 

 
На фото правый ряд, справа налево: 

Нгуен Фыонг Нга – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама, 

руководитель постоянной миссии Вьетнама при ООН, посол (2014–2018 гг.);  Чинь 

Куок Кхань – Первый заместитель Председателя Общества вьетнамо-российской 

дружбы, Директор Российско-вьетнамского Тропического центра (1993–2013 гг), 

генерал-майор. 

На фото левый ряд, слева направо: 

Нгуен Данг Фат – Генеральный секретарь Общества вьетнамо-российской 

дружбы; Нгуен Динь Дык – Председатель отделения Общества вьетнамо-

российской дружбы при Ханойском государственном университете, доктор 

технических наук, профессор; Нгуен Кам Ту – Заместитель Председателя 

Общества вьетнамо-российской дружбы; Нгуен Тхи Ким Оань – Председатель 

Общества вьетнамо-российской дружбы провинции Бакзянг; Чан Дык Хиеу – 

Постоянный секретарь Общества вьетнамо-российской дружбы; Фам Тхи Тхай 

Май – Заместитель начальника Отдела по делам Европы Союза обществ дружбы 

Вьетнама. 

  

Уважаемые гости,  

Дорогие российские и вьетнамские друзья, 

Прежде всего, от имени Союза обществ дружбы Вьетнама я хотела бы горячо 

приветствовать присутствующих высоких гостей, вьетнамских и российских 

докладчиков. Мы высоко ценим инициативу Общества Российско-вьетнамской 

дружбы по организации Конференции на тему «Роль народной дипломатии в 

развитии вьетнамско-российских отношений». Это мероприятие, имеющее 

практическое значение, приуроченное к празднованию 70-летия установления 

дипломатических отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией и 
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Перекрестного года России и Вьетнама 2019–2020. Я также хотела бы выразить 

искреннюю благодарность Фонду Президента России за финансирование этого 

мероприятия, что демонстрирует заинтересованность государства Российской 

Федерации в сохранении и развитии сложившихся традиционных отношений между 

двумя народами Вьетнама и России. 

Дорогие друзья, 

Президент Хо Ши Мин придавал особое значение роли и значению народа и 

международной солидарности. Он говорил: «В мире нет ничего сильнее, чем 

сплоченные силы народа». Под руководством президента Хо Ши Мина первые 

организации народной дипломатии Вьетнама были созданы сразу после обретения 

Вьетнамом независимости и в первые годы войны сопротивления.   

30 января 1950 года, в тяжелое время войны сопротивления вьетнамского 

народа за спасение страны, Союз Советских Социалистических Республик 

(Советский Союз) стал одной из первых стран, признавших и официально 

установивших дипломатические отношения с Вьетнамом. Общество Советско-

вьетнамской дружбы и Общество Вьетнамо-советской дружбы, которые были 

созданы вскоре после этого, сыграли активную роль и тесно сотрудничали в 

мобилизации народа Советского Союза и народов мира в солидарность и поддержку 

справедливой борьбы вьетнамского народа за национальную независимость, мир и 

объединение страны. Огромная помощь, искренняя, мощная и широкая поддержка 

со стороны российского народа и прогрессивных людей всего мира стали важным 

фактором победы вьетнамского народа. 

Союз обществ дружбы Вьетнама высоко оценивает деятельность, неустанные 

усилия и огромный вклад предыдущих поколений лидеров и членов Обществ 

Советско-вьетнамской, Российско-вьетнамской, Вьетнамо-советской и Вьетнамо-

российской дружбы в укрепление традиционной дружбы между двумя нашими 

странами на протяжении прошедших семи десятилетий. 

Дорогие друзья,  

Мир, сотрудничество и развитие по-прежнему являются общими чаяниями 

народов мира, но они сталкиваются со многими жёсткими вызовами, среди которых 

спад экономики, стратегическая конкуренция между крупными государствами, 

крайний национализм, политика насилия, пограничные конфликты, 

территориальные споры за суверенитет на суше и на море, всё более серьезные 

традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, такие как эпидемии, 

стихийные бедствия, изменение климата, деградация окружающей среды. В этих 

условиях народная дипломатия, миссия которой заключается в укреплении дружбы 

и солидарности между народами, взаимопомощи в решении общих проблем, играет 

очень важную роль. 

Я надеюсь, что Общества Российско-вьетнамской и Вьетнамо-российской 

дружбы будут укреплять тесное взаимодействие и сотрудничество с другими 

общественными организациями двух стран. Нам нужно использовать современные, 

живые формы, которые привлекут к участию многочисленных представителей всех 

слоев общества, учёных, предпринимателей и особенно молодое поколение двух 

стран, чтобы влить новые силы в деятельность. 

Достижения во всех областях всестороннего стратегического партнерства 

между Вьетнамом и Россией продемонстрировали прочную жизнеспособность 
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тесной, верной и глубокой дружбы между народами двух стран. Это важная 

предпосылка для того, чтобы мы активно укрепляли связи и сотрудничество между 

вьетнамским и российским народами. Я уверена, что на Конференции будет 

предложено множество новых инициатив и проектов сотрудничества, которые 

помогут добиться серьезного прорыва в деятельности двух Обществ дружбы с тем, 

чтобы и впредь сохранять и развивать традиционную российско-вьетнамскую 

дружбу, способствуя укреплению всестороннего стратегического партнерства 

между Вьетнамом и Российской Федерацией. 

Со своей стороны Союз обществ дружбы Вьетнама продолжит развивать 

сотрудничество с общественными организациями двух стран с тем, чтобы 

способствовать углублению и укреплению отношений между двумя странами, а 

также укреплению дружбы, солидарности и взаимопонимания между народами 

мира. 

Разрешите поблагодарить вас за внимание и пожелать Конференции больших 

успехов. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Калганов Вячеслав Геннадьевич – Заместитель председателя Комитета внешних 

связей Администрации Санкт-Петербурга, начальник Управления информации и 

связям с международными организациями правительства Санкт-Петербурга 

 

 
 

Рад приветствовать участников конференции, выражаю особую благодарность 

Буянову В.П. за организацию сегодняшнего мероприятия. 

Санкт-Петербург придает особое значение сотрудничеству с 

Социалистической Республикой Вьетнам. В августе сего года Губернатор Санкт-

Петербурга Беглов А.Д. принял решение, согласно которому сотрудничество с 

Вьетнамом стало приоритетным направлением международной деятельности 

Правительства города. 

Мне очень радостно, что за этим решением стоит кропотливая работа, 

которую ведет Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Правительство 

города на вьетнамском направлении. 

В декабре мы завершаем третий проект Комитета «Хо Ши Мин. Патриотизм и 

интернационализм. 100 лет вместе», будем рады видеть среди участников нашей 

конференции руководство Российско-вьетнамского общества дружбы и Ассоциации 

вьетнамцев в России.  

В этом году весь мир столкнулся с короновирусной инфекцией. Считаю, что 

вместе мы сможем победим эту болезнь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 

Посольство Вьетнама и лично товарища Посла Нго Дык Маня за полученные нами 

неоднократно от вьетнамской стороны средства защиты. Для нас это важный сигнал, 

т.к. мы чувствуем заботу и дружеское плечо вьетнамских товарищей. 

Желаю участникам конференции максимально плодотворно провести свое 

время, надеюсь, что конференция внесет ощутимый вклад в развитие российско-

вьетнамских отношений. 
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Калганов Вячеслав Геннадьевич – Заместитель председателя Комитета внешних 

связей Администрации Санкт-Петербурга, начальник Управления информации и 

связям с международными организациями правительства Санкт-Петербурга – 

онлайн выступление на Конференции 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Третий департамент Азии МИД России 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Стапран Наталья Валерьевна – Директор Департамента многостороннего 

экономического сотрудничества и специальных проектов 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Зубрилин Николай Григорьевич – Руководитель фракции КПРФ, депутат 

Московской городской Думы 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Тимохов Сергей Константинович – Руководитель аппарата фракции КПРФ 

в Московской городской Думе 
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Тимохов Сергей Константинович – Руководитель аппарата фракции КПРФ 

в Московской городской Думе – выступление на Конференции 
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ… 

 

Буянов Владимир Петрович – Председатель Центрального правления «Общества 

российско-вьетнамской дружбы», доктор экономических наук, профессор 

 

 
Буянов Владимир Петрович даёт интервью корреспонденту радио «Голос 

Вьетнама» 

 

Уважаемые товарищи! 

Дорогие друзья! 

 

Наша конференция проходит в юбилейный год и является как бы 

продолжением Первой международной конференции на эту тему, проведенной в 

2019 году, и включена в перечень мероприятий, запланированных на перекрестный 

год «Россия-Вьетнам». 

На предыдущей конференции мы подробно остановились на работе наших 

обществ за прошедшие 70 лет со дня установления дипломатических отношений и 

той роли, которую сыграли наши активисты в развитии и укреплении дружбы 

между нашими странами и народами. 

 

И сегодня нам необходимо обсудить такие важные вопросы, как: 

 роль и место народной дипломатии в решении важных международных 

проблем, 

 участие гражданского общества в гуманитарном сотрудничестве, 
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 важность работы обществ по включению регионов в систему 

международных гуманитарных связей, 

 развитие пространства «Русского мира» и многое другое. 

 

Уважаемые товарищи! 

В современных условиях, когда многократно возрастает количество 

участников международной деятельности, народная дипломатия становится важным 

внешнеполитическим ресурсом, равноправным партнером государства в развитии 

международного диалога и сотрудничества. 

Развитие международного гуманитарного сотрудничества – важное условие 

налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения 

взаимопонимания между народами. 

И сегодня, когда Запад старается изолировать Россию, искажается 

историческая роль СССР и России в мире, молодежи навязываются фальшивые 

ценности, именно народная дипломатия может помочь открыть современную 

Россию миру и мир для России. Кроме того, пандемия КОВИД 19 также создала 

барьеры для личного общения граждан многих стран, и это нужно учитывать при 

планировании дальнейшей деятельности в сфере народной дипломатии. 

В этой связи хотелось бы отметить важность широкого применения в нашей 

работе современных технических средств и социальных технологий, открывающих 

новые возможности для коммуникации, позволяющие лучше узнать друг друга, 

расширить контакты и связи. К ним относятся онлайн конференции, видеовстречи, 

концерты онлайн, общение в социальных сетях и другие инструменты. 

В заключении, я надеюсь, будут высказаны предложения по повышению 

эффективности нашей работы, поскольку это относится не только к российско-

вьетнамским отношениям, а в целом к развитию межгосударственных отношений 

России со странами СНГ и дальнего зарубежья. 
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ – 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Миронов Сергей Михайлович – председатель Партии «Справедливая Россия», 

руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе 

 

 
 

(По теме круглого стола: «Идеологические и стратегические задачи народной 

дипломатии в современных условиях» Международной научно-практической 

конференции «Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских 

отношений»). 

Аннотация: В условиях нынешнего роста международной напряженности 

народная дипломатия призвана сыграть роль важнейшего фактора гармонизации 

международных отношений. Деятельность обществ дружбы и схожих организаций 

нуждается в приоритетной поддержке и популяризации. 

Ключевые слова: народная дипломатия, международная напряженность, 

полицентризм, социальное неравенство, блоковое мышление, доверие, общества 

дружбы, партийная дипломатия.   

Современный мир парадоксален: стремительные технологические изменения во 

всех сферах жизни соседствуют с архаикой в общественных и международных 

отношениях. Экономический эгоизм, борьба за ресурсы, гонка вооружений, 

пренебрежение гуманитарными интересами остаются печальной реальностью. Даже 

серьезный кризис – пандемия – не стал сдерживающим фактором для политических и 

военных конфликтов, роста международной напряженности.  

В этих условиях особую роль приобретает народная дипломатия, которую 

не следует рассматривать просто как дополнение к официальной дипломатии. 

Это особое измерение отношений между народами, значение которого будет 

только возрастать. 

В официальной дипломатии многое определяет инерция межгосударственных 

отношений, которая не всегда носит позитивный и конструктивный характер. Например, 

существенное негативное влияние на современные международные отношения 

оказывают пережитки блокового мышления. Тем не менее, участие значительного 
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количества европейских стран в блоке НАТО не способно существенным образом 

помешать развитию отношений с нашей страной на уровне гражданского общества. 

Несмотря на все противоречия глобализации, мир стал более открытым, когда 

вслед за крахом колониализма на смену биполярной конструкции и гегемонистским 

попыткам пришла нынешняя полицентричная система. Появились уникальные 

возможности для гармонизации международных отношений, наращивания 

взаимовыгодного и равноправного технологического, торгово-инвестиционного 

и гуманитарного сотрудничества, решения застарелых социальных проблем. Поэтому 

нельзя допустить, чтобы мир вновь скатился к биполярности или моноцентризму, 

деградации коллективных начал в международных делах.  Именно народная дипломатия 

способна сыграть здесь важную стабилизирующую роль.  

В прежние времена, например, в канун Первой мировой войны, голос 

гражданского общества не был слышен: привилегированные слои в основном 

поддерживали свои правительства, а всех остальных использовали как пушечное мясо. 

После Второй мировой войны ситуация изменилась. Вспомните, например, движение 

против размещения американских ядерных ракет в Западной Европе в 1980-е годы, 

которое подтолкнуло западные правительства к разрядке. Большой вклад в 

предотвращение термоядерной катастрофы внесло и Пагуошское движение ученых.  

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: масса современно мыслящих, 

разумных людей во всем мире выступает за сотрудничество и дружбу между народами, 

по достоинству оценила возможности новой эпохи, но одновременно 

в межгосударственных делах произошел резкий разворот к конфронтации, 

использованию санкций и высокомерного ультимативного тона. Многие западные 

политики, которые кичатся своей показной толерантностью, отказывают другим 

народам, миллионам людей в праве исторического и социокультурного выбора. 

В этих условиях гражданское общество, деловые круги призваны возвысить свой голос в 

пользу более гармоничной и продвинутой модели межгосударственных отношений, за 

демонтаж разделительных линий и отказ от новой конфронтации.  

Нынешний рецидив «холодной войны» не должен стать доминирующим трендом 

в международных отношениях – иначе проиграет всё человечество. 

Проблема в том, что голосу общественного разума бывает трудно пробиться 

в нынешнем политизированном и коммерциализированном информационном поле. В 

средствах массовой информации США и других стран Запада вновь преобладают 

агрессивные пропагандистские стереотипы и клише. Тревожным трендом стало 

распространение ложных, выдуманных, «фейковых» новостей, которое способно 

привести к самым тяжелым последствиям. 

Серьезной альтернативой традиционным СМИ в последние десятилетия стал 

Интернет. Однако всемирная сеть пока всё же не в состоянии конкурировать 

с влиянием телевизионных каналов. 

Поэтому необходимо намного более широкое освещение активности народной 

дипломатии российскими телеканалами, в том числе имеющими международное 

вещание. Во всем мире люди с огромным интересом смотрят передачи о путешествиях, 

о жизни других народов и стран. Вписанная в широкий исторический и этнологический 

контекст деятельность народной дипломатии может быть подана не менее интересно и 

познавательно. Тем более, что в этой сфере возможна реализация совместных проектов, 

основанных на тесном сотрудничестве представителей разных стран.    



45 
 

Это только один из примеров, когда государство может оказать реальную помощь 

народной дипломатии, избегая огосударствления этой важной сферы гражданской 

активности. Народную дипломатию часть называют инструментом «мягкой силы». 

Однако правильнее рассматривать это явление как важный инструмент взаимного 

доверия между народами, способный сгладить острые углы в межгосударственных 

отношениях.   

Примечательно, что паритетные общества дружбы или схожие по своему 

характеру организации действуют в государствах самой разной геополитической, 

экономической и идеологической ориентации. Это очень здоровое начало 

в условиях нарастания межэтнической, межрасовой и межрелигиозной напряженности в 

мире.  

В нашей стране система обществ дружбы с большинством стран мира пережила 

распад СССР, продемонстрировав, что её существование продиктовано самой жизнью, а 

не политико-идеологическим заказом сверху. Продолжение деятельности обществ 

дружбы в непростых условиях перехода к рынку потребовало большого энтузиазма и 

усилий со стороны своих активистов. Тем не менее, результат налицо. Современные 

двусторонние отношения России с большинством государств невозможно представить 

без постоянной плодотворной работы обществ дружбы. Свой вклад в гармонизацию, 

развитие межгосударственных отношений общества дружбы вносят и в рамках 

контактов с представителями зарубежного дипломатического корпуса, государственных 

структур. 

Яркий пример подобной многолетней успешной деятельности – Общество 

российско-вьетнамской дружбы, партнером которого с вьетнамской стороны является 

Общество вьетнамо-российской дружбы. 

Схожую роль на ниве общественной дипломатии выполняют сегодня 

двусторонние торговые палаты, международные общественно-политические, творческие 

и научные форумы. 

В год 75-летия Великой Победы особой благодарности заслуживает вклад 

народной дипломатии в сохранение исторической правды и памяти о героях Великой 

Отечественной и Второй мировой войны, решающем вкладе советского народа в 

Победу, борьбу с попытками фальсификации истории. 

Отдельно необходимо подчеркнуть роль общественной дипломатии 

в поддержке и популяризации за рубежом русского языка. И речь не только 

о взаимодействии с соотечественниками, нашими бывшими гражданами, людьми 

русской культуры и самоощущения. Общества дружбы становятся центром притяжения 

для тех людей, которые выучили русский язык во время учебы в наших вузах, а вместе с 

этим приобщились к нашей культуре, прониклись уважением и симпатией к нашему 

народу. 

Всегда выступал за расширение приема в наши вузы граждан других государств 

наряду с увеличением бюджетных мест для российских выпускников. Эти затраты не 

только по-человечески правильные, но и экономически оправданные, поскольку 

формируют круг людей, поддерживающих развитие экономического сотрудничества с 

нашей страной, высоко ценящих достижения наших научно-технологических школ.  

Как лидер политической партии считаю межпартийные контакты важнейшим 

направлением народной дипломатии. Несмотря на различия в уровне и динамике 

развития отдельных стран, перипетии межгосударственных отношений, вижу массу 
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проблем, которые объединяют нас – политиков, парламентариев, представляющих 

народные интересы: борьба с бедностью, преодоление социального, цифрового 

и гендерного неравенства, экологические вызовы.  

Сегодня функционирует целый ряд площадок международного межпартийного 

диалога и взаимодействия. Для нашей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приоритетом 

является Социалистический Интернационал. 

Наша партия активно развивает контакты с зарубежными партиями и на 

двусторонней основе. В 2018 году в Ханое СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ был подписан 

меморандум о сотрудничестве с КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ВЬЕТНАМА, с 

которой нас связывают узы многолетней дружбы и партнерские отношения.   

Убежден, межпартийный диалог – один из наиболее эффективных способов, 

чтобы противостоять попыткам дестабилизации политического процесса 

на мировом, региональном и национальном уровне, различного рода «фейкам» 

о вмешательстве в чужие выборы, политике санкций и провокаций.  

В заключение подчеркну, что народная дипломатия далеко не новое явление, 

имеет за плечами большой опыт и солидную историю. Вместе с тем, сегодня перед 

лицом роста международной напряженности она востребована, как никогда. Похоже, 

что именно теперь народная дипломатия приобретает новые очертания, которые 

способны превратить её в мощный самостоятельный фактор международных 

отношений. Задача государства всячески поддержать этот процесс, информационно, 

финансово, не вмешиваясь в него, не пытаясь взять под мелочный контроль. Это залог 

того, что народная дипломатия полностью сможет раскрыть свой потенциал, внести 

неоценимый вклад в установление климата доверия, разрядку международной 

напряженности, поиск совместного ответа на цивилизационные вызовы. 

 

 
Пленарное заседание Конференции  
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Пленарное заседание – онлайн-трансляция  
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заседании  

 

На сегодняшней конференции, в самом её начале, уместно вспомнить тех, кто 

стоял у истоков наших обществ дружбы – первых председателях ОВСД и ОСВД – 

Тон Дык Тханге и Иване Васильевиче Горошкине. 

Биография Тон Дык Тханга во многом типична для вьетнамского 

революционера, чей вклад весом в деле мобилизации народных масс на борьбу за 

национальное освобождение, в защиту национального суверенитета, построение 

социализма в бедной азиатской стране. В то же время в ней много таких ярких 

страниц, которые делают жизнь этого человека особо примечательной. 

Среди первых вьетнамских коммунистов его выделяло то, что он принадлежал 

к числу немногих тогда квалифицированных рабочих. Выходец из глухой 

южновьетнамской деревни в провинции Лонгсюйен, по окончанию школы, убежал в 

самый большой город Вьетнама – Сайгон, где стал рабочим-металлистом на 

судостроительной верфи Башон. Там же в 1912 г. он организовал забастовку, одно 

из первых выступлений рабочего класса Вьетнама. 

В годы первой мировой войны его мобилизовали во французский военный 

флот, на одном из кораблей которого в 1919 году он оказался в Черном море. Во 
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французском флоте тогда царили революционные настроения. Младшие чины, как 

французы, так и вьетнамцы, не хотели участвовать в кампании по подавлению 

большевистской революции, которую тогда развернули страны Антанты. 

В апреле 1919 года крейсер, на котором мотористом служил Тон Дык Тханг, 

подошел к Севастополю. Команда не желала воевать с краснофлотцами. И в знак 

солидарности с русской революцией под пение «Интернационала» на мачте 

крейсера взвился красный флаг.  Залез на мачту и прикрепил кусок красной ткани 

Тон Дык Тханг. «Этим флагом, взвившимся над Черным морем, – писал 

впоследствии Тон Дык Тханг, мы приветствовали друзей; я надеялся, что с красным 

флагом крейсер войдет в порт, я сойду на берег, и мне посчастливится принять 

участие в революции». 

Тогда Тон Дык Тхангу не удалось выйти на российский берег. Буквально 

через несколько дней после этого события, правительство Франции вернуло 

мятежные корабли из Черного моря во французский порт Тулон.  Революционно 

настроенный моряк вскоре вернулся на родину во Вьетнам и примкнул к той части 

борцов за национальное и социальное освобождение, которую возглавлял Хо Ши 

Мин и которая потом образовала костяк Коммунистической партии Индокитая.  

Французские колонизаторы не могли спокойно наблюдать за бурной 

деятельностью революционера: в 1929 году он был арестован и приговорен к 

заключению в концлагерь на острове Кондао. Из застенков Тон Дык Тханга 

освободила Августовская революция осенью 1945 года.  

В независимом Вьетнаме дядюшка Тон, как по-доброму звали его многие 

соотечественники, пользовался большим авторитетом: в первых правительствах Хо 

Ши Мина возглавлял государственный аудит, с 1955 по 1960 гг. был главой 

парламента. После кончины Хо Ши Мина в 1969 году Тон Дык Тханг единодушно 

избирается президентом Демократической Республики Вьетнам, а после 

воссоединения Вьетнама в государственном плане в 1976 году стал президентом 

Социалистической Республики Вьетнам. И проработал на этом посту до своей 

кончины в 1980 году. 

Несмотря на все эти высокие чины и должности, дядюшка Тон всю жизнь 

оставался простым и скромным. Вьетнамцы и сегодня вспоминают о нем как об 

«усердном, неподкупном и бескорыстном человеке», который «вел открытый образ 

жизни». 

Восстание на крейсере в Черном море связало на всю жизнь Тон Дык Тханга с 

родиной Великого Октября. В 1950 году, когда образовалось Общество вьетнамо-

советской дружбы, его избрали председателем этой общественной организации. 

Очевидно, что это был выбор Хо Ши Мина и других высших руководителей партии 

вьетнамских коммунистов. 

Тон Дык Тханг неоднократно приезжал в нашу страну и встречался с 

советскими представителями в Ханое. Вклад вьетнамского государственного 

деятеля в международное коммунистическое движение и развитие советско-

вьетнамских отношений был высоко оценен советским руководством. Тон Дык 

Тханг был награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции и 

юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

удостоен Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами.   
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Имя Тон Дык Тханга в памяти вьетнамского народа. Когда в 2018 г. 

отмечалось 130 летие со дня его рождения Президент СРВ Чан Дай Куанг выступил 

в центральной прессе со статьей о Тон Дык Тханге, в которой назвал его 

выдающимся лидером, образцовым революционером, ярким примером 

революционной нравственности. 

Первый председатель ЦП Общества советско-вьетнамской дружбы Иван 

Васильевич Горошкин тоже имел в своей биографии много черт, присущих 

поколению советских людей, первыми в мире строившими социалистическое 

общество. 

Иван Васильевич Горошкин родился в маленькой деревне в Пензенской 

области в 1905 г. Октябрьская революция дала возможность деревенскому парня 

стать инженером – в 1930 г. Иван закончил Московский политехнический 

университет и стал работать на машиностроительных заводах Москвы, в том числе 

на 1-м государственном автомобильном заводе имени Сталина. Организаторские 

способности И.В. Горошкина были замечены, и с 1941 г. он на партийной работе, в 

том числе с 1943 по 1947 г. был первым секретарем Пролетарского райкома партии 

г. Москвы. В последующие годы И.В. Горошкин работал в Всесоюзном 

центральном совете профсоюзов (ВЦСПС), в течение шести лет с 1949 по 1955 гг. 

был секретарем ВЦСПС. 

В марте 1955 г. И.В. Горошкин был избран Председателем Верховного Совета 

РСФСР. И занимая эту должность, он был избран в 1958 г. Председателем 

Центрального правления Общества советско-вьетнамской дружбы. Зная кадровую 

политику того времени, логично предположить, что в ЦК КПСС считали, что для 

повышения авторитета нового общества дружбы его должен возглавить человек, не 

только опытный, но и занимающий высокий государственный пост. Основной 

задачей, которую поставил ЦК КПСС перед новым обществом, было 

распространение знаний о жизни далекой, но дружественной советским людям 

страны, об успехах вьетнамского народа в социалистическом строительстве. И 

ОСВД успешно с этим справлялось. 

Последняя государственная должность, которую занимал И.В. Горошкин до 

ухода на пенсию в 1976 г. была заместитель председателя Государственного 

комитета по труду и заработной плате при Совете Министров СССР. Скончался 

И.В. Горошкин в Москве в 1983 г. 

 

 



51 
 

 
На фото слева направо: До Суан Хоанг, Цветов Пётр Юрьевич, Буянов Владимир 

Петрович в процессе установления онлайн-связи с участниками в Ханое 

 

 

 
Цветов Пётр Юрьевич – модератор Конференции даёт интервью 
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РОЛЬ СОЮЗА ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ ВЬЕТНАМА  

В НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 

ОТНОШЕНИЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЁРСТВА МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И РОССИЕЙ  

 

Ву Суан Хонг – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (1998–2018 гг.) 

 

В этом году, а именно 17 ноября, народая дипломатия Вьетнама и Союз 

обществ дружбы Вьетнама (СОДВ) торжественно празднуют 70-летние свой 

славной традиции. 

В этот памятный исторический день 1950 года Президент Хо Ши Мин с базы 

сопротивления франзузским колонизаторам направил письмо участникам 

учредительного конгресса Вьетнамского комитета защиты мира. В своём письме 

вьетнамский вождь выразил жгучее стремление вьетнамского народа к миру, его 

решимость бороться за национальное освобождение, независимость и мир во 

Вьетнаме, а также пообещал сделать все от него зависимое для того, чтобы внести 

свой вклад в борьбу за мир во всём мире. В соответствии с Указом Президента Хо 

Ши Мина был создан Вьетнамский комитет защиты мира во всем мире (ныне 

Вьетнамский комитет за мир) – предшественник СОДВ. 

Напомним, до этого момента, по Указу Президента Хо Ши Мина были 

созданы первые три общества дружбы Вьетнама, а именно: Общество вьетнамско-

американской дружбы (1945 г.), Общество вьетнамско-китайской дружбы (1946 г.) и 

Общество вьетнамско-советской дружбы (1950 г.) 

Во Вьетнаме, сразу после образования Демократической Республики 

Вьетнама, были установлены три опоры нашей внешней политики: международные 

отношения КПВ, государственая дипломатия и народная дипломатия. При этом, 

исходя из особенности и эфективности, народной дипломатии были уделены 

огромное внимание и оказана большая поддержка. Благодаря этому, народная 

дипломатия Вьетнама смогла внести большой вклад во весь процесс развития нашей 

революции, а именно: 

- Призвала к солидарности и поддержке прогрессивных сил Франции и 

миролюбивых сил мира в войне сопротивления нашего народа против франзуских 

колонизаторов, которые привели к победе под Дьенбьенфу. 

- Организовала небывалый, мощный международный фронт солидарности, 

зашиты и поддержки Вьетнама в его героической, долгой и трудной войне против 

американских агрессоров, которые привели к великой победы весной 1975 года. 

- Приняла активное и эффективное участие в борьбе против экономической 

блокады и эмбарго враждебных сил после войны, а также за нормализацию 

отношений со странами АСЕАН и другими державами. 

- В период восстановления и развития страны с руины войны сопротивления 

американским агрессорам, СОДВ со своими членскими организацами получил 

огромную материальную и духовную поддержку, оказанную стране в ликвидации 

последствий войны и бедности, строительстве новой инфраструктуры, развитии 

образования и здравохранения... Общая сумма через гумманитарные проекты по 

линии народной дипломатии за этот период составила 4 миллиарда 500 милионнов 

долларов США. 
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- Одновременно мы приняли активное участие в борьбе общественности по 

зашите коренных интересов Вьетнама по вопросам демократии, прав человека, 

территориальной целостности и суверенитета страны, включая вопрос Восточного 

моря. 

- Мы инициативно участвуем в международных, регионалнных, двусторонных 

форумах по всем широким темам нашего времени, выражая при этом мнение 

вьетнамского народа, внося тем самым наш вклад в мир, устойчивое развитие, 

справедливость, демократию и социальный прогресс. 

В настоящее время СОДВ стал сильной социално-политической организацией 

в политической системе СРВ, имеет в своих рядах 65 членских организаций на 

центральном уровне и союзов обществ дружбы почти всех провинций страны. 

Имеет свою газету на разных языках, включая и русский язык. За заслуги перед 

Отечеством СОДВ получил высокую награду СРВ – орден Хо Ши Мина. 

В своей деятельности СОДВ всегда отдает первоочередные приоритеты 

укреплению дружбы и сотрудничества между народами наших стран. 

Благодаря историческим обстоятельствам, Вьетнам, СССР (ныне РФ) имеют 

особую традиционную дружбу, оказывают взаимную помощь и наращивают 

всестороннее сотруничество. 

Вьетнамцы из поколения в поколение помнят с благадарностью ту 

безкорыстную помощь и поддержку, которую Советский Союз и Россия оказали 

нашему народу в военные годы и мирное время. 

В свое время СОДВ стал мостом конкретных контактов и сотруничества, 

обмена опытом между общественными организациями наших стран, а также 

организатором тысяч мероприятий по воспитанию традиции дружбы, и сейчас в 

новых условиях мы продолжаем всё делать для того, чтобы передать эстафету 

нашей нерушимой дружбы грядующим поколениям вьетнамцев. 

Мои коллеги – участники этого форума конкретно доложат вам об итогах 

нашей работы за прошедшее время, а также о наших будуших намерениях.  

Я только хочу сказать, чтобы ничего не смогли сделать, если не было вашей 

помощи, поддержки и взаимодействия. Мы любим, уважаем Россию и гордимся 

дружбой с вами. 
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Фото участников Конференции в Ханое 

 

 

 
На конференции была организована онлайн-трансляция Конференции из зала 

Ханойского государственного университета. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТРОПИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

Кузнецов Андрей Николаевич – генеральный директор российской части 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук; 

Свитич Алексей Андреевич – врио генерального директора российской части 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук 

 

 

Кузнецов Андрей Николаевич 

 

Аннотация: в течение 30 лет Тропический центр на территории Вьетнама 

ведет научно-технологические работы в интересах развития всеобъемлющего 

стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Основная цель – 

обеспечение безопасности наших стран и реагирование на новые вызовы. 

Ключевые слова: Вьетнам, Тропический центр, тропические экосистемы, 

тропикостойкость специальной техники, диоксины, природные инфекции, 

подготовка специалистов. 

Когда в 1988 году Советский Союз и Вьетнам приняли решение о создании 

Тропического центра, это было обусловлено необходимостью обеспечить решение 

актуальных научно-практических задач, стоящих перед нашими странами. Именно 

актуальность и важность этих задач сразу сделала Тропический центр объектом 

стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в области науки, 

технологий и военно-технического сотрудничества. За более чем 30-летний период 

деятельности Тропический центр стал международной, многопрофильной и 

междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мировой 

практике. За три десятилетия Тропический центр прошел трудный, порой 

проблемный, но результативный в плане научно-технологических исследований и 
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опыта формирования и адаптации двустороннего научного учреждения – путь. 

Сегодня Тропический центр состоит из трех отделений, оснащенных 

лабораториями, с постоянным штатом российских (20) и вьетнамских (500) 

сотрудников, а также временно командируемыми (до 250 человек в год) 

российскими специалистами. 

Большинство задач, поставленных Правительствами двух стран перед 

Тропическим центром, были обусловлены последствиями агрессии США на 

территории Вьетнама. За последующие годы совместными силами российских и 

вьетнамских ученых были изучены последствия широкомасштабного применения 

США диоксинсодержащих гербицидов и выявлены особенности экотоксикологии 

диоксинов, установлены основные пути формирования у человека патологических 

изменений здоровья.  

Выявлены закономерности функционирования первичных и антропогенно 

измененных тропических лесных и прибрежных морских экосистем. 

Охарактеризовано состояние и динамика наземных экосистем после химической 

войны американцев. Установлено, что тропические лесные и морские коралловые 

экосистемы являются невозобновляемым природным ресурсом в условиях 

постоянного антропогенного воздействия. Это принципиально изменило 

изначальные взгляды на управление такими биосистемами.  

Важнейшим вопросом стало обеспечение безопасности Вьетнама. С этими 

целями Тропическим центром ведется научно-техническое сопровождение 

эксплуатации и хранения техники российского производства. Это самолеты, техника 

ПВО, и изделия для ВМС. Регулярные исследования технического состояния 

образцов техники в условиях эксплуатации и при хранении позволяют 

устанавливать причины возникновения отказов и неисправности, а также выявлять 

другие недостатки в конструкциях изделий и технологиях их эксплуатации. Это 

позволяет адаптировать продукцию российских производителей к непростым 

тропическим условиям еще на этапе создания узлов и механизмов. Что, несомненно, 

повысит ее конкурентоспособность. 

Достигнуты не только практические, но и научные результаты. По 

результатам деятельности Тропического центра опубликовано более 3000 научных 

статей, 37 монографий и сборников, защищено 9 докторских и более 50 

кандидатских диссертаций. 

Сегодня в Программе научных исследований участвуют около 50 российских 

организаций, из них свыше 20 ведут совместные работы во Вьетнаме впервые. Со 

стороны России в этой работе принимают участие около 10 академиков, свыше 70 

профессоров, докторов и более 100 кандидатов наук.  

Совместное решение научных задач по всем научным направлениям 

исследований Тропического центра не только позволило ежегодно получать 

значимые теоретические и практические результаты, но и четко определить пути 

дальнейшего развития Тропического центра.  

Так, дополнительным, а по сути, новым научным направлением деятельности 

Тропического центра становятся комплексные морские исследования. Проведенные 

в рамках Планов НИР 2018 и 2019 годов экспедиции в акваторию архипелага Чыонг 

Ша показали необходимость и своевременностью разработки системного и 

комплексного подхода к изучению океанических акваторий Вьетнама. Такие работы 
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позволят сформировать более полную картину морских экосистем Вьетнама, 

оценить природные ресурсы, вести их мониторинг и контролировать запасы. Таким 

образом совокупность успешных морских экспедиционных научных работ сделала 

целесообразным проработку создания Центра морских комплексных исследований в 

структуре Тропического центра. В ходе подготовки создания Центра Тропический 

центр совместно с ведущими российскими научными организациями, 

специализирующимися на морских исследованиях, разработал перспективную 

Программу морских экспедиционных исследований в территориальных водах 

Вьетнама. 

Хорошим примером успешного взаимодействия между нашими странами 

стала передача Правительством России Тропическому центру Мобильной медико-

эпидемиологической лаборатории, оснащенной самым современным 

оборудованием, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году. Как оказалось, 

очень своевременно. Министерством здравоохранения Вьетнама была 

аккредитована возможность тестирования мобильной лаборатории на обнаружение 

вируса Covid-19 и был выдан соответствующий сертификат. Силами этой 

лаборатории было протестировано более 1200 военнослужащих и пограничников, 

работающих в карантинных зонах провинции Куанг Бинь.  

Именно сейчас важно отметить, что появление нового болезнетворного 

вируса, биология которого связана с дикими животными, обитающими в Юго-

Восточной Азии и в том числе во Вьетнаме, в очередной раз показывает 

необходимость постоянного изучения природных тропических инфекций. Полагаем, 

что своевременно рассмотреть возможность расширения и углубления таких 

исследований. Для этого нами организовывается дополнительное структурное 

подразделение на базе Тропического центра, которое в постоянном режиме будет 

осуществлять изучение и контроль, а также определять тенденции распространения 

инфекционных заболеваний. А это уже задача, даже не двухстороннего, а мирового 

уровня. 

В целом ситуация в мире показывает, что вопросы биологической 

безопасности выходят на первый план. А это не только эпидемиология, но и 

микробиология, и генная инженерия. Все это требует постановки новых задач, 

выработки новых подходов к их решению, а также новейшего оборудования и, 

главное, подготовленных специалистов. 

Такие масштабные научные задачи определяют на ближайшее будущее 

необходимость дальнейшего развития кадрового научного потенциала 

Тропического центра. Это – привлечение квалифицированных научных кадров и 

формирование кадрового резерва из числа аспирантов и студентов для 

сбалансированного развития основных научных направлений деятельности 

Тропического центра. При этом отбор кандидатов важно начинать еще на раннем 

этапе получения профильного образования.  

Для российских студентов и старших школьников мы предлагаем расширять 

опыт проведения на базе Тропического научных школ – практик профильных 

образовательных организаций. Такие школы позволяют будущим российским 

ученым осваивать азы науки в условиях загадочного мира тропических лесов 

Вьетнама, а также по-настоящему почувствовать радушие и доброжелательное 

отношение народа Вьетнама. 
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Для вьетнамской молодежи мы предлагаем разработать совместно с 

Россотрудничеством Программу, предусматривающую системный отбор 

талантливых претендентов по олимпиадному принципу, для направления на целевое 

обучение в Россию. Также остается важным наше сотрудничество в области 

дальнейшего профессионального роста вьетнамских специалистов. Видимо пришло 

время ставить вопрос о системном подходе к этой работе, включая целевую 

подготовку и защиту диссертаций вьетнамскими специалистами в ведущих 

российских научных организациях и университетах с последующим возвращением 

на работу в Тропический центр. 

Одновременно составной частью развития Тропического центра становится 

совершенствование знания русского языка вьетнамскими коллегами. Важно 

отметить, что по указанию Минобрнауки России Дальневосточный федеральный 

университет (г. Владивосток) уже готовит команду профильных преподавателей для 

работы в Тропическом центре.  

Намеченные направления поступательного развития Тропического центра 

позволят добиться новых успехов в науке и технологиях в интересах укрепления 

всеобъемлющего сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

Сегодня, в условиях усложняющихся переплетений международной 

дипломатии, важную роль приобретают новые формы взаимодействия между 

странами и народами, в том числе дипломатия научная. Научную дипломатию 

можно рассматривать как инструмент продвижения национальных интересов 

государств и национальной науки на международной арене учеными, дипломатами 

и промышленными предприятиями. В рамках научной дипломатии возможна 

постановка новых проблем, актуальных для мировой науки, и их 

институционализация в виде международных научных центров, идея которых 

появилась в советское время. И Тропический центр стал таким уникальным 

примером совместного решения научно-практических задач, стоящих перед нашими 

странами путем соединения усилий российских и вьетнамских ученых. 

Можно отметить, что постоянное развитие Тропического центра, постановка 

новых научных задач и совершенствование усилий и механизмов их решения дает 

нам твердую уверенность в том, что вклад Тропического центра в развитие 

дружественных отношений России и Вьетнама не только не ослабнет, но и откроет 

новые возможности для дальнейшего укрепления этих отношений. 
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Свитич Алексей Андреевич – врио генерального директора российской части 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук – 

онлайн-выступление на Конференции  
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РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СРВ 

 

Дробышев Дмитрий Вадимович – Начальник управления международного научно-

образовательного сотрудничества МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

 
 

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана 

– наш любимый университет. Общее количество вьетнамских студентов, 

обучающихся в Баумане: 145, из которых 10 – аспиранты. Мы живем в общежитиях 

номер: 4,5,6,8,9,10,13. 

Университет Баумана – это наша молодежь. Здесь мы можем учиться, 

тренироваться, у нас постепенно больше русских замечательных друзей, 

исследовать и работать с опытными и теплыми преподавателями. Переподаватели 

считают нас своими маленькими детьми, всегда заботясь о нас. 

Мы выучили русский язык, познакомились с прекрасной русской культурой, 

шагнули в пространство науки, знаний. Математика, физика, химия, инженерное 

рисование, и еще предметы по специальности постепенно открываются перед 

нашими глазами. Мы понимаем математические теории, физические или 

химические реакции в жизни, понимаем структуру материалов, понимаем принципы 

работы и умеем управлять инженерными системами (системами автоматического 

управления) и др. 

Ежегодно из нашего Университета Баумана выпускаются инженеры-

бакалавры, магистры и аспиранты, а затем поступают новые студенты в Наш 

университет. Они получают помощь от УМС, ФМОП, УСО и старых курсов, чтобы 

постепенно освоить новую жизнь и учебу в неродной иностранной среде. 

В Москве мы всегда получаем специальное внимание от Посольства Вьетнама, 

Отдела по работе с учащимися Посольства Вьетнама в России и от Вьетнамского 

Комсомола. Вьетнамское Посольство в России – это место, где можно соединить и 

помочь вьетнамскому сообществу, живущему и работающему в Российской 

Федерации. Посольство как мост, соединяющий давнюю дружбу России и Вьетнама. 

Отдел по работе с учащимися Посольства Вьетнама в России – это дом 

любимых учителей, которые всегда любят студентов и помогают им. Учители 

всегда прислушиваются к пожеланиям студентов, особенно во время этой эпидемии 

Коронавирусов. 
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Вьетнамский Комсомол – это собрание, объединяющее всех студентов, 

обучающихся в Российской Федерации, это студенческая организация, которая 

всегда заботится о здоровье и обучении всех студентов, помогает студентам, 

встречающимся с трудностями в жизни в Российской Федерации. 

 

 
Дробышев Дмитрий Вадимович – Начальник управления международного научно-

образовательного сотрудничества МГТУ им. Н.Э. Баумана – онлайн-выступление 

на Конференции 
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РОЛЬ СМИ В УКРЕПЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

ВЬЕТНАМО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Нгуен Данг Фат – Генеральный секретарь «Общества вьетнамо-российской 

дружбы», Главный редактор журнала «Берёзка» 

 

 
Нгуен Данг Фат – онлайн-выступление на Конференции 

 

Во Вьетнаме СМИ вносят весомый вклад в предоставление достоверной и 

позитивной информации о событиях, происходящих в политической и социально-

экономической жизни Российской Федерации, а также об отношениях 

традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между вьетнамским и 

российским народами. 

Общество вьетнамо-российской дружбы (ОВРД) действует в благоприятных 

условиях: оно пользуется большой поддержкой Партии, Государства и народа 

Вьетнама, его деятельность широко освещается в СМИ. Но это не значит, что ОВРД 

не должно прилагать усилия и активно осуществлять информационно-

пропагандистскую работу. Наоборот, оно должно прилагать большие усилия для 

привлечения СМИ, чтобы широко распространять информацию о целях своей 

деятельности, улучшать осведомлённость общественности о событиях в РФ, 

бережно сохранять добрые традиции в отношениях между народами двух стран, 

использовать новые возможности и условия для укрепления и расширения 

сотрудничества между Вьетнамом и Россией. 
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Самым важным является то, что ОВРД должно регулярно проводить 

разнообразные мероприятия и события для того, чтобы их освещали средства 

массовой информации. 

Ежегодно ОВРД проводит встречи по случаю знаменательных дат двух стран, 

а также беседы за круглым столом и презентацию книг, переведенных с 

вьетнамского языка на русский и наоборот. Кроме того, Общество организует 

конкурсы, выставки картин и фотографий, художественные программы, 

конференции по подведению итогов своей работы и др. Например, фотовыставка 

«Россия нашей жизни», организованная в Ханое в ноябре 2019 года пятью авторами, 

которые обучались на факультете журналистики МГУ, была широко освещена 

вьетнамской прессой – в СМИ были опубликованы сотни новостей, репортажей, 

интервью на вьетнамском, русском и других языках. Музыкальная программа 

«Россия в моем сердце», организованная ОВРД совместно с Союзом вьетнамских 

композиторов и Обществом российско-вьетнамской дружбы в Ханойском оперном 

театре вечером 11 мая 2019 года, транслировалась три раза на Вьетнамском 

телевидении. Эта программа привлекла десятки миллионов зрителей. Более того, 

полугодовые конференции ОВРД, которые ежегодно проводятся в разных 

провинциях и городах страны по ротации, также широко освещаются средствами 

массовой информации, представляют публике программы работы ОВРД и 

подчеркивают близкие чувства народов Вьетнама и России друг к другу. 

Информация о деятельности ОВРД в виде мультимедиа распространяется 

очень быстро и широко в социальных сетях и онлайн-платформах, что оказывает 

очень позитивный эффект на общественность. 

Чем больше читателей, слушателей и зрителей, тем шире распространяется 

информация о деятельности ОВРД, тем крепче становятся отношения между 

народами Вьетнама и России. 

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 850 органов СМИ, в том числе 

179 газет, 648 журналов, 23 электронные газеты, 72 теле- и радиостанции. 

Мы хорошо знаем, что в дополнение к традиционным СМИ современные 

социальные сети и интернет-приложения играют важную роль в распространении 

информации в текстовом, звуковом и визуальном форматах. 

Таким образом, чтобы информация о деятельности ОВРД распространялась 

быстро и широко, нам необходимо эффективно использовать возможности как 

традиционных, так и современных СМИ и средств коммуникации. 

Население Вьетнама по состоянию на начало января 2020 года составило 

более 97 миллионов человек, среди которых 68,17 миллиона пользователей 

Интернета, более 65 миллионов имеют аккаунты в социальных сетях. Значит, это та 

аудитория, на которую направлена информационно-пропагандистская работа ОВРД. 

Что касается ОРВД, то мы понимаем, что ваши условия деятельности не такие 

благоприятные, как наши, так как российские СМИ отличаются от вьетнамских. Мы 

знаем, что число газет и журналов в России за десятилетие резко сократилось, но всё 

таки ваши СМИ остаются очень большими силами. На сегодняшний день в реестре 

зарегистрированных СМИ в России содержится 42 тысячи 861 периодическое 

печатное издание, почти три четверти из которых (31 тыс. 410) зарегистрированы 

Центральным аппаратом Роскомнадзора, а еще чуть больше четверти (11 тыс. 820) 

его территориальными органами. При этом в России доступ к Интернету имеет 81% 



64 
 

всего населения – 118 миллионов человек. Практически вся молодежь (98,7%) 

относится к аудитории интернета. Аудитория соцсетей при этом составляет 70 млн 

человек, то есть 48% от всего населения. Таким образом, число людей, которые 

принимают информацию в Интернете в России очень большое. 

Мы надеемся, что вопреки трудностям, ОРВД найдет новые подходы, 

воспользуется новыми возможностями, чтобы деятельность ОРВД, особенно 

совместные мероприятия между нашими Обществами дружбы, будет чаще и шире 

освещаться российскими СМИ. Только тогда российская общественность, в том 

числе молодежь, будет все больше понимать, над чем мы работаем, чтобы сохранить 

и укрепить дружбу и взаимовыгодное сотрудничество между народами наших двух 

стран. 

 

 

 
Онлайн-трансляция Конференции из зала Ханойского государственного 

университета 
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ХАЙФОН И ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: 

ОТНОШЕНИЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ ГОРОДАМА-ПОБРАТИМАМИ. 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

 

Фи Ван Лык – Первый Заместитель Председателя Общества вьетнамо-российской 

дружбы города Хайфон 

 

Общество вьетнамо-российской дружбы города Хайфона (бывшее название – 

Общество вьетнамо-советской дружбы города Хайфона) – коллективный член 

Центрального правления Общества вьетнамо-российской дружбы, было создано в 

1955 году, сразу после освобождения Хайфона от французских колонизаторов, после 

восстановления мира на севере Вьетнама. С тех пор Хайфон был главными воротами 

к морю для северных провинций Вьетнама и портом, куда поступала большая часть 

грузов помощи Советского Союза Вьетнаму. На протяжении 65 лет деятельность 

Общества непрерывно способствует развитию и укреплению традиционной братской 

дружбы между народами Вьетнама и бывшего Советского Союза (ныне Российская 

Федерация). В настоящее время Общество имеет 9 отделений, в которых 

насчитывается около 800 активистов, в основном те, кто учился, работал и проживал 

в Российской Федерации. 

С первых дней своего создания и до 80-х годов прошлого века Общество 

вьетнамо-советской дружбы активно действовало, имея отделения в офисах, на 

предприятиях, в школах (в то время почти все ученики средней школы изучали 

русский язык). Деятельность Общества в то время была преимущественно направлена 

на пропаганду и воспитание особой дружбы между вьетнамским и советским 

народами. 

Жители города Хайфона ясно видят особоезначение поставок драгоценной 

помощи советского народа вьетнамскому народу в тот период, когда город был 

только что освобожден, и в войне против американских империалистов за спасение 

Родины. Члены Отделения вьетнамо-советской дружбы порта Хайфон организовали 

соревнования для быстрой и безопасной выгрузки грузов советских судов в порту, 

охраняя груз и быстро вывозя товары из порта для обслуживания. борьбе против 

Америки за спасение страны. 

В 1976 году, после полного освобождения Юга и воссоединения страны, с 

помощью Посольства Советского Союза во Вьетнаме и Генерального консульства 

Советского Союза в Хайфоне были установлены побратимские отношения между 

портовым городом Хайфоном и портовым городом Владивостоком. Эти два города 

являются двумя концами моста дружбы, соединяющей Хайфон и Владивосток в 

частности, а также Вьетнам и Советский Союз в целом. С тех пор эти дружеские 

отношения приобрели особое значение для жителей Хайфона. Помимо обмена 

десятками делегаций руководителей двух городов, Владивосток пригласил более 20 

детских групп (каждая группа по 25 человек) на отдых в летнем лагере города. Эти 

летние каникулы имеют действительно важные последствия для молодого поколения, 

прививают ему любовь к Советскому Союзу, в основном к России и ее народу. 

Именно от этой деятельности музыкант из Хайфона сочинил песню «Хайфон-
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Владивосток», которую полюбили дети Хайфона и пели на встречах с российскими 

друзьями на протяжении многих десятилетий. 

В побратимских отношениях между Хайфоном и Владивостоком особо важную 

роль играют Общество вьетнамо-российской дружбы города Хайфона и Общество 

российско-вьетнамской дружбы Приморья. Г-жа З.А. Йовкова, бывший Председатель 

и г-н Соколовский А.Я., Председатель Общества внесли активный вклад в построение 

отношений между двумя городами, обучая вьетнамскому языку во Владивостоке. За 

большой вклад двух руководителей Общества, по просьбе Общества вьетнамо-

российской дружбы города Хайфона, г-жа З. Йовкова и г-н А. Соколовский были 

награждены медалью Дружбы Вьетнама. 

Исходя из своих функций и обязанностей, Общество вьетнамо-российской 

дружбы города Хайфона на протяжении десятилетий усилило зарубежную 

пропаганду и пропаганду о России и её людях, о близких отношениях между 

народами двух стран. По случаю национальных праздников двух стран, дня Победы в 

Великой Отечественной войне (9 мая), праздновали главные праздники, организовали 

встречи и культурные фестивали для обзора воспоминания о России. Эти 

мероприятия часто пропагандируются Теле- и радиостанцией Хайфона и другими 

средствами массовой информации, доставляя информацию о стране и людях России 

для двух миллионов жителей Хайфона и жителей других городов и провинций 

страны. 

В последние годы филиал CCCP - Хайфон регулярно организует встречи так 

называемые «ностальгии по Советскому Союзу и России», с участием около 700 

членов, которые ранее учились и работали в бывшем Советском Союзе и в России. 

Встречи действительно имеют важное значение для укрепления дружбы с 

российским народом и объединения членов, которые испытывают чувства и любовь к 

России по всей стране. 

В октябре 2017 года под руководством ЦК Компартии Вьетнама и Парткомом 

города Хайфона Общество вьетнамско-российской дружбы города Хайфона вместе с 

Департаментом внешних связей города организовало торжественное собрание, 

посвященное 100-летию Октябрьской революции, с участием 150 членов Общества и 

представителей агентств, ведомств и органов города. В нынешних условиях 

празднование имело для портовых горожан особое значениеисимпатиик Октябрьской 

революции. 

В последние годы Общество вьетнамо-российской дружбы города Хайфона 

поддерживает хорошие отношения с Центральным правлением Общества российско-

вьетнамской дружбы и непосредственно с Председателем Общества В.П. Буяновым, 

который помог спецшколе имени имени Чан Фу создать сотрудническуюсвязь 

сосредней школой 863, ныне 17-й средней школой Москвы. Каждый год школы 

обменивались делегациями учителей и учеников, чтобы обмениваться дружбой, 

опытом преподавания и обучения, и в то же время создать условия для того, чтобы  

ученики,изучающие русский язык в Средней школе Чан Фу могли практиковать 

русский язык,  узнавать страну и традициюРоссийского  народа. Ежегодно более 100 

школьников, изучающих русский язык в Средней школе Чан Фу, являются важными 

семенами в городе для продолжения традиционных отношений между двумя 

народами в будущем. Ежегодно десятки школьников школы принимаются на 

обучение в вузы Российской Федерации. В настоящее время спецшкола имени Чан 



67 
 

Фу расширяет отношения с Томским Государственным университетом с целью 

развивать сотрудничество в области преподавания русского языка и реализации 

других образовательных проектов, таких как проект цифровизации школы. 

Кроме того, при поддержке Общества вьетнамско-российской дружбы города 

Хайфона Хайфонский университет и Морской университет также поддерживают и 

развивают связи и сотрудничество с российскими вузами в области преподавания, 

обучения и научных исследований. 

Помимо дружественных с российским народом деятельностей внутри страны 

Общества вьетнамо-российской дружбы города Хайфона активно сотрудничает с 

Обществом хайфонцев в России, особенно с Обществом хайфонцев во Владивостоке. 

В 2019 году с разрешения Правительства города Владивостока  Общество хайфонцев 

во Владивостоке пожертвовало средства и построило памятник Хо Ши Мину в 

центральном парке города Владивостока в ознаменование дня первого прибытия 

Дяди Хо в город. 

В настоящее время отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией 

обновились и стали стратегическим и всестороннем партнером друг друга. Обновился 

режим работы Общества вьетнамско-российской дружбы города Хайфона. Несмотря 

на то, что Хайфон поддерживает торгово-экономическое и инвестиционное 

сотрудничество со многими странами, отношения дружбы между Вьетнамом и 

Россией все еще активно развиваются, привлекая большое количество организаций и 

членов. С целью способствовать развитию страны Общество вьетнамо-российской 

дружбы города Хайфона единодушно действует по следующим направлениям: 

1. Руководствуясь духом Октябрьской революции как источником и движущей 

силой дружбы между Вьетнамом и Россией, ежегодно по этому случаю мы будем 

организовывать, развлекательный фестиваль и встречи, посвященные годовщине, 

чтобы вспоминать незабываемые дни о России и её народе.  

2. В настоящее время большинство членов Общества вьетнамо-российской 

дружбы города Хайфона, которые имеют хорошую память о России и её народе уже 

в возрасте, поэтому Общество должно пополняться новыми членами. Они не те и 

другие люди, а они являются детьми старых членов и дети тех кто живет и работает в 

России, и школьники, изучающие русский язык в спецшколе имени Чан Фу. Каждый 

год более 100 школьников учатся в этой школе. 

3. Организовать дружественные мероприятия среди членов, учившихся и 

работавших в Российской Федерации. 

4. Продолжать развивать отношения с городом-побратимом Владивостоком, с 

Центральным правлением Общества российско-вьетнамской дружбы России с 

Обществом дружбы с Вьетнамом Приморского края. 

5. Унаследовав традиции бывшей Ассоциации дружбы Вьетнам - Советский 

Союз, Общества вьетнамско-российской дружбы города Хайфона по-прежнему 

активно работает и обновляет формысвоихдеятельностей. 

6. Продолжение тщательного обновления режима и повышения 

эффективности работы Общества вьетнамо-российской дружбы города Хайфона с 

соответствующими и разносторонними мероприятиями по информированию и 

пропаганде одостижениях двух стран Вьетнама и Российской Федерации; о 

достижениях сотрудничества двух стран в новой ситуации, в плане стратегического 

и всестороннего сотрудничества Вьетнама и Российской Федерации. 
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7. Воспользоваться помощью, руководством партийных комитетов, органов 

власти, департаментов, отделов города; спонсорство и помощь подразделений, 

органов и физических лиц в деятельности Общества. Изучать и продвигать 

деятельность Обществав направлении создания финансирования длядеятельности 

общества. 

 

За последние годы, благодаря непрерывным усилиям в духе единства, 

Общество вьетнамско-российской дружбы города Хайфона добилось больших 

достижений, сделав новый шаг и внеся большой вклад в реализацию задач народной 

дипломатии города. Эти достижения являются результатом внимания руководства 

города, Союза обществ дружбы города, Центрального правления Общества 

вьетнамо-российской дружбы, Департамента внешних связей, департаментов и 

различных органов, комитетов, предприятий, восторженного отклика и 

поддержкижителей города, членов нашего Общества и многих людей, которые 

учились и работали в бывшем Советском Союзе/в Российской Федерации и 

испытывает глубокую привязанность к стране и народу России./. 

 

 
Фи Ван Лык – Первый Заместитель Председателя Общества вьетнамо-российской 

дружбы города Хайфон онлайн-выступление на Конференции 
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ОПЫТ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В БИЗНЕСЕ 

 

Дао Дай Хай – Заместитель Председателя вьетнамской общины в Санкт-

Петербурге 

 

 
Дао Дай Хай – выступление на Пленарном заседании Конференции  

 

Меня зовут Хай, я являюсь заместителем Председателя Вьетнамской Общины 

в Санкт Петербурге. 

Я очень рад, что сегодня имею шанс поделиться с Вами опытом проведения 

народной дипломатии, как в своей общественной работе, так и в своем собственном 

бизнесе! Так как сегодня 20 октября – день Вьетнамских женщин, в первых словах 

хочу я поздравить всех женщин, которые присутствуют в этом зале и 

присоединились к нам удаленно. Желаю вам красоты, счастья, любви и сильной 

воли для своей семьи. Теперь, вернемся к теме. В Санкт-Петербурге живет 

примерно 1500 Вьетнамцев разных статусов: студенты и другие учащиеся, рабочие 

по временным трудовым контрактам , бизнесмены и многие граждане, которые уже 

имеют постоянный статус жительства, например вид на жительство или российское 

гражданство. В составе Правления Общины участвуют и представители 

Вьетнамской Молодежной Организации, Компартии. Одна из важнейших задача 

Правления Вьетнамской Общины: Помочь своим членам в культурной и социальной 

интеграции в России, сохраняя традиции Вьетнама. Мы отправляем своих 

участников на разные конференции и круглые столы Российских общественых и 

государственных организаций: Дом национальностей, Союз женских сил, 

РосМолодежь и т.д., где наши земляки могут узнать полезную информацию и 
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высказать свои мнения. Мы участвуем в различных общественных мероприятиях, 

например: Движение Бессмертный полк, Возложение цветов памятнику жертв 

Великой Отечественной войны на 9 мая, и так далее... Мы приходим на разные 

дружественные мероприятия между представителями обеих стран, которые 

организуют Власти города, посольство Вьетнама в РФ например: день рождения 

президента Вьетнама, 95-летие прибытия Хошимина в Санкт-Петербург, 

конференция сотрудничества между Санкт Петербургом и побратимскими городами 

Вьетнама: город Хошимин, город Кхань Хоа, город Хайфон и так далее. С другой 

стороны, мы организуем свои национальные и государственные праздники и 

мероприятия, привлекая всех членов Общины: Новый год, 8 Марта, День 

освобождения Вьетнама, День Независимости Вьетнама, день Женщин Вьетнама, и 

приглашаем русских друзей. В этом году мы создали фонд поддержки врачей, 

больниц. С начала пандемии мы подарили Покровской больнице тысячи 

специальных медицинских защитных бахил, сотни защитных костюм, 

гигиеническое средство для рук. Мы подарили маски для Военной Медицинской 

Академии (где учатся наши студенты). Мы подарили маски, а также вьетнамские 

продукты и напитки для волонтеров Всероссийского общественного движения 

волонтеров Победы в Санкт Петербурге. 

Сейчас хочу рассказать коротко, как можно совместить личный бизнес и 

народную дипломатию. В структуре моего личного бизнеса есть и международной 

туроператор с основными направлениями деятельности: организация путешествия 

вьетнамских туристов по России и российских туристов во Вьетнам. Все мы знаем, 

что культурный туризм является самым популярным и массовым видом туризма и 

включает в себя посещение исторических, культурных или географических 

достопримечательностей. Основная цель таких путешествий — знакомство с 

памятниками истории, архитектуры, искусства; природными и этническими 

особенностями; современной жизнью народа и т. п. Таким образом, туризм является 

одним из самых главных и эффективных способов проведения народной 

дипломатии между народами обеих стран и имеет не только деловое значение. 

Большинство российских гидов теперь используют русский язык, небольшая часть –

английский, немецкий, французский, китайский, и очень маленькая часть –

вьетнамский язык (хотя уровень его владения достаточно низок, так как он является 

вторым иностранным языком). Для туристов это огромный барьер, который мешает 

ощутить глубину русской культуры в полной мере и понять всю суть. Понимая эту 

проблему, мы набираем и обучаем вьетнамских гидов-переводчиков, о русской 

культуре и истории, а также предоставляем им возможность быть теми, кто передает 

положительную энергию этой культурной и исторической ценности. Самый 

эффективный способ рекламы заключается в том, что клиент, использующий ваш 

продукт, выражает и передает свои чувства, основываясь на собственном опыте. 

Есть очень яркий пример того, как люди верят и ощущают красоту России: 

вьетнамцы, которые провели свою юность в далекой России хранят теплые 

воспоминания всю жизнь; они передают свой опыт следующим поколениям, так что 

теперь, даже те, кто никогда не был в России, ощущают доброту людей, духовное 

богатство и героизм России. 

Таким образом, более 80% наших клиентов говорят, что хотят вернуться в 

Россию, и на самом деле мы уже принимали многих клиентов, возвращающихся в 
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Россию второй или третий раз. Поэтому мы хотим использовать все возможности, 

которые у нас есть, чтобы передать любовь к России, культуру России вьетнамскому 

народу и наоборот. И мы считаем, что за эти годы добились определенных 

достижений, способствуя созданию небольшого, но очень прочного моста для 

построения дружественных отношений между двумя странами. Кроме того, у нашей 

структуры есть Вьетнамский ресторан в центре Санкт Петербурге. Ресторан имеет 2 

этажа с разными интерьерами. Первый этаж – как любая Вьетнамская уличная 

кухня: простая, уютная, немножко несовременная. Второй этаж как наши старинные 

дома, материал интерьера из бамбука, из листьев риса... -то есть самых популярных 

материалов во Вьетнаме. А главное, еда приготовлена по-домашнему, официант 

обслуживает клиентов как друзей, как родных. Мы хотим показать русским друзьям 

часть настоящей жизни большинства Вьетнамцев, чтобы между нами было 

взаимопонимание по душе! 

В заключение хочу заметить, что между Вьетнамским и Русским народами 

есть многие общие черты души. Поэтому я верю в развитии отношение двух наших 

стран, в возможности расширения и углубление связей между двумя народами. 

 

 
Дао Дай Хай – Заместитель Председателя вьетнамской общины в Санкт-

Петербурге – выступление на Конференции 
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СТРЕМЛЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОМУ ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ  

 

Бабурин Сергей Николаевич – Научный руководитель Центра интеграционных 

и цивилизационных исследований, Первый вице-президент Международной 

ассоциации Фондов мира, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

 

 
Бабурин Сергей Николаевич – выступление на Пленарном заседании Конференции  

 

Аннотация: В статье аргументируется вывод, что мировоззренческой основой 

народной дипломатии должно быть стремление народов к социальному правовому 

государству как основе нравственного государства, признание важности культурно-

исторических особенностей государств и народов, опора на духовно-нравственные 

ценности народов в развитии межгосударственных отношений.  

В современный период упадка нравов и обострения межцивилизационных 

отношений, выражающегося в нарастании международной напряженности, важно 

дополнить усилия государств, стремящихся сохранить мирное сосуществование и 

развитие, усилиями общественных сил и народов, нацеленными на укрепление 

взаимного доверия. Отсюда стремительный рост роли народной дипломатии, поиск 

её новых форм. 

Не менее важно, скорее наоборот – в первоочередном порядке, следует 

определиться с мировоззренческой основой народной дипломатии. Такой 

мировоззренческой основой, самим смыслом народной дипломатии должно ныне 

выступать стремление народов к социальному правовому государству как основе 
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нравственного государства, признание важности культурно-исторических 

особенностей государств и народов, опора на духовно-нравственные ценности 

народов в развитии межгосударственных отношений. Народная дипломатия не 

может быть аморальной и бездуховной, в этом случае её представители окажутся 

рабами низменных инфернальных сил, игрушкой в руках смерти. 

Народная дипломатия может быть успешна лишь в том случае, если активные 

общественные деятели разных народов исповедуют близкие социальные и духовно-

нравственные идеалы, не просто понимают друг друга, но и считают возможными 

общность целей своих миротворческих и посреднических усилий. Усилия народной 

дипломатии должны быть направлены на совместное решение важных и общих для 

народов задач. Такими задачами являются мир и взаимовыгодное сотрудничество, а 

целями – построение и устойчивое развитие нравственных государств.  

Стремление создать социальное правовое государство есть не только важный 

правовой и политический лозунг, это правовое закрепление высших духовно-

нравственных задач государственного строительства, единственно возможный путь 

к созданию нравственного государства. Мировоззрение современной эпохи, периода 

развития многих проектов межгосударственной интеграции, исчерпавшее 

бездуховный потенциал атеистической истории развития человеческого общества, 

пытается нащупать опору для сохранения в человеке его человеческого начала, 

отодвинуть человечество от пропасти гибели. Путь спасения человечества как вида 

лежит только в направлении создания нравственных государств и соединения 

усилий нравственных государств перед внешними и внутренними вызовами и 

угрозами. 

У России и Вьетнама есть возможность для существования нравственной 

народной дипломатии.  

Для вьетнамского общества давно несомненно, что государственные 

политические установки и законодательство “должны иметь целью бурное развитие 

демократии (включая представительную, непосредственную демократию и режим 

самоуправления населенного пункта), а также сохранение общественных устоев и 

национальной морали». И в Российской Федерации, и в Социалистической 

Республике Вьетнам власть принадлежит народу, который является носителем 

суверенитета и единственным источником власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 2 

Конституции СРВ). Конституция СРВ дополнительно подчеркивает, что во 

Вьетнаме основу народа составляет союз рабочего класса, крестьянства и 

интеллигенции, что сама Социалистическая Республика Вьетнам – государство 

народа, для народа и во имя народа (ст. 2). 

Вопреки процессам социальной деградации, захлестнувшим современную 

Россию последние 30 лет, для российского общества, исторически выросшего из 

вечевого строя, окрепшего в период системы Советов, рост общественной 

солидарности на основе взаимной выгоды и дешевизны потребления (при 

традиционном видении кооперации и артельного строя) сохраняет свою способность 

стать основой перехода к новому уровню цивилизации, а кооператизм (в русской 

социально-экономической жизни – артельность) выступает не частным явлением 

социальной реальности, а социальной системой, охватывающей экономическую и 

политико-правовую сторону жизни человечества, и даже духовно-нравственную 

сферу. 
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Конституционная реформа в РФ в 2020 году вновь сблизила Россию с 

социалистическим Вьетнамом. В России стали конституционными такие духовно-

нравственные ценности, как историческая правопреемственность РФ от СССР, 

сохранение памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, почитание 

памяти защитников Отечества, воспитание в детях патриотизма, гражданственности, 

уважения к старшим (ст. 67.1 Конституции РФ); защита семьи, защита института 

брака как союза мужчины и женщины (ст. 72) и другие. 

Вьетнамская конституция закрепила духовно-нравственную основу 

мировоззрения общества давно и от такой основы не отказывалась. СРВ гарантирует 

непрерывное развитие народовластия во всех областях, построение 

могущественного и богатого общества, осуществления социальной справедливости, 

при которой жизнь у всех свободна, счастлива, и создаются условия для 

всестороннего развития человека; вместе с тем государство наказывает всяческие 

действия, ущемляющие интересы страны и её народа (ст. 3 Конституции СРВ).  

Важно то, что современная редакция Конституции СРВ принята в декабре 

2013 г., то есть отражает сегодняшние взгляды и интересы народа. То, что в РФ 

сделано только в 2020 году – повышение социальной ответственности государства, 

причем не только в вопросах прав и свобод граждан, в СРВ существует со времен 

победы в национально-освободительной войне, а в 2013 г. лишь усилено. 

Руководство Социалистического Вьетнама, делая важный акцент на формирование 

правового государства, обеспечивает укрепление в обществе социальных и 

правовых начал при опоре на опыт национальной истории, менталитет вьетнамского 

народа, особенности политической культуры, в том числе и сохранение 

авторитарных традиций политической власти. Оно решительно отвергает такие 

элементы западной культуры, как многопартийность и плюрализм, которые 

угрожают подорвать политическую стабильность, национальную культуру и 

идентичность. Подобные опасения не напрасны. В современной России так и 

произошло.  

Итак, конституционная основа для нравственной народной дипломатии во 

Вьетнаме и в России создана, более того, российские заблуждения периода 

«рыночного фундаментализма» уходят в прошлое. Не случайно Президент РФ В.В. 

Путин подчеркнул в 2020 году, что всех воинов и тружеников тыла в 1941-1945 гг. 

«объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство 

во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним 

из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов». 

Отсюда следуют очень простые и важные практические выводы об основных 

принципах деятельности народной дипломатии в российско-вьетнамских 

межгосударственных отношениях. 

1. Народная дипломатия в развитии российско-вьетнамских отношений 

строится на взаимном признании интернационального братства, солидарности, 

взаимопомощи, опирающихся на взаимное уважение культурно-исторических 

особенностей и национальных традиций друг друга. 

2. Мировоззренческой основой современной народной дипломатии и для 

народа Вьетнама, и для многонационального народа России выступает стремление к 

построению внутри каждой страны социального правового государства как 

фундамента для создания в будущем нравственного государства и справедливого 



75 
 

счастливого общества, а в международных делах – укрепление начал социальной 

справедливости и торжества права в отношениях между народами. 

3. Усилия народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских 

отношений направляются на совместное решение задач, признаваемых взаимно 

важными и достижимыми, таких как укрепление доверия и взаимопонимания между 

народами, совершенствование взаимной информированности о жизни друг друга, 

налаживание прямых контактов и сотрудничества между институтами гражданского 

общества двух государств. 

4. Народная дипломатия не может и не должна подменять собой работу 

дипломатических и иных органов государственной власти Вьетнама и России, но 

она призвана сверять такую деятельность с закрепленными в конституциях двух 

государств духовно-нравственными и политико-правовыми ценностями, 

незамедлительно поправляя должностных лиц и государственных служащих в 

случае их отступления от конституционных приоритетов при решении взаимно 

намеченных задач двустороннего сотрудничества. 

Народная дипломатия в развитии российско-вьетнамских отношениях имеет 

уже более чем 50-летнюю историю, она знала разные времена, после гибели 

Советского Союза длительное время находилась в угнетенном состоянии. Опираясь 

на традиционную близость наших духовно-нравственных принципов, пришло время 

придать нашей народной дипломатии новое дыхание.  
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МИССИЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И ВЬЕТНАМА 

 

Ле Чыонг Шон – Председатель Ассоциации вьетнамских бизнесменов в РФ  

 
Ле Чыонг Шон даёт интервью  

 

Миссия бизнес-сообщества в развитии экономических связей России и 

Вьетнама. Идеология и концепция внешней политики и дипломатии государства 

Вьетнама, заложена ещё 70 лет назад великим вождем Хошимином, имеет 

важнейшее составляющее: это народная дипломатия. Реальность показывает, что 

порой и не видна граница между официальной дипломатией и народной, особенно в 

плоскости развитии отношений между Россией и Вьетнамом, которые прочно 

закреплены во всех сферах деятельности как культура, наука, обучение 

специалистов, военное дело, гражданские общества, экономические связи. В эпоху 

глобализации и интеграции, значение и важная роль народной дипломатии в 

политике государств только становятся все больше видными, а в некоторых 

областях имеют решающее значение. Бизнес-сообщества как активная часть 

гражданского общества выполняют важную миссию в работе народной дипломатии. 
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Ле Чыонг Шон – Председатель Ассоциации вьетнамских бизнесменов в РФ и 

Иванов Валерий Анатольевич – переводчик 
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ВЬЕТНАМСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ И НАРОДНАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ 

 

До Суан Хоанг – Президент «Общества Вьетнамских граждан», Председатель 

фонда «Содейстивие развитию русско-вьетнамского сотрудничества «Традиции и 

дружба» 

 

 
До Суан Хоанг – выступление на Пленарном заседании Конференции 

 

Уважаемые делегаты. 

Уважаемые друзья. 

Дамы и господа. 

 

Уже минуло 70 лет с того момента, когда наши страны открылись друг для 

друга. Со временем глубокие связи государств, построенные на общих интересах, 

постоянно укрепляются тёплыми отношениями между людьми. Многое изменилось 

с тех пор, изменился мир, но неизменными остаются именно эти отношения, 

проверенные временем и не подверженные конъюнктурным колебаниям.  

Все эти результаты не пришли сами собой: над ними работали несколько 

поколений, пройдя через трудные времена и тяжелейшие переживания. Сейчас, в 

новых условиях, это прекрасное наследие продолжает укрепляться, и укрепляется 

всесторонне.  

Свою роль в этом сыграла и вьетнамская диаспора в Российской Федерации. 

Очевидно, что народная дипломатия в цифровом веке только усиливает свою 

значимость. По-прежнему, c развитием социальных сетей и интернета, 
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неисчерпаемо желание простых людей лучше узнавать друг друга, улучшать 

взаимопонимание и проявлять толерантность. Народная дипломатия, возможно, не 

приносит быстрый и заметный результат, но это неотделимая составляющая полной 

картины взаимоотношений человечества, которая помогает делать мир стабильнее и 

безопаснее. 

Вьетнамское землячество в Российской федерации постепенно формировалось 

на фоне глубоких социально-экономических и политических изменений на 

постсоветском пространстве 90-х годов прошлого века. Костяк этой диаспоры 

собрался из учащихся вузов Советского Союза и рабочих, много лет трудившихся 

на советских заводах. Абсолютное большинство из них до сих пор сохранили 

позитивное отношение к России и к русским людям в целом. Вьетнамцы, 

проживающие и работающие в России, искренне вместе с Россиянами переживают 

трудности и радуются каждому успеху страны. Мы наследуем феноменально 

лояльное отношение к России от разных слоёв Вьетнамцев. Для многих период 

пребывания в России стал лучшим в своей жизни. Вместе с образованием, не одно 

поколение вьетнамцев составило своё мировоззрение и формировало свою личность 

благодаря русской и советской литературе. Во всех регионах страны, где 

представлены вьетнамские землячества, всегда, по собственной инициативе, 

организовывались различные мероприятия, направленные на улучшение отношений 

между диаспорой и властью и местным населением. Но только с образованием 

Общества вьетнамских граждан в РФ, эти отдельно взятые инициативы обрели 

большую организованность и скоординированность, сделав деятельность народной 

дипломатии более эффективной.  

По прошествии десятков лет, плотно занимаясь этим вопросом, мы пришли к 

следующим выводам, которыми хотим поделиться с вами:  

Во-первых, необходимо иметь чёткие цели и задачи:  

С самого начала мы определились со своей главной задачей. Это – 

объединение усилий и ресурсов в применении действенных мер, способствующих 

формированию позитивного имиджа России в Вьетнаме и формированию 

позитивного имиджа Вьетнама в России. 

Наша позиция однозначна: Россия – страна с великой историей и прекрасными 

культурными традициями, подарившая человечеству много выдающихся деятелей 

во многих областях – в науке, культуре, политике, военном деле и многих других. 

Страна, которая всегда является одним из ключевых участников глобальной 

мировой политики. Страна, которая всегда была и остаётся верным и могучим 

другом Вьетнама.  

Вьетнам с благодарностью хранит в своей памяти огромный вклад Советского 

и Российского народа в своей истории. Поэтому мы считаем долгом давать своими 

действиями решительный ответ тем силам, которые в последнее время всё чаще 

проявляют попытки переписать историю с целью пересмотра роли и значения 

исторических фактов в отношениях России и Вьетнама, исказив историческую 

правду. 

Если говорить о формировании имиджа Вьетнама в России, то с одной 

стороны, мы хотим показать российскому обществу образ современного Вьетнама 

как динамично развивающейся страны и верного друга России. С другой стороны, 

так как народная дипломатия — это двусторонний процесс, внутри диаспоры мы 
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проводим просветительскую работу с представителями вьетнамского землячества 

по соблюдению местного законодательства, формированию позитивного и 

солидарного отношения к политике Российского государства, уважительному 

отношению к русским традициям и культуре, повышению уровня знания русского 

языка и истории, чтобы лучше интегрироваться в российское общество и, тем 

самым, построить и укрепить образ вьетнамской диаспоры как дружественной и 

трудолюбивой, верной и ценящей дружбу с Россией.  

Во-вторых – организованность:  

Деятельность, которая спланирована заранее с качественным распределением 

ответственности, как правило, достигнет цели. Качественное управление любым 

процессом – главная составляющая успеха, и она особенно важна, когда речь идёт о 

самостоятельных действиях частных лиц, у каждого из которых часто бывает своё 

видение того, что и как надо делать. Организованность помогает оптимизировать 

использование ресурсов, даёт возможность анализировать свой предыдущий опыт, 

чтобы впоследствии постепенно улучшать свои следующие результаты. 

В-третьих, последовательность:  

Одним из характерных признаков любительского подхода при организации 

каких-либо мероприятий являются малоэффективные импульсивные действия и 

краткосрочность, создающие некий фон, но не более того. А для реализации 

устойчивого эффекта необходимы последовательность и традиции. Традиции, в 

свою очередь, производят большее впечатление, особенно, когда они построены на 

инициативах простых людей. Действуя последовательно, мы на протяжении многих 

лет оказываем спонсорскую поддержку Программе «Песня Победы» в честь Дня 

Победы над фашизмом 9 Мая 1945 года – в 2009, 2010, 2011, 2014 годах;  

В течение десятка лет оказывали материальную поддержку Межрегиональной 

организации ветеранов войны во Вьетнаме и группе военных специалистов, 

служивших во Вьетнаме. Ежегодно организовывали встречи с бывшими советскими 

военными специалистами. 

В-четвёртых, методичность:  

К сожалению, именно из-за самодеятельного и любительского характера, 

деятельность народной дипломатии часто выглядит дилетантской. При реализации 

своих инициатив, организаторы и участники прибегают к форматам, устоявшимся 

ещё с советских времён, поэтому эффективность этих мероприятий в современных 

условиях очень ограничена. В результате, они не только не привлекают, но могут 

даже и отталкивать современную молодёжь. В этом плане мы остро нуждаемся в 

поддержке и содействии Государственных специализированных организаций. 

Народная дипломатия востребована, но, если её выстраивать только на 

любительском уровне методами 70-х годов прошлого века, больших результатов 

ждать не стоит. Хотя в последнее время, государства уже выделить более внимание 

в этой области, но Мы считаем, что ранее мер предпринимать для развития 

народного дипломатия были все-таки недостаточно, в том числе Агитация на 

информационных ресурсах. 

Только при хорошей скоординированной совместных действий и 

двусторонней поддержке мы сможем привлечь к реализации нашей главной задачи 

больше различных групп населения. Совместная деятельность государственных и 

общественных организаций помогает Интегрировать всех участников в общем 
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направлении, тем самым создаёт эффект синергия, которая в свою очередь играет 

роль стимула для расширения международных контактов в других областях. 

Как было сказано выше, у старшего поколения вьетнамцев до сих пор прочно 

сохраняются прекрасные чувства к России и русским людям, но ситуация, к 

сожалению, начинает меняться. Мы с тревожностью осознаем возможные 

последствия этой тенденции. Если раньше вьетнамская молодёжь смотрела на мир 

Советскими глазами, то сейчас, в век интернета, социальных сетей, открытых 

границ, мы должны найти другие конкурентные способы агитации за русскую 

культуру – так называемую «мягкую силу». Чтобы воспитать новые поколения, 

было бы наивно полагать, что после нескольких лет жизни и учёбы в России 

молодой специалист будет вечно сохранять позитивное и положительное отношение 

к России. Этот процесс нужно постоянно поддерживать. И здесь у нас пока не 

хватает ни опыта, ни средств и нам необходима скоординированная поддержка от 

функциональных государственных учреждений в обеих странах. 

В-пятых, сбалансированность:  

Исходя из принципа «лучше меньше, да лучше», необходимо тщательно 

определять фокусы для максимально эффективного использования ресурсов, тем 

более что эти ресурсы всегда скромны и ограничены. Надо уметь тактично 

реагировать на многочисленные идеи псевдо-энтузиастов, не понимающих 

целесообразности проведения тех или иных мероприятий. Темы безусловно всегда 

много, потому что у разных народов существует масса отличающих особенностей в 

культуре, цивилизации, конфекции, образ жизни…. 

Деятельность вьетнамской диаспоры в основном сконцентрирована вокруг 

просветительской деятельности, проведения дружеских и межкультурных 

мероприятий. Фокус в молодое поколение.  

Например: 

 содействовать организации программ культурного обмена для групп 

школьников через каналы Общества российско-вьетнамской дружбы;  

 поддерживать продвижение культуры Вьетнама в России; 

 помогать в организации мероприятий, посвящённых главным праздникам 

обеих стран; 

 поддерживать школьников в олимпиаде по русскому языку;  

 помогать российским ветеранам;  

 вести агитацию вьетнамских граждан по месту работы и учёбы; 

 участвовать в благотворительных мероприятиях с целью помощи 

малоимущим слоям населения, солдатским матерям, ученикам местных школ, а 

также детским домам; 

 помогать в переводе и издании книг русских и вьетнамских авторов, 

повествующих об отношениях двух стран, вкладе СССР в борьбу за единство 

Вьетнама и борьбу за его развитие. 

Особое внимание выделено значимым проектам, такие как: спонсирование и 

участие в организационном комитете по установке памятника лётчику-космонавту, 

Герою Советского Союза Герману Титову во Вьетнаме; поддержка и организация 

приезда делегации Отечественного фронта Вьетнама в Россию, способствуя, тем 

самым, улучшению взаимопонимания между Отечественным фронтом Вьетнама и 

различными общественно-политическими организациями РФ. 
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В-шестых, искренность и конструктивность:  

Народная дипломатия построена на чувствах людей. Поэтому для неё нет 

ничего разрушительнее, чем неискренность, формальный подход и корысть. 

Деятельность общественных организаций сильно зависит от личностей и взаимных 

отношений людей. Поэтому конструктивный подход и способность увидеть 

положительные стороны вопроса являются ключом при решении возникающих 

проблем, а сплочённость и самодисциплина были и остаются первыми 

необходимыми качествами для успешной деятельности организаций. 

Важно отметить тот факт, что в абсолютном большинстве случаев все наши 

мероприятия организуются и реализуются на добровольной основе, с привлечением 

личных средств представителей вьетнамской диаспоры и/или при непосредственном 

участии активистов.   

В настоявшее время, мы наблюдаем сильное изменение международной 

обстановки – усиливаются факторы нестабильности, неопределённости и 

разнородных рисков. В этих условиях отношение между нашими странами 

продолжается прекрасно развиваться благодаря высокому взаимодоверию. 

Успешные деятельности народной дипломатий только укрепляет результаты 

официальной дипломатий. Эти деятельности сделают свои вклады в расширение 

связи и раскрыть новые потенциалы, которые отвечают интересы наших народов в 

устойчивом стабильном росте социально-экономического развития своей страны.  

Мы понимаем, что для выполнения всех этих задач требуется кропотливый и 

упорный подход. Пусть быстрых результатов не будет. Пусть ещё есть, что 

улучшить. Но люди продолжают делать то, что продиктовано их совестью. И эта 

работа никогда не будет напрасной. Вьетнамцы в России верят в значимость того, 

что они делают, и готовы далее заниматься этой подвижнической деятельностью.  

 

Желаем вам крепкого здоровья и много удачи! 

Тёплые поздравления от вьетнамской диаспоры.  

 

Спасибо за внимание! 

 

До Суан Хоанг. 
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До Суан Хоанг – Президент «Общества Вьетнамских граждан», Председатель 

фонда «Содейстивие развитию русско-вьетнамского сотрудничества «Традиции и 

дружба» даёт интервью 
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70 ЛЕТ ОБЩЕСТВУ ВЬЕТНАМО-СОВЕТСКОЙ/ВЬЕТНАМО- 

РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ: ВКЛАД В ДЕЛО УКРЕПЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМО-СОВЕТСКИХ/ 

ВЬЕТНАМО-РОССИЙСКИХ ВСЕСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Чинь Куок Кхань – Первый Заместитель Председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы, генерал-майор 

 

2020 – год особого значения в вьетнамско-российских отношениях. Это гол 70 

летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами (30 

января 1950 г. – 30 января 2020 г.). Для Общества вьетнамско-российской дружбы – это 

70-летний юбилей Общества вьетнамо-советской дружбы – Традиционный день 

Общества вьетнамско-российской дружбы (ОВРД). Это означает, что ОВРД – детище 

вьетнамо-российских дружеских отношений. 

За 70 лет существования и развития, деятельность ОВРД тестно связана с 

укреплением и развитием всесторонних дружеских вьетнамо-советских/российских  

отношений и с именем Первого Президента нового Вьетнама Хо Ши Мина – 

основоположника вьетнамо-советской/российской дружбы и сотрудничества в 

целом, и ОВРД в частности. 

В период с 1950 по 1955 год, в трудных и сложных условиях войны 

Сопротивления французским колонизаторам, Общество вьетнамо-советской дружбы 

широко распространяло  книги, газеты, картины и фотографии, рассказывающие о 

Советском Союзе, среди разных слоев населения Вьетнама, особенно в новых 

освобождённых районах страны. Мероприятия проводились при содействии 

различных ведомств страны и с помощью Союза советских обществ дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами (ССОД) при поддержке всего народа 

Вьетнама, что способствовало укреплению и развитию солидарности и дружбы 

между народами Вьетнама и Советского Союза. В 1954 году впервые во Вьетнаме 

было организовано празднование Великой Октябрьской Социалистической 

революции в условиях полного освобождения Севера страны. Торжественный 

митинг в честь 37-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции прошел 6 ноября 1954 года в Большом театре города Ханоя. В 

последующие годы ОВРД провело разнообразные мероприятия, приуроченные к 

Октябрьской  революции, ко  дню рождения В.И. Ленина, такие как «Неделя 

вьетнамо-советской дружбы», «Дни советской культуры», выставка достижений 

СССР в деле строительства и развития страны, обмен дружественными визитами 

делегаций Общества вьетнамо-советской дружбы и Общества советско-вьетнамской 

дружбы. 

31 июля 1958 года в Москве состоялась учредительная конференция Общества 

советско-вьетнамской дружбы (ОСВД). С того момента в своей деятельности  

Общество вьетнамо-советской дружбы (ОВСД) получало большую помощь и тесно 

взаимодействовало с ОСВД в проведении разнообразных мероприятий, чтобы 

помочь разным слоям населения Советского Союза больше узнать о Вьетнаме, о его 

достижениях в деле строительства, и особенно в движении поддержки  и помощи 

вьетнамскому народу в борьбе с американскими агрессорами за свободу и 
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независимость страны, а также в востановлении и строительстве Вьетнама в 

послевоенный период. 

В период с 1975 по 1991 год ОВСД и ОСВД расширяли свои ряды по всей 

стране. Взаимодействие двух Обществ стало более глубже и теснее, что принесло 

ощутимые результаты в реализации крупных, приоритетных проектов вьетнамо-

советского сотрудничества, такие как ГЭС «Чиан», ГЭС «Хоабинь», ТЭС «Фалай», 

цементный завод «Бимшон», совместное предприятие «Вьетсовпетро». 

В годы интенсивного развития вьетнамо-советских отношений СССР помог 

Вьетнаму построить около 300 крупных экономико-технических объектов. Вузы, 

институты и академии Советского Союза подготовили для Вьетнама более 50 тысяч 

специалистов, в том числе более 3 тысяч кандидатов наук и свыше 250 докторов 

наук. 

После распада СССР в 1991 на основе ОСВД, как его правоприемник, в 

декабре 1991 года было образовано Общество дружбы с Вьетнамом (ОДВ) и в 2007 

году переименовано в Общество российско-вьетнамской дружбы (ОРВД). Во 

Вьетнаме, 19 декабре 1994 года в Музее Хо Ши Мина была проведена первая 

отчетно-выборная конференция Общества вьетнамо-российской дружбы. 

Оба Общества активно координировали и искали приемлемые формы работы 

в соответствии с реалями в каждой стране. Во Вьетнаме в 90-ые годы прошлого века 

в деле укрепления и развития дружбы и сотрудничества с РФ, вместе с ОВРД 

активно и эффективно работала Ассоциация вьетнамских выпускников советских 

вузов (Винакорвуз). Вместе с востановлением, укреплением и развитием российско-

вьетнамских отношений, работа ОВРД становилась стабильной и эффективной, 

особено после 2000 года, в тесной координации с ОРВД. 

В этот период ОВРД и ОРВД ежегодно проводили мероприятия, посвященные 

историческим и памятным датам двух стран. В марте 2001 года ОВРД организовало 

встречу вьетнамцев, обучавшихся и работавших в СССР. На этой встрече её 

участники радостно и с честью встречились с Президентом РФ В.В. Путиным – 

впервые прибывшим во Вьетнам с официальным визитом по приглашению 

Президента Вьетнама. Встреча произвела глубокое впечатление на российского 

лидера и членов высокопоставленной делегации РФ, а также на российскую 

общественность. 

На сегодняшний день Общество продолжает отправлять вьетнамских 

отличников в Россию на летние каникулы и принимать детей-сирот на отдых во 

Вьетнаме. ОВРД также приглашает группы российских артистов для выступлений 

во Вьетнаме; поддерживает обмен делегациями с визитамипредставителей деловых 

кругов и во Вьетнам, и в Россию для изучения возможностей торгово-

экономического сотрудничества. Были организованы художественны программы на 

тему «Вспоминания о России», «Песня Победы». Успешное проведение встречи 

советских учителей с вьетнамскими студентами в январе 2010 года. Ежегодно ОВРД 

также организует разнообразные мероприятия по случаю дня установления 

дипломатических отношений двух стран (30 января); дня рождения В.И. Ленина (22 

апреля); дня Победы (9 мая) и Праздника Октябрской революции (7 ноября). 

Мероприятия проводятся в Ханое и в других городах и провинциях с участием 

широких слоев населения Вьетнама. 
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Стоит отметить, что в этот период под руководством или при активном 

участии ОВРД было завершено строительство и ввело в эксплуатации двух 

объектов, символизирующих крепкую и нерушимую дружбу между нашими 

народами: 

- При спонсировании совместного предприятия «Вьетсовпетро», помощи 

администрации провинции Кханьхоа и активном участии ОВРД, 9 декабря 2009 года 

в городе Камрань, провинции Кханьхоа был открыт мемориальный комплект-

памятник советским/российским и вьетнамским воинам, павшим за мир и 

стабильность в регионе. 

- 14 сентября 2015 года на острове Титова в заливе Халонг был открыт 

памятник летчику-космонавту Герману Титову – Председателю ОСВД (1966-1991 

гг.); Почетному Председателю ОРВД (1992–2000 гг.), Большому другу вьетнамского 

народа, вся жизнь которого связана с дружбой между нашими народами. Памятник 

был установлен при совместной координации и за счет средств ОВРД, ОРВД, 

провинции Куангнинь, других вьетнамских и российских организаций и частных 

лиц. 

Общество вьетнамско-российской дружбы выступило в роли моста в 

поддержку установления отношений между регионами двух стран, такими как: 

Хайфон и Санкт-Петербург, Нгеан и Уляновск, Хатинь и Свердловск и т.д.  

С 2016 года ОРВД совместно с ОВРД ежегодно проводит Международный 

конкурс детского рисунка «Я рисую Вьетнам – Я рисую Россию» с целью 

воспитания чувств дружбы молодому поколению двух стран. 

С 2010 года для эффективной координации действия двух Обществ, 

председателями ОРВД и ОВРД было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Обществом вьетнамско-российской дружбы и Обществом российско-

вьетнамской дружбы на 5 лет (2010–2015 гг. и 2016–2020 гг.). Соглашение было 

подписано в присутствии Президентов РФ и СРВ. 

Большое внимание в деятельности ОВРД было уделено переводическому 

делу. Сделан перевод произведений  известных  российских и вьетнамских 

писателей и поэтов  на вьетнамском и русском языках: Поэма Киеу – стенания 

истерзанной души великого поэта Вьетнама Нгуен Зу на русском языке, сборник 

стихотворений о Великой Отечественной войны под названием «Жди меня», « Род 

Президента В.В. Путина», «Россияне о Хо Ши Мине» и т.д на вьетнамском языке. 

ОВРД провело конкурс сочинений «Вспоминания о России и вьетнамско-

российской дружбе» в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической 

революции, а также фотовыстаку «Россия нашей жизни». Совместно с Вьетнамским 

телевидением и Союзом вьетнамских композиторов организовало художественные 

программы, такие как «Десять дней, которые потрясли мир», «Моменты, 

записанные в истории», «Россия в моем сердце» и др.  

Надо подчеркнуть слаженную и плодотворную работу двух Обществ по 

подготовке к празднованию 60-летия со  дня образования ОРВД ( 31 июля 1958 г. – 

31 июля 2018 г.) в Москве. В юбилейном мероприятии приняла участие 

высокопоставленная делегация Вьетнама во главе с Генеральным секректрем ЦК 

КПВ Нгуен Фу Чонгом, которая посетила РФ с официальным визитом по 

приглашению Президента В.В. Путина. На церемонии глава Компартии Вьетнама 

выступил с речью, высоко оценив вклад Общества советско-вьетнамской/ 
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российско-вьетнамской дружбы в укрепление солидарности, сотрудничества и 

взаимопомощи между Вьетнамом и Россией. По этому случаю, вьетнамское 

государство награждило ОРВД орденом Труда первой степени, а также некоторых 

его активистов орденами и медалями. 

В свою очередь, ОРВД активно взаймодеиствовало с ОВРД в проведении 

прозднования 70-летия со дня основания Общества вьетнамо-советской дружбы – 

традиционного дня Общества вьетнамско-российской дружбы (23 мая 1950 г. – 23 

мая 2020 г.), несмотря на сложности, вызванные эпидемией короновируса. 

На протяжении многих лет, в своей деятельности ОВРД тесно 

взаимодействует и получает драгоценную поддержку и помощь Посольства РФ во 

Вьетнаме, Российского центра науки и культуры в Ханое и Хошимине, а также 

Посольства СРВ в РФ. 

За 70 лет своего существования и развития ОВРД всегда связывается с делом 

борьбы народа за свободу и независимость, дело воссоединения и строительства 

страны. Это дело неразделимо с поддержкой и помощью друзьей во всем мире, в 

первую очередь, Советского Союза, а ныне Российской Федерации. ОВРД гордится 

за свой вклад в общее дело своего народа./. 

 

 
На фото правый ряд, справа налево: 

Чинь Куок Кхань – Первый заместитель Председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы, Директор Российско-вьетнамского Тропического центра 

(1993–2013 гг.), генерал-майор; Ву Суан Хонг –  Председатель Союза обществ 

дружбы Вьетнама (1998–2018 гг.), Председатель Центра изучения международных 

отношений и экономики; Во Ван Туан – Член Президиума ЦП Общества вьетнамо-

российской дружбы, генерал-лейтенант; Фи Ван Лык – Первый заместитель 

Председателя Хайфонского Общества вьетнамо-российской дружбы; Во Куок 

Кхань – Заместитель Генерального секретаря Общества вьетнамо-российской 

дружбы. На фото левый ряд, слева направо:  

Нгуен Динь Дык – Председатель отделения Общества вьетнамо-российской 

дружбы при Ханойском государственном университете, доктор технических наук, 

профессор; Нгуен Кам Ту – Заместитель Председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы; Нгуен Тхи Ким Оань – Председатель Общества вьетнамо-

российской дружбы провинции Бакзянг 
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ВЫПУСКНИКИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ – 

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ 

МИРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 

 

Четий Владимир Владиславович – Президент Всемирной ассоциации выпускников 

высших учебных заведений 

 

 
 

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития единой системы 

взаимодействия с выпускниками российских и советских вузов, создания 

Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, практические 

решения развития взаимодействия выпускников. 

Ключевые слова: общественная дипломатия, выпускники российских и 

советских вузов, Всемирная ассоциация выпускников, Всемирный форумов 

иностранных выпускников. 

 

В настоящее время более 1,5 миллиона выпускников советских и российских 

учебных заведений работают в более чем 170 государствах мира. Получив 

образование, большинство из них успешно трудится у себя на родине и в других 

странах, занимает высокие государственные посты. Выпускниками советских и 

российских вузов являются многие видные зарубежные общественные, 

политические и государственные деятели. Среди них – президенты, премьер-

министры, министры, послы, политические и общественные деятели, бизнесмены. 

Десятки выпускников занимают посты заместителей министров, руководителей 

управлений, департаментов министерств. Среди выпускников советских и 

российских вузов – сотрудники администраций президентов, сенаторы, депутаты 

парламентов, сотрудники дипломатических миссий, руководители фирм и 

учреждений, госслужащие. Сотни выпускников пополняют профессорско-

преподавательский и руководящий состав вузов по всему миру, являются 

руководителями университетов, институтов, научно-исследовательских 

учреждений. 

Общая цифра подготовленных в советских и российских вузах для Вьетнама 

кадров высшей квалификации составляет более 50 тысяч человек. Сегодня эти 
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специалисты являют собой цвет научно-технической и культурной интеллигенции 

страны. Многие из них занимали или занимают высокие посты в государственной, 

партийной и общественной жизни.  

Свидетельством стремления иностранных выпускников поддерживать связи с 

Россией является деятельность ассоциаций (объединений), созданных в 70 странах 

мира. В свою очередь, российские высшие учебные заведения и государственные 

организации стремятся развивать контакты, деловое сотрудничество и партнерство с 

иностранными выпускниками, в том числе в целях укрепления отношений России с 

зарубежными странами.  

После распада СССР в объединениях выпускников происходили процессы 

реорганизации и переформирования, а иногда и самоликвидации. К 1992 году 

осталось только 22 национальных объединения выпускников. В это же время 

наблюдалось дробление объединений на ассоциации выпускников отдельных стран 

бывшего СССР или вузов. Такие раздробленные организации теряли свой авторитет 

и нередко прекращали свое существование.  

Новый импульс в развитии этого вопроса придало выступление Президента 

Российской Федерации В.В. Путина в 2003 году, в котором он заявил о важности 

взаимодействия с иностранными выпускниками и распространения русского языка, 

в ответ на пожелания многих национальных ассоциаций и выпускников. С 2003 по 

2012 год было проведено три Всемирных Форума иностранных выпускников, тем не 

менее мероприятия не имели должной медийной поддержки и значимых 

результатов с точки зрения решения вопросов взаимодействия с иностранными 

выпускниками советских и российских вузов и создания централизованной системы 

поддержки.  

В 2014 году на совещании Федерального агентства по делам Содружества 

независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) по 

повышению эффективности работы с иностранными выпускниками советских и 

российских вузов и их объединениями, на котором присутствовали представители 

всех ключевых министерств и ведомств Российской Федерации, Общественной 

Палаты, общественных организаций было принято решение о формировании 

рабочей группы по созданию Всемирной ассоциации выпускников российских 

(советских) вузов (далее Ассоциация).  

Процесс создания Ассоциации проводился по согласованию и при поддержке 

руководителей региональных (Ближний Восток, Латинская Америка) и страновых 

Ассоциаций иностранных выпускников российских (советских) вузов 

(Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Бенин, 

Германия, Греция Грузия, Ирак, Иордания, Иран, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, 

Ливан, Марокко, Непал, Польша, Руанда, Сербия, Чехия, Шри-Ланка, Эфиопия). В 

результате в мае 2015 года была создана неправительственная организация - 

Ассоциация «Всемирная ассоциация выпускников» (Global Alumni Alliance), 

осуществляющая деятельность, направленную на координацию работы 

общенациональных объединений иностранных выпускников советских и 

российских вузов, оказание содействия российским вузам в их связях с 

выпускниками, привлечение внимания государственных органов России и других 
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стран к вопросам сотрудничества с иностранными выпускниками и их 

объединениями.  

Несмотря на успех отдельных мероприятий, проводимых Ассоциацией, 

создание единой системы взаимодействия с выпускниками российских и советских 

вузов сегодня по-прежнему остается важным и актуальным вопросом. На 

государственном уровне признана необходимость проведения на регулярной основе 

встреч (форумов) иностранных выпускников, главной задачей которых должны 

стать взаимодействие в определении ключевых интересов и проблем как 

выпускников, так и их национальных объединений, привлечение всех 

заинтересованных организаций к сотрудничеству с выпускниками, в том числе и в 

целях создания дополнительных возможностей решения внешнеполитических и 

внешнеэкономических задач России. 

Исходя из этого, традиция проведения Всемирных форумов иностранных 

выпускников должна быть продолжена. Мероприятиям необходимо обеспечить 

серьезную организационную и медийную поддержку, высокий уровень значимости.  

С целью подготовки повестки IV Всемирного Форума иностранных 

выпускников «Друзья России» в 2021 году Всемирной ассоциацией выпускников 

запланировано проведение ряда региональных форумов и школ-семинаров для 

руководителей национальных ассоциаций выпускников, в частности. 

IV Всемирный форум иностранных выпускников «Друзья России» 2021 года 

призван способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Российской 

Федерации с национальными объединениями иностранных выпускников, 

повышению эффективности работы российских учебных заведений с иностранными 

выпускниками, активизации участия выпускников в мероприятиях делового 

сотрудничества России с зарубежными странами. В связи с этим необходимо 

обеспечить участие в IV Всемирном форуме «Друзья России» известных и 

выдающихся выпускников российских и советских вузов, пригласить 

соотечественников, представителей Обществ дружбы, ведущих политических, 

научных, спортивных и культурных деятелей России, а в качестве почетных гостей - 

первых лиц Российской Федерации. 

Важность решаемых задач рассматривается не только с точки зрения 

распространения русского языка и культуры, реализации бизнес-проектов, развития 

российского образования, привлечения в страну новых иностранных студентов, 

квалифицированных специалистов. Выпускники обладают существенным научным 

и профессиональным потенциалом для сотрудничества в разных сферах: 

политической, экономической, гуманитарной, культурной, научно-технической. В 

современных условиях международной напряженности консолидация усилий 

мировой интеллектуальной элиты может стать важным шагом в развитии 

международных отношений. 
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ЗЕМЛЯЧЕСТВО ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ В РУДН: 

 УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Шпаковская Марина Анатольевна – профессор кафедры теории и истории 

международных отношений (ТИМО) факультета гуманитарных и социальных наук 

РУДН, доктор исторических наук; 

Нгуен Ба Чи – магистрант кафедры ТИМО  

 

 
 

Ключевые слова: Землячество студентов из Вьетнама, Россия, Вьетнам, 

Российский университет дружбы народов, народная дипломатия. 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность Землячества студентов из 

Вьетнама, созданного на базе Российского университета дружбы народов, как 

важного актора народной дипломатии в укреплении сотрудничества между Россией 

и Вьетнамом. 

 Как известно, Университет, Российский университет дружбы народов, был 

основан 5 февраля 1960 г. Осенью 1961 г. он уже принял первых студентов, и в том 

же году ему было присвоено имя Патриса Лумумбы, — одного из символов борьбы 

народов Африки за независимость. Бюст этого замечательного африканского деятел 

сейчас расположен на территории Университета перед входом в здание Факультета 

русского языка и общеобразовательных дисциплин, раньше называли этот 

факультет – Подготовительным. Все поступившие в университет, и иностранцы, и 

российские студенты, должны были пройти обязательное обучение на этом 

факультете, которое было ориентировано на углубленное изучение языков: для 

иностранцев – русского, а для российских студентов – иностранных языков. 
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Впоследствии 5 февраля 1992 года решением Правительства России Университет 

был переименован в Российский университет дружбы народов. 

Студенты и ученые могли свободно обучаться и заниматься научными 

исследованиями вне политического контекста, твердо следуя великим принципам 

дружбы и взаимной поддержки. Политика университета была направлена на  

создание атмосферы дружбы и  взаимопомощи  между студентами различных стран.  

Деятельность Университета практически сразу получила международную  

известность в странах Африки, Азии и Латинской Америки и университет приобрел  

заслуженную репутацию классического университета, который уже много лет 

занимает самые высокие места среди лучших российских университетов и  

постоянно  повышает свой статус в международных рейтингах. 

Надо сказать, что создание такого университета осуществлялось впервые в 

мире, и многие вопросы по его управлению и организации решались по ходу его 

становления и развития.  

Одной из уникальных особенностей РУДН с самого начала его деятельности 

является многонациональный состав студентов. И естественно, что при таком 

многочисленном и разнообразном контингенте студентов возникла необходимость 

организовать их жизнь и общение. Появилась задумка о создании такого 

студенческого объединения, в котором студенты были бы не только объединены 

организационно, но в рамках деятельности которого могли бы, в том числе,  

приобрести  навыки самоуправления и саморазвития.   

Так возникла идея землячеств, и первые землячества уже были организованы 

уже в 1961 г. Концепция организации  землячеств  была предложена проректором 

УДН по работе со студентами Гладушем Александром Дмитриевичем. Эта 

инициатива оказалась востребованной и удачной, прижилась в университете, 

постоянно совершенствовалась и развивалась. Сейчас это направление деятельности 

успешно продолжается под руководством  нового  проректора по работе со 

студентами Базавлука Сергея Викторовича.   

Сама идея создания землячеств преследовала цель создания и сохранения 

социокультурной среды студентов из разных стран, в рамках землячеств 

иностранные студенты могли развивать и совершенствовать свою 

профессиональную деятельность, сохранять и знакомить студентов из других стран 

с историей, традициями, культурой, обычаями и цивилизационными особенностями 

своих стран. Также  перед  Землячествами был выдвинут  ряд  задач: помогать 

студентам – своим  соотечественникам  не только в учебном процессе, но и в 

решении  ряда вопросов и проблем, связанных с проживанием в общежитиях, 

поддержанием  порядка на территории Университета; Землячества также  

поддерживали  постоянные  контакты с администрацией  Университета по вопросам 

приема, состояния и перспектив подготовки специалистов из стран региона;  они 

также поддерживали  контакты с Ассоциацией выпускников и друзей Университета  

с целью укрепления связей с ассоциациями выпускников РУДН в различных 

странах, а также установления контактов с учебными, научными и культурными 

центрами государств региона. Все эта деятельность была направлена на  укрепление 

авторитета Университета  на международной арене. 

Важное значение деятельность землячеств имеет в оказании помощи своим 

студентам в учебном процессе. Только что поступившие студенты, не имеющие 
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опыта и навыков учебы в России, сразу вовлекаются в учебный процесс, и более 

опытные студенты старших курсов помогают им освоиться в стенах университета, 

проводя многочисленные деловые и праздничные мероприятия. Можно с 

уверенностью сказать, что такая институционная форма как Землячество 

иностранных студентов – это одно из значительных преимуществ нашего 

университета. Учитывая, что в университет ежегодно  поступают студенты из более 

чем 150 стран мира, деятельность землячеств чрезвычайно  важна и актуальна.  

Что касается Землячества студентов из Вьетнама, то оно входит в число 

одного из самых многочисленных землячеств из стран Азии в РУДН – ежегодно в 

университете обучаются более 250 вьетнамских студентов и аспирантов. 

Землячество студентов из Вьетнама было основано в 2000 г., несколько позже, чем 

Землячества из других стран. Это объясняется тем, что  именно с 2000 г. начинается 

большой приток студентов из Вьетнама, что потребовало их организации.  

Землячество вьетнамских студентов, также как и Землячества  студентов 

других стран помогает в решении учебных и бытовых вопросов, организации  

различных конференций, фестивалей и других мероприятий, знакомит российских и 

иностранных студентов с вьетнамской культурой и традициями, способствует 

взаимному культурно-цивилизационному  и языковому опыту. Таким образом, 

Землячество является уникальной площадкой развития народной дипломатии между 

Вьетнамом и Россией, внося свою лепту в укрепление отношений дружбы, 

сотрудничества и взаимопонимания между студентами разных стран, которые 

обучаются в стенах самого многонационального университета мира.  

За деятельность землячества отвечает исполнительный комитет во главе с 

председателем землячества. Кроме того, исполком курирует вопросы,  возникающие 

между университетом и студентами, составляют и утверждают календарь 

мероприятий. Как правило, исполнительный комитет и председатель Землячества 

избираются тайным голосованием на общем собрании вьетнамских студентов в 

начале каждого учебного года. 

 Первым председателем Землячества студентов из Вьетнама стал студент 

кафедры Теории и истории международных отношений (ТИМО) факультета 

гуманитарных и социальных наук   Чан Чыонг Тхуи, позже  успешно защитивший  

кандидатскую диссертацию  на степень кандидата исторических наук на кафедре 

ТИМО. Ныне он занимает высокую должность в Дипломатической Академии 

Вьетнама. Среди председателей Землячества также были выпускники кафедры 

ТИМО: До Тхи Тхань Бинь, сейчас являющаяся сотрудником Дипломатической 

Академии Вьетнама, Нгуен Ван Хынг, работающий в России в сфере туризма. Все 

они также успешно защитили кандидатские диссертации на степень кандидата 

исторических наук на кафедре ТИМО. В настоящий момент Землячество 

возглавляет Фан Тиен Хао, студент филологического факультета университета.  

Всего за историю Землячеств вьетнамских студентов было двенадцать 

председателей, каждый из которых внес свой вклад в его деятельность. 

 Деятельность Землячества вьетнамских студентов разнообразна. В этом году 

к празднованию 20-летнего юбилея землячества была подготовлена широкая 

программа мероприятий, в которой были задействованы все вьетнамские студенты 

РУДН. В программу вошла неделя культуры Вьетнама, в ходе которой   

запланированы культурные выставки, круглый стол на тему «Вьетнам – страна и 
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люди: взгляд с моря», а также вечерний гала-концерт в главном актовом зале 

университета. Столь знаменательное событие вызвало интерес во вьетнамских 

средствах массовой информации, а также среди всех, кто интересуется Вьетнамом. 

К сожалению, пандемия COVID-19 воспрепятствовала проведению столь 

значительного для всего землячества мероприятия. Однако круглый стол все же 

удалось организовать в формате онлайн видеоконференции, в которой мог принять 

участие любой желающий. 

Землячество, помимо всего прочего, также принимают активное участие в 

жизни университета. Землячество постоянно участвует в Фестивале народных 

традиций РУДН, фестивале «Планета Юг-Запад», где демонстрируются особенности  

вьетнамской национальной кухни и уникальность культуры страны. У землячества 

существует собственная танцевальная группа, которая не раз удачно представляла 

университет на различных конкурсах. Вьетнамские студенты также активно 

участвуют в спортивной жизни университета. В 2018 г. женская сборная по футболу 

заняла второе место в университетском турнире, посвященном Международному 

женскому дню. Отличаются вьетнамские студенты также высокими достижениями в 

учебе. Например, лучший выпускник Юридического института 2020 г. Ло Па Пань 

стал обладателем именной стипендии имени первого Ректора Университета Сергея 

Васильевича Румянцева. Таким образом, землячество студентов из Вьетнама в 

РУДН вносит весомый вклад в развитие и продолжение традиций дружбы и 

взаимопонимания между народами Вьетнама и России.  Деятельность Землячества 

студентов из Вьетнама известна за пределами Университета, в его деятельности 

участвуют вьетнамские студенты, обучающиеся и в других вузах Москвы. 

Тем самым деятельность Землячества студентов из Вьетнама способствует 

популяризации высшего образования России во Вьетнаме. В этой связи можно 

также подумать о создании специальных учебных центров – филиалов РУДН и 

других российских вузов во Вьетнаме с целью развития и продвижения взаимного 

позитивного образа в рамках гуманитарного сотрудничества двух стран. Таким 

образом, представляется важным привлечение вьетнамских выпускников РУДН к 

реализации совместных проектов, исходящих из самостоятельной инициативы 

гражданского общества.  

Выпускники РУДН и других вузов, являющиеся представителями бизнес-

среды, также вносят свой вклад в развитие двусторонних экономических 

отношений. При этом они могут выступать специалистами, консультантами и 

партнерами российского бизнеса на рынках Вьетнама и стран АСЕАН. 
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О РАБОТЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА ВЬЕТНАМСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 

 

Во Куок Кхань – Заместитель Генерального секретаря Общества вьетнамско-

российской дружбы 

 

Сегодня для меня большая честь присутствовать и выступить на II 

международной научно-практической конференции «Роль народной дипломатии в 

развитии российско-вьетнамских отношений. Позвольте мне кратко 

проинформировать о работе по продвижению торгово-инвестиционного 

сотрудничества и переводческой деятельности Общества вьетнамско-российской 

дружбы (ОВРД) за прошедшее время, которые внесли немалый вклад в работу 

Общества в частности, и в активизацию народной дипломатии между нашими 

странами в целом. 

Во-первых, что хотелось бы отметить насчёт работы по продвижению 

торгово-инвестиционного сотрудничества. Несмотря на то, что пока ещё не был 

официально создан собственный деловой центр, благодаря тесному взаимодействию 

с Обществом российско-вьетнамской дружбы, эта работа Общества вьетнамско-

российской дружбы за прошедшее время довольно активно проводилась, что 

значительно помогало российским предприятиям в поиске бизнес-возможностей на 

вьетнамском рынке, а также способствовало расширению торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Так например, в апреле 

2019 года Центральное правление Общества вьетнамско-российской дружбы 

подписало Соглашение о сотрудничестве с Центром поддержки экспорта 

Смоленской области; а в сентябре того же года – с Центром экспорта Ярославской 

области. Ранее, в ноябре 2017 года руководство Общества вьетнамско-российской 

дружбы провело рабочую встречу с находившейся во Вьетнаме с рабочим визитом 

делегацией Иркутской области во главе с тогдашним губернатором Сергеем 

Левченко. На этой встрече стороны обсудили направления расширения 

сотрудничества на фоне всё более активного развития отношений традиционной 

дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамском и 

Российской Федерацией.  

Однако, с начала 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) временно приостановлены рабочие встречи с российскими партнёрами, 

также наше Общество не может отправлять свои делегации в Россию для 

проведения различных мероприятий в рамках сотрудничества с Обществом 

российско-вьетнамской дружбы. Несмотря на это, Общество вьетнамско-российской 

дружбы разработало подробный план проведения своих мероприятий на 2021 год, 

который был также представлен на рассмотрение и утверждение Союзу обществ 

дружбы Вьетнама. 

Во-вторых, что касается переводческой деятельности. По случаю 70-й 

годовщины основания Общества вьетнамско-российской дружбы в этом году были 

выпущены две книги, а именно:  
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- Книга «Россияне о Хо Ши Мине», которая была переведена с русского 

языка на вьетнамский к 130-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 

мая 1890 г. – 19 мая 2020 г.); 

- Книга на вьетнамском и русском языках «70 лет Обществу вьетнамско-

советской/вьетнамско-российской дружбы».  

Кроме того, переводческая деятельность продуктивно удовлетворяла 

потребности самого Общества вьетнамско-российской дружбы в его внутренних 

делах, также оказывалась переводческая помощь руководителям разных уровней в 

дипломатических контактах между двумя странами. Сотрудники нашего Общества 

быстро и эффективно переводили с вьетнамского языка на русский или с русского 

на вьетнамский документы, посвящённые совместным мероприятиям с Обществом 

российско-вьетнамской дружбы, а также отношениям между Вьетнамом и Россией.  

Таким образом стоит отметить, что работа по продвижению торгово-

инвестиционного сотрудничества и переводческая деятельность Общества 

вьетнамско-российской дружбы играют очень важную роль, и в значительной 

степени способствуют наращиванию торгово-экономического и инвестиционного 

взаимодействия между Вьетнамом и Россией, а также распространению культуры, 

литературы и научно-технических достижений наших стран. А именно: 

Во-первых, работа по продвижению торгово-инвестиционного сотрудничества 

способствует активизации торгово-экономического и инвестиционного 

взаимодействия между Вьетнамском и Россией; помогает предоставлять 

соответствующую информацию российским предприятиям и инвесторам, 

желающим найти бизнес-возможности и расширить инвестиционную деятельность 

во Вьетнаме; содействует взаимодействию между российскими и вьетнамскими 

предприятиями; совместно с Обществом российско-вьетнамской дружбы помогает 

вьетнамским предприятиям, желающим инвестировать капитал в Россию. 

Во-вторых, переводческая деятельность удовлетворяет потребности Общества 

вьетнамско-российской дружбы и его отделений, а также клиентов и партнёров в 

переводе документов с вьетнамского языка на русский и наоборот в соответствии с 

законодательством Вьетнама. Переводческая деятельность также способствует 

популяризации культуры, литературы и научно-технических достижений двух 

стран; привлечению молодых людей к работе Общества в качестве переводчиков-

фрилансеров. 

Общество российско-вьетнамской дружбы давно создало собственный 

деловой центр с тем, чтобы оказывать содействие и помощь вьетнамским 

предприятиям в поиске бизнес-возможностей на российском рынке, а также с целью 

вносить вклад в развитие и расширение торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества между двумя странами. Этот центр на данный момент работает 

довольно эффективно. Однако при Обществе вьетнамско-российской дружбы пока 

ещё не был создан аналогичный центр. Несмотря на то, что за прошедшее время 

наше Общество активно проводило различные мероприятия в этой области, работа 

по продвижению торгово-инвестиционного сотрудничества была ещё не достаточно 

эффективной и привлекательной для российских партнёров. Помимо этого, бюро 

переводов при данном центре будет оказывать более широкий спектр услуг, 

удовлетворяя потребности Общества вьетнамско-российской дружбы и клиентов в 

переводческих услугах. 
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Именно поэтому, Центральное правление Общества вьетнамско-российской 

дружбы планирует в ближайшее время создать собственный деловой и 

переводческий центр, который будет осуществлять следующие задачи и цели, такие 

как: 

1. Проявление инициативы и обеспечение качества работы Общества, а также 

удовлетворение потребностей Общества и рынка в соответствующих услугах; 

2. Взаимодействие с Обществом российско-вьетнамской дружбы и оказание 

ему помощи в приёме российских бизнес-делегаций, посещающих Вьетнам для 

изучения бизнес-возможностей, а также в продвижении торгово-инвестиционного 

сотрудничества и переводе документов, особенно с русского языка на вьетнамский; 

3. Привлечение молодых вьетнамских почитателей России и создание им 

необходимых условий для участия в работе Общества вьетнамско-российской 

дружбы; 

4. Внесение вклада в дальнейшее наращивание торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества между Вьетнамском и Россией; 

5. Распространение культуры, литературы, научно-технических достижений 

Вьетнама и России, особенно роли народной дипломатии в развитии отношений 

между нашими странами. 

 

 
Кофе брейк в ходе работы Конференции  
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РОССИЙСКАЯ «МЯГКАЯ СИЛА» 

ВО ВЬЕТНАМЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Зубцова Елена Робертовна – доцент кафедры восточных языков МГЛУ, кандидат 

филологических наук; 

Хоанг Тхи Хонг Хоа – доцент кафедры восточных языков переводческого 

факультета МГЛУ, кандидат исторических наук 

 

 
 

 Вьетнам и Россию как правопреемницу Советского Союза связывают 

семь десятилетий разносторонних тесных связей с тех пор, как 30 января 1950 года 

были установлены дипломатические отношения между нашими странами. За годы 

братской дружбы Советский Союз подготовил для Вьетнама десятки тысяч 

специалистов в разных областях, оказал неоценимую помощь в войне с 

американскими агрессорами, а также в создании целых отраслей промышленности, 

обороны, культуры и искусства. 

 Вьетнамцы – народ благодарный, они в массе своей помнят добро. 

Многие представители различных профессий и социальных слоёв, даже те, кто 

никогда не учился и не работал в нашей стране, с большой теплотой относятся к 

России.  

После развала СССР в 1991 году отношения между Россией и Вьетнамом 

стали стремительно ухудшаться во всех областях – от политических (после печально 

знаменитого высказывания в 1992 году тогдашнего министра иностранных дел РФ 

А.В. Козырева о том, что Вьетнам России больше не нужен) и экономических 

(особенно после выхода России из проекта строительства нефтеперерабатывающего 

завода в Зунг Куате) до научных и культурных. И нынешнее состояние 

сотрудничества между СРВ и РФ (политика, экономика, гуманитарно-культурная 

сфера ...) никак нельзя назвать идеальными. 

 С 2012 года между Вьетнамом и Россией установлен высший уровень 

отношений – всеобъемлющего стратегического партнерства. В силу этого у двух 

стран есть политическое доверие, общая позиция почти по всем международным 

вопросам. Лидеры двух стран регулярно встречаются и достигают 

взаимопонимания, подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве в 

самых различных областях. 
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Очень высоким остаётся рейтинг президента РФ В.В.Путина во Вьетнаме. Из 

опрошенного населения 39-ти стран только в двух – Вьетнаме и Китае – 

одобрительно оценивают Россию и действия ее президента Владимира Путина на 

международной арене. Об этом свидетельствуют данные социологического 

исследования Pew Research Center (2015). Российскому президенту доверяют 75% 

вьетнамцев.  

Общество вьетнамско-российской дружбы – одно из самых многочисленных и 

активных во Вьетнаме. Оно имеет широкую сеть по всей стране (более 60 

отделений, и количество отделений продолжает расти). 

Кроме того, во Вьетнаме действуют многочисленные неформальные группы 

вьетнамцев – выпускников советских и российских вузов («Ностальгия по СССР», 

Клуб «Сердце Советской России», «Улыбка СССР», «Русская душа», «Общество 

любителей русской музыки», «МГИМО – Вьет» и другие), которые регулярно 

встречаются, вспоминают о прекрасном времени учёбы в СССР и РФ и организуют 

многие значимые мероприятия.  

По-прежнему наблюдается достаточно большой интерес к русской литературе, 

к культуре России. Так, ежегодно вьетнамский Фонд перевода русской литературы 

выпускает 3–4 новых или перепечатанных произведения русской классики, которая 

пользуется популярностью у читателей. На фестивалях русской культуры, гастролях 

российских коллективов, Днях российского кино во Вьетнаме неизменные аншлаги.  

Активную деятельность ведёт единственный сохранившийся в мире филиал 

Института русского языка им.А.С.Пушкина в Ханое. 

Официальные СМИ СРВ (Вьетнамское информационное агентство (ВИА), 

Радио Вьетнама, вьетнамское телевидение, центральный орган ЦК КПВ – газета Нян 

Зан), а также многие сетевые издания, освещают все события, связанные с визитами 

высших и других руководителей двух стран, торгово-экономическим, культурным, 

научно-техническим сотрудничеством.  

Однако такое отношение вьетнамцев к России может измениться в самое 

ближайшее время, если сама Россия не изменит свой подход к стране, с которой её 

связывают десятилетия крепких дружеских отношений. И негативная тенденция уже 

налицо – даже у просоветски и пророссийски настроенных вьетнамцев всё чаще 

возникают неприятные вопросы. Например, вьетнамские русисты: педагоги, 

переводчики, которые за очень скромные зарплаты, исключительно на своём 

энтузиазме поддерживают в своей стране русский язык на довольно неплохом 

уровне, нередко горько шутят, что им русский язык во Вьетнаме больше нужен, чем 

России. И это действительно так. 

Известно, что на ФЦП «Русский язык» выделяются немалые средства из 

бюджета РФ, однако эти средства, видимо, используются большей частью не по 

назначению. Поддержка русского языка во Вьетнаме явно недостаточная: нужные 

для вьетнамских педагогов учебники и пособия не предоставляются, носители языка 

приезжают крайне редко и на короткий срок (1-2 человека в год на две-три недели) и 

т.д. В провинциальных школах и вузах русский язык нередко преподают педагоги, 

которые ни разу в жизни не общались с носителями языка. Да и в спецшколы и вузы 

на русский язык поступают в основном самые слабые школьники, которые не 

попали на более престижные языки: английский, французский, корейский, японский 

и пр.  
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Вьетнамская молодёжь всё более отдаляется от России. США, а также страны 

АСЕАН и Австралия ведут активную работу по привлечению молодых вьетнамцев 

на учёбу. И несмотря на то, что Россия ежегодно предоставляет Вьетнаму почти 

тысячу квот на учёбу, её влияние становится всё слабее. Основная причина – 

невостребованность специалистов с русским языком из-за слабых экономических 

связей между Россией и Вьетнамом. Многие выпускники российских вузов, 

возвращаясь в страну, не могут найти работу с русским языком и вынуждены менять 

профессию.   

Деятельность представительства Россотрудничества – организации, 

ответственной за продвижение «мягкой силы» за рубежом, во Вьетнаме крайне 

формализована. Мероприятия проводятся «для галочки», для красивых отчётов 

перед вышестоящим руководством, без учёта интересов пророссийски настроенных 

вьетнамцев, что также негативно влияет на имидж России.   

Несмотря на широко декларируемые на высшем уровне отношения 

всеобъемлющего стратегического партнёрства, на практике отношение чиновников 

обеих стран к продвижению этого партнёрства остаются, мягко говоря, 

прохладными и формальными.  

Таким образом, в последнее время сложилась ситуация, когда основными 

«проводниками» российской «мягкой силы» во Вьетнаме стали неравнодушные, 

искренне преданные этой стране люди: активисты Общества российско-вьетнамской 

дружбы, преподаватели вьетнамского языка и специалисты-вьетнамоведы, деятели 

культуры и искусства и другие. Своим искренним отношением к Вьетнаму они 

вносят более весомую лепту в развитие двусторонних связей, в положительный 

имидж России, чем многие официальные структуры.   

Для изменения ситуации принять меры надо, конечно, обеим сторонам. На 

извечный вопрос русской интеллигенции «Что делать?» можно предложить 

следующее:  

- Российским властным структурам необходимо организовать и обеспечить 

разработку конкретной целевой программы продвижения положительного образа 

России (с эффективным использованием мягкой силы) во Вьетнаме, а также 

активизировать реальную деятельность представительства Россотрудничества. В 

частности, проводить такие важные мероприятия, как, например, Единый день 

выпускника, не формально, а с привлечением чиновников заинтересованных 

организаций.  

- Хотелось бы видеть больше информации о Вьетнаме в российских СМИ. В 

последние годы эта информация крайне скудная: в новостных выпусках освещаются 

лишь взаимные визиты на высоком уровне, и даже этим событиям уделяется 

несколько минут эфира и короткие заметки в печатных и электронных СМИ. 

Периодически появляются фильмы о Вьетнаме, в основном туристической 

направленности, где жизнь в стране освещается однобоко и порой даже ошибочно. 

Никакого освещения не получают в наших СМИ знаковые события двустороннего 

сотрудничества (например, 40 лет совместного космического полёта В.В.Горбатко и 

Фам Туана, который широко отмечался во Вьетнаме в июле 2020 г.).    

- Вьетнамским властям следует порекомендовать СМИ Вьетнама, в первую 

очередь телевидению, показывать больше программ и передач о России, в 

частности, о том, что СССР и Россия сделали и продолжают делать для Вьетнама, 
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российских фильмов и телеспектаклей; активизировать сотрудничество СМИ двух 

стран; организовать трансляцию российских телеканалов во Вьетнаме.   

- Должна быть разработана конкретная программа продвижения 

положительного образа России среди молодежи (организация совместных 

молодежных лагерей, форумов, конференций, фестивалей…), поскольку именно 

молодёжь, подверженная сильному влиянию западной идеологии, в настоящее 

время очень мало знает о России либо получает искажённую информацию. 

- Необходима активизация культурного обмена (показ фильмов, выступление 

артистов, организация литературных вечеров...). 

Подводя итоги вышесказанному, можно резюмировать следующее: 

Во Вьетнаме пока ещё сохраняется позитивное отношение к России, к её 

правильной внешней политике, которую поддерживает большинство вьетнамцев. В 

их глазах Россия – страна, действующая во имя мира на Земле, как когда-то СССР. 

Не забыта многолетняя дружба между двумя странами. В народе пока ещё жива 

историческая память о той многогранной помощи, которую оказал СССР Вьетнаму 

в борьбе против американских агрессоров (хотя ещё несколько лет назад 

официальные политики предпочитали об этой помощи умалчивать, но с приходом к 

власти нового президента СРВ Нгуен Фу Чонга ситуация начала меняться). 

Сохраняется доброе отношение подавляющего большинства вьетнамцев к России и 

россиянам. Сильна ностальгия вьетнамцев – выпускников советских и российских 

вузов по своей учёбе и жизни в СССР/России, которая многим дала «путёвку в 

жизнь».  

Однако положительный образ России недостаточно яркий и 

распространённый. Многие молодые люди не имеют представления о том, что 

происходит в России, или же их знания поверхностные и искажённые. Население 

Вьетнама не только мало знает о современной России с положительной стороны, но 

и получает много отрицательной информации из плохо работающих вьетнамских 

СМИ.  

Таким образом, без государственной поддержки, без эффективного 

использования «мягкой силы» как со стороны России, так и со стороны Вьетнама, у 

«народной дипломатии» в дальней перспективе не просматривается светлого 

будущего. Такая ситуация не способствует развитию всеобъемлющего 

стратегического партнерства и со временем приведёт к окончательному 

охлаждению отношений между двумя стран 



102 
 

 
Зубцова Елена Робертовна – доцент кафедры восточных языков МГЛУ, 

кандидат филологических наук и студенты МГЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КУЗБАССА И ВЬЕТНАМА 

 

Балаганская Евгения Николаевна – директор Кузбасского представительства 

Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы», заместитель директора 

по экспорту в ООО «Сибирские продукты», заведующий отделом аспирантуры 

Кемеровского государственного медицинского университета, кандидат 

экономических наук, доцент 

 

 
 

Аннотация 

В статье приведен анализ культурно-образовательных и торгово-

экономических связей Кузбасса и Вьетнама на современном этапе, в частности 

товарной и географической структуры экспорта Кузбасса во Вьетнам, предложены 

рекомендации по развитию двусторонних отношений, для предприятий –

практически применимый алгоритм по  выходу на экспорт. 

Ключевые слова 

Экспортный потенциал региона, несырьевой экспорт, товарная и 

географическая структура экспорта, онлайн экспорт, алгоритм экспорта. 

 

Введение.  

Развитие внешнеэкономических связей Кузбасса и Вьетнама на современном 

этапе не отличается активностью и динамичностью, несмотря на дружественные 

связи со времен СССР, когда кузбасские специалисты угольной отрасли массово 

строили шахты во Вьетнаме и трудились на угольных предприятиях, а граждане 

Вьетнама приезжали в Кузбасс для обмена опытом и обучения. На протяжении 

постсоветского периода продолжалось сотрудничество между предприятиями 

угольной, металлургической и машиностроительной отраслей, которое выражалось 

в строительстве совместных предприятий и взаимной торговле. Из Кузбасса 

осуществлялись крупные поставки угля и металла, в частности, рельсов для метро, а 

также сельскохозяйственных удобрений. Из Вьетнама импортировались, в основном 

продукты питания, кофе, текстиль. Значительную роль развитии двусторонних 

отношений до пандемии коронавируса играл выездной международный туризм.  
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Новый виток развития двусторонние отношения получили уже в 2018–2019 

гг., когда кузбасская компания ООО «Сибирские продукты» (г. Кемерово, 

генеральный директор Михаил Казачков), которая является членом «Общества 

российско-вьетнамской дружбы» и аккредитованным торговым агентом 

Российского экспортного центра во Вьетнаме, провела две бизнес-миссии, 

направленные на продвижение продуктов питания кузбасских производителей во 

Вьетнаме. В итоге были отгружены первые партии муки и подсолнечного масла от 

производителей Кемеровской области.  

Культурно-образовательное сотрудничество Кузбасса и Вьетнама приобрело 

динамичный характер в 2019 году, когда было создано Кузбасское 

представительство «Общества российско-вьетнамской дружбы» при содействии 

ООО «Сибирские продукты» на базе корпуса Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии и впервые в истории региона проведен День 

Вьетнама.  

12 ноября 2019 г. состоялся праздник, в котором приняли участие 

представители органов власти, наук и бизнеса, студенты и простые жители, где 

каждый мог познакомиться с культурой, традициями, общественной жизнью и 

экономикой этого государства. Программа праздника включала не только 

образовательно-познавательные уроки, вьетнамскую зарядку, мастер-класс по 

приготовлению вьетнамского кофе, выставку работ победителей IV Конкурса 

детского рисунка «Я рисую Вьетнам – Я рисую Россию», выставку сувениров и 

фотографий «Вьетнам: природа, люди, путешествия», показ презентации и фильма о 

Вьетнаме, викторину на знание Вьетнама. Все присутствующие смогли принять 

участие в конкурсах: «Лучший вьетнамский костюм», «Лучшее оформление 

фотозоны», «Самый оригинальный экспонат выставки сувениров и фотографий из 

Вьетнама». 

Научно-практическая часть заключалась в проведении Круглого стола 

«Перспективы развития сотрудничества Кузбасса и Вьетнама в торгово-

экономической, образовательной и культурной сфере»,  в котором приняли участие   

президент Союза граждан Вьетнама в России, генеральный директор Маревен Фуд 

Сентрал, член президиума правления Общества вьетнамо-российской дружбы 

господин До Суан Хоанг, а также директор Алтайского филиала общества 

российско-вьетнамской дружбы Сергей Мазур, который поделился своим опытом 

эффективного бизнеса с Вьетнамом. Председатель ОРВД В.П.Буянов вручил медали 

Дружбы тем, кто внес вклад в открытие нового представительства. Поздравление от 

Общества вьетнамо-российской дружбы направил в адрес руководства академии 

генерал Чинь Куок Кхань.  

Компания «Сибирские продукты» выступила генеральным спонсором 

праздника, кроме того, компания занимается онлайн экспортом, имеет собственный 

интернет-магазин «Siberia» на площадке Alibaba.com и разрабатывает экспортную 

стратегию по выходу на рынок Вьетнама БАДов и продуктов функционального 

питания.  

В результате маркетингового исследования рынка БАДов Вьетнама, 

проведенное силами  «Общества российско-вьетнамской дружбы» по заказу Центра 

поддержки экспорта Кузбасса, сделан вывод о перспективности экспортной 
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стратегии ООО «Сибирские продукты», как еще одной грани развития 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества.  

По объему экспорта во Вьетнам Кузбасс занял 1 место среди регионов РФ в 

2019 году (0,25 млрд.долл.). Хотя доля экспорта во Вьетнам в общем объеме 

кузбасского экспорта составляет всего 1,65%. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

экспорт во Вьетнам в стоимостном выражении вырос на 66,3%. 

В товарной структуре поставок во Вьетнам 98% занимает продукция угольной 

промышленности: уголь битуминозный (155,880 млн.долл.), уголь каменный 

коксующийся (59,435 млн.долл.), уголь каменный антрацит (17,830 млн.долл.), кокс 

и полукокс (8,175 млн.долл.). Кроме того, во Вьетнам экспортируется капролактам 

(3,204 млн.долл.), ферросилиций (0,255 млн.долл.). 

На втором месте по объему экспорта – продукция пищевой промышленности: 

разнообразные кондитерские изделия, водка и спиртные напитки, растительное 

масло, мука. детское питание, печенье, вафли. 

Важную роль играет экспорт рельсов для метро, которые производятся 

специально для Вьетнама, а также различные виды машиностроительной и 

металлургической продукции. 

Перспективным направлением является экспорт продукции сельского 

хозяйства и пищевой промышленности.  

Активная государственная поддержка экспортеров со стороны Российского 

экспортного центра в виде финансовых и нефинансовых мер направлена на 

укрепление двусторонних связей. В частности, российским производителям можно 

получить поддержку для компенсации расходов на бизнес-миссии, маркетинговые 

исследования, поиск бизнес-партнеров, перевод каталогов на иностранный язык. 

Появление продукции российских производителей из числа малого и среднего 

бизнеса на крупнейших международных продовольственных и 

сельскохозяйственный выставках под единым зонтичным брендом «Made in Russia» 

позволило существенно увеличить число и объем внешнеторговых контрактов. 

Показательными примерами являются реальные кейсы по выходу на внешние рынки 

известных торговых марок. Кузбасская продукция АПК пока представлена, в 

основном, группой брендов «KDV». 

В географической структуре экспорта Кузбасса приоритеты смещаются в 

сторону стран Юго-Восточной Азии – КНДР, Вьетнам, Индонезия, Корея.  

«Азиатский вектор» на торговлю с Китаем, Кореей, Вьетнамом усилился 

благодаря внешнеполитической ситуации, сокращению торговли с европейскими 

странами  и наращиванию спроса в Азии на натуральную продукцию из Сибири. С 

2015 года создана свободная экономическая зона с Социалистической республикой 

Вьетнам, куда поставляется, также мясная продукция в небольших объемах. 

С другой стороны, развитию торгово-экономического сотрудничества 

предприятий препятствует ряд барьеров. Прежде всего, не все предприятия 

ориентированы на внешний рынок, не готовы к сертификации по международным 

стандартам. Экспорт – это долгосрочная стратегия предприятия, выстраивание 

отношений с иностранными партнерами, подготовка кадров, наличие 

производственных мощностей, соответствующих мировым стандартам. Выход на 

мировой рынок – это доказательство конкурентоспособности продукции, 

соответствия мировым стандартам качества. Экспорт открывает возможности 
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расширения рынка сбыта и роста производства без границ. Ограничением могут 

быть только собственные ресурсы.  

При этом каждый производитель должен понимать алгоритм выхода на 

высококонкурентные рынки несырьевой продукции, видеть преимущества от 

экспорта в долгосрочной перспективе, уметь оценивать и минимизировать риски, 

возникающие при экспорте (алгоритм представлен далее). 

На каждом этапе осуществления экспорта возникают правовые, 

экономические, политические, маркетинговые, валютные, финансовые, 

производственные и другие риски, присущие исключительно экспортной 

деятельности малого и среднего бизнеса, на минимизацию которых должна быть 

направлена система развития экспортного потенциала региона.   

Начинающим экспортерам из числа малого и среднего бизнеса крайне важна 

долгосрочная финансовая поддержка и сопровождение на всех этапах экспорта, 

потому что для экспорта нужны производственные мощности, модернизация 

производства и создание новых. Малому бизнесу, не имея достаточных ресурсов, 

трудно выходить на экспорт без финансовой и нефинансовой поддержки, будь то 

участие в международных выставках, омологация продукта под требования 

внешнего рынка,  изменение рецептуры, упаковки, производство новой упаковки, 

расширение производственных мощностей. 

Алгоритм выхода на вьетнамский рынок кузбасской продукции  включает: 

 Анализ барьеров по каждой категории продукции (требования 

законодательства, ввозные таможенные пошлины, запреты и ограничения, 

требования к маркировке, упаковке); 

 Определение пула наиболее перспективных и потенциальных 

экспортеров, обучение персонала; 

 Поиск перспективных «растущих» рынков экспорта продукции, 

проведение маркетинговых исследований, поиск партнеров, проведение выставок, 

бизнес-миссий, биржи контактов; 

 Размещение и продвижение продукции на онлайн торговых площадках 

Alibaba.com, Tmall, JD.com, 1688, Lazada, Rakuten, eBay, Amazon, Etsy.com и других. 

 Обеспечение участия в международных выставках, бизнес-миссиях, 

форумах, биржах контактов B2B, B2C. 

 Государственная поддержка экспорта продукции (Российский 

экспортный центр, Центр поддержки экспорта Кузбасса). 

 Развитие содействующей экспорту продукции инфраструктуры 

(околотаможенных и логистических услуг). 

 Кооперация производителей продукции для экспорта (для создания 

новой товарной массы, участия в международных выставках, бизнес-миссиях, 

сборной транспортировки).  

Таким образом, автором разработан практический алгоритм выхода на 

экспорт, который  включает 10 шагов:  

1. Оценка готовности предприятий к экспорту (изучение потребительского 

рынка, отбор продукции, поиск и проверка покупателей, оценка производственных, 

финансовых мощностей и кадрового потенциала предприятия). 

2. Подготовка кадров по экспорту, повышение квалификации по ВЭД либо 

аутсорсинг ВЭД (Школа экспорта РЭЦ). 
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3. Расчет рентабельности экспорта с учетом использования инструментов 

господдержки РЭЦ. 

4. Защита объектов интеллектуальной собственности. 

5. Переговоры, заключение внешнеторгового контракта. 

6. Адаптация, омологация продукции, упаковки, производство продукции для 

экспорта. 

7. Получение разрешительных документов. 

8. Выбор канала продвижения. 

9. Расчет оптимального маршрута поставки. 

10. Таможенное оформление, осуществление международных расчетов. 

 

 
Балаганская Евгения Николаевна –– директор Кузбасского представительства 

Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы», заместитель директора 

по экспорту в ООО «Сибирские продукты», заведующий отделом аспирантуры 

Кемеровского государственного медицинского университета, кандидат 

экономических наук, доцент – онлайн-выступление на Конференции 
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РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Орлов Сергей Вадимович – ведущий специалист-эксперт отдела международной 

деятельности Федерального агентства по делам молодёжи  

 

 
Орлов Сергей Вадимович – выступление на круглом столе № 1«Возможности 

народной дипломатии в укреплении международного сотрудничества» 

 
Развитие практико-ориентированного сотрудничества с Социалистической 

Республикой Вьетнам входит в число приоритетных направлений деятельности 

Федерального агентства по делам молодежи на международном молодежном треке. 

Основным партнером Росмолодежи во Вьетнаме выступает Союз 

коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина.  

До 2019 года российско-вьетнамское молодежное сотрудничество развивалось 

в рамках многосторонних мероприятий, а также форумных кампаний, проводимых 

Росмолодежью на территории России. 

Так, например, в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который 

состоялся в октябре 2017 года в г. Сочи, участие приняла вьетнамская делегация в 

составе 183 человек. На Международной министерской встрече руководителей 

ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики, которая была 

организована Росмолодежью в преддверии Фестиваля, Вьетнам был представлен на 

уровне заместителя Министра внутренних дел. 
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2019 год, объявленный «перекрестным» годом России и Вьетнама, стал новым 

этапом на пути развития российско-вьетнамского двустороннего сотрудничества в 

сфере молодежной политики. В рамках программы «перекрестных» годов 

Росмолодежью совместно с Союзом коммунистической молодежи имени Хо Ши 

Мина впервые организованы российско-вьетнамские молодежные обмены. 

Так, в период с 23 по 29 июля 2019 года в г. Ханое, провинции Куангнинь и г. 

Хошимине состоялся Вьетнамо-Российский молодежный форум (далее – Форум). 

Участие в Форуме приняла российская делегация в количестве 50 человек во главе с 

руководителем Росмолодежи А.В. Бугаевым. В состав делегации вошли 

представители крупнейших молодежных общественных организаций России и 

молодые регионоведы, изучающие Вьетнам и Азиатский регион.  

В рамках программы Форума в г. Ханое была проведена панельная дискуссия 

«Вклад молодежи в укрепление традиционной дружбы между Россией и 

Вьетнамом». От российской делегации доклад представила главный советник по 

международным вопросам Ассоциации юристов России Ву Тху Ча Ми, которая 

рассказала об организации в г. Москве научных и культурных мероприятий, 

посвященных Вьетнаму, и международных проектах Ассоциации юристов России. 

В г. Хошимине состоялся семинар «Молодежное волонтерское движение на 

благо общества. Молодежь строит новую модель сельской местности» (далее – 

Семинар). В ходе Семинара от российской стороны свои проекты представили 

Российский союз сельской молодежи, Ассоциация волонтерских центров и 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». 

Проведена встреча руководителя Росмолодежи А.В. Бугаева и Первого 

секретаря Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо 

Ши Мина, председателя Национального комитета по делам молодежи Вьетнама Ле 

Куок Фонга. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития 

двусторонних отношений в сфере молодежной политики. В рамках встречи 

подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере работы с молодежью между 

Федеральным агентством по делам молодежи и Национальным комитетом по делам 

молодежи Вьетнама на 2019–2022 годы. 

Отдельно стоит отметить, что 23 июля в г. Ханое делегацию Росмолодежи 

принял заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам, 

Министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Бинь Минь. 

В рамках встречи он отдельно подчеркнул важность интенсификации молодежных 

связей в контексте «перекрестного» года России и Вьетнама.  

Кроме того, в период с 24 сентября по 1 октября 2019 года в г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге состоялся ответный Российско-Вьетнамский молодежный форум. 

Участие в мероприятии приняли более 140 человек, в том числе 50 делегатов из 

Вьетнама во главе с Первым секретарем Центрального комитета Союза 

коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, председателем Национального 

комитета по делам молодежи Вьетнама Ле Куок Фонгом. 

Программа Форума включала ряд дискуссионных мероприятий 

с участием российской и вьетнамской молодежи. Так 26 сентября в МГИМО МИД 

России проведены три тематических площадки по следующим направлениям: 

«Работа с сельской молодежью», «Добровольчество» и «Молодежные медиа».  
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Молодые представители России и Вьетнама обменялись опытом 

и обсудили перспективы реализации совместных проектов в соответствующих 

сферах. Высокий интерес с вьетнамской стороны вызвали проекты Российского 

союза сельской молодежи «Инкубатор сельских инициатив» и «Начинающий 

фермер». В свою очередь, представители Вьетнама поделились опытом в области 

привлечения молодежи, получившей высшее образование в городах, в сельскую 

местность.  

Кроме того, 27 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербурге проведен семинар 

«Сохранение культурного наследия России и Вьетнама». Участники Семинара 

поделились лучшими практиками в области защиты национальных культур в 

провинциях Вьетнама и российских регионах.  

Программа Форума также предполагала ряд встреч вьетнамской делегации с 

представителями государственных органов Российской Федерации. Так 24 сентября 

состоялась встреча руководителя Росмолодежи А.В. Бугаева с Ле Куок Фонгом. 

Стороны отметили высокую важность проведения молодежных форумов в рамках 

программы «перекрестного» года и выразили намерение продолжить данную 

практику в 2020 году.  

26 сентября состоялась встреча со Специальным представителем Президента 

Российской Федерации М.Е. Швыдким по международному культурному 

сотрудничеству. 1 октября вьетнамскую делегацию приняла Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голикова.  

В 2020 году в связи с пандемией Росмолодежью и Союзом коммунистической 

молодежи имени Хо Ши Мина принято решение о переносе двусторонних 

молодежных обменов. В ходе онлайн-совещания руководителей молодежных 

ведомств России и Ветнама, которое состоялось в режиме видеоконференции 8 

октября текущего года, достигнута договореннось о проведении в 2021 году двух 

российско-вьетнамских молодежных форумов: одного на территории Вьетнама и 

одного на территории России. Определены сферы обменов, представляющие 

взаимный интерес: добровольчество, молодежное предпринимательство, наука и 

технологии, обмены между молодыми политиками и парламентариями, 

студенческие обмены. 

Кроме того, в 2021 году Росмолодежью совместно с Центром АСЕАН при 

МГИМО МИД России запланировано проведение VI Молодежного саммита 

«Россия-АСЕАН» в г. Москве и г. Казани. Мероприятие будет направлено на обмен 

опытом и лучшими практиками среди молодежи из стран-участниц в шести сферах: 

инновации и предпринимательство, гуманитарное сотрудничество, волонтерство, 

молодежные СМИ, образование и наука, а также продвижение мира и безопасности 

в молодежной среде. К участию в мероприятии будет приглашена вьетнамская 

делегация в составе не менее 10 человек.  
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Орлов Сергей Вадимович – ведущий специалист-эксперт отдела международной 

деятельности Федерального агентства по делам молодёжи и Зубцова Елена 

Робертовна – модератор круглого стола № 1 «Возможности народной 

дипломатии в укреплении международного сотрудничества» 
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РОЛЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

В УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Легостаева Альбина Сергеевна – зав. отделом выставок и постоянных экспозиций 

Государственного музея Востока, куратор вьетнамской коллекции 

 

 

 
 

Докладчик отмечает значение и важную роль народной дипломатии на 

примере многолетней деятельности Государственного музея Востока. В завершении 

высказывает ряд идей, предлагая развивать уже существующие схемы 

сотрудничества (конференции, круглые столы, выставочные и образовательные 

проекты), и разрабатывать новые, к примеру, создать единую базу данных с 

информацией обо всех мероприятиях, посвященных Вьетнаму в России и пр. 

 

Ключевые слова: народная дипломатия, международные отношения, культурное 

сотрудничество, вьетнамское искусство, музей, выставочная деятельность 

 

 

«Международные отношения настолько важны, 

что их нельзя отдавать на откуп 

только государственным органам» 

 

Вилли Брандт, немецкий политик 

 

В последние годы к вопросам народной дипломатии обращено пристальное 

внимание: в России проходят форумы, конференции, круглые столы, посвященные 

разным ее аспектам.  Действительно, «к началу XXI века народная дипломатия 

становится полноправным фактором мирового политического процесса. В 

современном мире развитие международных отношений уже не может определяться 

только исключительно деятельностью международных и государственных органов 

без широкой опоры на общественные силы» [Чурсина В.Н., с. 155]. 
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Многие из нас работают в государственных учреждениях либо в частных 

компаниях. Однако так сложилось, что все мы – политологи, историки, экономисты, 

лингвисты, культурологи, искусствоведы, сделавшие изучение Вьетнама своей 

профессией и объединенные одной общей любовью к этой стране, часто выходим за 

рамки своих должностных обязанностей, даже если они прямо или косвенно так или 

иначе связаны с Вьетнамом. Зачастую именно мы с вами, не будучи наделенными 

какими-либо дипломатическими или политическими полномочиями и проявляя 

инициативу «снизу», делаем для популяризации знаний о Вьетнаме больше, чем 

профильные госструктуры, ограниченные рамками своих инструкций и 

компетенций. Мы же, в рамках неформального сотрудничества, порой более 

свободны в своих действиях и благодаря сложившимся в кругу вьетнамоведов 

связям продвигаем разного рода идеи, проекты и т.п. Таким образом, народная 

дипломатия – яркий пример совместной деятельности государственных ведомств, 

общественных организаций и частных лиц в деле развития всесторонних отношений 

между странами, прежде всего в налаживании контактов и общения со своими 

зарубежными партнерами, будь то межмузейное сотрудничество, работа «парных» 

союзов обществ дружбы, СМИ, деловое партнерство и многое другое.  

На данной конференции я представляю Государственный музей Востока. 

Отметивший не так давно свое 100-летие, он по-прежнему является единственным 

«восточным» музеем в России и в течение многих лет активно занимается 

популяризацией культуры и искусства Вьетнама. Комплектование коллекции 

вьетнамского искусства началось в середине XX в., и народная дипломатия во 

многом способствовала этому виду музейной деятельности. Большая часть нашего 

собрания – донаторство частных лиц, а также дары руководителям СССР и 

официальным делегациям, сделанные представителями различных государственных 

и общественных организаций Вьетнама. Так, к примеру, в нашем музее хранится 

личный дар, сделанный Хо Ши Мином Н.С. Хрущеву, а также памятные вещи и 

предметы декоративно-прикладного искусства, полученные от рабочих 

производственной бригады г. Хадонга, художественно-производственного 

коллектива Хайфона и даже от всего населения городов - Ханоя и Хайфона. Важный 

вклад в пополнение коллекций музея, а в масштабе страны – в установление и 

развитие международных отношений в области науки и культуры - внес ВОКС 

(Всесоюзное общество культурной связи с заграницей). Эта общественная 

организация СССР объединила под своим началом общества дружбы со многими 

зарубежными странами, в том числе и с Вьетнамом. А в апреле 1956 г. «в дар от 

Правительства ДРВ, Ц.Р. партии и Общества вьетнамо-советской дружбы» [Архив 

ГМИНВ, 1956/1, л. 13] в музей поступило 104 экспоната– вышитые шелком 

портреты Н.А. Булганина и Хо Ши Мина, лаки, ювелирные украшения, металл, 

керамика, текстиль, плетение. В течение нескольких последующих десятилетий, 

вплоть до конца 1980-х гг., в музей в качестве даров продолжали поступать работы 

вьетнамских мастеров. 

Огромную помощь в формировании коллекции оказал ханойский Музей 

изобразительных искусств, с которым наш музей имел Договор о сотрудничестве. 

Вьетнамские коллеги передали нам в дар крупную коллекцию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства после нескольких художественных выставок. 
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Начиная с 1990-х гг.  ситуация кардинально меняется, многие из нас хорошо 

помнят крушение Советского Союза и период экономической неразберихи в стране. 

Практически все связи были утеряны и с большим трудом восстанавливаются до сих 

пор, в первую очередь во многом благодаря народной дипломатии. Одним из 

недавних примеров такого взаимодействия стала цепь событий, благодаря которым 

удалось организовать в Москве несколько показов мод одного из ведущих 

дизайнеров СРВ Данг Тхи Минь Хань. В октябре 2018 г. к празднованию своего 

100-летия Музей Востока подготовил уникальную выставку «Восток. Другая 

красота», посвященную женской красоте и представлениям о ней, существующим в 

разных странах и культурах. Экспозиция Юго-Восточной Азии занимала отдельный 

зал. Однако в коллекции музея до сих пор нет ни одного аозай, без которого 

достойно показать вьетнамскую красавицу просто немыслимо. Я обратилась за 

помощью к сотрудникам посольства СРВ, в ОРВД, к коллегам-вьетнамистам. Еще 

раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся тогда на мой отчаянный призыв. В 

итоге на выставке экспонировалось «платье с историей». Оно было изготовлено 

Минь Хань для показа, проходившего в ханойском Храме литературы (Ван Миеу) 4 

марта 2016 г. в рамках ежегодного Праздника аозай. Среди вышедших тогда в 

качестве моделей на подиум для представления самого популярного и узнаваемого 

варианта национального платья были известные вьетнамские женщины – 

приглашенные актрисы, общественные деятели, а также четыре иностранки, в том 

числе и Елена Зубцова, возглавлявшая в тот период Российский центр науки и 

культуры в Ханое и одновременно являющаяся советником посольства РФ во 

Вьетнаме. После открытия нашей выставки фото платья, любезно предоставленного 

Еленой, оказалось в интернете, в соцсетях, в наше время это самый быстрый и 

эффективный способ обмена информацией, расширения общественных связей и 

хорошая реклама. О событии в свою очередь написали вьетнамские СМИ, откуда об 

этом узнала сама модельер и приехала в Москву. Так завязалось наше личное 

знакомство, итогом которого стали 2 показа и выставка: к Дню России в Музее 

Востока (июнь 2019), в рамках «Посольских вечеров» в Музее-заповеднике 

«Царицыно» (октябрь 2019) и выставка (октябрь 2019) в г. Коломна в рамках 

открытия творческого коворкинга музея-лаборатории «Шёлковая фабрика», где 

вьетнамскую делегацию очень радушно встретили.    

Хочу еще раз подчеркнуть, что подобного рода взаимопомощь – большая 

заслуга народной дипломатии. Сейчас, повторю, продолжается процесс 

восстановления и укрепления тех связей, что были прерваны в конце прошлого века. 

Мы, вьетнамоведы, более активно приглашаем друг друга на разного рода 

мероприятия, проводимые в наших организациях, где имеем возможность 

обменяться актуальной информацией, обсудить новости, высказать свое мнение и 

просто пообщаться с коллегами-единомышленниками в неофициальной обстановке. 

Однако XXI в. внес и свои серьезные коррективы в смену приоритетов и 

расстановку новых акцентов: на первое место с большим отрывом выходят 

международные контакты в области экономики. Культура, все еще держась «на 

плаву», вынужденно отходит на второй план.  

Все мы знаем, что Вьетнам – современное государство с динамично растущей 

экономикой. Мы активно сотрудничаем в разных областях, говорим о традициях 

взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между нашими странами. В 
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приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сделанном 30 января 

2020 г. по случаю празднования 70-летия установления дипломатических 

отношений между Россией и Вьетнамом, основное внимание уделено вопросам 

политического диалога, сотрудничества в области обороны и безопасности, 

развитию торговли, энергетики и экономических связей в самых разных областях, 

особо отмечен уникальный проект – Тропцентр, закономерно упомянуто наше 

эффективное взаимодействие на мировой арене, вопросы образования вьетнамских 

студентов в России и даже растущая привлекательность Вьетнама для российских 

туристов. И лишь вскользь в конце выступления упомянут впервые в истории 

проведенный перекрестный Год России и Вьетнама 2019–2020. Но и здесь сказано, 

что программа Года «включает в себя более сотни мероприятий, призванных 

способствовать продвижению сотрудничества в торгово-экономической, военной и 

военно-технической, научно-технологической, гуманитарной областях, развитию 

кооперации на межрегиональном уровне» С полной сводной программой 

мероприятий Года, иллюстрирующей слова министра, можно познакомиться на 

сайте МИД РФ. Легко подсчитать, что из 123 пунктов программы, мероприятия, 

посвященные культуре и науке, занимают незначительную часть, отражая реальные 

приоритеты. Подобные продвижения одних направлений в ущерб другим, на мой 

взгляд, являются серьезной ошибкой в перспективном развитии. Мы прекрасно 

понимаем, что культура является важнейшим инструментом внешней политики, 

следовательно, для действительно всестороннего и объемлющего сотрудничества 

между нашими странами необходимо предпринять более серьезные шаги в этом 

направлении. Мой коллега-вьетнамист, доктор исторических наук Павел Познер, 

высказываясь о быстром росте значения Вьетнама в регионе ЮВА и в мире в свете 

сценария развития отношений между нашими странами, предупреждал, что «нельзя 

давать прогнозов, не беря в учет традиции и культуру» [Павел Познер. 

http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=4492]. 

На сайте ОРВД можно прочесть, что «на общественные организации ложится 

важнейшая функция – воспитание взаимоуважения и толерантности, 

информирование жителей обеих стран об особенностях, традициях, истории, 

культуре наших народов». Справедливые слова, и спасибо обществу за 

последовательное претворение в жизнь этого постулата и реализацию интересных 

проектов, в частности, в работе с детской аудиторией. 

Позвольте мне в завершении выступления также перейти к практическим 

предложениям в рамках темы.  

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо подумать о возможности создания 

единой информационной базы. Каждый из нас обладает лишь частью информации 

обо всем, что связано с Вьетнамом в нашей стране и что может пригодиться в нашей 

работе. Помимо знаний в области нашей профессиональной деятельности мы 

восполняем сведения из информационных рассылок или приглашений Посольства 

СРВ, разных организаций, коллег, что-то находим на просторах интернета, но 

бывает, когда с опозданием узнаем о некоторых событиях либо мероприятиях, уже 

после их завершения. К примеру, лично для меня стали откровением успехи 

команды ВНА (Вьетнамской народной армии) в «АрМИ – 2020», а также то, что 

танковую бригаду сопровождала и культурно-художественная команда ВНА, 

участвующая в проведенном на полигоне «Алабино» фестивале национальных 
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культур «Дружба без границ». Однако, наличие подробной инфобазы может 

значительно облегчить нашу работу и вовремя получить важную информацию. 

Подобная информационная поддержка – большой труд, необходимо продумать, кто 

смог бы выступить разработчиком такой базы и организовать притоки информации 

из разных источников. 

В области культуры, науки, искусства и образования станет хорошей 

традицией регулярное проведение международных конференций и семинаров по 

вопросам культурно-просветительских связей, культурный обмен между 

российскими и вьетнамскими специалистами в разных областях, научные 

командировки и стажировки. 

Для эффективной работы необходим комплексный подход и тесное 

взаимодействие разных организаций. Так, активное вовлечение в работу детской и 

молодежной аудитории для популяризации Вьетнама у разных возрастных 

категорий: деятельность ОРВД с конкурсом детского рисунка и рассказом о 

Вьетнаме, детский путеводитель по постоянной экспозиции в Музее Востока, 

привлечение студентов к научной и просветительской работе и т.п. 

От своих коллег знаю, что с каждым годом сокращается количество студентов, 

изучающих вьетнамский язык в наших ВУЗах. Да, в наши дни порой проще и 

выгоднее для работодателя найти вьетнамца, прекрасно говорящего на русском 

языке, однако мы понимаем, что не всегда для перевода можно привлечь 

иностранца. Тем самым перед нами стоит актуальная задача повысить у нашей 

молодежи интерес к изучаемой стране. А будет спрос, вырастет и предложение, 

будет формироваться бóльшее количество желающих изучать язык, как это 

происходит сейчас с зашкаливающим ростом желающих учить корейский язык в 

Москве. 

Еще один важный момент. Сколько раз, перед началом лекций слышала от 

посетителей Музея, что «Вьетнам – это то же самое, что и Китай (или Япония), 

только хуже. После лекции люди уходят, впечатлившись рассказом о стране, о 

которой, как выяснилось, они имели превратное представление. Во время своих 

командировок или на отдыхе во Вьетнаме также неоднократно слышала 

высказывания, что Вьетнам – это Таиланд, только здесь не так интересно и т.п. 

Подобные высказывания – явное свидетельство, что необходима работа со взрослой 

целевой аудиторией: нашими согражданами, посещающими Вьетнам с целью 

пляжного отдыха и возвращающимися в Россию, так и не узнав, что же такое 

страна, в которой они побывали, поскольку многие туристы едут сразу в курортные 

города, побывав в Ханое или в Хошимине в лучшем случае пару часов в аэропорту 

во время стыковок своих авиарейсов. На месте пребывания экскурсии, за 

исключением посещения природных достопримечательностей, также часто 

оставляют желать лучшего в связи либо с плохо составленной программой, либо с 

недостаточно хорошей подготовкой гидов, для которых не стоит задача образования 

российского туриста. 

И еще о наболевшем. В нашем музее искусство Вьетнама замерло на отметке 

«1980-е гг.». В последнее время пополнение коллекции складывалось из редких 

даров и закупки от частных лиц, а также скромных приобретений отдельных 

произведений, сделанными сотрудниками музея за собственные деньги во время 

научных командировок. Для Государственного музея Востока важным фактором в 
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деле развития и укрепления культурных связей станет возможность организации 

закупочных экспедиций во Вьетнам для пополнения коллекции музея с целью его 

дальнейшей популяризации и создания тех тематических выставок, которые сейчас 

невозможны в силу крупных «лакун» в коллекции. Для этого желательно более 

активно привлекать спонсорские средства, к примеру, Ассоциацию вьетнамских 

предпринимателей, отдельные организации, что также сложно, учитывая, что перед 

вьетнамским бизнесом стоят в первую очередь другие задачи. 

Возобновление и укрепление российско-вьетнамских культурных связей – 

прекрасная возможность продолжить на достойном уровне популяризацию 

вьетнамского искусства в России с помощью регулярного обмена выставками между 

Государственным музеем Востока и вьетнамскими музеями не только в Ханое 

(Музей изобразительных искусств, Исторический музей, музей Юго-Восточной 

Азии и др.), но и в других городах страны (Королевский музей в г. Хюэ, музеи 

Хошимина). В сфере выставочной деятельности между Россией и Вьетнамом 

необходимо более активно работать с Россотрудничеством, правопреемником 

ВОКС, а также наладить на постоянной основе обмен тематическими экспозициями, 

в рамках которых также можно было бы проводить серию культурных мероприятий. 

В числе таких сопровождающих выставки событий могут быть мастер-классы по 

созданию произведений искусства и ремесленных изделий (вышивка, плетение, 

ткачество, народная картина и др.) как с привлечением самих мастеров ремесленных 

центров, так и путем показа документальных фильмов о том или ином виде 

искусства, выставки ремесел. Примером последнего предложения может стать 

выставка народной картины, но не лубков Донгхо, которые мы периодически 

экспонируем и достаточно хорошо знаем, а неизвестных российской публике 

(гравюры Синь и Кимхоанг), а также национальных музыкальных инструментов с 

организацией музыкальных либо литературно-музыкальных вечеров исполнителей 

из двух стран.  

Еще один аспект выставочной деятельности – показать многообразие 

этнических групп и народностей Вьетнама с их культурой, традициями, обычаями, 

красочными костюмами. В настоящее время это невозможно в силу отсутствия в 

музее экспонатов, способных проиллюстрировать идею. Возможно, определенный 

результат в этом направлении принесет и организация в Москве ярмарки 

«Крафтлинк», которая ежегодно проходит на территории Музея этнологии в Ханое, 

к примеру, в Экспоцентре, на ВДНХ или в Парке Красная Пресня, где бывают 

фестивали других стран ЮВА. Мыслей по развитию популяризации искусства 

Вьетнама в нашей стране может быть большое количество, однако совершенно ясно, 

что для их реализации необходимы не только энтузиазм и креативность, но и 

финансовая поддержка. 

В завершении своего выступления хочу отметить, что в 2014 г. в рамках Дней 

культуры Вьетнама в России Центр АСЕАН и Вьетнама ИДВ РАН организовал 

круглый стол. Среди выдвинутых тогда в моем докладе предложений в области 

культурного сотрудничества была и организация в России показа мод вьетнамских 

дизайнеров с тематическими коллекциями. Как видите, спустя 5 лет эта мечта 

отчасти была реализована.  Позвольте надеяться, что и другие предложения смогут 

воплотиться благодаря усилиям народной дипломатии. 
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В заключении хочу внести предложения в план  совместных мероприятий 

обществ дружбы  

1. Организация ежегодных тематических конференций, круглых столов, 

семинаров с привлечением специалистов из НИИ, ВУЗов, музеев и т.д. 

2. Организация совместных научно-исследовательских экспедиций во 

Вьетнам с целью углубленного изучения страны: этнография, языкознание, культура 

и искусство. Культурный обмен между российскими и вьетнамскими специалистами 

в разных областях, научные командировки и стажировки с целью обмена опытом. 

3. Продвижение изучения вьетнамского языка в России. Работа с 

молодежной аудиторией по  

4. Поддержка традиции ежегодных Дней культуры России во Вьетнаме и 

Вьетнама в России. Организация в России фестивалей искусств и ремесел Вьетнама. 

Ярмарка ремесел в парке Красная Пресня. Выставка-продажа традиционных 

изделий ремесленников, мастер-классы по их изготовлению (вышивка, плетение, 

ткачество, народная картина, игрушка, блюда национальной кухни), лекции по 

культуре страны, показы мод вьетнамских дизайнеров, детская активность 

(национальные игры, игра на музыкальных инструментах и т.п.) и многое другое. 

Отдельный фестиваль «Все краски Вьетнама» - показ разных этнических групп и 

народностей Вьетнама с их богатой культурой, традициями, обычаями, красочными 

костюмами. 

5. Создание единой информационной базы обо всех мероприятиях, 

связанных с Вьетнамом в России.  

6. Организация (помощь в организации) закупочных экспедиций во 

Вьетнам. Цель – поддержка традиционных промыслов Вьетнама и пополнение 

коллекций российских музеев с целью популяризации вьетнамского искусства в 

России 

7. Музейная деятельность. Налаживание и укрепление межмузейных 

связей, регулярный обмен выставками между музеями Вьетнама и РФ. 

Взаимодействие с Россотрудничеством.  

8. Организация Недели кино (Недели театра, Недели спорта, Недели книги, 

празднования Нового года, Тета, Масленицы во Вьетнаме и Праздника середины 

осени в Москве и пр. мероприятий) при содействии Посольства СРВ в Москве и 

ОРВД, а также параллельно – Посольства РФ в Ханое и ОВРД, а также более 

активное привлечение спонсорских средств для успешной реализации проектов. 

9. Апрель 2021 г. Юбилейная выставка к 60-летию полета первого 

человека в космос. Экспонирование в Москве и во Вьетнаме архивных документов и 

фотографий, в частности о Г. Титове и совместном советско-вьетнамском полете на 

«Союз-37» В. Горбатко и Фан Туана. Приглашение на открытие космонавтов двух 

стран.  
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Легостаева Альбина Сергеевна – зав. отделом выставок и постоянных экспозиций 

Государственного музея Востока, куратор вьетнамской коллекции – выступление 

на круглом столе №1 «Возможности народной дипломатии в укреплении 

международного сотрудничества» 
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

И РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Локшин Григорий Михайлович – ведущий  научный сотрудник ИВД РАН,  кандидат 

исторических наук 

 

 
Локшин Григорий Михайлович – онлайн-выступление на Конференции 

 

Наше сотрудничество с Вьетнамом и с другими странам АСЕАН, – важное 

направление уже давно и  совсем неэффективно совершаемого Россией «поворота 

на Восток», ставшего особенно актуальным в нынешней международной 

обстановке. Оно необходимо нам не вместо и не как альтернатива  сотрудничеству с 

главным партнером в Азии – Китаем, а наряду с ним как возможность 

диверсифицировать наши торгово-экономические отношения на Востоке и не 

складывать, как говорят, «все яйца в одну корзину». Это необходимо, чтобы  наши 

развивающиеся отношения с Китаем никогда не превратились в отношения вассала 

с сюзереном, ведущего с ведомым. 

После распада СССР наше сотрудничество пережило нелегкие времена и 

почти сошло на нет. Оно стало быстро возрождаться лишь с началом  нового 

тысячелетия, особенно после визита В.В. Путина в СРВ в 2001 году. С тех пор мы 

продвинулись довольно далеко. В наше время отношения с Вьетнамом строятся 

совсем на других основах. Из них  ушла идеология, они строятся на принципах 

взаимного уважения и равноправия, невмешательства во внутренние дела, 

политического и военного взаимного доверия. Разумеется, в них всегда 

присутствует поиск «сопряжения» интересов и взаимной выгоды. Стратегическое 
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партнерство потому и называется стратегическим, что оно рассчитано на 

долгосрочную перспективу и определяется не взаимными симпатиями и 

воспоминаниями о прошлом, а достаточно широким кругом общих интересов. 

Между РФ и СРВ за прошедшие годы выстроена  разветвленная система 

активных политических контактов и диалога, как на высшем, так и на  всех других 

уровнях, что создало прочную базу политического сотрудничества. Президент РФ 

уже трижды побывал с визитами в СРВ. Его принимали там с исключительной 

теплотой.  Но с тех пор прошло уже немало лет. Был слух, что президент В.В. Путин 

собирается принять участие в предстоящем в ноябре саммите АСЕАН в Ханое. 

Хотелось бы в это верить, но пандемия короновируса всё поставила под вопрос.. 

В условиях нарастания напряженности на европейском направлении и 

проведения со стороны США и ЕС политики  жестких санкций Россия, естественно, 

особо заинтересована в укреплении сотрудничества со своим давним партнером в 

Восточной Азии - Вьетнамом. В политических элитах этой страны тоже хорошо 

понимают, что Россия в качестве великой мировой и азиатской державы с ещё 

сохранившимся значительным военным потенциалом и как постоянный член Совета 

Безопасности ООН была и остается существенным фактором поддержания мира и 

стабильности в регионе. Она может и должна играть важную роль в формировании 

будущей системы безопасности в АТР вообще и в ЮВА, в частности, как в качестве 

активного участника, так и надежного гаранта договоренностей 

К сожалению, господствующие у нас представления о российско-вьетнамских 

отношениях явно устарели. Вьетнам давно  перерос роль  младшего партнера, 

нуждающегося в нашей помощи и поддержке. Сегодня это быстро развивающаяся  

95-миллионная страна, избавившаяся от многовековой нищеты и отсталости. Она 

успешно интегрируется в региональную экономику и стала авторитетным и 

надежным партнером многих стран мира, уважаемым членом мирового сообщества. 

При всем этом многие наши ведомства и организации, участвующие в 

строительстве этих отношений однозначно «недорабатывают». Немало важных 

заявлений на высшем и высоком уровне было сделано за последнее время о том, что 

с Вьетнамом у нас исторически тесные отношения, что он нам интересен как 

экономический и стратегический партнер. Но реального практического наполнения 

этих заявлений наших руководителей, на мой взгляд, пока не хватает. Не хватает им 

и необходимой поддержки в общественном мнении страны. Многие соглашения и 

договорённости, к сожалению, превратились в пустые декларации о намерениях. 

Странное впечатление оставляет работа Межправительственной комиссии по 

сотрудничеству России с Вьетнамом. «Согласовано более 20 крупных совместных 

инвестпрограмм) на сумму около $10 млрд». Но большинство уже давно 

разработанных соглашений в самых разных областях так и остались на бумаге. 

Среди них можно особо отметить и подписанное во время пребывания В.В. Путина 

в СРВ ещё в 2013 г. соглашение об открытии в Ханое совместного 

политехнического университета, которое вообще не требовало никаких особых 

затрат Правительства. 

Более 300 предприятий и энергетических объектов, построенных ещё с 

помощью СССР, находятся в запущенном состоянии. Их оборудование в течение 

многих десятилетий не менялось. 
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Российско-вьетнамский товарооборот вырос с 3,8 млрд долл. США в 2016 

году до 6,1 млрд долл. США в 2018 году. Затем он опять упал. В разгар пандемии за 

первую половину 2020г. торговля России с Вьетнамом вновь  выросла на 4,7% и 

достигла 2,3млрд. долларов. Наш экспорт  во Вьетнам вырос на 43% и достиг 682 

млн. долларов. Но эти цифры даже близко не сравнимы с десятками миллиардов 

долларов Китая и США, Японии и Южной Кореи. 

Россия и Вьетнам напряженно работают над задачей увеличения объемов 

товарооборота. Флагман нашей кооперации – СП «Вьетсовпетро» – демонстрирует 

высокие показатели экономической эффективности, обеспечивая треть объема 

добычи нефти во Вьетнаме. С участием российских компаний «Зарубежнефть», 

«Газпром» и «Роснефть» добывается порядка двух третей объема газа в СРВ. На 

территории России успешно функционируют совместные предприятия 

«Русвьетпетро» и «Газпромвьет». Компании двух стран работают и над новыми 

высокотехнологичными проектами, включая строительство электростанции с 

использованием природного газа, производство и использование газомоторного 

топлива, а также развитие возобновляемой энергетики. 

Объем накопленных капиталовложений России в экономику Вьетнама 

составляет порядка 1 млрд. долл. без учета нефтегазовой сферы. Средства 

инвестированы в обрабатывающие производства, машиностроение и туристическую 

недвижимость. Со стороны вьетнамских компаний в российскую экономику 

вложено в два с лишним раза больше инвестиций, чем  российские компании во 

вьетнамскую экономику — $2,4 млрд. 

Наращивается общение и между простыми жителями России и Вьетнама. 

Этому, конечно, способствует туристическая привлекательность наших стран. В 

2018 году вьетнамские курорты посетили более 600 тыс. наших граждан, а Россию – 

около 70 тысяч вьетнамцев. 

А тем временем складывающаяся обстановка в отношениях с Вьетнамом  

вызывает серьёзную озабоченность у многих российских друзей Вьетнама, особенно 

у тех, кто провел там не один год жизни, помогал в восстановлении и строительстве 

этой страны или лично участвовал в защите её свободы и независимости от агрессии 

США. Нас тревожит ослабление многих политических и экономических позиций, 

общее ослабление влияния России, того, что принято называть «мягкой силой» 

нашей страны, а главное – угроза утраты её образа как надежного друга, как среди 

политической элиты, так и в широких кругах общественности. 

Поколение вьетнамских руководителей, а также многих специалистов, 

окончивших вузы и техникумы СССР, квалифицированных рабочих, получивших 

там профессии и опыт работы, и вообще живых свидетелей нашей помощи в годы 

войны против США уже ушло или уйдет в ближайшие годы. Надо сказать, что в 

официальной пропаганде и воспитательных программах тема признательности к 

России ещё сохраняется. Вьетнам сегодня – это одна из немногих стран мира, где 

говорят и помнят о большой помощи народов Советского Союза. Но время идет, и, 

сейчас, безусловно, Россия, в сознании большинства ныне живущих вьетнамцев, 

уже не является «землей обетованной», как это было в прошлом. Для многих из них, 

особенно молодежи, пользующейся интернетом, идеалом всё боле становится даже 

не столько Запад, сколько Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Япония. 
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Экспертное сообщество на вьетнамском направлении в России почти  исчезло. 

Аналитическому и научно-пропагандистскому сопровождению российской 

политики во Вьетнаме никакого внимания не уделяется. Количество специалистов 

уменьшается катастрофически. Тиражи издаваемых работ по этим вопросам 

ничтожны, как и вообще тиражи основных страноведческих журналов. 

Радиовещание на Вьетнам  сведено до минимума. Молодых и активных людей, 

изучающих вьетнамский язык, у нас в стране ничтожное количество. А уж 

общественность в условиях фактически установившейся информационной блокады 

и вовсе не имеет адекватного представления о современном Вьетнаме. У старшего 

поколения остались какие-то воспоминания о славном прошлом советско-

вьетнамских отношений, которыми вполне можно и нужно гордиться, а у молодого 

поколения иногда встречается лишь смутное представление об этой стране как о 

туристическом направлении или источнике нелегальной миграции. Но ни то, ни 

другое не отражает реального положения современного Вьетнама, вырвавшегося из 

нищеты и уже более 30 лет успешно осуществляющего обновление и 

модернизацию. 

Важным событием в наших отношениях является строительство 

агрокомплекса в Подмосковье, в который вкладывается на первом этапе 500 млн. 

долларов, а всего намечено вложить за 10 лет 2,7 млрд. долларов. Он создается в 

посёлке Буково, Волоколамского района. Вьетнамские партнеры говорят, что это 

будет крупнейший молочный комбинат, который будет работать по израильской 

технологии и на базе особой, специально выведенной породы коров, выращенных в 

Австралии. Предстоит, на первый взгляд, рискованный, но заманчивый 

эксперимент.  Все мы желаем ему успеха, но ограничиваться одними пожеланиями 

нельзя. По-настоящему ОРВД должно было бы взять на себя общественный 

контроль за тем, как реализуется этот проект, придать ему гласность и поддержку.  

Для достижения нового уровня торгово-экономического сотрудничества 

необходимо развитие прямых контактов между деловыми кругами. Россия и близко 

не располагает в регионе  такими связями, которые имеют США, Китай и Япония. 

При этом речь идет не столько о политических контактах на уровне руководства, 

которые в последние годы получили достаточное развитие, сколько о 

сотрудничестве по «второму каналу», т.е. по линии неправительственных 

организаций и научного сообщества, а такого сотрудничества за редким 

исключением не наблюдается. Нет в этой сфере и никакой активности со стороны 

ОРВД, а возможности для этого есть. 

Политика России во Вьетнаме  в целом  явно нуждается в максимальном 

усилении доброкачественного научного сопровождения и научно-

пропагандистского обеспечения. Это требует значительно более активного участия в  

международных мероприятиях нашей общественности  по т.н. «второму каналу» в 

лице наших ведущих научных центров, выявления, учета и поддержания контактов 

с наиболее авторитетными интеллектуальными лидерами региона (лидерами 

общественного мнения), развития отношений на уровне общественных организаций, 

которых у нас в стране почти не осталось. 

В этом российской торгово-промышленной палате было бы неплохо 

поучиться у Китая, который ежегодно проводит торгово-промышленные выставки, 

многочисленные встречи ученых, специалистов, общественных деятелей, 
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фестивали, конкурсы и соревнования – всё оплачивается из бюджета КНР и 

рассчитано на завоевание симпатий не только правящих элит, но и широких слоев 

общества во Вьетнаме, несмотря на пока, казалось бы,  непреодолимые барьеры 

недоверия и неприязни.  

В создавшихся условиях и при нынешнем положении общественных 

организаций, когда-то в прошлом игравших активную роль в пропаганде внешней 

политики бывшего СССР,  деятельность Общества российско-вьетнамской дружбы 

на сегодня явно не представляет собой сколько-нибудь эффективный канал 

продвижения аргументов и мотивов российской внешней политики и интересов 

России во Вьетнаме. Для этого потребуются значительно большие усилия и более 

эффективная поддержка со стороны Россотрудничества, МИД РФ и АП, со стороны 

ведущих политических партий России. Ничего даже подобного нет, и в обозримом 

будущем, к сожалению, не предвидится. 

 В последние несколько лет на первый план в отношениях двух наших стран 

вышел гораздо более серьезный и опасный «раздражитель», а именно: резкое 

обострение вьетнамо-китайских отношений из-за конфликтной ситуации в регионе 

Южно-Китайского моря. Официальный нейтралитет России  в отношении 

территориальных споров в  ЮКМ не означает безразличия и игнорирования этой 

проблемы со стороны  российской общественности. И уж точно ОРВД не может и 

не должно оставаться в стороне от того, чем живёт сегодня весь Вьетнам. 

Вьетнам идёт навстречу 13 съезду КПВ, который состоится в январе. Успехи 

налицо, но положение остаётся крайне сложным и напряженным Придавая 

исключительное значение отношениям с Китаем, нельзя проходить и мимо опасных 

проявлений великоханьского шовинизма, которое происходит в ЮКМ в отношении 

Вьетнама и других прибрежных стран АСЕАН.  

В ситуации, когда территориальный спор между СРВ и КНР в Южно-

Китайском море приобрел непримиримый характер, все более ограниченными 

становятся возможности мидовских структур нашей страны. Однако есть 

проверенные временем весьма эффективные возможности «народной дипломатии». 

В этой связи представляется весьма своевременным попытаться провести хорошо 

подготовленную встречу Обществ российско-вьетнамской и российско-китайской 

дружбы в форме Круглого стола для обсуждения путей возможного решения 

кризиса в Южно-Китайском море. На следующем этапе можно было бы 

организовать в Москве, Пекине или Ханое (в зависимости от договоренности) 

четырехстороннюю встречу, подключив к ней Общества вьетнамо-российской и 

китайско-российской дружбы. Иными словами, сегодня необходим более широкий и 

акцентированный выход на лидеров общественного мнения во Вьетнаме и Китае 

при посредничестве российской народной дипломатии в целях активизации поиска 

выхода из создавшегося в ЮКМ тупика и нахождения приемлемого для всех сторон 

политического решения. Официальная позиция невмешательства в 

продолжающийся конфликт не должна препятствовать поискам его решения 

средствами народной дипломатии. 

Всё это вполне возможно только при значительной активизации и наполнении 

необходимыми содержанием деятельности  российского Дома науки и культуры во 

Вьетнаме, Центра АСЕАН при МГИМО, ещё оставшихся общественных 

организаций России, включая  ОРВД. 
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Вряд ли ОРВД может проходить мимо всего этого. Я понимаю, что всё 

сказанное кажется утопией при нынешней системе отношений между  обществом и 

государственным аппаратом, когда фактически отсутствует обратная связь. Кому-то 

всё сказанное может сильно не понравиться. Но  у меня есть пока хоть и совсем 

маленькая надежда быть услышанным. Мы ведь теряем, можно сказать, последнюю, 

действительно, дружественную нам страну на Востоке. 

Во Вьетнаме не раз приходилось слышать вопрос, на чьей стороне будет 

Россия, если между Китаем и Вьетнамом, не дай бог, разгорится война? Ответ 

можно было дать только один: такую войну допустить нельзя! При этом  на память 

мне часто приходят слова, сказанные очень авторитетным разработчиком 

вьетнамской военно-политической стратегии, заместителем министра обороны СРВ, 

старшим генералом Нгуен Ти Винем на представительном ежегодном форуме 

Шангри-ла в Сингапуре в 2012 г. Он сказал, что отстаивая всеми средствами и 

силами свой суверенитет и территориальную целостность в Восточном море, 

Вьетнам «сделает всё возможное для того, чтобы бедствие войны больше никогда не 

пришло вновь на многострадальную землю Вьетнама.   

Лучше сказать нельзя. В этом же, как мне кажется, состоит сегодня и  главная 

задача нашего ОРВД.  

 

 
В перерывах между заседаниями на Конференции работа продолжалась  

 

 

 
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ПО ПРАВУ 

И ЛЕТНИХ ПРАВОВЫХ ШКОЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
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Народная дипломатия понимается часто как участие институтов гражданского 

общества в международных отношениях, построение горизонтальных связей в 

различных профессиональных сферах. Иногда народную дипломатию 

противопоставляют «жесткой силе» и называют «мягкой силой». Большой 

потенциал у народной демократии в сфере  международного академического 

сотрудничества. 

Одной из эффективных форм народной демократии в названной области 

являются международные конкурсы по праву и летние правовые школы. 

Остановлюсь подробно на каждой из них с учетом опыта  юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Международные конкурсы по праву. В последнее время конкурсное движение 

набирает силу и особенно международные конкурсы по праву пользуются особой 

популярностью у студентов юридических вузов. Почему так растет авторитет 

международных конкурсов? Прежде всего, не секрет, что это отличная возможность 

с помощью интеллектуального соревнования доказать, что ты лучший.  Участие в 

международном конкурсе по праву позволяет обеспечить себе  в будущем  

интересную юридическую карьеру. Это своего рода «социальный лифт». Студенты 

хорошо понимают это и стремятся использовать свой шанс. В 2019 году команда 

юридического факультета добилась уникальных результатов в престижном конкурсе 

Виллема С. Виса в Вене. Ребята стали 3 из 372 команд. География участников 

команды поразительна – Москва, Ростов-на-Дону, Северск Томской области. Это 

мотивирует остальных. Успех, уважение коллег, взаимодействие с 

профессионалами. Играет свою положительную роль и безупречная репутация 

конкурсов. Все прозрачно и честно. И, думаю, сама атмосфера здоровой 

конкуренции, преемственности, взаимопомощи также привлекает студентов к 

участию в конкурсах.  

Могу сказать, что конкурс – это «маленькая жизнь» со своими правилами, 

плюсами и минусами. Долгое время  конкурсное движение было стихийным. 
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Ребята сами находили тренеров, участвовали в международных раундах, при 

этом пропускали занятия.  Всегда мы понимали и понимаем, что самым важным 

приоритетом для нашего факультета является учеба, а здесь сложился парадокс: 

вроде самые талантливые студенты участвуют в конкурсах, но они получается и 

«прогульщики». Все зависело от отношения конкретного преподавателя к  

пропускам занятий, одни считали эту причину уважительной, другие нет. Возникла 

и еще одна проблема: многие желающие участвовать студенты  не были 

проинформированы вовремя и даже не знали вообще, что такие конкурсы есть. 

Команды юридического факультета готовились в офисах компаний и 

постоянно нуждались в организационной поддержке. 

Вот эти и другие проблемы призван решить образованный в 2018 году НОЦ 

международных конкурсов по праву. Целями деятельности Центра является 

систематизация, координация и поддержка  деятельности команд студентов 

факультета, участвующих в международных конкурсах по праву, а также 

налаживание диалога между данными командами, преподавателями  и 

администрацией факультета; высококачественная подготовка молодых 

специалистов и привлечение талантливых кадров к развитию науки и проведению 

исследований в сфере деятельности Центра; организация межвузовской и 

междисциплинарной интеграции, развитие международного сотрудничества. За 

небольшой срок НОЦ  показал свою эффективность. 

Наши студенты получили свой дом, и это поможет сохранить и приумножить 

успехи факультета в этой области. Юридический факультет поддерживает  

движение международных конкурсов по праву по двум причинам: во-первых, таким 

образом мы находим самых талантливых студентов; во-вторых, это один из 

приоритетных проектов Программы Юридического факультета имени М.В. 

Ломоносова. Это наша долгосрочная перспектива. 

Летние правовые школы.  В контексте народной дипломатии большую роль 

играют и летние правовые школы. Так, уже 20 лет в рамках сотрудничества с 

юридическим факультетом университета Париса Лодрона г. Зальцбурга (Австрия) 

проходит правовая летняя школа в  Зальцбурге. Школа имеет свои традиции и 

приоритеты. В настоящее время основная тема – это взаимоотношения 

Европейского Союза и Российской Федерации.  Такое долгосрочное 

взаимодействие, построенное на доверии и доброжелательности с обеих сторон, и 

есть, на мой взгляд, подлинная народная дипломатия. Наша летняя правовая школа 

благополучно пережила и обострение политических отношений в связи с 

присоединением Крыма к России. И сейчас в непростые времена пандемии 

коронавируса мы находим точки взаимодействия. 

 Относительно развития российско-вьетнамских отношений в формате 

академического сотрудничество, конечно, важное значение имеет языковая 

подготовка.  Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова имеет большой 

опыт в сфере международного сотрудничества и открыт к взаимодействию с 

вьетнамскими университетами. Мы рады будем видеть вьетнамские команды на 

международных конкурсах по праву, а также приглашаем к участию в наших летних 

правовых школах. 
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В статье приводится опыт работы преподавателей вузов совместно с 

общественными организациями Ивановской области в сфере привития иностранным 

учащимся принципов гуманизма, верности традициям своего народа и 

интернационализма. Обсуждаются трудности привлечения вьетнамских граждан в 

российские вузы и пути их преодоления. 

Ключевые слова: вьетнамские студенты, интернационализм, «мягкая сила» 

  

Вопросы народной дипломатии, наряду с работой государственных органов, в 

современном мире приобретают все большее значение для сохранения мира между 

народами. Народная дипломатия часто обозначается как «мягкая сила», то есть 

способность государств привлекать сторонников в реализации международных 

отношений путем демонстрации своих культурно-нравственных ценностей, в том 

числе политического курса и деятельности культурных и образовательных 

институтов. Высшей школе в этом отношении принадлежит особая роль: молодежь, 

приезжающая из разных стран в Россию, легко поддается как позитивным, так и 

негативным влияниям, так как не имеет исторического и житейского опыта. 

Поэтому особенно важно прививать в этом возрасте истинные ценности: гуманизм, 

верность историческим традициям своего народа, уважение к национальным 

традициям других стран и пр. Все это в полной мере относится к студентам, 

приезжающим в Россию на учебу из Вьетнама. Вьетнам и Россию на разных этапах 

развития этих стран неизменно связывало глубокое уважение, общность 

гуманистических идеалов, что проявилось в братской помощи СССР в периоды 

освободительной борьбы с французскими оккупантами и американскими 

агрессорами. 
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Следует отметить, что в тяжелые военные годы ивановский Интердом имени 

Е. Д. Стасовой гостеприимно распахнул свои двери для детей из Вьетнама, в том 

числе сирот. Эти традиции братской дружбы между нашими народами в 

гуманитарной сфере продолжаются и в 21 веке. Но теперь этот процесс идет на фоне 

идеологической борьбы за нашу и вьетнамскую молодежь. 

В ивановских вузах обучается свыше 1 500 иностранных студентов из более 

чем 40 зарубежных стран, в том числе из Вьетнама. В целях координации всех 

аспектов, связанных с обеспечением академической мобильности на 

профессиональном уровне и развитием интернационализации высшего образования, 

в 2000 году при Совете ректоров вузов Ивановской области была создана Комиссия 

по международным связям под председательством профессора Усольцевой Н. В. В 

настоящее время в состав Комиссии входят представители международных служб из 

7 вузов и 2 филиалов, которые делают все, чтобы пребывание иностранной 

молодежи было связано не только с изучением русского языка, но и со знакомством 

с традициями и культурой России и тех стран, представители которых обучаются в 

Иванове. Был разработан и почти 20 лет реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на интеграцию студентов в новую культурную и правовую среду, на 

гармонизацию межнациональных отношений. В 2000 году с поддержкой президента 

Ассоциации иностранных студентов (АИС) Г. .А. Кочофы на базе Ивановского 

государственного университета был открыт Ивановский филиал этой 

международной студенческой организации. С 2001 года ежегодно проводится 

празднование Международного дня студента, организуется научно-практическая 

конференция «Мир без границ». С 2013 года также в областном масштабе проходит 

межвузовская конференция «Энергия содружества». Студенты совместно 

празднуют Новый год, в том числе по восточному календарю, национальные 

праздники «Навруз», «День Африки», Масленицу, День мира и согласия в Анголе и 

др. Мобильный Клуб интернациональной дружбы проводит уроки мира в школах 

Иванова и области. Иностранные студенты принимают активное участие также в 

конкурсах и конференциях за пределами Ивановской области, в том числе в 

организуемом МАЭП конкурсе «Мисс студенческого мира». Вьетнамские студенты 

активно участвуют в студенческой жизни и показывают отличные успехи в учебе. 

Так, студентка Буй Бинь Минь заняла первое место в международном заочном 

конкурсе научных работ «Русский язык и этнокультурная динамика» (г. Белгород). 

Недавно семейная пара студентов из Вьетнама защитила сразу две кандидатские 

диссертации в Ивановском государственном химико-технологическом 

университете. В 2008 году было открыто Ивановское региональное отделение 

Общества Российско-вьетнамской дружбы (ОРВД). За активную работу его членов – 

вклад в развитие Российско-Вьетнамской дружбы и подготовку специалистов для 

Вьетнама, 18 представителей профессорско-преподавательского состава вузов 

города были награждены памятными медалями, знаками и грамотами ОРВД и 

ОВРД.  

Следует отметить, что в последние годы наметилась тенденция к уменьшению 

в ивановских вузах числа вьетнамских студентов, хотя те, кто приезжают, 

проявляют огромный интерес к учебе и добиваются высоких академических 

результатов. Думается, что это обусловлено следующими объективными 

причинами. Во-первых, снизилась активность нашего профильного Министерства: 
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ушли в прошлое те времена, когда отдельные зарубежные страны или группы стран 

имели своих квалифицированных кураторов в Министерстве, занимавшихся 

вопросами набора. В частности, как мы поняли при посещении Вьетнама, 

абитуриенты, претендующие на квоты по обучению в России, плохо 

информированы о российских вузах, особенно региональных. Во-вторых, число 

российских квот на обучение и размер стипендий значительно проигрывают по 

отношению к ряду западных государств: число квот в несколько раз больше, чем 

выделяет Россия. В целом, во Вьетнаме относительно мало информации о 

современной России, недостаточно учебников русского языка и уменьшается число 

школ с преподаванием русского языка. 

В связи с этим считаем, что актуальными направлениями в решении 

стратегических задач являются: 1) усиление роли Россотрудничества во Вьетнаме; 

2) помощь государства в продвижении информации о международной и 

образовательной деятельности региональных университетов в социальных сетях и 

прессе Вьетнама; 3) повышение гибкости (адаптивности) образовательных 

программ с учетом потребностей граждан Вьетнама; 4) поддержка полного цикла 

подготовки иностранных специалистов (от подготовительного отделения до 

аспирантуры); 5) поддержка вузами трудоустройства иностранных студентов на 

период обучения в России. 

Мы считаем приятным долгом выразить благодарность сотрудникам 

Посольства СРВ в Москве за участие в Иванове в ряде Международных научно-

практических конференций, в работе государственных экзаменационных комиссий, 

за встречи с вьетнамскими студентами, в том числе на выпускных мероприятиях. 

Наша сердечная благодарность Центральному правлению ОРВД и лично 

В. П. Буянову за приглашения членов нашего филиала на встречи с представителями 

правительства СРВ и проводимые в МАЭП конференции ОРВД. 
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Малыгин Алексей Александрович – врио ректора Ивановского государственного 

университета (ИвГУ), кандидат педагогических наук, доцент и Усольцева 

Надежда Васильевна – директор Научно-исследовательского института 

наноматериалов «Ивановский государственный университет» (ИвГУ), доктор 

химических наук, профессор – онлайн-выступление на Конференции 
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ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗЩАЦИИ БИЗНЕСА В РОССИИ, 

КАК ЧАСТЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ. 

БИЗНЕС В РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЛОГООБЛОЭЕНИЯ 

И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛСТВА 

 

Айсина Оксана Алексеевна – генеральный директор ООО  «Учёт. Налоги. 

Консалтинг»; 

Морозов Игорь Владимирович – директор по развитию ООО «Учёт. Налоги. 

Консалтинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айсина Оксана Алексеевна 

 

Тезисы: 

 

1) В какой форме следует открывать бизнес в России; 

2) Какие системы налогообложения в России существуют и как выбрать  

оптимальную систему для вашего бизнеса; 

3) Прием на работу сотрудников нерезидентов РФ в компанию, 

находящуюся на территории РФ; 

4) КИК, вопросы деофшоризации; 

5) Несколько слов об управлении налоговыми рисками. 

 

Здравствуйте уважаемые дамы и господа! 

 

Меня зовут Айсина Оксана, я являюсь владельцем и генеральным директором 

компании Учет Налоги Консалтинг.  Моя компания специализируется на вопросах 

учета и налогообложения. Мы работаем с такими направлениями бизнеса как IT 

отрасль, строительство, ценные бумаги и конечно внешнеэкономическая 

деятельность. Я и моя команда имеем большой опыт работы в крупных 

холдинговых структурах, таких как Банк Открытие, РЖД, почта России. С Деловым 

Центром общества российско- вьетнамской дружбы нас связывают давние и 

дружеские отношения. Мы осуществили вместе ряд актуальных проектов. 

Мы имеем тесные деловые отношения с ведущими экономическими ВУЗами 

Российской Федерации и являемся площадкой для прохождения практики 

студентами этих ВУЗов.   Мы обращаем внимание наших практикантов на то, что в 
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каждой работе есть творческий процесс и главное его увидеть, тогда работа не будет 

рутиной, а будет интересной и увлекательной.    

Нам очень хорошо знакомы вопросы учета и налогообложения 

внешнеэкономической деятельности, импорта, экспорта. Наша сфера деятельности 

включает в себя вопросы деофшоризации, правила КИК, нюансы определения 

конечного получателя дохода и прочее, прочее.   

Сегодня я немного остановлюсь на вопросах, которые, на мой взгляд, кажутся 

наиболее  актуальными для всех, кто ведет бизнес в России. На практике сложно 

разделить налоговые вопросы по степени значимости, так как они все очень важные  

и грамотный подход позволит сэкономить на входе деньги для бизнеса и избежать 

возможных санкций со стороны регулирующих органов в последствии. 

 

Начнем с начала. Создание компании. 

 

Казалось бы, если у тебя есть бизнес – план, деньги, то чего проще, заплатить 

20 тыс. рублей и открыть компанию. Но если заранее не проанализировать  

возможность применения различных систем налогообложения, не изучить 

возможные льготы по налогообложению, действующие на территории РФ, не 

просчитать во что вам обойдется содержание с учетом регуляторных требований, 

той или иной формы юр. лица, то можно ошибиться с таким выбором.  

Бизнес в России может быть открыт в следующих организационно-правовых 

формах: 

А. Российское юридическое лицо (ООО, АО); 

Б. Иностранный филиал (представительство); 

С. Некоммерческая организация.  

 

Что лучше выбрать? Зависит от множества нюансов, начиная от вида 

деятельности, которую вы планируете осуществлять, до понимания владельцев (в 

каких статусах находятся владельцы: нерезиденты или резиденты РФ, юридические 

лица или физические).  Если вы задумываетесь открыть вспомогательный бизнес на 

территории РФ к уже существующему на территории других государств, то важно 

определить функции, которые будут исполняться на территории РФ, это 

существенно повлияет на определение формы присутствия. 

 

Какую систему налогообложения выбрать?  

 

В России, по состоянию на 2020 год для российских индивидуальных 

предпринимателей и организаций предусмотрено 6 режимов налогообложения: 1 

общий (ОСН) и 5 специальных (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД).  

Самые применяемые это Основная Система Налогообложения (ОСН) и 

Упрощённая (УСН).    

Общая система налогообложения предусматривает под собой уплату НДС и 

налога на прибыль. Налог на прибыль - его ставка в России  составляет 20%. 

Не менее важный налог – налог на добавленную стоимость, он также 

составляет 20%. Всем известно, что в России самая лучшая система по 
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администрированию этого налога, поставщики и покупатели отслеживаются на 

автоматическом уровне до 9 звена.    

 

Упрощенная система налогообложения ( УСН). Ее позволить могут себе не 

все, но она поможет начинающему бизнесу стартовать, потому что достаточно 

низкая ставка от 15 до 6% (в регионах может быть еще ниже) и при такой системе 

налогоплательщик освобождается от налога на добавленную стоимость. 

При финансировании из-за рубежа или при прочих сделках в валюте, 

отличной от рублей, у компании в РФ появляются курсовые разницы, так вот при 

ОСН эти курсовые разницы являются объектом налогообложения, а при УСН они не 

являются объектом налогообложения и это еще один из многих нюансов, которые 

следует учитывать при планировании бизнеса в РФ. 

 

Когда нерезиденты РФ открывают бизнес на территории РФ или резиденты 

РФ принимают  иностранных граждан на работу, важно обращать внимание  на 

порядок приема на работу иностранных граждан. Иначе, это может дорого обойтись 

работодателю. Суммы штрафов достигают 800 000 рублей (чуть больше 10 000 

долл. США). Также возможна приостановка деятельности компании на срок до 90 

дней. 

Чем регулируется: прием на работу иностранных граждан регулируется 

прежде всего ТК РФ. 

В ТК РФ приему иностранных граждан на работу посвящена глава 50.1. Это 

статьи 327.1–327.7 

Закон №115-ФЗ от 25.07.2002 устанавливает правовые нормы пребывания 

иностранцев в РФ, в том числе, регламентирует трудовую деятельность (статья 13). 

Закон №109-ФЗ от 18.07.2006 определяет правила миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Статьи 18.15–18.19 КоАП устанавливают административную ответственность 

за нарушение правил приема на работу иностранных граждан и установленных 

законом ограничений по их трудоустройству. 

Важно помнить, что  компаниям, у которых есть налоговые долги, не разрешат 

принимать на работу иностранцев. 

Различные правила приема иностранных сотрудников в зависимости от того, 

является сотрудник высококвалифицированным специалистом или нет; из какой 

страны иностранец: визовая, безвизовая 

При приеме иностранного гражданина важно соблюсти последовательность 

шагов. Таким образом вы сэкономите время и ничего не упустите.  

Шаг 1. Подача заявки в центр занятости.  

Шаг 2. Получение в МВД разрешения привлечь иностранцев в штат.  

Шаг 3. Получение в МВД разрешения на работу в России для соискателя.  

В России действуют квоты на выдачу разрешений визовым 

иностранцам работать. На 2020 год они определены 

правительственным Постановлением №1579 от 03.12.2019. 

Шаг 4. Оформление рабочей визы для иностранца.   

Важно! Трудовой договор призван защитить интересы обеих сторон. 

Он не только дает работодателю определенные гарантии, но и 
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налагает на него ответственность. Кто предупрежден — тот 

защищен. 

 

Шаг 5. На протяжении всей трудовой деятельности в России иностранец 

должен иметь медстраховку. Ее может оформить он сам или предоставить 

работодатель. 

 

Ознакомление с локальными нормативными актами (ЛНА) и подписание 

трудового договора.  

Для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС) установлен 

нижний предел зарплаты. Для большинства специалистов это 167 000 рублей в 

месяц (статья 13.2 закона №115-ФЗ) (около 2000 долл. США). Но порядок 

получения разрешения на работу намного проще. 

ВКС тоже должны получить разрешение на работу в России, оплатив 

обычную пошлину в 3500  рублей (порядка 40 долл.США). 

Вопросы деофшоризации и трансграничных сделок сейчас очень актуальны во 

всем мировом сообществе. Каждая страна считает своей задачей и целью 

определить фактический источник выплаты дохода. а именно местонахождение 

этого источника. Законодательные власти не сидят на месте и постоянно вносят 

какие-то поправки в правила игры. Появление большого количества офшорных зон, 

заставили ужесточить правила и порой мы сталкиваемся с дисбалансом требований 

контролирующих органов и альтруизмом бизнеса. Недопонимание приводит к 

спорным ситуациям и здесь важно видение картины на перед, основываясь на 

профессиональном прочтении норм и опыта квалифицированных специалистов.  

Важно обращать внимание на фактического получателя дохода, своевременно 

оформлять все необходимые документы, тем более что в России налоговые органы 

очень скрупулёзно подходят к документальному оформлению.  Если имеются 

контролируемые иностранные компании, важно помнить про подачу своевременно 

отёчности.   

За непредоставление отчетности по КИК в РФ существуют санкции: 

1. Существует обязанность уведомить налоговый орган РФ о своем 

участии в иностранных организациях при доле владения более 10 %. В случае не 

уведомлении – штраф 50 000 руб. (около 600 долл.США) 

2. Ежегодно подавать уведомление о прибыли КИК до 20 марта с 

налоговым отчетом. В случае не уведомления – штраф 100 000 руб. (1150 

долл.США) 

3. При этом непредоставление уведомления о КИК в установленной срок 

или предоставление уведомления, содержащего недостоверные сведения, влечет 

взыскание штрафа в размере 100 000 руб. (1150 долл. США) по каждой 

контролируемой иностранной компании, сведения о которой не представлены либо 

в отношении которой представлены недостоверные сведения. 

 

Возможно, в переводе на доллары суммы штрафных санкций выглядят не 

столько сурово в силу высокого курса руб./долл. Но, во-первых, штрафы часто 

пересматривают и часто в сторону повышения, во-вторых, никакие деньги ни стоит 
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терять просто так. И за обычными суммами штрафов могут стоять более жесткие 

меры, вплоть до уголовной ответственности. 

И это как раз то, о чем, я хотела бы сказать в завершении. Всегда приятнее 

считать прибыль, чем потери. И всегда легче искать способ решения проблемы, о 

которой заранее знаешь, чем уже когда все свершилось и мало, что можно 

поправить. 

В России есть такая поговорка: «Риск благородное дело», т.е. благодаря риску 

может появиться (родится) что-то хорошее (какое-то благо). Но, чтобы это 

произошло риск должен быть разумным и даже управляемым. И мы можем и 

должны управлять рисками, во всяком случае налоговыми рисками точно.   

В современном технологичном мире управление налоговыми рисками это не 

обязательно наличие постоянного большого или маленького штата дорогих 

сотрудников. Это может быть точечная услуга «на входе» в бизнес, чтобы понять, 

как его лучше организовать, это разработка и внедрение стандартов 

документооборота, составление карты рисков, мониторинг законодательства и 

применение других методов управления.  

Наиболее целесообразным представляется договор со специализированной 

компанией, которая будет отслеживать все эти моменты и ставить вас в известность.  

Если данную работу выполняют высококвалифицированные специалисты, то 

добиться результата можно быстро и эффективно, экономя ресурсы и время бизнеса.  

На этом я хочу завершить свое выступление, поблагодарить вас за внимание и 

пожелать вам успехов во всех начинаниях. Всегда обращайтесь, будем рады помочь 

Вам в вопросах налогового сопровождения, взаимоотношениях с налоговыми 

органами России, устранения и анализа рисков, поможем в организации бизнеса.   

И Хочу обратить внимание, в России не так много специалистов глубоко 

разбирающихся в теме трансграничного налогообложения. Точно это Big4, услуги 

которых очень дороги,  и еще ряд  компаний несколько  меньшего размера и мы в их 

числе)). Но маловероятно, что вы найдете бухгалтера, который будет в этом 

разбираться, скорее всего тот, кто разбирается -уже работает в крутой команде, 

типа- нашей. 
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Айсина Оксана Алексеевна – генеральный директор ООО  «Учёт. Налоги. 

Консалтинг» и Морозов Игорь Владимирович – директор по развитию ООО «Учёт. 

Налоги. Консалтинг» на Конференции беседуют с До Суан Хоангом – Президентом 

«Общества Вьетнамских граждан», Председателем фонда «Содействия развитию 

русско-вьетнамского сотрудничества «Традиции и дружба»  
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МЯГКАЯ СИЛА ВЕТЕРАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Колесник Николай Николаевич – Председатель Президиума Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме 

 

 
 

В 19 Объединённый совет ветеранов боевых действий Московского комитета, 

который я возглавляю с 2019 г., входит 4 первичные организации: Совет ветеранов 

войны в Египте, Совет ветеранов войны в Корее 1950–1953 гг., Совет ветеранов 

воинов-интернационалистов кубинцев и Межрегиональная общественная 

организация ветеранов войны во Вьетнаме, состоящая из 230 членов в 8-ми 

региональных отделениях. Всего в первичных организациях состоит более 700 

человек. Ветераны первичных организаций поддерживают тесные связи с 

ветеранскими, общественными и государственными организациями стран, которым 

мы в разные годы оказывали интернациональную помощь в борьбе за 

независимость. 
 

 Так в январе 2020 г. прошла ежегодная встреча ветеранов войны в Египте 

с участием военного атташе Арабской Республики Египет и ветеранов Республики 

Беларусь. Ветераны активно работают в подшефных школах №№ 1925, 1591, 1200 и 

1927 района Новокосино, Москва (ВАО). 

 Военному Музею подшефной школы № 1591 в Новокосино по 

ходатайству Совета ветеранов войны в Египте (СВВЕ) и местной организации 

ветеранов было присвоено имя Героя Советского Союза Константина Ильича 

Попова, который более 20 лет был бессменным Председателем СВВЕ. 

 Ветераны корейской войны в школе №170 (ул. Волгина) создали Музей 

Корейской войны и ведётся работа по присвоении этому Музею имени Героя 

Советского Союза генерала Крамаренко Сергея Макаровича, который много лет был 

председателем Совета ветеранов и инициатором создания этого музея. 

 11 февраля 2020 г. в Московском комитете ветеранов войны мы провели 

торжественное мероприятие, посвященные Дню воина–интернационалиста. 
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Ветераны войны во Вьетнаме участвовали в торжественном мероприятии 

посвящённом Дню защитника Отечества в Пушкинской школе №1500 ЦАО. 

· Подчёркиваю – и во Вьетнаме, и в других странах воины-

интернационалисты Советского Союза защищали интересы нашей Родины, 

выполняя миротворческую миссию. 

· Совместно с председателем 19 Объединённого совета воинов-

интернационалистов афганцев Поповым Дмитрием Игоревичем подготовлен к 

печати и издан 7 том книги воспоминаний 50-ти воинов-интернационалистов 

«Защитники страны за пределами Отечества». Презентация книги состоялась 

26.02.2020 г. 

· К 45-й годовщине Освобождения Южного Вьетнама, 55-й годовщине 

создания Группы СВС во Вьетнаме и Дню Победы в Ханое издана книга 

воспоминаний вьетнамских ветеранов войны «Советские сыновья в огне войны во 

Вьетнаме» на вьетнамском языке. 

· По обращению Президиума МООВВВ к Министру Национальной 

обороны Вьетнама и Министру обороны Российской Федерации увековечена память 

нескольких погибших во Вьетнаме советских военных специалистов на 

Мемориальном комплексе в Камрани, а также память 5-ти вьетнамских 

добровольцев, защищавших Москву в 1941 году – в Центральном Музее 

Вооружённых Сил России, в Музее Войск ПВО и в Галерее Героев Главного Храма 

Вооружённых Сил России. 

· Увековечена память видного военачальника, в 1972-1975 гг. Старшего 

Группы СВС во Вьетнаме генерал-полковника Хюпенена Анатолия Ивановича: 

25 июля 2020 г. в Музее Войск ПВО была открыта посвящённая ему 

экспозиция, состоящая из двух стендов, а 4 августа состоялось торжественное 

открытие памятника на его могиле в Федеральном военном кладбище в Мытищах. В 

церемонии открытия участвовали заместитель Главкома ВКС РФ — командующий 

Войсками ПВО и ПРО генерал-лейтенант Грехов Юрий Николаевич, Командование 

1 армии ПВО-ПРО особого назначения, военный атташе Вьетнама ст. полковник Чан 

Тиен Фыонг, ветераны Войск ПВО, ветераны войны во Вьетнаме. 

8 октября 2020 г. в торжественной обстановке был заложен камень на месте 

будущего памятника первому Президенту Вьетнама, выдающемуся 

государственному и общественному деятелю мирового масштаба товарищу Хо Ши 

Мину, который будет воздвигнут в городе С-Петербурге благодаря инициативе и 

настойчивости председателя Правления С-Петербургского отделения 

Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме 

полковника Скреблюкова Алексея Ивановича и поддержке ветеранской инициативы 

Правительством С-Петербурга. В церемонии заложения камня участвовали 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам тов. 

Нго Дык Мань, представители администрации С-Петербурга и полковник 

Скреблюков А.И. Это ещё одна наша общая Победа! 

Это только несколько примеров ветеранской дипломатии в действии в это 

непростое время. 

На Пленуме Российского союза ветеранов «О международном сотрудничестве 

ветеранских организаций» состоявшемся 24 сентября 2019 г. я предлагал к 75-летию 

Великой Победы создать в Москве памятник (мемориальную стелу) защитникам 
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Москвы воинам-антифашистам интернационального полка Отдельной 

мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН), воевавшим в рядах 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 

В составе интернационального полка ОМСДОН воевали представители 15 

стран: испанцы, болгары, венгры, вьетнамцы, чехи, словаки, поляки, австрийцы, 

югославы, румыны, греки, итальянцы, немцы, французы, финны. Возможно этот 

список неполный. 

Памятная стела органично вписалась бы в мемориал в составе памятника 

павшим воинам-интернационалистам в парке Победы на Поклонной Горе, 

возведённого в 2004 г. и полностью согласуется с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 2121-р от 18 ноября 2013 г. о поимённом увековечения 

памяти советских, российских военнослужащих, погибших в локальных войнах и 

вооружённых конфликтах за рубежом. 

Не сомневаюсь, что такой ассиметричный ответ России нынешним русофобам 

Запада вызовет положительный политическое резонанс в мире, будет способствовать 

повышению международного авторитета России, дальнейшему развитию народной 

дипломатии, укреплению международных связей ветеранских и антифашистских 

организаций, послужит улучшению военно-патриотического и интернационального 

воспитания нашей молодёжи. К сожалению Председатель Российского Союза 

ветеранов генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич не поддержал это 

предложение, возможно потому, что этот вопрос необходимо решать в 

Правительстве Москвы, что проблематично. 

 

И самое главное — за 75 лет дипломатических отношений наших стран 

накоплен богатый опыт тесного сотрудничества на самых разных уровнях. 

Сложились прекрасные личные отношения и связи тысяч гражданских и военных 

специалистов, преподавателей и ученых не использовать который было бы слишком 

расточительно, как для России, так и для Вьетнама. Мы уверены, что дальнейшее 

расширение всестороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом уже в 

ближайшей перспективе даст свои практические результаты. 

В заключение от имени всех бывших советских военных специалистов –

ветеранов войны во Вьетнаме хочу передать всем вьетнамским ветеранам войны, 

горячий, боевой привет и пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в 

ветеранской дипломатии. 
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50 ЛЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ОБЩЕСТВА ДРУЖБЫ 

С ВТЬЕТНАМОМ И ХАЙФОНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ВЬЕТНАМО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 

 

Соколовский Александр Якубович – руководитель Приморского краевого общества 

дружбы с Вьетнамом, профессор Дальневосточного федерального университета 
 

 
 

Здравствуйте, уважаемый Владимир Петрович – председатель правления 

Общества российско-вьетнамской дружбы, организаторы данной конференции и ее 

российские и вьетнамские  участники! 

Прежде всего хочу передать  вам горячий привет от народных дипломатов 

Владивостока – столицы Дальневосточного федерального округа, который, 

пожалуй, ближе всех из наших российских регионов находится к Вьетнаму как 

географически, так и исторически. Хочу также поздравить наших вьетнамских 

друзей с 75-летием образования Демократической Республики Вьетнам (с 1976 года 

СРВ) и пожелать братскому вьетнамскому народу успехов в дальнейшем развитии и 

процветания! 

19 ноября 2021 года исполняется 50 лет Приморскому краевому обществу 

дружбы с Вьетнамом – общественному объединению, являющемуся 

правопреемником Владивостокского городского общества советско-вьетнамской 

дружбы, которое было создано 19 ноября 1971 г. по инициативе моряков 

Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), докеров Владивостокского 

торгового порта, рабочих Дальзавода, ученых и сотрудников Дальневосточного 

отделения  АН СССР, врачей, рыбаков, строителей и учащейся молодежи. Это 

общество создавалось в тяжелые для Вьетнама времена американской агрессии с 

целью оказания реальной помощи и поддержки борющемуся вьетнамскому народу. 

Именно в это время трудящиеся Владивостока, других городов Приморья вместе со 

всем советским народом, протянули  ему руку помощи. Экипажи  дальневосточных 

судов «Туркестан», «Ижма», «Гриша Акопян», «Переславль Залесский», «Зея», 

«Марат Казей» проложили между Владивостоком  и Хайфоном «Мост дружбы» – 
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морскую линию в 3 000 миль, по которому доставляли во Вьетнам так необходимые 

ему грузы. Три четверти этих  грузов, направляемых тогда из СССР, доставлялись 

именно этими судами. И их имена вписаны в Книгу Почета  крупнейшего порта 

Северного Вьетнама – города Хайфона. Здесь свято чтут память электромеханика 

теплохода «Туркестан» Николая Рыбачука, боцмана  теплохода «Гриша Акопян» 

Юрия Зотова, водолаза спасательного судна «Аргус» Юрия Терехова, погибших  

при исполнении интернационального долга. Правительство обеих стран высоко 

оценило гражданский подвиг дальневосточных моряков и докеров, наградив 

орденами и медалями более трехсот человек. В апреле 1968 года  Чрезвычайный  

посол ДРВ в Советском Союзе  тов. Нгуен Тхо Тян  по поручению вьетнамского 

правительства вручил городу Владивостоку памятное знамя с надписью «Да 

здравствует вьетнамо-советская дружба».  

 В жаркие июльские дни 1971 г. Владивосток впервые принимал  партийную 

делегацию из Хайфона, которую возглавлял член  бюро горкома партии трудящихся 

Вьетнама (так тогда  с 1951 по 1976г) называлась КПВ  тов. Нгуен  Ван Хунг. В 

течение десяти дней хайфонцы знакомились с нашим городом, с работой морского 

торгового порта, Дальзавода, предприятий рыбной промышленности, 

стройиндустрии. 

Ответный визит нашей делегации в Хайфон был приурочен к 26–ой 

годовщине образования Демократической Республики Вьетнам. Он состоялся 

осенью того же 1971 года. Члены партийной делегации  Владивостока в полной 

мере убедились в остром желании хайфонцев установить с нашим городом 

постоянные дружественные связи. Вот эти  памятные визиты стали своего рода 

актом официального признания  крепких  связей  между двумя городами, которые к 

началу 70-х годов четко оформились. Считается, что с этого же времени 

Владивосток и Хайфон являются городами–побратимами. 

С Хайфоном и Хайфонским обществом вьетнамо-российской дружбы у 

жителей Владивостока  на самом деле сложились добрые отношения давно – еще с 

середины 50-ых годов прошлого века, когда вьетнамский народ только –только 

освободился от французского колониального ига. Тогда первое судно из 

Владивостока –пароход «Генерал Панфилов» 1 сентября 1955 года , то есть 65 лет 

назад, пришвартовалось к причалу Хайфонского порта, доставив тысячи тонн 

важнейших народнохозяйственных грузов. Часто бывало так, что Хо Ши Мин, узнав 

что в Хайфон зашло с грузом помощи  судно из Владивостока, приезжал из Ханоя в 

Хайфонский порт, поднимался на советское судно и долго разговаривал с нашими 

моряками, расспрашивая о Владивостоке, где он бывал не раз и любил, называя его 

спасительным для себя городом. Об этом факте рассказывали неоднократно Виктор 

Михайлович Миськов - капитан дальнего плавания, бывший начальник ДВМП и Лев 

Степанович Пантелеймонов, которые летом далекого 1957 года на теплоходе 

«Степан Разин» совершили свой первый рейс во Вьетнам. 

Многие владивостокцы и хайфонцы знают о том, что в 20-ые 30 –ые годы  

прошлого столетия лидер вьетнамского народа Хо Ши Мин неоднократно бывал во 

Владивостоке. Об этом напоминает и мемориальная доска на здании 

Железнодорожного вокзала и памятник первому президенту ДРВ в одном из 

живописных скверов города. Этот памятник,  кстати сказать был заказан  у нашего 

местного скульптора  Чагодаева и установлен два года назад на средства известного 
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в нашем городе хайфонца – руководителя Вьетнамской региональной общественной 

организации вьетнамских граждан Приморья нашего уважаемого товарища До Куок 

Вьета. Он же благоустроил этот сквер, поставил лавочки, разбил клумбы. И теперь  

благодарные владивостокцы комфортно отдыхают здесь  и отдают дань памяти и 

глубокого уважения  национальному герою Вьетнама. Нужно сказать, что сегодня 

большая часть вьетнамской диаспоры во Владивостоке – это хайфонцы. Поэтому 

хочется особенно подчеркнуть, что фактическое установление побратимских связей 

между двумя городами было не надуманным актом руководителей двух городов, а 

естественным продолжением настоящей, а не бумажной дружбы, получившей 

закалку в самых суровых  условиях. Она началась и укрепилась не под бравурные  

звуки маршей и гимнов, а в экстремальных условиях военных дней, под разрывы 

шариковых бомб и душераздирающие звуки пикирующих американских самолетов. 

С начала 70-ых годов прошлого века в  орбиту советско-вьетнамских 

отношений вовлекались все более широкие слои общественности обоих городов. 

Этому во многом способствовало создание Владивостокского отделения  Общества 

советско-вьетнамской дружбы. (Кстати, общество вьетнамо-советской дружбы в г. 

Хайфоне было создано значительно раньше, спустя пять лет после установления 

дипломатических отношений между СССР и ДРВ – летом 1955 года). 

Примечательно, что учредительная конференция ВО ОСВД проводилась 

накануне Всесоюзной акции солидарности с борющимся Вьетнамом – отправки из 

Владивостока в ДРВ теплохода «Пионерская правда» с грузом подарков детям, 

молодежи и  трудящимся Вьетнама. 

 Надо сказать, что процесс формирования прочных  основ сотрудничества, 

реальных путей развития всесторонних связей между Владивостоком и Хайфоном 

не шел идиллически гладко, а зачастую просто тормозился. Это было связано с 

излишней  централизацией международных отношений. Существовала даже квота 

на ежегодные визиты, за рамки которой выйти было нельзя. Выручали в этой 

ситуации наши моряки-дальневосточники, которые только за период с 1980 по 1987 

год совершили более полутора тысяч судозаходов в десять портов Вьетнама, 

включая Хайфон. Они организовывали там выставки детского рисунка, субботники, 

вечера дружбы, встречи, доставляли письма. Успешно сотрудничали рыбаки, 

ученые двух стран. С 1977 года вьетнамские дети регулярно отдыхали в наших 

пионерских лагерях. 

Шло углубление экономических и коммерческих связей. Коллектив 

Владивостокского ГУМа, например, на основе безвалютных операций осуществлял 

товарообмен с Хайфонским универсальным магазином. Из Владивостока 

доставлялись электробытовые приборы, товары хозяйственного назначения, ткани. 

Из Хайфона  поступали ковры, керамические товары, изделия из джута, бамбука, 

соломки, украшения, сувениры. 

Сейчас и мы, и Вьетнам  живем в другое время. Во Вьетнаме уже 45 лет нет 

войны. Руководящей и направляющей силой в стране остается КПВ. У нас 

компартия и коммунистическая идеология перестали быть доминирующими в 

обществе. Однако взаимодействие и дружба с Вьетнамом, а у нас-

дальневосточников- с жителями Хайфона и его Обществом вьетнамо-российской 

дружбы, которому в этом году исполнилось 65 лет не утрачена.  
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По-прежнему активно сотрудничает с Хайфонским морским училищем 

Морской государственный университет имени Г.И. Невельского, где обучаются 

вьетнамские студенты и курсанты. Здесь  воссоздана первичная организация 

общества вьетнамо-российской дружбы. Регулярно учебное судно этого морского 

вуза «Надежда» заходит в порт Хайфон и проводит встречи со своим морским 

партнером. 

В новое время  задачи  обществ дружбы расширились и стали в большей 

степени гуманитарными. Благодаря усилиям обоих обществ во Владивостоке 

состоялось выступление известной вьетнамской певицы Нья Фыонг и Хайфонского 

театра Тео во главе с его директором депутатом Народного собрания СРВ госпожой 

Май, а также выставка известного хайфонского фотохудожника, участника и 

призера многих  фотовыставок, в том числе международных -Фам Ву Зунга. 

Оба наших общества придают большое значение молодежным обменам. Не 

редкостью является приезд юных вьетнамских граждан на отдых во Всероссийский 

детский лагерь «Океан». 

Большим событием  в культурной жизни Хайфона стало в 2013 году  участие 

делегации Приморского общества дружбы с Вьетнамом в международном 

фестивале дельты Красной реки. В нем приняли участие художественные 

коллективы из 20 стран. Российская делегация состояла их творческих коллективов 

Дворца детского творчества г. Владивостока, куда вошли представители хоровой 

студии «Камертон» (художественный руководитель- заслуженный деятель культуры 

Наталья Лифанова) и коллектив танцевального ансамбля «Плясунья» 

(художественный руководитель – Юлия Горбунова). Кроме того, в составе 

делегации были молодые народные дипломаты – студенты ДВФУ – Лыткина 

Марина Зрютина Ирина, Бурнашова Екатерина и др. Юные артисты из 

Владивостока блестяще выступили с концертом в городском театре Хайфона 

«Август» и приняли участие в грандиозном гала концерте под открытым небом. В 

их исполнении прозвучали песни на русском и вьетнамском языках: «Калинка», 

«Владивосток-Хайфон», «Пусть всегда будет солнце», «Песня о Владивостоке», 

которую написала госпожа Ле Тхи Минь - супруга  бывшего  генерального консула 

СРВ  во Владивостоке г-на Ву Зыонг Хоана. Тепло были приняты хайфонскими 

зрителями русские народные танцы и вьетнамский  Королевский танец «Кунг динь», 

исполненный танцевальным коллективом «Плясунья» и также поставленный г-жой 

Ле Тхи Минь. Владивостокскую делегацию в составе которой было 32 человека,  

принял мэр Хайфона и он же председатель Общества вьетнамо-российской дружбы 

г-н Зыонг Ань Дьен 

Приморцы уже привыкли, что каждый год весной во Владивостоке и других 

городах проходят Дни Вьетнама, посвященные освобождению Южного Вьетнама  и 

Дню рождения первого президента ДРВ Хо Ши Мина. Мы стараемся вовлекать  в 

эту работу не только ветеранов, но и молодежь, причем не только нашу, но 

вьетнамскую. Ни одно мероприятие, проводимое ПКОДВ не обходится без участия 

молодых народных дипломатов. В большинстве своем это студенты ДВФУ, 

изучающие Вьетнам и вьетнамский язык и вьетнамские студенты, обучающиеся в 

ДВФУ, а также  курсанты и студенты МГУ имени Г.И. Невельского, а также 

учащиеся средних школ, лицеев и колледжей. Перед ними часто выступают 

ветераны Тихоокеанского флота и  ДВМП. Запомнилась  такая встреча студентов 
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ДВФУ с полковником в отставке Михаилом Трофимовичем Козубом – 

непосредственным участником боев за освобождение Вьетнама с американскими 

агрессорами. Ему в этом году исполнилось 92 года. Но он бодр и не отказывается от 

встреч с молодежью, рассказывая ей не понаслышке о тех событиях , в которых 

принимал участие лично. Его беседы несут большой воспитательный заряд так 

необходимый сегодня. 

Большое воспитательное значение имеет  также общегородской митинг 

молодежи города, который проходит каждый год в гостинице «Версаль» в канун 

Дня рождения Хо Ши Мина. Российские и вьетнамские студенты вместе с 

ветеранами ДВМП, ТОФ отдают дань уважения первому президенту ДРВ Хо Ши 

Мину, возлагают цветы к его портрету и читают его стихи из «Тюремного 

дневника». На одном из таких митингов присутствовала два года назад  вьетнамская 

делегация, прибывшая во Владивосток для участия в  ХХIII Тихоокеанской 

Международной туристической выставке PITE(Pacific International Toururism Expo. 

Вьетнамские гости воочию убедились, что во Владивостоке живут их настоящие 

друзья. Российскиеи вьетнамские студенты  читали  стихи Хо Ши Мтина, пели 

вьетнамские и русские песни.И в частности известную песню «По долинам и по 

взгорьям шла дивизия вреред», которую знал и любил петь Хо Ши Мин.  

В заключении хочется сказать следующее. Активная работа Приморского 

краевого общества дружбы с Вьетнамом  в одном из самых перспективных центров 

Дальневосточного федерального округа является свидетельством того, что  наша 

народная дипломатия видела и видит значительный потенциал для дальнейшего 

укрепления и  развития всесторонних партнерских связей и братской дружбы 

Владивостока – столицы Дальневосточного федерального округа с нашим 

историческим побратимом – Вьетнамом, а конкретно – с  Хайфоном. 

Кстати, о побратимстве. Выше мной было рассказано о фактическом 

побратимстве Владивостока и Хайфона, Так сказать побратимстве де-факто. 

А вот, что касается  юридического закрепления этого побратимства, так 

сказать – де-юре, то его ,как ни странно, до сих пор нет. В советские времена, как 

известно, считалось, что если партия сказала, то  так оно и будет. А  вот 

юридического документа  - Договора о побратимстве двух городов нет. Сколько мы 

ни ставили этот вопрос перед администрацией города, вопрос так и остался не 

решенным. В то же время,  были заключены на пустом месте Договоры о 

побратимстве с американским Сан Диего, филиппинским Себу, с которыми у 

Владивостока никогда особых  связей не было и еще с никому неизвестным городом 

Эквадора. Скажу больше, даже тогда, когда состоялась торжественная церемония 

открытия памятника Хо Ши Мину (а ее проводила администрация города) слово не 

было предоставлено ни главе делегации из Хайфона – председателю Общества 

вьетнамо-российской дружбы нашему уважаемому другу Зыонг Ань Диену, ни 

представителю Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом. Слава богу, 

как говорится, что догадались предоставить слово До Куок Вьету, который на свои 

деньги и на деньги вьетнамской диаспоры установил памятник своему великому 

соотечественнику. 

Сейчас во Владивостоке недалеко от исторической гостиницы «Версаль», где 

останавливался Хо Ши Мин реконструируют площадь городов-побратимов 

Владивостока. Побратимской арки города Хайфона там по-прежнему нет. Очень 



147 
 

прошу участников данной конференции поддержать обращение Правления 

Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом к главе города Владивостока 

Олегу Владимировичу Гуменюку восстановить историческую справедливость  и 

заключить  наконец Договор о побратимстве города Владивостока и города 

Хайфона и добавить к имеющимся  на площади побратимским аркам – арку  

вьетнамского города Хайфона, с которым у жителей Владивостока существуют 

давние исторические и, фактически, побратимские  отношения. 

Спасибо за внимание! 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

В РАЗВИТИИ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА СВОИХ СТРАН 

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

Ефремова Лариса Ивановна – Председатель НП «Инкорвуз-XXI», проректор по 

международной деятельности РУДН; 

Васина Дарья Алексеевна – главный специалист Департамента по работе 

с выпускниками РУДН,  помощник Председателя «ИНКОРВУЗ-XXI» 

 

 

Васина Дарья Алексеевна – выступление на круглом столе № 2 «Обобщение опыта 

взаимодействия общественных организаций России и Вьетнама» 

 

Прежде всего, разрешите мне от имени Российского университета дружбы 

народов приветствовать участников и гостей Международной научно-практической 

конференции, собравшей делегатов из России и Вьетнама, а также ее организаторов, 

которые сегодня представлены коллективом Ассоциации «Общества российско-

вьетнамской дружбы». 

Достижение взаимопонимания между народами способствует воспитанию в 

них толерантного восприятия мировых ценностей, к которым относятся образование 

и культура, и донесению этих ценностей до сознания носителей других культур и 

цивилизаций не только силами государственных органов, но и наиболее активными 

представителями народов, то есть, средствами «народной дипломатии». 

Под действенным средством народной дипломатии мы подразумеваем сегодня 

неофициальные контакты обычных людей либо общественных организаций, целью 

которых являются улучшение взаимопонимания и взаимоотношений, лучшее 

понимание культуры, традиций представителей различных государств, развитие 

сотрудничества между странами и народами. 
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В настоящее время представители гражданского общества, нередко 

представляя заинтересованную сторону или свою страну на том или ином 

мероприятии международного характера, зачастую, выступают с  важными 

внешнеполитическими инициативами, становятся успешными посредниками при 

переговорах по урегулированию конфликтов, оперативно налаживают 

плодотворные контакты как с такими же как они неофициальными лицами, так и с 

представителями государственных структур, что, несомненно способствует 

решению назревших проблем и выполнению поставленных задач на официальном 

уровне.   

Важным является также то, что в отличие от официальной дипломатической 

работы народная дипломатия осуществляется неофициальными лицами или 

общественными организациями на добровольных началах, как добровольная 

инициатива снизу. 

Наряду с заботой об охране окружающей среды, борьбой за мир, за 

ликвидацию оружия массового поражения в целях сохранения человечества у 

народной дипломатии появилось множество задач, связанных, в том числе, с 

решением гуманитарных проблем. 

Хочу отметить, что за 60 лет Российский университет дружбы народов 

воспитал более 150 тысяч выпускников из стран Азии, Африки, Европы, Латинской 

Америки и Ближнего Востока. В том числе в стенах Университета получили 

образование около 500 граждан Вьетнама. На сегодняшний день в РУДН обучается 

233 студента из Социалистической Республики  Вьетнам. Российский университет 

дружбы народов плодотворно сотрудничает с университетами Вьетнама, на 

сегодняшний день действует 15 документов (соглашения/договора/рабочих 

программ/меморандума/протокола о намерениях/программы) о сотрудничестве в 

области образования и науки. 

Международная конференция народной дипломатии, акцентирует внимание 

на повышении роли иностранных выпускников российских и советских учебных 

заведений в развитии делового сотрудничества своих стран с Россией, на 

необходимости оказания выпускникам всесторонней поддержки.  

Со своей стороны, как представитель Российского университета дружбы 

народов, Международного Координационного Совета выпускников учебных 

заведений «ИНКОРВУЗ-XXI» абсолютно убеждена в том, что российские 

университеты воспримут рекомендации нынешнего собрания «народных 

дипломатов» как руководство к действию по активизации и совершенствованию 

работы с иностранными выпускниками в целях укрепления делового партнерства 

своих стран с Российской Федерацией. 

В заключение хотела бы отметить координирующую роль МКС «ИНКОРВУЗ-

XXI» в работе с ассоциациями (объединениями) иностранных выпускников на 

национальном, региональном и мировом уровнях и призвать национальные 

ассоциации (объединения) иностранных выпускников к активизации, 

совершенствованию и развитию сотрудничества по активному использованию 

потенциала иностранных выпускников в мероприятиях делового и гуманитарного 

сотрудничества России с зарубежными странами. 

А национальным ассоциациям (объединениям) иностранных выпускников 

российских и советских учебных заведений пожелаю: 
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- поддерживать на регулярной основе связи со своими «альма-матер»; по 

возможности, оказывать им различные виды помощи, в том числе способствовать 

поиску работодателей с целью обеспечения трудоустройства выпускников 

российских вузов для эффективного их использования на национальных рынках 

труда и услуг, предоставления баз практик для иностранных студентов будущего в 

практической работе  средства и методы «народной дипломатии» для поддержания 

положительного имиджа России в мире, развития плодотворного сотрудничества 

своих стран с Российской Федерацией. 

Благодарю за внимание! 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «ОБЩЕСТВО ВЬЕТНАМСКИХ ГРАЖДАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» 

 

Нгуен Тхи Май Зунг – заместитель Председателя Общества вьетнамских граждан 

в Приморском крае г. Владивосток.  

 

 
 

            I. История 

 

Вьетнамская община в Приморском крае была основана в 80-х годах 

прошлого столетия. Первые вьетнамцы, прибывшие в Приморский край, были 

простые рабочие, трудившиеся на кирпичных, бетонных и швейных фабриках. 

Небольшая часть вьетнамских граждан, после распада Советского Союза осталась в 

Приморье и открыла свой собственный небольшой бизнес, вьетнамцы 

организовывали точки продаж одежды и товаров для дома. Постепенно из 

небольших торговых точек были сформированы целые рынки, на которых 

вьетнамцы работали продавцами, парикмахерами, мастерами по замене и починке 

замков обуви и одежды, работали на стройке, а также оказывали услуги кейтеринга. 

 

В настоящее время в Приморье проживают, работают и учатся около 1800 

вьетнамцев. 

Из них около 70 студентов получают образование в Дальневосточном 

государственном университете, 30 студентов в Морском Государственном 

университете. Некоторые организовали свои собственные предприятия с 

вьетнамскими инвестициями, и большинство из них – это мелкие небольшие 

торговые предприятия, осуществляющие торговлю на рынках Приморского края, 

рабочие строительных профессий, а также малый бизнес в юридических компаниях. 
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II. Структура Общества 

 

Вьетнамская ассоциация Приморья создана 22 мая 1999 г. и зарегистрирована 

по законодательству РФ  с 21 июня 2019 года под  названием :  Региональная 

общественная организация «Общество Вьетнамцев в Приморском крае». На данный 

момент общество Вьетнамцев в Приморском крае насчитывает 13 человек, во главе 

с ее президентом До Куок Вьет, в качестве первого заместителя Президента 

выступает Нгуен Тхи Май Зунг, а также представители Общества в других городах 

Приморского края. 

 

 III. Основная деятельность Общества: 

 

- помощь членам общества как на территории самого Вьетнама, так и за его 

пределами. 

- активная деятельность в развитии искусства и культуры, которая является 

основой для укрепления общественного патриотизма и солидарности, сохранения 

национального единения, гордости достижениями, чести Вьетнама. Общество также 

выступает обменным мостом между другими обществами Вьетнамцев в других 

странах по всему миру для обмена ценным опытом и поддержания теплых 

дружеских отношений. 

 

Вьетнамская ассоциация Приморья ежегодно организует более 10 

мероприятий для граждан Вьетнама, а также для местного населения. 

Главным праздником считается день воссоединения Вьетнама 30/04, а также 

день рождения Хо Ши Мина, ежегодное празднование детского Нового года, 

организация летнего лагеря также уже вошло в традиции общества, фестиваль 

середины осени, футбольный турнир сообщества и День Независимости Вьетнама. 

Общество является активным участником в большинстве праздников, 

соревнованиях и культурных мероприятиях, организованных администрацией 

Приморского края, где непосредственно происходит обмен межнациональной 

дружбы.  

Самым значимым и ярким событием в 2019 году стала церемония 

инаугурации памятника Президенту Хо Ши Мину во Владивостоке. Установка 

памятника осуществилась совместно с Администрацией города Владивостока и 

администрацией Консульства Вьетнама.  

Хотелось бы отметить, что 2019 год стал показательным для отношений 

между Россией и Вьетнамом, сложившиеся теплые отношения позволили достичь 

нам такое исторические события как большой фестиваль сообщества, посвященный 

установке памятника Хо Ши Мину, привлекший большое количество местного 

населения, а также зарубежных гостей, что является символом сплоченности 

народов.  

Патриоты Вьетнама, любящие и благодарные своей родной стране, воплотили 

всю свою безграничную любовь Вьетнаму и уважаемому Президенту Хо Ши Мину 

в статуе своего великого Вождя, который также является символом крепкой дружбы 

между народами Вьетнама и России. 

 



153 
 

РОО «Общество Вьетнамцев в Приморском крае» получила высокую оценку 

Администрации города Владивостока за неоценимый вклад и эффективную работу, 

в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также за успешное 

выполнение роли «народных дипломатов двух стран». 

 

  
Нгуен Тхм Май Зунг – заместитель Председателя Общества вьетнамских граждан 

в Приморском крае г. Владивосток – выступление на круглом столе № 2 

«Обобщение опыта взаимодействия общественных организаций России и 

Вьетнама» 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

ВЬЕТНАМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Жанг Тхи Тхом – аспирант Московского государственного лингвистического 

университета 

 

 
Жанг Тхи Тхом – выступление на круглом столе № 2 и Буянов Владимир Петрович – 

модератор круглого стола № 2 «Обобщение опыта взаимодействия общественных 

организаций России и Вьетнама» 

 

Bведение 

На сегодняшний день российско-вьетнамские отношения характерируются 

высокой взаимозависимостью. Дружба между сторонами все более укрепляется и 

развивается, особенно в 2012 г. Москва и Ханой подняли отношения на новый 

уровень, так называемого «всеобъемлющего стратегического партнерства» (ВСП) – 

высшая основа взаимоотношений с Вьетнамом.  

С целью способствовать всестороннему сотрудничеству, РФ и СРВ делают 

акцент на осуществлении народой дипломатии, создавая прочный мост для 

текущего развития двухсторонних отношений сейчас и на будущее время. В 

«Совместном заявлении об укреплении всеобъёмлющего стратегического 

партнерства» они утверждали: «содействие народной дипломатии, включая 

активизацию детских и молодежных контактов». В то же время акторы 

подчеркнули: «необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области 

гуманитарных наук для улучшения взаимопонимания между двумя народами и 

расширения социальной базы для всеобъемлющего стратегического партнерства». 

Важно отметить, что на фоне нарастания проблем в Южно-китайском море, 

все острее требуется Вьетнаму продвигать проекты народной дипломатии в России. 

СРВ не только нуждается в поддержке российского руководства, но ещё российкого 
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народа в его внешнеполитических делах с целью обеспечения суверенитета, 

целостности территории и сохранения мирной среды для внутреннего развития. 

- Силы участия в реализаиции народной дипломатии СРВ в РФ 

Народная дипломатия пользуется вниманием руководства обоих правительств. 

Обе стороны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях, прежде всего, 

на высшем и высоком, межпарламентных уровнях. Эти действия являются 

одновременно ориентировочными и создают предпосылку и основу для развития 

контактов между народами. После совместного заявления о ВСП, Москва и Ханой 

подписали более 30 межправительственных документов, что составляет совокупную 

правовую основу для двухстороннего сотрудничества, в том числе для народной 

дипломатии. 

Официальные ведомства, которые непосредственно управляют и мониторят 

реализацию проектов народной дипломатии Вьетнама в России, включают:  

 Посольство Вьетнама в РФ, консульства в Екатеринбурге и 

Владивостоке. 

 Отечественный фронт Вьетнама и его подчиненые организации, такие 

как Общество вьетнамско-российской дружбы, Ассоциация вьетнамских 

выпускников советских и российских вузов; 

 Соответствующие министерства, такие как: Министерство образования 

и обучения, Министерство культуры и туризма, Министерство информации и 

коммуникаций. 

Помимо этих ведомств, участниками народной дипломатии ещё являются 

Общество вьетнамских бизнесменов в России, общества вьетнамской диаспоры, 

вьетнамских студентов и ВУЗов, и т.д. 

- Практика вьетнамской народной дипломатии в РФ 

• Деятельность Посольство и консульства Вьетнама в РФ. 

Посольство и консульства - официальные представительства Вьетнама в 

зарубежных странах, имеет задачей которых является объединение внешних связей, 

развитие культурных связей и координация с местными и международными 

организациями чтобы продвигать и развивать имидж Вьетнама. 

Посольство и консульства играют большую роль в планировании и 

реализации обмен делегаций на всех уровнях, чтобы обмениваться опытом и 

учиться друг у друга в области культуры и пропаганды. Периодически 

организовывать мероприятия по культурному сотрудничеству, такие как «Дни 

культуры Вьетнама», «Неделя Вьетнамского кино» в России, организовывать 

фотовыставки, картины, семинары, а также репортаж, писать статьи, издавать книги 

и т.д  чтобы Русские люди узнают больше о стране Вьетнам. 

 Деятельность Общества вьетнамско-российской дружбы 

Общество вьетнамско-российской дружбы (ОВРД) – это преемник Общества 

вьетнамско-советской дружбы, которое было создано в мае 1950 г. За 70 лет 

вьетнамско-российских дипломатических отношений, ОВРД занимает важное место 

в расширении контактов между народами двух стран. На сегодняшний день его 

отделения и филиалы есть в более чем 34 провинциях и городах Вьетнама, а также в 

практически всех организациях и объектах, имеющих непосредственные 

партнерские отношения с российскими фирмами.  
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Приоритетными направлениями его деятельности являются: взаимодействия с 

Обществом российско-вьетнамской дружбы; обмен делегациями; организация 

мероприятий, направленные на установление экономических и гуманитарных связей 

между городами, провинциями и организациями двух стран; развитие молодых 

контактов; распространение информации об Обществе и вьетнамско-российских 

отношениях.  

На фоне пандемии COVID-19, наряду с вьетнамским правительством, 

Общество и его отделения тоже участвуют с Россией в противодействии пандемии. 

На пример, как они оказывали поддержку российским гражданам, застрявшим во 

Вьетнаме из-за приостановки международных рейсов. Они также передали 

российской стороне в дар медицинское оборудование и материалы для 

профилактики коронавируса Это отражает историческую традицию дружбы 

российкого и вьетнамского народов в помощи друг другу во время трудностей.  

 Работа с вьетнамской общиной 

Согласно неофициальным оценкам, в настоящее время вьетнамская диаспора в 

России составляет от 60 до 100 тыс. человек, являясь одной из крупнейших 

заграничных вьетнамских общин Вьетнамцы в основном находятся в крупных 

субъектах РФ, такие как: Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Волгоградская 

области. Их основными экономическими деятельностями являются оптовая и 

розничная торговля, производство продуктов питания, швейная промышленность, 

строительство, сельское хозяйство и ресторанный бизнес. 

Как сказал генсек и президент Нгуен Фу Чонг, вьетнамское сообщество за 

рубежом является важным «катализатором» успеха процесса обновления страны.  

Благодаря трудовой деятельности вьетнамской общины, увеличивается 

присутствие вьетнамских товаров на российском рынке, особенно распространение 

сети вьетнамских ресторанов на улицах крупнейших городов в России, это 

повышает осведомленность местных жителей о вьетнамских брендах и компаниях и 

его национальной культуре, укрепляя позитивный имидж страны. 

 Научно-образовательное сотрудничество 

Традиционно Россия играет важную роль в подготовке для Вьетнама 

высококвалифицированных кадров. В 2014 г. было подписано «Соглашение о 

стратегическом сотрудничестве в области образования, науки и культуры» между 

странами.  Вьетнам занимает первое место среди государств, получающих квоты в 

рамках государственного бюджета России. В настоящее время обучается более 6000 

вьетнамских студентов в Российской Федерации. Вьетнамских иностранных 

студентов можно считать «посланниками культуры», несущими вьетнамскую 

культуру по всему миру. Они во время обучения часто участвуют в организации 

фестивалей и мероприятий, демонстрируя вьетнамскую культуру и историю своего 

народа, продвигая образ своего государства в глазах россиян и иностранных друзей. 

 Интенсификация коммуникаций 

В сфере коммуникации вьетнамской народной дипломатии вовлечены 

информационные агенства на русском языке для российских граждан, такие как 

«Газета Нян зан онлайн», ВИА «ВьетнамПлюс», «Вьетнам Таймс», «Голос Вьетнама 

– VOV5», «Иллюстрированный Журнал Вьетнам». Они активно распространяют 

информацию об официальных взглядах вьетнамского государства по внутренним и 

внешним вопросам, знакомя местных читателей со всеми аспектами общественной 
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жизни вьетнамского народа, уделяя особое внимание информации о возможности 

сотрудничества и инвестиций, а также туристических достопримечательностях 

Вьетнама.  

Помимо официалных веб-сайтов, информационные агенства СРВ ещё 

используют Facebook с целью охвата большей аудитории. Однако, в данный момент, 

у них пока небольшое количество подписчиков (например: страница «Вьетнамское 

Информационное Агентство» имеет чуть меньше 2 тыс. подписчиков, а «Нанзян 

Онлайн» или «Голос Вьетнама» – их лишь несколько сотен). Тем более, в самой 

популярной социальной сети в России – ВКонтакте отсутсвуют их деятельность. 

Заключение 

Несмотря на разнообразную активность вьетнамского правительства в 

продвижении своей народной дипломатии, её эффективность на практике в 

сотрудничестве с Россией все ещё остаётся дискуссионной темой. На сегодняшний 

день,  молодое поколение немногое знает о Вьетнаме. Может оно и знает о 

географическом положении, религии, известных личностях (Хо Ши Мин), 

государственном устройстве СРВ, но ему сложно разбираться в вопросах нынешней 

экономической ситуации страны, её истории или традициях.  Однако, у россиян все 

ещё есть «положительные коллективные представления о вьетнамцах как 

дружелюбной, трудолюбивой нации, способной отстоять свою независимость». 

Результаты народной дипломатии не будут получены сразу, но народная 

дипломатия приносит результаты только в долгосрочной перспективе. Вьетнам 

пытается улучшить свой имидж в мировом обществе, расширяя свое присутствие в 

многополярном мире, ища международную поддержку в защите суверенитета и 

привлекая совокупные ресурсы для национального развития. 
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РОССИЯ-ВЬЕТНАМ-АСЕАН: 

ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Колдунова Екатерина Валерьевна – Ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО 

МИД России, кандидат политических наук, доцент кафедры востоковедения 

МГИМО 

 

 
 

Аннотация: в представленной статье характеризуется современное состояние 

отношений России и АСЕАН и роль в них Вьетнама как особого партнера 

Российской Федерации, отмечаются вызовы, с которыми сталкивается народная 

дипломатия сегодня и высказываются некоторые предложения по их преодолению. 

Общий контекст современного этапа взаимодействия России и АСЕАН 

В ноябре 2018 г. диалоговое партнерство России и АСЕАН было выведено на 

уровень стратегического. Решение об этом было принято на саммите Россия-

АСЕАН в Сингапуре, который посетил президент Российской Федерации В.В. 

Путин. К этому времени официальные отношения России и Ассоциации 

насчитывали более двух десятилетий и характеризовались в целом отлаженными 

каналами взаимодействия, к которым относились регулярные встречи на высшем 

уровне и такие форматы, как Совместный комитет сотрудничества Россия-АСЕАН, 

Совместный планово-распорядительный комитет Россия-АСЕАН, Финансовый 

фонд Диалогового партнерства Россия-АСЕАН.  

В условиях глубокого кризиса в отношениях России со странами Запада после 

событий 2014 г. на Украине «поворот на Восток» воспринимался многими 

представителями российской политической элиты и экспертных кругов как 

насущная необходимость. В данном контексте Ассоциация и ее участники 

представляли собой естественных партнеров для диверсификации российской 

внешней политики в Азии, поскольку укрепление отношений с АСЕАН позволило 

бы продемонстрировать, что азиатский вектор российской политики не представляет 

собой одностороннюю зависимость от Китая. Ни одна из стран АСЕАН, невзирая на 

давление со стороны США, официально не присоединилась к санкциям против 

России. 

Роль Вьетнама в гуманитарных контактах России и АСЕАН 
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Взаимодействие России и Вьетнама с 2012 г. квалифицируется обоими 

сторонами как отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. По 

сравнению с остальными странами-участницами Ассоциации их характеризует 

гораздо более интенсивная динамика контактов на высшем уровне и более плотная 

ткань гуманитарного взаимодействия, обусловленная образовательными и деловыми 

контактами.  

Между двумя странами ведется стратегический диалог на уровне заместителей 

министров обороны, работают межправительственные комиссии по ВТС, торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Россия и Вьетнам 

сходятся в оценках многих стратегических вопросов, связанных с необходимостью 

формирования в АТР полицентричной международной системы, которая бы 

основывалась на общих принципах обеспечения безопасности и не допускала бы 

сохранения разделительных линий в регионе. Россия официально поддерживает 

полное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, 

принятой в 2002 г. Китаем и странами АСЕАН, и скорейшее подписание Кодекса 

поведения между ними, который предположительно сгладит остроту противоречий 

по поводу спорных островов в ЮКМ, претензии на которые выдвигают Китай, 

Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней. 

Россия и Вьетнам реализуют уникальные двусторонние проекты в 

экономической сфере. Так, на территории Вьетнама в нефтегазовой области 

действует совместное предприятие Вьетсовпетро. В России работают компании 

Русвьетпетро (с 2008 г. ведет разработки месторождений углеводородов на 

территории Ненецкого автономного округа) и «Газпромвьет» (в Оренбургской 

области и Ямало-Ненецком автономном округе). Компания «Новатэк» планирует 

строительство терминала по приему сжиженного природного газа во вьетнамской 

провинции Биньтхуан. В поддержку этих планов официально высказались в 

сентябре этого года В.В. Путин и Нгуен Фу Чонг. В 2015 г. было подписано и с 2016 

г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийской 

экономической комиссией и Вьетнамом, пока что единственное соглашение такого 

рода между ЕАЭС и одной из стран Юго-Восточной Азии. По данным Пью Ресерч 

после кризиса 2014 г. жители Вьетнама по-прежнему сохраняли крайне позитивные 

представления о России (75% рассматривали Россию в положительном ключе). Для 

сравнения этот же показатель в случае Малайзии составлял 30%, Филиппин – 44%, 

Индонезии – 28%. [Sorkes 2015]. 

Двусторонние отношения России и Вьетнама при этом не лишены целого ряда 

сложных вопросов. К ним, в частности, относится «исчерпаемость» исторической 

памяти о братских отношениях времен «холодной войны», к которой стороны по-

прежнему апеллируют, осознавая, тем не менее, необходимость ее конвертации в 

более прагматические формы сотрудничества. Сохранение Россией нейтральной, не 

артикулирующей однозначно осуждение Китая, позиции по Южно-Китайскому 

морю также не устраивает Вьетнам. Отдельной проблемой остается стагнация 

двусторонних мегапроектов. Так, в 2016 г. был заморожен проект сооружения 

первой АЭС во Вьетнаме (формально по экономическим причинам), соглашение о 

строительстве которой было подписано в ходе визита Д.А. Медведева во Вьетнам в 

2010 г. Вместо этого стороны предпринимают попытку создать во Вьетнаме с 

российской помощью Центр ядерной науки и технологий. Из-за санкций в 
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отношении России, затрудняющих процесс получения экспортной выручки 

осуществляющими проект строительства ТЭС «Лонг Фу-1» «Силовыми машинами», 

проблемным оказался и этот проект.  

Вызовы для народной дипломатии в условиях пандемии и практические 

рекомендации 

В условиях пандемии коронавируса нового типа произошло кардинальное 

сокращение и прерывание огромного количества человеческих контактов, в том 

числе между Россией и Вьетнамом. Текущая ситуация пока что не создает 

возможностей для успешного развития ранее опробованных форм молодежной, 

культурной, научной и в целом народной/ публичной дипломатии (молодежных 

форумов, двусторонних общественных мероприятий и т.п.).  

Приостановка авиасообщения между многими странами затруднила в том числе 

и прямые образовательные контакты. Несмотря на то, что представителям Вьетнама 

традиционно выделялось значительное число стипендий на обучение в Российской 

Федерации (965 стипендий в 2020 г. [Внуков, 2020]) режим дистанционного 

обучения, ставший вынужденной мерой в карантинных условиях, к сожалению, 

лишает студентов прямых контактов со страной пребывания, непосредственного 

восприятия ее культуры и социальной динамики. 

В этих условиях и учитывая возможность сохранения ряда ограничений и в 

ближайшие годы имеет смысл подумать о новых форматах взаимодействия, 

включая: 

Разработку краткосрочных и долгосрочных совместных образовательных 

проектов (включая языковые курсы), которые могли бы реализовываться совместно 

Россией и Вьетнамом с использованием новых технологий дистанционного 

образования, 

Поощрение совместных научных исследований, координация и реализация 

которых могла бы происходить в онлайн-форматах, 

Разработку совместных культурных проектов, реализация которых была бы 

возможна с использованием интернет-технологий, 

Обсуждение и реализацию новых моделей организации туризма с учетом 

коронавирусных ограничений. 
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На фото в центре Колдунова Екатерина Валерьевна – модератор круглого стола 

№ 3 «Идеологические и стратегические задачи народной дипломатии в 

современных условиях». Ведущий эксперт Центра АСЕАН МГИМО МИД России, 

кандидат политических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО 
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ИНТЕГРАЦИЯ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДВФУ И ДРУГИХ ВУЗАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 

В РОССИЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Нгуен Ань Нам – Специалист Международного департамента ДВФУ, старший 

преподаватель кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института – Школы 

региональных и международных исследований ДВФУ 

 

 
Нгуен Ань Нам – выступление на круглом столе № 3 «Идеологические и 

стратегические задачи народной дипломатии в современных условиях» 

 

Дальневосточный Федеральный Университет является одним из ведущих 

вузов Российской Федерации, с целью, поставленной президентом Путиным в 2020 

году в рамках V Восточного экономического форума, и заключающейся в том, что 

Дальневосточный федеральный университет развивается как один из опорных 

центров общего образовательного пространства Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Это также объясняет огромное количество иностранных студентов в ДВФУ. В 

настоящее время в ДВФУ обучается порядка 3500 иностранных студентов из 74 

различных стран всего мира, в том числе и студенты из Социалистической 

Республики Вьетнам. 

До 2011 года в ДВФУ вьетнамские студенты обучались только по контракту. 

Большинство из них - студенты, семьи которых в настоящий момент живут и 

работают во Владивостоке. Число таких студентов также не велико. 

С 2011–2012 учебного года, университет принимает на обучение вьетнамских 

студентов, выигравших конкурс на обучение иностранных граждан в Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. С тех пор 

число вьетнамских студентов, поступающих в ДВФУ, стремительно растет. На 

данный момент вьетнамские студенты проходят обучение по всем уровням высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и по различным 

дисциплинам, большинство из которых — это филология и языкознание, 

юриспруденция, экономика, судостроение. 
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Количество вьетнамских студентов в ДВФУ с 2011 г. 

 

Хотя количество вьетнамских студентов, ежегодно поступающих в ДВФУ, 

ещё невелико по сравнению с общим количеством вьетнамских студентов, 

обучающихся в Российской Федерации, это первые шаги в развитии дальнейшего 

сотрудничества. Университет осуществляет непрерывную работу по привлечению 

иностранных студентов, и есть надежда, что число вьетнамских студентов будет с 

каждым годом только увеличиваться. Для ДВФУ обучение вьетнамских студентов в 

университете также является одним из первозначных интересов и приоритетов 

международного сотрудничества в области образования. 

Что касается иностранных студентов в целом и вьетнамских студентов в 

частности, то приезжая на учебу в Российскую Федерацию, они сталкиваются со 

множеством трудностей, особенно при интеграции в совершенно иную 

образовательную и культурную среду. 

В первую очередь, что касается языка, большинство студентов, приезжающих 

на обучение в ДВФУ не владеют русским языком и должны проходить языковую 

годичную подготовку в Центре русского языка и культуры при университете. После 

1 года языковой подготовки, новые студенты официально зачисляются на обучение 

по специальности. Годовая языковая подготовка по русскому языку — это совсем 

немного и также все еще недостаточно для студентов для комфортного изучения 

специальности. Поэтому, большинство студентов испытывают большие трудности в 

понимании уроков, выполнении заданий на первом курсе вуза. 

Чтобы решить эту проблему, мы также приняли меры поддержки студентов. 

Ежегодно проводятся круглые столы с целью мониторинга ситуации: оценки 

текущей среды и уровня, выявления конкретных проблем студентов. Это крайне 

важно для оказания своевременной поддержки. В то же время, студенты, которые 

прибыли ранее, могут также поделиться своим опытом обучения с новыми 

студентами, включая студентов, изучающих русский язык и специализированные 

предметы. Этот механизм поддержки, который мы называем «наставничество» или 

«тьюторство», когда старшекурсники помогают адаптироваться только что 

поступившим ребятам, хорошо прижился в среде вьетнамского студенчества в силу 

культурных особенностей. 
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Мы также организуем встречи, экскурсии, обеды и т.д. между вьетнамскими и 

российскими студентами, чтобы создать условия для вьетнамских студентов для 

практического общения, практики русского языка с носителями языка, сделать 

среду общения интернациональной, комфортной для обмена опытом и общения. 

Вероятно, это важный канал связи, который поможет вам применить полученные 

знания языка на практике. Благодаря этому процессу мы видим, что эффект от 

языковой практики очень велик, студенты учатся более активно, усваивают новые 

слова и, что наиболее важно, становятся более смелыми в общении с носителями 

языка. 

С точки зрения культурной интеграции это большая проблема, и сделать это 

совсем непросто даже для студентов, долгое время проживающих в России. Общая 

застенчивость и неуверенность вьетнамского народа вызывают трудности у 

вьетнамских студентов при интеграции в культуру. 

В ДВФУ есть специализированное обучение вьетнамскому и вьетнамскому 

языкам. В среднем ДВФУ ежегодно принимает около 15 российских студентов для 

изучения вьетнамского языка. Связь и обмен между этими студентами и 

вьетнамскими студентами также позволяет студентам помогать друг другу изучать 

русский и вьетнамский языки. В то же время, это также является благоприятным 

условием, которое помогает вьетнамским студентам постепенно сближаться с 

россиянами, их характером; сближаться с конкретными личностями и людьми, 

постепенно приближаться к русской культуре. Прямой контакт с российскими 

студентами, изучающими вьетнамский язык, также является самым низким шагом 

на пути к тому, чтобы помочь вьетнамским студентам стать более уверенными и 

смелыми в общении. 

Вьетнамские студенты принимают участие в жизни и деятельности 

Вьетнамского культурно-образовательного центра ВИ-ШРМИ. Наши студенты 

активны во всех культурных мероприятиях, проводимых Центром в ДВФУ и городе: 

в олимпиадах по русскому и вьетнамскому  языку, в памятных мероприятиях, 

посвященных Хо Ши Мину (гостиница «Версаль»), открытие скульптурной 

композиции Хо Ши Мину в сквере на ул. Борисенко. Вьетнамские студенты вместе 

с русскими учащимися приняли участие в торжественной церемонии открытия 

памятнику всемирно известной Катюше и исполнили песню «Катюша» на 

вьетнамском и русском языках. Кроме того, вьетнамские студенты участвуют в 

мероприятиях, которые проводит Приморское краевое общество дружбы с 

Вьетнамом. Так, например, они принимали активное участие в вечере «Путешествие 

в страну дракона и феи», организованном в Приморской краевой публичной 

библиотеке имени А.М. Горького. Были исполнены вьетнамские песни и 

презентовано вьетнамское национальное платье «ао зай». Все это свидетельствует о 

мягком и гармоничном вхождении вьетнамских студентов, обучающихся в ДВФУ и 

других вузах г. Владивостока не только в российское студенческое сообщество, но и 

в российское общество в целом. 

В ДВФУ школа всегда создаёт условия для деятельности в сфере культурного 

обмена, а также поддерживает интеграцию иностранных студентов. Поэтому 

университет регулярно организует программы для иностранных студентов, такие 

как День межнационального студенческого единства в ноябре каждого года, День 

первокурсника, День скворца. Это даёт вьетнамским студентам возможность не 
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только познакомиться с мировыми культурами, но и продвигать вьетнамскую 

культуру среди друзей из других стран. 

Живя и обучаясь во Владивостоке, вьетнамские студенты ДВФУ и МГУ им. 

Невельского не только сосредоточены на учебе или общении с однокурсниками, но 

и активно участвуют в активной деятельности, в частности, города Владивостока и 

Приморская края в целом. Под руководством Генерального консульства Вьетнама 

во Владивостоке, Вьетнамской ассоциации в Приморском крае, Вьетнамского 

культурного центра при ДВФУ студенты также активно участвовали во многих 

совместных мероприятиях и общественных мероприятиях. Ежегодно проводятся 

крупные культурные мероприятия, такие как конкурс «Океанское пение», «День 

рождения города», «День Победы», Олимпиада на знание русского языка ... 

культурно-дипломатические мероприятия, организованные Генеральным 

консульством Вьетнама во Владивостоке, с участием вьетнамских студентов. Это 

участие всегда было высоко оценено российской стороной, был даже танцевальный 

коллектив Uyen Thao – Dong Nhi (Uyên Thảo – Đông Nhi) занявший первое место на 

Международном конкурсном фестивале для детей, молодежи и семьи. 

Приморье – это особый регион, в котором сочетаются две культуры: азиатская 

и европейская, и он является мостом с Азией в стратегии движения на восток, 

инициированной президентом России Путиным. Именно таким образом, культурные 

мероприятия в целом в Приморье и в частности во Владивостоке всегда 

привлекательны для иностранных студентов, а также являются хорошей 

возможностью для вьетнамских студентов, чтобы общаться, изучать культуру и 

интегрироваться в местную жизнь. 

Среди методов обучения и культурной интеграции прямое участие в жизни 

местного населения, вероятно, является наиболее эффективным и быстрым. Многие 

вьетнамские студенты ДВФУ смело выбрали этот метод. Некоторые студенты 

договорились с русскими семьями, чтобы жить в формате «Homestay». Таким 

образом, студенты будут непосредственно «впитывать» русскую культуру через 

повседневные занятия, фиксируя мельчайшие детали. Кроме того, этот метод 

вызывает большой интерес у студентов, заинтересованных в изучении культуры, 

помогая студентам не только лучше понять традиционную русскую культуру, но и 

предоставляя прекрасную возможность практиковать язык, повышать 

эффективность обучения по возвращении в университет. 

В целом, поддержка студентов в интеграции в российскую жизнь и общество 

была осуществлена достаточно хорошо и дала положительные результаты. Однако 

есть некоторые специфические проблемы, которые необходимо решить следующим 

образом: 

- В обучении: школа должна способствовать и поощрять учащихся к участию 

в научных конференциях и проектах. Практические уроки в конце семестра 

проводятся на заводах, в компаниях и имеют более практический характер. 

- В других мероприятиях: школа и город организуют множество конкурсов, 

обмениваются знаниями, искусством и спортом среди иностранных студентов, 

помогая студентам обмениваться культурными аспектами, оказывая помощь в 

пропаганде, рекламе города о русской культуре для иностранных студентов. 

Хочется отметить, что опыт Приморского края в интеграции вьетнамского 

студенчества в российское общество может быть масштабирован и для других 
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регионов, ведь он является важным механизмом в формировании качественных 

условий для образования и жизнедеятельности. Тем не менее, несмотря на 

преимущества ввиду географической и культурной близости наших народов, а 

также уже действующую во Владивостоке инфраструктуру поддержки процесса 

интеграции, наш потенциал еще реализован пока не на полный максимум, и мы 

планируем улучшать текущие механизмы, а также искать новые. В частности, мы 

стали вести работу через фокус-группы вьетнамских студентов разных форм и 

уровней обучения и планируем использовать на практике полученные результаты. 
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«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 

И РЕСУРС ПОДДЕРЖАНИЯ ДОВЕРИЯ, 

ВЗАИМНОГО ПОНИМАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ СТРАНАМИ И НАРОДАМИ 

 

Лычкань Леонид Петрович – доцент кафедры Менеджмента Московского 

гуманитарного университета, преподаватель Национального института бизнеса, 

Международного юридического института, кандидат экономических наук, юрист 

 

 
 

Современный мир в условиях «нового мирового порядка» во многом 

характеризуется динамично развивающимися изменениями, нестабильностью, 

неопределенностью и сложностью. Современный мир и жизнь человека стали 

выдвигать к самому человеку, носителю индивидуального начала, к его действиям и 

всему тому, что связано с формированием его личности, новые, очень высокие 

требования, которые раскрываются в социальных отношениях, когда им – 

человеком, усваивается социальный опыт взаимодействия людей в обществе и в 

вопросах социальной справедливости, когда он – человек, включается в систему 

многочисленных общественных связей, когда определяется место и роль человека в 

многообразии форм его жизнедеятельности в условиях цифровых трансформаций. 

 

Цифровая экономика 

деятельность (в том числе хозяйственная), в которой ключевым фактором 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

деятельности (хозяйствования) позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов деятельности – производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг, «народной дипломатии» 

 

Цифровая трансформация 

процесс, связанный с преобразованиями структур, форм и способов 

определенных видов деятельности, с изменением целевой направленности таких 

видов деятельности, с широкомасштабным использованием цифровых и 
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информационно-коммуникационных технологий с целью повышения их 

эффективности и конкурентоспособности 

 

Б.Н.Чичерин в свое время говорил, «В гражданском обществе находится 

главный центр человеческой свободы». 

Естественно, значительное влияние на становление человека личностью, 

свободной и равной в своих достоинствах и в своих правах, оказывают условия его 

жизни – материальные и духовные, основанные на нравственных принципах, на 

социальной справедливости, которые сложились в государстве. 

Под воздействием таких условий и формируются индивидуальные, 

специфические особенности и отличительные черты человека, его способности, его 

физическое и духовное развитие, происходит усвоение определенных знаний как 

формы существования и систематизации результатов его - человека, познавательной 

деятельности, возникают навыки, умения и опыт его практической деятельности в 

широком многообразии социальных ролей. 

Человек 

общественное существо (живое существо, субъект общественно-исторической 

деятельности), обладающее разумом, сознанием, даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия производства и пользоваться ими в процессе 

общественного труда 

 

Общественные связи 

формы взаимодействия и реализации взаимных потребностей, целью которых 

является информирование общественности, населения, СМИ о решениях, 

принимаемых государством для обеспечения социального взаимодействия, развития 

общественных отношений и их значении для экономики, политики, ожидаемых 

последствиях 

 

Социальная справедливость 

совокупность обобщенных и связанных между собой нравственных оценок 

общественных отношений; обеспечение каждому минимального и гарантированного 

уровня и качества жизни; обеспечение информацией; право на труд; доступ к 

достижениям культуры; обеспечение равенства возможностей в образовании и 

профессиональном обучении; общечеловеческие социальные идеалы; состояние 

социального обеспечения в целом 

 

Да, государства, в нынешних условиях, в тех или иных обстоятельствах или 

случаях, не всякий раз могут быть или являться единственным представителем 

гражданского общества на международной арене и во многих иных 

внешнеполитических намерениях. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о полицентричном 

мире, отмечал, что «это не является панацеей от проблем, не укрепляет 

стабильности. Требуется создание механизмов разрешения острых противоречий, 

формирование устойчивых коммуникаций на всех уровнях международных 

отношений, которые выступали бы демпфером дестабилизирующих колебаний 
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всего комплекса межгосударственных отношений. В этом нам видится главная 

миссия общественной дипломатии». 

Но, неизменным остается желание людей планеты жить в мире, сотрудничать 

в различных сферах межгосударственной и межрегиональной деятельности, 

устанавливать деловые контакты и взаимопонимание, постоянно поддерживать и 

развивать дружественные связи. 

 

 «Народная дипломатия» 

уникальный инструментарий неофициальных контактов людей, общественных 

организаций (международная деятельность общественных организаций, учреждений 

образования, науки, культуры, местного самоуправления, деловых кругов, частных 

лиц): 

- направленных на развитие и укрепление дружественных отношений и связей 

государств и народов; 

- способствующих улучшению взаимоотношений, взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- формирующих благоприятный морально-политический климат в отношениях 

между государствами; 

- способствующих лучшему пониманию культуры, традиций и особенностей 

жизни людей разных стран (многообразная деятельность по взаимодействию с 

гражданским обществом зарубежных стран); 

- способствующих расширению международных общественных связей 

государств 

 

Дружба 

устойчивые взаимоотношения между государствами и народами, в основе 

которых лежит симпатия, общность интересов, взаимная привязанность, взаимное 

уважение, взаимопонимание, взаимопомощь, выработанные в процессе 

многовекового социального взаимодействия людей 

 

Международное сотрудничество 

взаимодействие нескольких участников в сфере взаимных интересов и 

взаимосвязанной деятельности (совместные действия) по согласованию своих 

позиций, по координации действий, по поиску решения общепризнанных и 

общезначимых проблем, по принятию взаимоприемлемых решений, по 

сглаживанию конфликтов 

 

Иформация 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

 

Учитывая тематику нашей конференции о роли «народной дипломатии» в 

развитии российско-вьетнамских отношений, нами был проведен анализ и оценка 

обширного информационного материала (БЕЗ ПРИВЯЗКИ К КОНКРЕТНЫМ 

ПУБЛИКАЦИЯМ ИЛИ АВТОРАМ), раскрывающего деятельность «народной 

демократии» в целом, с многочисленными составляющими и особенностями 

деятельности институтов общественной дипломатии, что позволило выделить 
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наиболее реальные направления деятельности в развитии российско-вьетнамских 

отношений и сформировать конкретные предложения для активного использования 

этих направлений и аспектов деятельности в расширении и углублении связей 

между народами России и Вьетнама в условиях цифровых трансформаций по 

идеологическим и стратегическим задачам «народной дипломатии» в работе 

Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы». 

 

Идеология 

система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических, 

философских взглядов, общественно значимых идей, ценностей, представлений, 

которые отвечают интересам и устремлениям человека, осознаются и оцениваются 

отношения людей к действительности 

 

Идеологическая задача 

система взглядов, интересов, идей, действий и средство разрешения 

социальных, расовых, национальных, религиозных, политических и иных 

противоречий 

 

На наш взгляд, идеологическую задачу «народной дипломатии» как систему 

взглядов, интересов, идей, действий, как средства разрешения социальных, расовых, 

национальных, религиозных, политических и иных противоречий в условиях 

современной действительности, необходимо постоянно связывать: 

- с обеспечением деятельности обществ дружбы по реализации политики 

государства в области идеологии среди населения России, Вьетнама и 

международной общественности; 

- с развитием гражданского общества наших государств; 

- с укреплением международного сотрудничества и взаимодействия 

общественных организаций России и Вьетнама; 

- с умением научиться находить и внедрять продуманные и ответственные 

компромиссы для привлечения внимания общества и разрешения наиболее сложных 

социально значимых проблем разного характера; 

- с формированием мироощущения и мировоззрения социума; 

- с содействием интеграционным процессам и межцивилизационному диалогу 

человечества в целом; 

- с формированием обоюдного стремления людей к взаимопониманию, к 

международному гуманитарному сотрудничеству, к развитию межнационального и 

межрелигиозного согласия, дружбы, взаимопонимания между народами. 

Хотелось бы выделить высказывания выдающихся людей прошлого и 

настоящего, в частности, 

К. Маркса: «Идеи никогда не могут выводить за пределы старого мирового 

порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей 

требуются люди, которые должны употребить практическую силу», 

В. Ленина: «Не история, а именно человек, действительный, живой человек – 

вот кто делает все это, всем обладает и за все берется», 

нашего современника, Александра Кочнева: «Ничто так не воодушевляет 

людей, как общая цель, общая мечта. Это скорее сила, идущая от сердца, и очень 
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мощная сила. Источником может быть идея, если она достаточно притягательна. 

Чтобы зажечь сердца людей, идея теряет абстрактность. Она делается ощутимой и 

зримой, как нечто реально существующее. В жизни общества мало сил, 

сопоставимых с силой общей мечты». 

 

Стратегия 

результат обобщенного определения долговременного курса действий, 

направления действий, характера действий по выбору комплекса целей и решению 

соответствующих задач с документированием потребностей в изменениях свойств 

объекта (системы), с формированием целостного видения и ответственной 

реализацией изменений объекта (системы) в интересах совместной (коллективной) 

деятельности и деловых отношений 

 

Стратегическая задача 

деятельность, направленная на получение планируемого результата с учетом 

перспективы долговременного развития реальных отношений между государствами 

и народами 

 

На наш взгляд, стратегическую задачу «народной дипломатии» как 

деятельности, направленной на получение планируемого результата с учетом 

перспективы долговременного развития российско-вьетнамских отношений в 

условиях современных цифровых отношений, необходимо постоянно связывать: 

- с потребностями как внутреннего, так и внешнего развития наших стран; 

- с содействием укреплению симпатий к нашим странам; 

- с возможностями способствовать реализации конкретных государственных 

целей, осознавая, при этом, свои собственные ценности и интересы, относясь 

терпимо и с пониманием к ценностям и интересам другой стороны; 

- с хорошо сформулированными долговременными задачами, которые должны 

обладать рядом свойств: быть конкретными; поддаваться измерению; быть 

уместными; соответствовать ситуации; быть реалистичными; иметь четкие 

ориентиры отношений; 

- с нормализацией и гармонизацией межэтнических, межрелигиозных и 

межгосударственных отношений; 

Знаменитая советская балерина Ольга Лепешинская говорила, что «задача тех 

обществ, которые уже созданы в Советском Союзе, и тех, что еще создаются, 

всемерно содействовать осуществлению благородной цели - объединению всех 

людей доброй воли, населяющих земной шар». 

Вовлеченность неравнодушных людей в определение дальнейшего вектора 

развития человечества актуальна и в настоящее время. 

- с увеличением возможностей международного муниципального 

сотрудничества, поскольку именно эта сфера народной дипломатии, которая делает 

возможным прямые отношения между народами, основанные на безусловном 

равенстве и взаимном уважении, на решении практических, жизненных вопросов, 

затрагивающих повседневные интересы миллионов людей, отношения, в конечном 

счете ведущие к конструктивному диалогу носителей различных культур, языков, 

традиций и нравов. 
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Укрепление связей между городами, районами, сообществами (как диалог 

территориальных образований), способствует стабилизации системы 

мироустройства в целом, гармонизации подходов к решению любых сложных задач 

и разрешению существующих противоречий между народами, обрамляет самые 

разнообразные форматы взаимодействия между странами, народами, отдельными 

личностями. 

- с работой в молодежной среде, чтобы повысить уровень компетенции нашей 

молодежи, сформировать толерантные отношения к представителям других 

народов, повысить интерес молодежи к культуре других народов; 

- с возможностями взаимодействия некоммерческих организаций стран с 

организациями-партнерами; 

- с недопущением игнорирования национальных и конфессиональных 

особенностей наших стран; 

- с увеличением возможностей использования институтов гражданского 

общества со структурами государства в России и Вьетнаме, с профессиональным 

сообществом, с бизнесом; 

- с необходимостью значительного увеличения использования 

правоприменительной практики в отношениях государств; 

- с упрочением мира и взаимопонимания народов, развитием дружбы и 

всестороннего сотрудничества между народами России и Вьетнама; 

- с активной популяризацией внешней и внутренней политики России и 

Вьетнама; 

- с активным выстраиванием эффективных коммуникаций народов России и 

Вьетнама для реализации международных проектов. 

Да, мир меняется, возникают и складываются общественные силы – «народная 

дипломатия», значимость и деятельность которых нужна для того, чтобы мировое 

сообщество получило больше объективной информации о работе таких 

общественных организаций, о том, как «народная дипломатия» осуществляет поиск 

надежных, морально-этических и политических точек соприкосновения государств 

и народов, поиск опорных точек в сохранении мира между странами и народами, но 

цель которую реализует Ассоциация «Общество российско-вьетнамской дружбы» 

как конкретный, конечный, желаемый результат, те задачи которые решает 

Ассоциация «Общество российско-вьетнамской дружбы» как предписанная 

деятельность, которая должна быть выполнена установленным способом в 

определенные сроки, та миссия которую выполняет Ассоциация «Общество 

российско-вьетнамской дружбы» как некая отправная точка, которая определяет 

цель существования российско-вьетнамских отношений: 

- должны оставаться неизменными; 

- должны наполняться все новым и новым содержанием; 

- должны способствовать укреплению международного сотрудничества; 

- должны быть направлены на самое широкое взаимодействие общественных 

организаций России и Вьетнама; 

- должны служить благородному делу развития дружбы, сотрудничества, 

взаимопонимания между народами России и Вьетнама. 

Именно так и будет! 
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Желаю всяческих побед, значимых и результативных, «народной дипломатии» 

во всех внешнеполитических намерениях наших стран и народов, желаю побед 

нашей Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы»: 

- в осуществлении совместных переговоров; 

- в диалогах; 

- в различного рода обсуждениях проблем и вариантов их решения; 

- в поддержке всякий раз конкретных действий представителей гражданского 

общества России и Вьетнама в конкретном регионе наших стран; 

- в осуществлении проектов, связанных с правами человека, с экономикой, 

образованием, культурой, наукой, техникой, с реализацией программ содействия 

развитию конструктивного взаимодействия государств России и Вьетнама и 

многими иными направлениями и сферами; 

- в вовлечении «народной дипломатии» во все сферы жизни гражданского 

общества; 

- в донесении человеческих ценностей до сознания людей других культур и 

цивилизаций в формах, посредством которых эти ценности, на которых базируется 

мировоззрение народов, могли быть наилучшим образом поняты, приняты и 

поддержаны; 

- в установлении гармоничных и стабильных отношений между государствами 

Россией и Вьетнамом в социальной, политической, экономической, правовой, 

международной и иных сферах. 
 

Предложения в итоговые документы 

- продолжить работу по обеспечению деятельности обществ дружбы по 

реализации политики государств в области идеологии среди населения России, 

Вьетнама и международной общественности; 

- распространять наиболее важные вопросы укрепления международного 

сотрудничества и взаимодействия общественных организаций России и Вьетнама; 

- активнее использовать и внедрять системно продуманные и ответственные 

компромиссы для привлечения внимания гражданского общества стран и 

разрешения наиболее сложных социально значимых проблем разного характера; 

- оказывать содействие неправительственным организациям в формированием 

мироощущения и мировоззрения социума; 

- содействовать интеграционным процессам и межцивилизационному диалогу 

человечества в целом; 

- формировать обоюдное стремление людей к международному 

гуманитарному сотрудничеству, к развитию межнационального и межрелигиозного 

согласия, дружбы, взаимопонимания между народами. 

- расширить спектр мероприятий, содействующих укреплению симпатий к 

нашим странам; 

- совершенствовать возможности по реализации конкретных государственных 

целей, осознавая, при этом, свои собственные ценности и интересы, относясь 

терпимо и с пониманием к ценностям и интересам другой стороны; 

- активнее реализовывать сформулированные долговременные задачи, 

которые должны обладать рядом свойств: быть конкретными; поддаваться 
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измерению; быть уместными; соответствовать ситуации; быть реалистичными; 

иметь четкие ориентиры отношений; 

- активизировать работу по нормализации и гармонизации межэтнических, 

межрелигиозных и межгосударственных отношений; 

- активнее вовлекать неравнодушных людей в определение дальнейшего 

вектора развития российско-вьетнамских отношений; 

- совершенствовать возможности международного муниципального 

сотрудничества (именно эта сфера народной дипломатии делает возможным прямые 

отношения между народами, основанные на безусловном равенстве и взаимном 

уважении, на решении практических, жизненных вопросов, затрагивающих 

повседневные интересы миллионов людей, отношения, в конечном счете ведущие к 

конструктивному диалогу носителей различных культур, языков, традиций и 

нравов). 

- оказывать содействие укреплению связей между городами, районами, 

сообществами (как диалог территориальных образований), способствующих 

стабилизации системы мироустройства в целом, гармонизации подходов к решению 

любых сложных задач, к разрешению существующих противоречий между 

народами; 

- активнее осуществлять работу в молодежной среде, чтобы повысить уровень 

компетенции нашей молодежи, сформировать толерантные отношения к 

представителям других народов, повысить интерес молодежи к культуре других 

народов; 

- активнее развивать возможности взаимодействия некоммерческих 

организаций стран с организациями-партнерами; 

- обеспечивать координацию органов власти и дипломатических инициатив по 

недопущению игнорирования национальных и конфессиональных особенностей 

наших стран; 

- обеспечивать возможности использования институтов гражданского 

общества со структурами государства в России и Вьетнаме, с профессиональным 

сообществом, с бизнесом; 

- совершенствовать механизмы значительного увеличения использования 

правоприменительной практики в отношениях государств; 

- распространять через СМИ популяризацию внешней и внутренней политики 

России и Вьетнама; 

- содействовать активному выстраиванию эффективных коммуникаций 

народов России и Вьетнама для реализации международных проектов. 
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Лычкань Леонид Петрович – доцент кафедры Менеджмента Московского 

гуманитарного университета, преподаватель Национального института бизнеса, 

Международного юридического института, кандидат экономических наук, юрист 

– выступление на круглом столе № 3 «Идеологические и стратегические задачи 

народной дипломатии в современных условиях» 
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РОЛЬ НКО В УКРЕПЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ВЬЕТНАМА. ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОЖИВАЮЩИХ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

Снегов Андрей Михайлович – генеральный директор Международного 

общественного фонда защиты человеческого достоинства и безопасности 

 

 
На фото справа Снегов Андрей Михайлович – выступление на круглом столе № 3 

«Идеологические и стратегические задачи народной дипломатии в современных 

условиях» 

 

Вьетнам – один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения опираются на 70-

летний опыт тесного взаимодействия. Основополагающие юридические документы 

международного сотрудничества России и Вьетнама это: Договор об основах 

дружественных отношений (1994 г.) и Декларация о стратегическом партнерстве в 

XXI веке (2001 г.). Подтверждением взаимной заинтересованности в развитии и 

углублении двустороннего сотрудничества является то, что в 2019–2020 гг. 

проводятся «перекрестные» Год России во Вьетнаме и Год Вьетнама в России, 

приуроченные к 25-летию Договора об основах дружественных отношений.  

Важную, роль в двустороннем сотрудничестве играют Российские 

Неправительственные (некоммерческие) организации (НПО). Деятельность 

иностранных НПО во Вьетнаме приветствуется Правительством этой страны. Для 

координации взаимодействия с иностранными НПО и оказания помощи в их работе 

в 1989 г. во Вьетнаме был создан Координационный комитет народной помощи, а 
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также Комитет по делам иностранных НПО, находящийся в непосредственном 

подчинении премьер-министра страны. Интерес вьетнамского государства к 

иностранным НПО был вызван, в том числе, желанием перенять опыт, которым 

обладают такие организации для реализации важных для Вьетнама проектов. 

Систему взаимодействия неправительственных организаций (НПО) разных 

стран для достижения определенных целей называют общественной или «народной» 

дипломатией. Народная дипломатия дополняет и позитивно влияет на 

межгосударственные связи, открывает дополнительные возможности для решения 

проблемных вопросов и укрепления всестороннего взаимовыгодного 

сотрудничества. В последнее время возможности и влияние народной дипломатии 

значительно возросли,  не даром, все чаще её называют «мягкой силой» которая 

активно влияет не только на развитие культурных, социально-гуманитарных и 

экономических связей, но и на политическое равновесие целых стран. Но, все-таки 

основной задачей работы большинства НПО, составляющих основу народной 

дипломатии, это развитие международного социально-гуманитарного 

сотрудничества.  

Одним из активных участников народной дипломатии является 

Международный общественный фонд защиты человеческого достоинства и 

безопасности, который работает, в том числе и во Вьетнаме. Эта страна выбрана не 

случайно, поскольку первый Президент и учредитель нашего Фонда летчик-

космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко, известный и 

уважаемый человек во Вьетнаме, он летал в космос вместе с первым Вьетнамским 

космонавтом Фам Туаном и был награжден Золотой Звездой Героя Вьетнама и 

Орденом Хо Ши Мина.  

В течение 15 лет велась совместная социально-гуманитарная деятельность 

нашего Фонда с аналогичными структурами Вьетнама, также оказывалось 

содействие коммерческим структурам наших стран в налаживании совместных 

бизнес-контактов.  

На основании проведенного анализа, была выявлена дополнительная 

социальная проблема, требующая решения. В не столичных городах многих стран, в 

том числе во Вьетнаме, в течение длительного времени проживает большое 

количество российских граждан, часто с семьями и детьми. Потребность в 

социально-психологической адаптации и обучении детей российских граждан очень 

высокая. Родители не собираются эмигрировать во Вьетнам, поэтому 

заинтересованы, чтобы их дети были ближе к России, проходили обучение и 

дополнительное образование на русском языке и в соответствии с Российскими 

стандартами. Для решения данной задачи в конце 2018 года в структуре Фонда был 

создан Центр социально-психологической адаптации соотечественников, 

проживающих за рубежом. В качестве «пилотного» проекта, для практической 

отработки направления, во Вьетнаме было создано Представительство нашего 

Фонда в курортном городе Муйне, где проживает большое количество российских 

семей, в том числе с детьми дошкольного и школьного возраста.  

Представителем Фонда во Вьетнаме и руководителем «пилотного» проекта 

стала Миляева Марина, которой была разработана международная социально-

просветительская программа «Психолого-педагогическая поддержка российских 

семей, длительное время проживающих за рубежом». Эта деятельность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%BE_%D0%A8%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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соответствует и основным направлениям межгосударственного взаимодействия 

России и Вьетнама и Федеральному закону РФ  «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», в котором 

обозначены следующие задачи: «…способствуют сохранению соотечественниками 

знания русского языка и родных языков народов Российской Федерации, созданию 

условий для их изучения и употребления для обучения…» 

Данная программа осуществляется дипломированными специалистами – 

педагогами и психологами, внештатными сотрудниками-волонтерами Фонда, 

которые в основном являются пенсионерами, имеющими большой опыт работы в 

образовательных учреждениях, и в настоящее время проживают во Вьетнаме. 

Важным фактором является организация регулярного общения русских детей, 

являющаяся частью их социально-психологической адаптации и поддержания 

дистанционных контактов с Россией (национальные традиции, совместные 

праздники, игры, культура общения и др.). 

В настоящее время в Центре занимаются около 30 российских детей 

школьного и младшего школьного возраста. Отзывы от детей и их родителей самые 

положительные, есть перспективы развития данного направления и расширения его 

деятельности, в частности поступают просьбы по организации групп детей 

дошкольного возраста, с целью их подготовки к последующему обучению в России 

или в данном Центре. В настоящее время, идет согласование с несколькими 

российскими школами о ведении совместной деятельности по осуществлению 

дистанционного образования в русской школе в Муйне, с выдачей соответствующих 

государственных образовательных документов.  

Поскольку советская и Российская система образования хорошо известна во 

Вьетнаме и высоко ценилась во всем мире, вьетнамские специалисты контактируют 

с преподавателями «русской школы», особенно с пенсионерами, которые имеют 

большой опыт преподавания в советских школах. Некоторые родители вьетнамских 

детей также стали интересоваться возможностью устроить своих детей для изучения 

русского языка и получения возможности общения с русскими детьми.   

Данная деятельность является одним из практических направлений 

деятельности Фонда по защите достоинства и прав российских детей и их 

родителей, проживающих длительное время за рубежом. Опыт создания 

аналогичных Центров можно тиражировать в иных странах, в которых проживает 

большое количество Российских семей, а также примером создания аналогичных 

центров в России для адаптации вьетнамских детей из семей проживающих 

длительное время в нашей стране. 

Российско-вьетнамское сотрудничество в сфере образования служит 

укреплению растущего взаимовыгодного социально-гуманитарного, 

экономического и культурного сотрудничества между двумя странами, как в этапе 

сегодняшнего времени, так и на длительную перспективу. 
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На фото слева направо: Снегов Андрей Михайлович, Лычкань Леонид Петрович и 

Бабурин Сергей Николаевич 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

КАК ИНСТРУМЕНТ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Петошина Елена Ивановна – заместитель руководителя проекта Конференции 

«Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений» 

 

 
На фото справа налево: Петошина Елена Ивановна – заместитель руководителя 

проекта Конференции «Роль народной дипломатии в развитии российско-

вьетнамских отношений» и её помощник Косточко Ксения Денисовна 

 

За популярностью народной дипломатии стоит простая вещь – ее питают 

высшие ценности, свойственные человеку: желание жить в мире, безопасности, в 

добрососедстве с другими народами, стремление к справедливости и 

самосовершенствованию. Народная дипломатия – это простое общение обычных 

людей и организаций из разных стран, которые стремятся углубить 

взаимоотношения между народами для лучшего понимания культуры и традиций, а 

также развивать взаимовыгодное сотрудничество. В такой дипломатии, без 

политических и юридических ограничений ученые, деятели искусства и культуры, 

бизнесмены, религиозные деятели, молодежные, туристические и спортивные 

организации, обычные люди, все они, как независимые и неофициальные 

представители гражданского общества, могут представлять государство на 

международной арене, принимая участие в различных культурных, научных, 

образовательных, экономических проектах: (форумах, симпозиумах, конференциях, 
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съездах, фестивалях, ярмарках, выставках, конкурсах, спортивных мероприятиях и 

т.д.). Исходя из этого можно уверенно сказать, что реализация проектной 

деятельности на международном уровне, является эффективным инструментом 

народной дипломатии, которую в современных условиях необходимо поддерживать 

и развивать на государственном уровне. 

В качестве примера приведу результаты реализации проекта, проходившего в 

период с 03.10.2019 г. по 25.12.2019 г. за счет грантовых средств Министерства 

просвещения Российской Федерации, в котором автор доклада являлся одним из 

организаторов. 

Цели проекта «Международный конкурс чтецов русской классической 

литературы «И в каждой строчке вдохновенье»: 

- Популяризация в России и за рубежом русской классической литературы как 

части великой национальной культуры, донесение до сознания отечественных и 

зарубежных участников Конкурса ее глубокого гуманистического смысла – 

уважение к человеку, благородство, нравственную чистоту, отвращение к пошлости, 

стремление быть активным гражданином, готовность к самопожертвованию. 

- Продвижение и укрепление позиций русского языка как основы культурного 

и образовательного единства народов Российской Федерации, эффективного 

международного общения, популяризация в зарубежных странах русского языка, 

российского образования и культуры. 

При достижении поставленных целей были решены следующие задачи: 

- укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и 

образовательного пространств в мире; 

- создание условий для творческого саморазвития участников Конкурса, для 

развития художественного вкуса, для формирования навыков эмоционального 

отклика на художественное слово и развития эстетического вкуса; 

- повышение качества информационной, консультативной, методической, 

творческой поддержки целевой аудитории: 

 соотечественников, проживающих за рубежом и не утративших связей с 

русской культурой;  

 билингвов разного возраста и разного уровня владения языком; 

 преподавателей русского языка и литературы;  

 разновозрастных субъектов образовательной деятельности, 

интересующихся русской культурой, изучающих русский язык и литературу;  

 актеров и инициаторов продвижения и поддержки русского языка и 

культуры в поликультурном мире. 

- оказание организационно-методической поддержки зарубежным учебным 

учреждениям (школам, университетам, учебным центрам и т.д.) в которых 

осуществляется преподавание русского языка; 

- привлечение дополнительных иностранных участников для проведения 

мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, образования и 

культуры России; 

- содействие совершенствованию условий для укрепления и расширения 

присутствия русского языка, российского культурного и образовательного 

пространства в иностранных государствах; 

- повышение интереса к русской классической литературе, постижение 



182 
 

духовно-нравственного потенциала «литературы вопросов», формирование 

представлений о «загадочной русской душе» и русской ментальности; 

- демонстрация сакрального отношения к слову в русской философии и 

культуре на примере образцов русской классики; 

- познание «тайны» русской лексики и грамматики, объяснение ментальной 

связи мелодики русской речи, сочетающей в себе камерность, интимность, 

певучесть, с открытостью и «широтой» русской души, соотносимых с необъятными 

просторами России. Знакомство с национальными «брендами»: птица-тройка, край 

березового ситца, колокольный звон; синеокая страна, дремучие леса, Волга-

матушка; Енисей-батюшка и др.; 

- создание условий для развития способности актеров к эстетическому 

восприятию поэтического, прозаического и драматургического текстов и 

ознакомление их с лучшими произведениями русской классики от М.В. Ломоносова 

до И. Бродского; 

- формирование и развитие навыков декламации, стимулирование творческих 

потенций в личностном осознании, читательской интерпретации и сценическом 

воспроизведении художественного текста с учетом пантомимически-речевого 

рисунка образа. 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках реализации проекта 

были выполнены следующие работы: 

Проведен комплекс мероприятий направленных на продвижение, сохранение и 

поддержку интереса к изучению русского языка и литературы, русской культуры в 

России, Юго-Восточной Азии, а также в других странах Дальнего Зарубежья и СНГ. 

что соответствовало заявленной Актуальности реализации проекта. 

Поддержан интерес к прочтению и творческой интерпретации великих 

произведений из золотого фонда русской классики на русском языке, что 

способствовало сближению и укреплению культурно-образовательных связей 

между странами, а также возрождению интереса соотечественников и лиц 

иностранного происхождения к более глубокому проникновению в духовно-

нравственные поиски общечеловеческих ориентиров в эпоху постмодернизма и 

аксиологических трансформаций в языковом сознании молодежи.  

Участие в конкурсе представителей различных национальностей и культур 

обеспечило обмен информационно-консультативной, методической информацией в 

ходе проведения национальных и региональных творческих конкурсов чтецов, что 

представляется чрезвычайно значимым в условиях необходимости формирования 

позитивного восприятия русского языка, русской культуры и образования за 

рубежом. 

 Выполнение проекта способствовало сохранению и возрождению интереса к 

русской классике в условиях умаления достоинств русской культуры. 

Международный Конкурс чтецов был приурочен к 110 юбилею со Дня рождения 

жанра «звучащего слова». Открытие зарубежными читателями культурно значимых 

имен русской поэзии, прозы, драматургии расширяет их представления о духовно-

нравственных ориентирах разных возрастных групп, что способствует укреплению и 

расширению международного сотрудничества в сфере образования и культуры в 

странах Дальнего и Ближнего Зарубежья, демонстрирует привлекательность 

получения образования в Российской Федерации, дает возможность применять на 
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практике знания о социальных, культурных, исторических реалиях прошлого, 

настоящего и будущего. Данные результаты способствовали достижению 

заявленной Социально-общественной значимости реализации Международного 

конкурса чтецов русской классической литературы «И в каждой строчке 

вдохновенье». 

Созданы дополнительные условия для возрождения престижа чтения как 

индикатора интеллектуального роста личности, творческого саморазвития 

участников, в воспитании личности на лучших образцах русской классики, развитии 

художественного вкуса, в бережном отношении к слову. Данные результаты 

способствовали достижению заявленной научно-педагогической значимости 

выполнения проекта. 

Научно-методическое обеспечение рекомендаций для участников Конкурса 

позволило сформировать читательские компетенции и повысить исполнительское 

мастерство, овладеть основами ораторского искусства. Мировоззренческий 

потенциал русской классической литературы XIX века послужил целям обогащения 

воспитательного процесса, предоставил уникальную возможность активно влиять на 

развитие подрастающего поколения силой художественного слова, воспитывать у 

молодежи «чувства добрые» в духе великих гуманистических идей и традиций 

русской классики. 

По итогам проекта были получены следующие результаты: 

В результате проведенных рабочей группой мероприятий по созданию 

интернет-платформы Конкурса с возможностью онлайн-регистрации из любой 

точки мира, широкой рассылки информационных писем сотрудникам организаций, 

представляющим русский язык за рубежом, на официальном сайте Конкурса было 

зарегистрировано 22 732 участника (планируемый результат 20 000). За первые 2,5 

месяца работы сайта Конкурса его посетило около 393 000 человек. Для 

привлечения зарубежных конкурсантов были задействованы 57 модераторов 

конкурса из 31 страны, в результате чего в Интернет-туре Конкурса приняло участие 

929 иностранных граждан. Организаторами конкурса было получено 2748 

видеороликов из 65 стран для участия в Интернет-туре Конкурса (планируемый 

результат 250). Данные показатели говорят не только о росте интереса к русскому 

языку и литературе среди представителей всех возрастных групп из России, Китая, 

стран Дальнего Зарубежья и СНГ, но и об успешном опыте создания в рамках 

реализации данного проекта, культурно-образовательного пространства, 

объединяющего представителей разных национальностей, религий и культур в их 

стремлении соприкоснуться с литературным наследием России. 

Разработано образовательное, научно-методическое сопровождение Конкурса, 

включая методические рекомендации, информационно-консультационные 

материалы, видеоматериалы, позволяющие сформировать читательские 

компетенции и повысить исполнительское мастерство, овладеть основами 

ораторского искусства. 

На официальном сайте Конкурса проведено 20 вебинаров по отбору текстов 

художественной литературы для декламации с учетом возрастных, национальных 

особенностей и личностных предпочтений участников (вебинары находились на 

сайте Конкурса в течение всего периода его проведения); создан видеоканал 

«Обломов» с литературными этюдами, репортажами о жизни и творчестве поэтов и 
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писателей; проведены установочные методические семинары и тренинги 

ораторского мастерства; размещено 12 подкастов с практическими рекомендациями 

по выразительному чтению и созданию художественного образа, что позволило 

обеспечить возможность для развития способности участников Конкурса к 

эстетическому восприятию поэтического, прозаического и драматургического 

текстов, их анализу и конкурсному чтению. 

Для участников заочного Интернет-этапа конкурса были организованы 

выездные лекции по истории литературы, консультации, тренинги и мастер-классы 

по актерскому мастерству, сценической речи и художественному чтению: «Русская 

литература в контексте культуры», «Образ России в литературе и культуре», «Свое» 

и «Чужое» в русской концептуальной картине мира», «Культура декламации: голос, 

мимика, жесты», «Быть чтецом легко!». В ходе выездных мероприятий были 

заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями 

данных стран и налажены дополнительные контакты с преподавателями русского 

языка и модераторами данного проекта из Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины, 

Эстонии и ряда иных стран.  

Данные мероприятия позволили выявить, изучить и обобщить проблемы 

восприятия и сценической интерпретации произведений русской классики, создать 

условия для творческого саморазвития участников, а также укрепить и расширить 

международные связи с профессионалами (преподавателями-русистами, 

специалистами в области русского языка и литературы в России и за рубежом) и 

иными участниками пропаганды (продвижения) русского языка и литературы. Эти 

работы создали дополнительные возможности для дальнейшего внутрироссийского 

и международного сотрудничества в сфере образования и культуры. 

В результате Интернет-тура Конкурса в финал прошли 30 участников из 14 

стран мира, которые были приглашены в Москву для участия в финале Конкурса. 10 

участников Интернет-тура, по результатам открытого голосования на сайте 

Конкурса, получили электронные сертификаты «Приз зрительских симпатий». 

Остальные участники (2707 человек) получили именные сертификаты участников 

Международного конкурса чтецов русской классической литературы «И в каждой 

строчке вдохновенье».  

Членами рабочей группы Конкурса и привлеченными волонтерами был 

проведен комплекс работ по организации приезда участников финального тура 

Конкурса в Москву. Были выполнены организационные работы по подготовке 

проведения финального тура (встреча и размещение участников, подбор и 

подготовка залов для проведения запланированных мероприятий, проведение 

информационного сопровождения, организация работы жюри финального тура, 

подготовка гала-концерта, приглашение зрителей, гостей и т.д.). 

18 декабря 2019 года в Москве был проведен финал Конкурса, по итогам 

которого членами профессионального жюри были выявлены лучшие номера по 

номинациям. Членами жюри стали преподаватели русского языка и литературы, 

деятели культуры и искусства, в том числе специалисты, работающие с иностранной 

молодежью. В этот же день состоялся запланированный Круглый стол ««Когда б вы 

знали, из какого сора растут стихи…», в котором активное участие приняли 

участники Конкурса. 
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19 декабря 2019 года был проведен гала-концерт «Из России…с любовью!» 

при участии приглашенных артистов и музыкантов. На гала-концерте были 

скомпилированы выступления победителей финального тура Конкурса и творческие 

выступление приглашенных артистов.  

На официальном сайте Конкурса размещены: запись финала, гала-концерт и 

фильм обо всех этапах конкурса. Данные мероприятия позволили создать условия и 

благоприятную среду для знакомства участников с лучшими произведениями 

русской классики и творческого саморазвития участников, а также развития их 

художественного вкуса и повышения интереса к изучению русского языка и русской 

классической литературы. Особенно значимо это было для иностранных 

участников. 

Таким образом, результаты реализации проекта доказывают, что 

организаторам Конкурса удалось популяризировать и актуализировать в России и за 

рубежом интерес к русскому языку и русской классической литературе как 

неотъемлемой части истории и культуры России в целом. Количество, география и 

активность участников Конкурса говорит о том, что в мире существует запрос на 

погружение в русскую культуру. Особенно важным это становится в эпоху 

глобализации, когда стираются границы и исчезает самобытность народа. Следует 

отметить, что проявлен большой интерес к Конкурсу среди бывших 

соотечественников, проживающих за рубежом, для них подобные мероприятия 

являются одной из немногих возможностей поддерживать связь с Россией и 

знакомить с русской культурой своих детей. 

 Создан комплекс инструментов (сайт, подкасты, вебинары, информационно-

консультационные и методические материалы), создана сеть Российских и 

зарубежных модераторов. Все это позволяет продолжить работы по эффективной 

пропаганде русского языка и русской классической литературы после завершения 

проекта. 

В современном мире существует ряд важнейших социальных и 

педагогических проблем, основными из которых являются переизбыток 

информации, зачастую недостоверной, неумение молодыми людьми критически 

мыслить и работать с первоисточниками, а также установка на эгоцентризм. Именно 

поэтому регулярное проведение подобных международных конкурсов становится 

особенно важными, так как при его реализации происходит прямое общение людей 

разных национальностей и культур, обмен консультативной и методической 

информацией. Всемирно известная русская литература, которая несет в себе 

глубокий гуманистический смысл, уважение к человеку, благородство, 

нравственную чистоту, отвращение к пошлости, не только развивает личности 

участников конкурса, но и содействует формированию позитивного образа России и 

ее народа. Русский язык и русская классическая литература при проведении 

подобных мероприятий становятся не только частью международного культурного 

наследия, но и становятся действенным инструментом укрепления дружбы и 

сохранения международной стабильности. 

Полученные отзывы о проекте подтверждают значимость выполненных 

работ и сводятся в предложение о необходимости продолжения проведения данного 

и подобных проектов. В ходе реализации проекта созданы полноценная 

техническая, методическая и информационная базы для дальнейшего 
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перспективного продвижения данного проекта и других проектов на 

международном уровне. Многие участники проекта подружились и продолжают 

общаться. Проект объединил большое количество людей, укрепил дружбу между 

участниками из различных стран мира. Каждый участник проекта стал, по сути, 

народным дипломатов в своей стране и можно с уверенностью сказать, что: 

«Реализация проектной деятельности на международном уровне является 

эффективным инструментом народной дипломатии». 

В развитии двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом 

Ассоциация «Общество российско-вьетнамской дружбы» делает акцент на 

гуманитарное сотрудничество, то есть связи в области образования, культуры, 

туризма и народной дипломатии. Отрадно, что, несмотря на кардинальные 

изменения в мире в последние десятилетия, гражданское общество наших стран по-

прежнему испытывает интерес к культуре, искусству, повседневной жизни друг 

друга. Очевидно, что этот настрой нужно поощрять и поддерживать, а в план 

совместных мероприятий обществ дружбы России и Вьетнама включать больше 

новых проектов по обмену, содействовать контактам и, в конечном счете, дружбе 

детей, молодежи и студентов России и Вьетнама. 

 

 
Регистрация участников конференции  

На фото слева направо: Снегов Андрей Михайлович, Петошина Елена Ивановна, 

Бабурин Сергей Николаевич и курсанты пожарно-спасательного колледжа 

«Инфолайн» 
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ. 

КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО 

И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И ВЬЕТНАМОМ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Бельская Ольга Вячеславовна – филолог МГУ, общественный деятель по работе 

с соотечественниками во Вьетнаме, провинция Кхань Хоа, «Русский голос Нячанга» 

 

Сегодняшняя жизнь диктует нам новые правила и развитие народной 

дипломатии между странами станет тем фундаментом, на котором люди смогут 

построить новые качественные взаимоотношения между народами. 

Нашу страну связывает со Вьетнамом многолетняя дружба и сотрудничество, 

в январе мы праздновали 70 лет установления дипломатических отношений. 

Все эти годы мы шли рука об руку вместе с вьетнамским народом. 

В те далекие годы мы всегда все делали вместе: 

- вместе боролись с иностранной агрессией, 

- вместе учились, тысячи студентов приезжали в нашу страну, чтобы стать 

первоклассными специалистами, 

- вместе трудились, восстанавливая разрушенный войной Вьетнам, 

- вместе строили социализм. 

Когда наступили глобальные изменения в мире, каждая из наших стран 

переживала свое развитие по-своему. Но заложенные основы взаимопонимания и 

помощи между нашими народами остаются тем мостом, который соединяет нас и по 

сей день. 

И сейчас в новых условиях развития мы хотим, чтобы наша дружба только 

крепла, наше сотрудничество только развивалось вперед, чтобы наше партнерство 

становилось все более прогрессивным. 

Прекрасная тема для сегодняшнего семинара – Народная Дипломатия. 

По своей сути каждый человек, приезжающий за границу становится 

народным дипломатом, потому что он представляет свою страну и его поступки 

влияют на восприятие всей страны в целом. Мы все здесь на конференции – 

народные дипломаты, мы собрались, чтобы сделать нашу жизнь на планете мирной 

и спокойной, создать новые проекты, открыть новые направления для 

сотрудничества. 

Если мы разовьем и усилим этот термин, то каждый человек любящий и 

знающий культуру и традиции своей Родины, желающий нести эти знания другим 

людям, другим народам сможет полноправно считать себя Народным дипломатом. 

 2020 год преподнес там сюрпризы, пандемия внесла свои коррективы в жизнь 

людей по всему миру. Мы все стали свидетелями закрытия границ, когда люди 

оказывались изолированными друг от друга. Многие люди испытывали проблемы 

не только с возвращением, но и с жильем, питанием, деньгами. 

Но как раз в этот момент мы стали свидетелями того, как работает народная 

дипломатия, народная инициатива. Люди объединялись, чтобы помогать друг другу. 

Как пример братской помощи и поддержки в Нячанге (провинция Кхань Хоа) 

стихийно создался и развился фонд Благотворительности. 
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Это был центр, куда люди могли прийти, получить помощь, узнать полезную 

информацию, пообщаться с друг другом. Любой нуждающийся мог туда обратиться, 

и никто не встречал отказа. Огромную поддержку этому центру оказывали 

вьетнамские жители, которые приносили бесплатно продукты и готовую еду. 

Больше вклад внес уважаемый житель Нячанга, господин Ле Суан Том, владелец 

знаменитой гостиницы «Галина».  Недаром гостиница названа русским именем. Он 

учился в России, знает русский язык, любит русскую культуру. Его помощь была 

неоценима: на свои деньги он покупал продукты и раздавал нуждающимся, людей 

приглашали на бесплатные обеды и бесплатно оказывали медицинскую помощь. 

Таким образом, пандемия проявилась двойным образом: она закрыла границы 

между странами, но внутри этих границ, люди объединились и стали более чуткими 

друг к другу. 

На этой новой волне взаимовыручки и поддержки мы бы хотели углубить и 

расширить наше дальнейшее сотрудничество и внести новые инициативы. 

Самый важный аспект народной дипломатии – это развитие культуры, обмен 

культурными ценностями между странами. Поэтому создание в Нячанге российско-

вьетнамского культурного центра стало бы новой отправной точкой для укрепления 

наших взаимоотношений. Мы можем заново познакомить молодежь Вьетнама с 

русской культурой, русскими книгами, создать центры русского языка. Это бы стало 

местом притяжения и сближения двух братских народов. Включение в этот центр 

аспектов информационной и правовой поддержки, было бы важным подспорьем для 

русских туристов. 

 
Ольга Вячеславовна Бельская – филолог МГУ, общественный деятель по работе с 

соотечественниками во Вьетнаме, провинция Кхань Хоа, «Русский голос Нячанга» 

– выступление на круглом столе № 3 «Идеологические и стратегические задачи 

народной дипломатии в современных условиях» 
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ИНИЦИАТИВЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО СБЛИЖЕНИЮ МОЛОДЕЖИ РОССИИ И ВЬЕТНАМА 

 

Дихтяр Светлана Васильевна – директор автономной некоммерческой организации 

«Развитие туризма и гостеприимства в современном мире»;  

Глезденева Ольга Владимировна – заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном 

мире», кандидат социологических наук 

 

 
Дихтяр Светлана Васильевна 

 

В статье рассматриваются вопросы сотрудничества молодежи России и 

Вьетнама на примере опыта проведения Летней школы «Постигая Россию: события, 

люди, идеи».  

Ключевые слова: общественная дипломатия, НКО, иностранные студенты, 

работа с молодежью, Летняя школа, «Постигая Россию: события, люди, идеи». 

 

Расширение взаимодействия общественных сил России и Вьетнама создают 

сегодня дополнительные возможности для развития стратегического партнерства 

между двумя странами. Именно инструменты «мягкой силы», способствующие 

укреплению социальной базы сотрудничества, становятся все более 

востребованными в построении международных отношений в современном мире. 

Некоммерческие организации как структуры, гибко и оперативно реагирующие на 

новые социальные вызовы и проблемы, способны стать источником социальных 

инноваций в развитии народной дипломатии, в том числе в работе с молодежью. 

Молодежь – наиболее восприимчивая к социокультурным нормам и 

практикам, динамичная социальная группа. Ее подходы к жизни в ближайшем 

будущем будут определять состояние общества и направления его развития, 

характер взаимоотношений между странами. Студенческая молодежь отличается 

достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости: 

хорошим образовательным уровнем и познавательной мотивацией, высокими 

показателями социальной активности. В связи с этим целесообразно учитывать 

имеющийся потенциал работы с вьетнамскими студентами, обучающимися в 
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России, для развития конструктивных взаимоотношений между Россией и 

Вьетнамом. 

В настоящее время в вузах России обучается около 270 тыс. иностранных 

студентов. Практика показывает, что несмотря на длительный (4–7 лет) период 

пребывания в стране, широкие возможности доступа к российской культуре, работу, 

проводимую государственными и общественными организациями, большинство 

иностранных студентов к моменту окончания обучения имеют весьма 

поверхностные представления о России, слабое понимание ее культурных 

особенностей. Тем не менее исследования и опыт авторов в сфере высшего 

образования показывают наличие у иностранных студентов интереса к истории и 

культуре России, потребности в осознании ее исторической и современной роли.  

Эти обстоятельства послужили основой для разработки и реализации 

автономной некоммерческой организацией «Развитие туризма и гостеприимства в 

современном мире» проекта «Постигая Россию: события, люди и идеи», в котором 

вьетнамские студенты московских вузов приняли самое активное участие.  

Проект включал комплекс просветительских мероприятий историко-

культурной направленности для иностранных студентов вузов г. Москвы и был 

реализован при поддержке Фонда президентских грантов в 2020 г. В рамках проекта 

в течение двух недель прошли лекции по истории и культуре России, встречи с 

государственными и общественными деятелями, представителями культуры, 

общественных организаций, экскурсии по исторической и современной Москве, 

презентации групповых проектов участников. 

Основные мероприятия прошли в формате Летней школы, в которой приняли 

участие 50 студентов, представляющих 21 страну и 19 вузов г. Москвы.  

Среди иностранных студентов, подавших заявку на участие в проекте, 

большего всего (11 %) оказалось студентов из Вьетнама. Анкетирование показало, 

что вьетнамские студенты очень активно общаются между собой, поддерживают 

постоянный контакт, делятся информацией со своими соотечественниками. Они 

предпочитают совместно посещать занятия, проводить досуг, поэтому, как только 

один из участников сообщества получил информацию о проекте, заинтересовался 

ею, он естественным образом привлекал к проекту еще несколько человек.  

Анализ анкет отобранных студентов из Вьетнама привел к выводу, что 

большинство из них очень мотивированы, заинтересованы в изучении истории и 

культуры России, готовы к общению и более глубокому изучению русского языка. 

Культура, природа, язык – это то, что их привлекает и то, что они активно изучают в 

Москве, посещая театры, музеи, парки, городские мероприятия, осваивая городскую 

среду. Одна из студенток в ходе анкетирования написала, что «побывала в Большом 

театре почти 80 раз», и это ее «самое любимое место в Москве».  

Среди основных затруднений в России вьетнамские студенты чаще всего 

называли «общение на русском языке» и «непонимание местных обычаев и 

культуры». Во многом программа Летней школы была направлена как раз на 

решение этих проблем. 

По итогам анкетирования в состав участников Летней школы было отобрано 

12 студентов из Вьетнама (в основном девушек), что составило 24 % от всей группы. 

Предположение, что в этой ситуации вьетнамские студенты будут общаться только 

в своей референтной группе, не оправдалось. Они оказались настолько открытыми, 
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что успешно и с большим интересом общались со всеми участниками проекта.  

Знакомство с вьетнамскими студентами также показало, что невысокий уровень 

владения русским языком у тех, кто только недавно начал его изучать, не 

останавливал их в желании больше узнать о России.  

Качественным результатом проекта стало расширение представлений 

иностранных студентов г. Москвы о ключевых исторических событиях в жизни 

России, ее культурном многообразии, современной жизни столицы и страны в 

целом. Участники отметили улучшение уровня владения русским языком, 

расширение словарного запаса, появление новых социальных и культурных связей, 

коммуникативных компетенций. Об этом свидетельствовали результаты 

наблюдений за взаимодействием участников и результаты их групповой работы. 

Эксперты и наставники проекта отметили, что проект способствовал развитию 

общественной дипломатии и межкультурного диалога, указали на целесообразность 

продолжения и расширения проекта. 

Летняя школа стала хорошей возможностью ближе познакомиться с 

молодыми людьми из Вьетнама, узнать их предпочтения, впечатления о России, 

представления о мире, понять вопросы, которые их волнуют. Простые вещи, 

привычные действия часто иначе воспринимаются представителями другой страны, 

культуры. Так, вьетнамские студенты поделились, насколько непривычным для них 

оказалось московское метро и транспортная система Москвы в целом. Восхищаясь 

подземными дворцами, они, тем не менее, долго осваивались в новом для себя 

пространстве.  

То, что кажется будничным российскому студенту, для иностранцев может 

быть нелегкой задачей, решение которой требует не только времени, но и 

определенных интеллектуальных усилий, эмоциональных затрат. Выявление таких 

аспектов является важным с точки зрения взаимопонимания и эффективной 

адаптации иностранных студентов.  

Взаимодействие вьетнамских студентов с российскими студентами-

волонтерами, лекторами, организаторами в рамках Летней школы позволило лучше 

узнать друг друга. Студенты из Вьетнама оказались очень общительными, они легко 

вливаются в коллектив, поддерживают тесную связь друг с другом, любят 

посмеяться, предпочитают пить кофе, а не чай. Вместе с тем их волнуют и сложные 

вопросы: решение социальных проблем, современные цивилизационные вызовы, 

вопросы общественного блага и социальной справедливости.  

Опыт проведения Летней школы показал, что вьетнамские студенты 

отличаются активностью, позитивным настроем и готовностью к взаимодействию. 

Эти качества – хорошая основа для дальнейшей работы с ними в России, которая 

будет полезна обеим странам. 

Вьетнам традиционно ориентировался на сотрудничество с Россией в сфере 

науки и образования. Более 50 тыс. специалистов с высшим образованием, 

несколько тысяч кандидатов и докторов наук практически по всем отраслям было 

подготовлено для Вьетнама в вузах нашей страны. Эти люди хорошо представляют 

различные сферы российского общества, знают его потенциал, имеют тесные 

межличностные и деловые контакты в России. 

В условиях роста образовательных, миграционных, туристических и других 

потоков и развития межнационального общения в целом общественные организации 
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должны активнее включаться в решение задач адаптации, интеграции прибывающих 

в Россию граждан, развития взаимопонимания с представителями других стран. В 

этой ситуации новые интересные формы работы с иностранной молодежью не 

только будут все более востребованы, но и смогут дать новый толчок для 

расширения и углубления сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 

Опыт проведения Летней школы показал, что сегодня есть возможности для 

организации глубокого и содержательного неформального общения и 

взаимодействия молодежи России и Вьетнама. Проект «Постигая Россию: события, 

люди, идеи» стал не только пространством коммуникации и личностного развития 

для иностранных студентов, источником формирования знаний о России, но и 

площадкой для развития взаимопонимания, диалога, продвижения основ 

сотрудничества, формирования у молодежи образа достойного будущего.  

Работа, начатая АНО «Развитие туризма и гостеприимства в современном 

мире» в рамках проекта «Постигая Россию: события, люди, идеи», будет 

продолжена в новом проекте, поддержанном Фондом президентских грантов, 

«Постигая Россию: культурный полилог» и в других инициативах. Организацией 

рассматриваются варианты реализации подобных инициатив в регионах России, 

проявивших интерес к тематике проекта, в частности в Республике Дагестан.  
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ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«VIETFEST TULA GO 2019» КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВЬЕТНАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА ГОРОДСКОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

Гладкова Ольга Дмитриевна – Директор Института международного образования 

ТУЛГУ, кандидат педагогических наук, доцент; 

Карташова Тамара Дмитриевна – Заместитель директора Института 

международного образования ТУЛГУ, канд. хим. наук, доцент 

 

Введение 

 

В декабре 2019 года при активном участии и содействии  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (далее – ТулГУ) был 

организован и реализован студенческий фестиваль «VietFest Tula Go 2019», 

посвященный проводимому в 2019-2020 годах Перекрестному году России и 

Вьетнама (далее – Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие сотрудники и обучающиеся университетов 

Тулы, а именно: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого (далее – ТГПУ им. Л.Н. Толстого) и ТулГУ, а также представители 

Вьетнамского землячества Тулы. 

Фестиваль проходил в несколько этапов и состоял из спортивного праздника 

на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, увлекательной игры-квеста на территории 

студенческого городка ТулГУ и центральной части города Тулы, а также большого 

гала-концерта, состоявшегося в концертном зале ТулГУ. Финальное мероприятие 

собрало большое количество представителей вьетнамской молодежи, которые 

обучаются в Тульской области.  

 

Описание проблемы 

 

В связи с увеличивающейся в последнее академической мобильностью 

молодежи в мировом масштабе достаточно актуально и остро встает проблема 

межнациональной напряженности, решению которой способствуют два фактора: 

социокультурная адаптация приезжающих в Россию к условиям обучения и 

проживания в РФ, с одной стороны, и воспитание толерантного отношения к ним со 

стороны российского общества, коренного населения, с другой стороны.  

Таким образом, необходимость проведения подобного Фестиваля была 

обусловлена попыткой поиска решения практико-ориентированной проблемы –  

«Каким образом сплотить многонациональное молодежное сообщество, 

обучающееся в РФ, посредством погружения в культурно-образовательную среду?». 

В решении этой проблемы мы старались в первую очередь ориентироваться на 

талантливых, социально-активных молодых людей, которые в будущем смогут стать 

настоящими амбассадорами дружественного диалога культур в своих странах. 

Поэтому проведенный Фестиваль был посвящен не только знакомству с 

историей и культурой дружественных стран (Вьетнам и Россия) в практической 

плоскости, но и поиску решения проблемы укрепления межнациональных 
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отношений в среде учащейся молодежи и продвижения вьетнамской культуры на 

городском и региональном уровнях. 

 

Цели и задачи 

Основной целью Фестиваля как инструмента продвижения вьетнамской 

культуры на городском и региональном уровнях явилось укрепление 

межнациональных отношений в многонациональной студенческой среде в Туле и 

Тульской области. 

Важными субцелями Фестиваля выступили:  

 укрепление дружбы и взаимопонимания между студентами из Вьетнама 

и России, обучающимися в Туле и Тульской области, а также формирование 

толерантной атмосферы для межкультурной коммуникации студентов; 

 развитие культурно-образовательного потенциала вьетнамских и 

российских студентов. 

Для достижения поставленной цели мы определили круг задач, необходимых 

для решения, а именно: 

 Организационно-интеграционная: укрепить и осуществить поиск новых 

форм международного взаимодействия между обучающимися университетов Тулы 

и Тульской области; познакомить жителей Тулы и Тульской области с богатой 

вьетнамской культурой. 

 Культурно-информационная: создать толерантную атмосферу через 

максимальное погружение участников Фестиваля в культурно-образовательную 

среду для межкультурной коммуникации представителей обеих дружественных 

стран. 

 Культурно-образовательная: познакомить многонациональное 

сообщество участников Фестиваля с культурой и традициями народов Вьетнама и 

России. 

 Интеграционная: сплотить многонациональное студенческое 

сообщество на территории Тулы и Тульской области. 

 Информационно-интеграционная: приобщить участников Фестиваля к 

пониманию культуры, традиций, обычаев, языка и менталитета других народов. 

 

Методы реализации 

В попытке достижения поставленной цели и решения сформулированных 

задач мы выступили с предположением, что определенный поэтапный перечень 

действий, конкретизирующийся в методах проведения Фестиваля, позволит нам 

использовать это мероприятие как инструмент укрепления межнациональных 

отношений в многонациональной студенческой среде и продвижения вьетнамской 

культуры на городском и региональном уровнях. 

Принимая во внимание понятийный аспект методологии  педагогического  

исследования (Дуранов, 2014), а также классификацию методов научно-

педагогических исследований (Власова В.Н., Таирова Н.Ю., 2018) в нашей работе 

мы систематизировали методы реализации и объединили их в несколько групп, а 

именно: информационные, организационные, диагностические и квалиметрические 

методы. 

Информационные методы: 
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 Продвижение информации о студенческом фестивале «VietFest Tula Go 

2019», в социальных сетях на русском, вьетнамском и английском языках, 

размещение информации о Фестивале на официальном сайте ТулГУ.  

 Информирование участников Фестиваля и СМИ Тулы и Тульской области 

об итогах проведения Фестиваля. 

Организационные методы: 

 Определение и реализации программы Фестиваля, включающей 

спортивный праздник, проведенный на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

увлекательную игру-квест на территории студенческого городка ТулГУ и 

центральной части города Тулы, а также большой гала-концерт, состоявшийся в 

концертном зале ТулГУ.  

  Привлечение специалистов для продвижения информации о Фестивале в 

СМИ. 

Диагностические и квалиметрические методы: 

 Проведение входного и итогового анкетирования участников Фестиваля 

для выявления и оценки качественных результатов проведения мероприятия, 

обработка результатов. 

 Экспертный отбор материалов для участия в Фестивале, их 

рецензирование и подготовка рекомендаций. 

 

Опытно-экспериментальная работа 

 

Было проведено входное (перед началом Фестиваля) и итоговое (после 

окончания Фестиваля) анкетирование его участников из числа обучающихся 

университетов Тулы и Тульской области для выявления и оценки качественных 

результатов проведения Фестиваля. Была осуществлена обработка результатов по 

методике экспресс-опросника «Индекс толерантности» (Солдатова Г.У., Кравцова 

О.А. и др., 2002). 

Стимульный материал экспресс-опросника составили утверждения, которые 

отражали как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и 

социальные установки в различных сферах взаимодействия. 

В ходе нашей опытно-экспериментальной работы особое внимание уделялось 

этнической толерантности-интолерантности, которые конкретизируются в 

отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической 

группе. На основе материалов экспресс-опросника также проводилась оценка 

осведомленности о культурах дружественных стран. 

В анкетировании принимали участие 30 иностранных обучающихся ТулГУ, 30 

российских обучающихся ТулГУ, 10 иностранных обучающихся Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, всего 70 

человек в возрастной группе 19-27 лет. По итогам проведения Фестиваля и 

обработки результатов анкетирования наблюдался качественный прирост общего 

уровня толерантности на 4 %. 

 

Общие выводы, заключение 
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Полученные результаты имеют явную теоретическую и практическую 

значимость для специалистов в области межкультурной коммуникации и 

социокультурной адаптации иностранных граждан, проживающих и обучающихся в 

РФ, преподавателей высшей школы, работающих с иностранным контингентом, 

педагогов дополнительного образования, работающих с иностранными 

обучающимися по программам довузовской подготовки по русскому языку, 

сотрудников международных служб университетов. 

Опыт реализации Фестиваля говорит о том, что такой формат работы, когда 

применяется поэтапный перечень действий, конкретизирующийся в методах 

реализации мероприятия, позволяет использовать Фестиваль как инструмент 

укрепления межнациональных отношений в многонациональной студенческой среде 

и продвижения вьетнамской культуры на городском и региональном уровнях. Этот 

опыт может применяться не только в Туле и Тульской области и других регионах 

РФ, но и в международном масштабе, что говорит о его тиражируемости.  

Это достигается через представление результатов и опыта реализации 

Фестиваля на ежегодных съездах Ассоциации иностранных студентов, через 

размещение презентаций на сайте «Российское образование для иностранных 

граждан» и на официальных страницах Конференции в социальных сетях, на сайте 

ТулГУ, в СМИ, а также через работу Ассоциаций выпускников российских вузов за 

рубежом. 

 

 
На Конференции шёл синхронный перевод с русского языка на вьетнамский язык. 

На фото специализированная кабина для переводчика в Актовом зале  
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МЕСТО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-

ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 2017-2019 ГОДЫ 

 

Петрунова Евдокия Вячеславовна – студентка 1-го курса магистратуры Санкт-

Петербургского Государственного Университета 

 

 
 

Аннотация статьи: 

В 2010-х гг. активизируется деятельность РФ в Юго-Восточной Азии. Автор 

статьи рассматривает отношения России и Вьетнама, в частности, городов-

побратимов Санкт-Петербурга и г. Хошимина. Автор попытался определить место 

Санкт-Петербурга в развитии российско-вьетнамских отношений в последние годы 

путем анализа городских проектов двустороннего сотрудничества. 

 

Ключевые слова: вьетнамо-российские отношения, двусторонние отношения, 

комитет по внешним связям СПб 

 

Концепция «Поворот на Восток» в российской политике возникла в 2010-е 

годы. В 2012 году, Путин В.В. опубликовал статью в «Уолл-стрит джорнэл», в 

которой он заявил, что Россия будет играть важную роль в делах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Специалисты выделяют ряд причин, положивших начало 

данной стратегии. Считается, что Россия ускорила ее реализацию после 

Украинского кризиса (2013–2014 гг.) и поставила задачу преодоления 

международной политической изоляции после наложения санкций со стороны 

европейских стран из-за присоединения Крыма к России в 2014 г. С учетом бурного 

экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, повышения их 

геополитической роли на международной арене, российскому руководству стала 

очевидна необходимость углубления сотрудничества со странами региона. В данной 

статье акцент будет сделан на двусторонние взаимоотношения России и Вьетнама, в 

частности, городов-побратимов Санкт-Петербурга (далее – СПб) и г. Хошимина. А 

также, автор попытается определить место СПб в развитии российско-вьетнамских 

отношений в последние годы.  
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Российско-вьетнамские отношения имеют давнюю историю. 

Дипломатические отношения между странами официально были установлены 30 

января 1950 г. Советский союз оказывал колоссальную техническую, материальную 

и политическую помощь Вьетнаму в период войны Сопротивления, Вьетнамской 

войны и Китайско-вьетнамского приграничного конфликта. В период с 1965 по 1973 

гг. происходила активная подготовка вьетнамских военных советскими 

специалистами. Кроме того, многие вьетнамцы получали образование в ВУЗах 

СССР. В настоящее время практически в каждой вьетнамской семье можно 

встретить представителя старшего поколения – члена этой семьи или знакомого, 

который обучался или работал в СССР. Однако с момента распада СССР 

интенсивность двусторонних контактов резко снизилась. Это произошло несмотря 

на то, что в 1994 г. между Москвой и Ханоем был подписан Договор об основах 

дружественных отношений. Новый этап, а в 2001 г., в ходе первого официального 

визита в СРВ В.Путина, подписана Декларация о стратегическом партнерстве между 

странами. В 2012 г. отношения были повышены до уровня всеобъемлющего 

стратегического партнерства. С того момента, как российские власти взяли курс на 

Восток, тема взаимоотношений с азиатскими странами вышла на передний план. 

Ярким подтверждением того является проводимая последние два года работа 

правительства Санкт-Петербурга, в частности, работа Комитета по внешним связям 

СПб (далее – КВС) на вьетнамском направлении. С мая 2017 г. КВС активизировал 

системную работу по взаимодействию СПб с СРВ. В особенности, с г. Хошимином, 

с которым они являются городами-побратимами с 1977 г. За 2,5 года СПб посетило 

8 членов Политбюро Компартии СРВ и более 20 членов ЦК Компартии СРВ. За 

2019 год Санкт-Петербург посетило 14 делегаций и было организовано 19 

мероприятий. 

Первым мероприятием в череде последующих значимых событий стала 

встреча сотрудников КВС с руководством Государственной политической 

Академии Хо Ши Мина 19 мая 2017 года. Академия является структурным 

подразделением Центрального комитета Коммунистической Партии Вьетнама 

(далее – ЦК КПВ), центром подготовки высокопоставленных управленческих 

кадров и имеет большой политический вес в СРВ. Встреча была приурочена к дню 

рождения Товарища Хо Ши Мина. Кроме того, накануне в Смольном была 

развернута выставка картин, посвященная вьетнамскому лидеру. Согласно отзывам 

сотрудников вьетнамского посольства, данная встреча повлияла на программу 

пребывания Президента СРВ в РФ, который изменил график поездки, добавив визит 

в СПб. 1 июля 2017 года в Смольном состоялась встреча Губернатора СПб 

Полтавченко Г.С. и Президента СРВ Чан Дай Куанга. 

В октябре 2017 г. Председатель Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким 

Нган посетила СПб. «На полях» 137-ой Ассамблеи Межпарламентского союза в 

Таврическом дворце состоялась встреча Нгуен Тхи Ким Нган с сотрудниками КВС. 

Результатом этой встречи стал первый проект КВС на вьетнамском направлении 

«95-летие первого прибытия тов. Хо Ши Мина (Нгуен Ай Куока) в Петроград», 

получивший одобрение и поддержку Председателя Национального Собрания. 

Кульминационной частью данного проекта было проведения Дней г. Хошимина 17-

19 мая 2018 г., когда СПб посетила официальная делегация КПВ (около 100 

человек) во главе с членом Политбюро ЦК КПВ, Секретарем городского комитета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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КПВ г. Хошимина Нгуен Тхиен Няном. В состав делегации входило руководство г. 

Хошимина и г. Хайфона – городов-побратимов СПб, а также провинции-побратима 

Тханьхоа. В рамках этого проекта был организован Российско-Вьетнамский 

культурно-деловой форум. Работа форума велась по различным секциям: 

научно-техническое сотрудничество, здравоохранение, водоочистка и 

водоотведение. Форум был широко освещен СМИ обеих стран. Данный факт 

демонстрирует всесторонний подход правительства СПб к развитию двусторонних 

отношений.  

В конце июня 2018 г. состоялась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга 

в г. Хошимин, приуроченная к вьетнамской части программы проекта «95-летия 

первого прибытия Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина) в Петроград». В состав делегации 

вошли не только представители КВС, но и петербургские бизнесмены, 

представители медицинских учреждений и технических предприятий. Помимо 

официальных встреч с членами Городского комитета КПВ г. Хошимина, 

представители российской делегации приняли участие в бизнес-форуме, посетили 

городской онкологический центр и ознакомились с предприятиями по водоочистке. 

Кроме того, значимым событием в рамках этого проекта стало подписание 

меморандума о взаимопонимании между Санкт-Петербургским Государственным 

Университетом и Государственным Университетом г. Хошимина при поддержке 

правительства города. В результате этого была возобновлена практика отправки 

петербургских студентов на обучение в университет г. Хошимина.  

В октябре 2018 г. В.В. Путин подписал распоряжение «О проведении Года 

РФв СРВ и Года СРВ в РФ». Санкт-Петербург также вошел в оргкомитет 

перекрестного года и начал интенсивную работу над уже вторым проектом 

«Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя». Кроме того, спустя 2 месяца с 

момента объявления Президентом РФ перекрестного года по инициативе Комитета 

состоялся Первый Российско-Вьетнамский молодежный форум. Открытие Форума и 

его мероприятия привлекли около 500 участников. Таким образом, КВС начал 

расширять двусторонние контакты не только в области политического и 

экономического взаимодействия, но и стал вовлекать в активный диалог молодежь 

двух стран. Данную инициативу КВС можно считать уникальной, так как этот 

Форум стал первым в истории взаимоотношений РФ и СРВ. Впоследствии, идея 

Российско-Вьетнамского молодежного форума была поддержана в Москве, и проект 

приобрел федеральное значение. Последующие два Форума были организованы уже 

Федеральным агентством по делам молодежи РФ и Союзом коммунистической 

молодежи им. Хо Ши Мина. Подобную инициативу правительства СПб следует 

рассматривать как элемент «мягкой силы» в построении двусторонних 

взаимоотношений. Власти города стремятся наполнить свои проекты не только 

политической и экономической повесткой, но и делают упор на культурную 

составляющую. Важно отметить, что руководство КВС активно взаимодействует с 

представителями вьетнамской диаспоры и Комсомольской организации СРВ в СПб. 

Одним из наиболее ярких примеров является участие комсомольцев вьетнамской 

диаспоры в общегородском субботнике в апреле 2019 г. вместе с сотрудниками 

КВС. Таким образом, в последний год наблюдается активное взаимодействие и по 

направлению установки контактов с представителями диаспоры, проживающих в 

городе. 
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В течение двух лет 2018–2019 гг. в СПб проводились многочисленные 

выставки, среди которых: «Боль твоя в моем сердце, Вьетнам», посвященная 

помощи советских военные врачей во времена Вьетнамской войны; «Сокровища 

Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама» в Государственном 

Эрмитаже.  

В настоящее время, на встречах и бизнес-форумах активно обсуждается 

вопрос об организации прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и г. 

Хошимином, а также вопрос о создании Культурно-делового центра г. Хошимина в 

СПб. К моменту написания данной статьи вьетнамская сторона уже определила 

место построения. 

В заключении, следует отметить, что работа правительства Санкт-Петербурга, 

и, в частности, Комитета по внешним связям на вьетнамском направлении ведется 

на основе проектного подхода и характеризуется системностью. Очевидно, что, видя 

проявленную заинтересованность и серьезную настроенность на работу со стороны 

СПб, политическое руководство Вьетнама, которое, по большей части, обучалось в 

Советском Союзе, приняло принципиальное решение об углублении 

взаимодействия с городом. Таким образом, можно констатировать тот факт, что в 

последние два года правительство города вносит значительный вклад в развитие 

российско-вьетнамских отношений. А также, есть основания полагать, что Санкт-

Петербург станет одним из ведущих городов, благодаря которому исполнится 

поставленная Президентом РФ задача об увеличении товарооборота между двумя 

странами до 10 млрд. долларов в ближайшие годы.  

 

 

 

 



201 
 

 
Каждому участнику подарен фирменный пакет Конференции с блокнотом, папкой, 

ручкой, бейджем, буклетом и информационным материалом (программа, проект 

резолюции, сборник метериалов Конференции 2019 года, краткий биографический 

справочник активистов общества российско-вьетнамской дружбы и т.д.)  
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ВОЗМОЖНОСТИ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В УКРЕПЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Халилов Одилшох Улугбек оглы – студент исторического факультета 

Ферганского Государственного Университета 

 

Доклад посвящен роли народной дипломатии в развитии двусторонних 

отношений России и Вьетнама. Из года в год между двумя странами развиваются 

отношения в разных областях, таких как социальная сфера, образование и наука. 

Так, в 2011 г. вьетнамо-российская офтальмологическая клиника, 

функционирующая в Ханое с 2009 г., открыла Центр лазерной хирургии и новые 

кабинеты. За два года работы в этом медицинском учреждении обследовано более 

30 тыс. пациентов. В клинике проведено 2000 операций с применением российских 

передовых медицинских технологий, регулярно организуются благотворительные 

акции для ветеранов войны, школьников и малоимущих семей.    

Как известно, образование – одно из ключевых направлений народной 

дипломатии. В 2014 г. в России обучалось 6000 вьетнамских студентов, из них – 

2000 по межправительственному соглашению РФ – СРВ. Россотрудничество 

занимает основную позицию в рамках направления народной дипломатии. В этом 

году Российский центр науки и культуры в г. Ханое (РЦНК) подготовил для вузов 

особую программу, включающую не только традиционные встречи и презентации 

российских образовательных услуг в спецшколах Вьетнама, изучающих русский 

язык, но и более 15 встреч во вьетнамских образовательных и научных 

организациях.  

Институт языкознания РАН совместно с вьетнамскими коллегами на 

протяжении многих лет ведет изучение языков народов Вьетнама. До 2005 г. было 

проведено 10 лингвистических экспедиций во Вьетнаме, научно описаны 22 языка, 

опубликованы 4 монографии. Для российских ученых изучение этих языков носит 

научный характер, а для вьетнамских ученых имеет и научный, и практический 

интерес в плане решения национально-языковых проблем, создания письменности 

для бесписьменных языков, подготовки кадров для преподавания разных языков. В 

2012 г. завершена работа по составлению уникального фундаментального издания – 

Большого вьетнамско-русского словаря в 2 томах. 

Также особое внимание нужно уделить российским информационным 

агентствам Russia Today (RT), Sputnik, МИА «Россия сегодня», потому что являются 

инструментом укрепления взаимопонимания между народами России и Вьетнама, 

способствуют распространению информации о Вьетнаме в России и о России во 

Вьетнаме. К примеру, открыт редакционный центр Sputnik в Ханое. По словам 

генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева «Sputnik 

рассчитан на ту аудиторию, которая устала от навязчивой пропаганды 

однополярного мира и нуждается в альтернативной точке зрения».  

В частности, официальный представитель МИД Вьетнама г-жа Ле Тхи Тху 

Ханг отметила. Открытие представительства Sputnik во Вьетнаме имеет очень 

важное значение. Сейчас отношения Вьетнама и Российской Федерации имеют 

статус всеобъемлющего стратегического партнерства. Я считаю, что информация и 
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новости Sputnik Вьетнам внесут большой вклад в усиление взаимопонимания между 

нашими народами.  

Следовательно, отношения между Россией и Вьетнамом носят дружественный 

и доверительный характер. При этом роль народной дипломатии велика, потому что 

занимает важное место в продвижении национальных интересов и укреплении 

международных отношений. 
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КУЛЬТУРА СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ: ВЬЕТНАМ В ТВОРЧЕСТВЕ 

СОВЕТСКИХ/РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, 

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ И ХУДОЖНИКОВ 

 

Соколов Анатолий Алексеевич – Институт востоковедения Российской академии 

наук, старший научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании ИВ РАН, Член редколлегии, кандидат филологических наук 

 

 
 

Культурные связи между Вьетнамом и Советским Союзом /Россией являются 

важной составляющей частью межгосударственных отношений, в определённой 

степени они оказывали и продолжают  оказывать влияние на различные стороны 

жизни народов наших стран. Более шести десятилетий произведения 

советских/российских литераторов и деятелей искусства играют большую роль в 

распространении информации и знаний о жизни вьетнамского народа, способствуют 

формированию положительного образа Вьетнама среди населения нашей страны.  

Вьетнамская тема активно вошла в творчество деятелей советской культуры 

после подписания в1954 году Женевских соглашений, которые официально 

завершили долгую и героическую борьбу вьетнамского народа. В  последующее 

мирное десятилетие основное освоение вьетнамской темы происходит в советской  

литературе, главным образом – в документальной, основными авторами которой 

являются журналисты, а жанрами – путевые очерки, заметки, репортажи, интервью. 

Первым советским человеком, вступившим на землю Вьетнама после завершения 

войны против французских колонизаторов, стал известный кинорежиссер-

документалист Роман Кармен. Творческим результатом его поездки стал 

полнометражный художественно-документальный  фильм «Вьетнам» (1955).  

Позже во Вьетнаме побывали  корреспондент газеты «Комсомольская правда» 

Борис Стрельников (книга «Сто дней во Вьетнаме»,1955), корреспондент журнала 

«Огонек» Генрих Боровик (книга «Далеко-далеко»,  1956), известный поэт  Павел 

Антокольский (книга «Сила Вьетнама – Путевой журнал», 1960), прозаик  Владимир 

Солоухин (книга «Открытки из Вьетнама», 1960) и многие другие литераторы, 

которые рассказали об  этой удивительно интересной стране Юго-Восточной Азии,  

её героическом и трудолюбивом народе.  

Уже тогда и позднее благодаря  развивающимся контактам между 

творческими союзами, министерствами культуры двух стран советские писатели, 

художники, кинематографисты стали регулярно посещать Вьетнам. Они не только 
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оказывали практическую помощь своим  вьетнамским коллегам во Вьетнаме, но 

запечатлевали эту страну, её героический народ в военных и трудовых буднях. 

С началом американской агрессии в 1964 году, продлившейся более десяти 

лет, связан новый этап в разработке вьетнамской темы в произведениях 

многонациональной советской литературы. О героизме и несгибаемом мужестве 

вьетнамского народа повествуют книги журналистов, которые пережили 

американские бомбежки в Ханое и Хайфоне, были в разрушенном городе Вине, на 

17-й параллели, прошли по партизанским тропам Южного Вьетнама. Это книги 

очерков журналистов А. Леонтьева «Вьетнам борется» (1965), И. Щедрова «В 

пятнадцати километрах от Сайгона» (1967) и «Гроза над Красной рекой» (1967), И. 

Левченко «Потрогай бомбу рукой» (1968), М. Ильинского «Иду под гремящим 

небом» (1968), А. Васильева «Ракеты над цветком лотоса» (1970),  Е. Кобелева 

«Вьетнам,  любовь и боль моя» (1971) и др. 

Почти одновременно с журналистами на  вьетнамские события откликнулись  

поэты во всех республиках СССР: классик таджикской советской  литературы  

Мирзо Турсун-заде, армянская поэтесса Сильва Капутикян «Война» (1966),  

ленинградец Илья Фоняков, башкирский поэт Мустай Карим. Эти и другие 

произведения писателей многонационального Советского Союза вошли в сборник 

«Солидарность» (1973).  

Большой вклад в художественное воплощение вьетнамской темы принадлежит 

прозаику и поэту Константину Симонову. Он  был давно знаком вьетнамским 

читателям. «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» переводили 

во Вьетнаме с французских переводов ещё во время войны Сопротивления против 

французских колонизаторов. Самое знаменитое его стихотворение «Жди меня»  

зажигало сердца бойцов и выучивалось наизусть, стало одним из самых популярных 

стихотворений в эти годы. Его перевел известный поэт и партийный деятель – То 

Хыу. В одну из поездок в Советский Союз он познакомился и подружился с 

Симоновым. По его приглашению Константин Симонов прилетел в Ханой, когда в 

начале декабря 1970 года, американцы бомбили Северный Вьетнам. Он хотел 

увидеть Вьетнам в огне войны.  

По возвращению на родину Симонов опубликовал книгу стихов «Вьетнам, 

зима семидесятого» (1971), центральное место в ней занимает поэма «Чужого горя 

не бывает». Это самый крупный и самый значительный поэтический памятник, 

воздвигнутый советским писателем в память о вьетнамских воинах, павших за 

родину, он целиком был переведен на вьетнамский язык.  

Другой советский поэт Евгений Евтушенко тоже  неоднократно бывал во 

Вьетнаме, которому посвятил  свою книгу стихов «Дорога номер один» (1972).  

В этих и других произведениях советских поэтов – Михаила Луконина 

(«Обугленная граница», 1968), Давида Кугультинова («Воспоминания, разбуженные 

Вьетнамом», 1969), Евгения Долматовского («Девушка в белом», 1968), Александра 

Николаева («Добро и зло», 1972) – Вьетнам предстает не «снаружи», а «изнутри», 

дано ощущение собственной причастности авторов к событиям в этой стране, 

показана способность  воспринимать чужую боль как свою.  

После освобождения Южного Вьетнама в 1975 году и объединения страны  

вьетнамская тема доминирует в прозаических произведениях советских авторов, 

главным образом, журналистов: Михаила Ильинского «Вьетнам единый – от 
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Каоланга до Камау» (1978), Валериана Скворцова  «Конец дороги мандаринов»  

(1979), Александра  Минеева «Бамбуковая крепость»  (1984), Ильи Фонякова 

«Зеленая ветка Вьетнама» (1989) и т.д. 

В 1979 историк-востоковед Евгений Кобелев  подготовил книгу «Хо Ши Мин» 

–  о жизненном пути и революционной деятельности великого сына вьетнамского 

народа, одного из выдающихся деятелей мирового коммунистического, 

национально-освободительного движения. 

Важным событием в сотрудничестве кинематографистов СССР и ДРВ стал 

художественно-документальный фильм «Вьетнам», который был создан сразу же 

после победа вьетнамского народа весной 1954 года в Дьенбьенфу над войсками 

французских колонизаторов. Над картиной работала группа советских 

кинематографистов: режиссёр Роман Кармен и операторы Евгений Мухин и 

Владимир Ешурин. Вместе с советскими кинематографистами трудились 

вьетнамские операторы и режиссеры, для которых работа над этим фильмом  не 

только замечательной школой профессионального мастерства, но и знаменовала 

начало долгого и плодотворного сотрудничества кинематографистов двух стран.  

Известный советский кинорежиссер Аждар Ибраги́мов с 1959 по 1962 годы, 

по направлению Министерства культуры СССР работал в ДРВ, участвовал в 

создании  национальной Киношколы (ныне Институт театра и кинематографии), где 

преподавал актёрское мастерство и режиссуру. За большой вклад в  подготовку 

национальных кадров для кино  А. Ибрагимов был награждён вьетнамскими 

наградами: Орденом Труда и медалью «Дружба».  

С началом американской агрессии во Вьетнаме появляются советские фильмы 

– прежде всего документальные, – запечатлевшие героическую борьбу армии  и 

самоотверженный труд народа в тылу, помощь СССР братской стране.  Широкую 

известность получил документальный  фильм «Чужого горя не бывает» (1972), 

который создали поэт Константин Симонов и режиссер Марина Бабак. 

Большой вклад в создании документальных фильмов о Вьетнаме внесла 

известный режиссер Екатерина Вермишева:  «Его звали Хо Ши Мин» (1969) – о 

жизни первого президента ДРВ, «Повесть о первой весне» (1973) – о Вьетнаме в 

первую весну после заключения Парижского соглашения в 1973 году, «Война 

окончена – борьба продолжается» (1976) –  о первых днях победы народа Южного 

Вьетнама после свержения марионеточного диктаторского  режима и др. 

О Вьетнаме, одержавшем победу в многолетней борьбе за свою свободу и 

независимость, режиссер Виктор Лисакович в 1975 году снял  

В 1985 году вышел на экраны  первый совместный советско-вьетнамский 

художественный фильм «Координаты смерти», снятый режиссёрами Самвелом 

Гаспаровым и Нгуен Суан Тяном. Основой сюжета стали события, связанные с 

минированием американцами бухты Халонг и северных портов, чтобы лишить 

продовольствия ДРВ.  

В советский период между министерствами культуры,  творческими союзами 

СССР и ДРВ / СРВ существовали тесные и разнообразные связи.  Одними из первых 

представителей советской культуры в эту страну отправились художники.  

В творческой командировке в 1957 году во Вьетнаме побывал и график и 

живописец Николай Афанасьевич Пономарев, который создал серию работ о 

Северном  Вьетнаме.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC)
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 В 1960 году известный советский художник Алексей Петрович Кузнецов был 

командирован на два года в ДРВ для работы в Ханойском художественном 

институте.  За годы, проведенные им во Вьетнаме, художником было написано 

более семидесяти живописных полотен и сделано большое количество рисунков, 

которые демонстрировались на персональных выставках в Ханое (1960-1962), а 

затем в 1963 году в Ленинграде. Часть работ осталась в музеях Ханоя во Вьетнаме 

Правительство ДРВ наградило художника медалью «Дружба», он получил звание 

профессора Ханойской академии художеств, его творчество признано  одним из 

важных культурных достояний Вьетнама.  

По направлению Министерства культуры СССР художник студии 

«Ленфильм»  Василий Никитович Зачиняев  в 1960-1963 годах работал во Вьетнаме, 

в только что созданной Киношколе в Ханое – готовил художников для молодой 

национальной кинематографии. Вернувшись на родину, он выпустил альбом-книгу 

«В  свободном Вьетнаме» (1968).  

В 1967 г. художник Илья Глазунов вместе с корреспондентом газеты 

«Комсомольская правда» Сергеем Высоцким побывал во Вьетнаме. В результате их 

творческого сотрудничества появился альбом «Сражающийся Вьетнам» (1967) с 

рисунками И. Глазунова и вступительным словом С. Высоцкого, а позднее - книга 

«Земля непокоренных» (1970), в которой яркие репортажи журналиста и 

выразительные рисунки художника с документальной точностью воссоздают 

героический облик страны и ее народа.  

Особая вьетнамская страница в советском изобразительном искусстве связана 

с именами двух художников-баталистов из Студии военных художников имени 

М.Б. Грекова – Марата Ивановича Самсонова  и Владимира Ивановича Переяславца. 

В 1966 году они вместе побывали в сражающемся Вьетнаме и провели там более 

месяца.  После этой поездки они выпустили книгу-альбом  «Героический Вьетнам 

борется!» (1968), в которой вошли наиболее значимые их работы. 

В постсоветский период, наступивший после распада Советского Союза в 

1991 году российско-вьетнамские культурные и творческие связи продолжались, но 

уже в более скромном масштабе.  

В новых реалиях российской жизни появилась возможность обратиться к 

темам и проблемам, появилось много документальных материалов, воспоминаний, 

мемуаров советских / российских  журналистов, дипломатов, военных о Вьетнаме и 

вьетнамской войне. В  книге историка и дипломата И.А. Огнетова «На вьетнамском 

направлении» (2007) органично соединились  воспоминания автора, начиная со 

студенческих лет, страноведение, история, исследование международных 

отношений, размышления над прошлым и настоящим советско/российско-

вьетнамских отношений.  

Также большой фактический и интересный материал о Вьетнаме и 

советско/российско-вьетнамских отношениях присутствует в мемуарах журналиста 

Сергея Никитовича Афонина «Жаркие годы» (2007), дипломатов Евгения 

Павловича Глазунова «В дни войны и мира (из записных книжек)» (2010),  

Анатолия Сафроновича Зайцева Вспоминая Вьетнам  (2010). 

Особый пласт художественно-документальной литературы о Вьетнаме 

составляют издания, подготовленные при участии Общества дружбы «Россия-

Вьетнам» и Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%91._%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%91._%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Вьетнаме.   В выпущенной в 2005 году книге «Война во Вьетнаме… Как это было 

(1965–1973)»  описаны события и факты, до настоящего времени мало кому 

известные в нашей стране. В ней е впервые собраны и опубликованы воспоминания 

советских военных специалистов, работавших во Вьетнаме в 1960–1970  годы в 

период боевых действий и оказывавших непосредственную помощь вьетнамскому 

народу в его борьбе против американской агрессии.  

Еще одна книга такого же жанра – «Это незабываемое слово «Льенсо» (2006). 

В  ней собраны воспоминания советских и российских специалистов, работавших во 

Вьетнаме в разные годы – с начала 1950-х и до сегодняшних дней. Среди авторов 

опубликованных материалов – дипломаты и журналисты, строители и геологи, 

военные и ученые.  

В последние годы трибуной для творческих личностей стал Интернет, и на 

различных сайтах публикуются воспоминания, стихи, песни советских военных 

специалистов  о Вьетнаме в годы борьбы против американской агрессии, травелоги 

– записки и дневники российских туристов, путешествующих по этой стране, 

различные видеоматериалы исторического, культурного и этнографического 

содержания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЬЕТНАМ – 

СТРАНА ГРЁЗ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 

Синицын Сергей Николаевич – директор дирекции МГИМО (У)  

 

Инвестиционная система Вьетнама занимает 3 место в АСЕАН с заметным 

ускорением роста объема венчурных инвестиций с 5% в 2018 году и до 17% в 2019 

году, так говорится в отчете инвестиционного фонда ESP Capital и Cento Ventures. 

Ещё 2016 год во Вьетнаме был объявлен «Годом инновационных стартапов». И в 

течение 4 лет экосистема инновационных стартапов в социалистическом Вьетнаме 

прошла путь от стадии зарождения до значимого для всего региона и популярного 

направления. Вьетнам, сохраняя свои традиции и принципы, ныне олицетворяет 

собой процветающее пространство для инвестиционной деятельности. 

Социалистический Вьетнам стал ныне для инвесторов желанной страной грёз. 

Как известно, стартапами называют проекты, представляющие какую-либо 

свежую идею, требующие материальных и иных ценностей для своего воплощения в 

жизнь. Такие проекты (стартапы) воплощаются, как правило, в компаниях с 

короткой историей операционной деятельности. И во Вьетнаме сегодня имеет место 

бум таких проектов. 

Не будет преувеличением отметить, что ныне Вьетнам является одним из 

наиболее быстро развивающихся центров таких инновационных проектов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно отчету инвестиционного фонда ESP 

Capital и Cento Ventures, инвестиционная экосистема Вьетнама занимает 3 место в 

АСЕАН с заметным ускорением роста объема венчурных инвестиций с 5% в 2018 

году и до 17% в 2019 году. Следует отметить, что в течение последнего 

четырехлетнего периода был зафиксирован колоссальный рост общей стоимости 

сделок на 300%, с 205 млн. долл. США до 851 млн. долл. США в 2019 году. Самыми 

привлекательными сферами для инвестиций во Вьетнаме являются сфера финансов, 

образования, технологий, искусственного интеллекта, а также новейшая сфера 

блокчейн-технологий.   

Социализм - не помеха стремительному росту числа инвесторов 

В 2019 году Вьетнам гордится быстрым ростом числа активных инвесторов и 

инвестиционных фондов во Вьетнаме на 50%, где иностранные инвесторы, в 

особенности из Кореи и Сингапура, составили 30%, что отражает почти двукратное 

увеличение активности партнеров страны по сравнению с предыдущим годом. По 

данным годового отчета ESP Capital и Cento Ventures Вьетнам поднялся с позиции 

второй наименее активной экосистемы инновационных проектов (стартапов) среди 

6 крупнейших стран АСЕАН до 3 места в рейтинге, уступая лишь Индонезии и 

Сингапуру.  

Следует отметить самые примечательные инвестиционные сделки: инвестиция 

Temasek, сингапурского фонда национального благосостояния, в компанию VNG в 

размере 29 млн. долл. США, инвестиция в размере 300 млн. долл. США в VNPAY от 

Softbanks & GIC investments, а также инвестиция в размере 100 млн. долл. США в 

компанию МоМо от Warburg Pincus. Сделка с VNG является первой сделкой, 

благодаря которой эта компания получила статус «единорога», частной компании со 

стоимостью, превышающей 1 млрд. долл.  США, в то время как её рыночная 
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капитализации составляет примерно 51 триллион вьетнамских донгов (2,2 млрд. 

долл. США). Это триумфальный результат.  

Социалистический строй во Вьетнаме способствует появлению новых и 

перспективных проектов 

Поскольку во Вьетнаме собраны, воспитываются и поддерживаются 

социалистическим государством  высококлассные технологические таланты, 

качество инновационных проектов здесь больше ни для кого не секрет. В данный 

момент Вьетнам стал обладателем кадрового потенциала, способного производить 

высококачественные инновационные проекты. Выявляя же причины данных 

успехов, следует отметить важную роль университетов, институтов по подготовке 

кадров, а также поставщиков услуг, таких как бизнес-акселераторы, бизнес-

инкубаторы и коворкинг центры. Во Вьетнаме сохранили заботу государства о 

подготовке и воспитании кадров, считая это стратегической задачей сегодняшнего 

поколения.  

Во Вьетнаме от Севера до Юга насчитываются 138 университетов, институтов 

и колледжей, которые организовывают инновационные проекты-мероприятия и 

конкурсы для поощрения предпринимательства, служат платформой для обучения 

студентов и развития у них навыков инициативы создания компаний с нуля. 

Примечательно, что 43 из вышеупомянутых учреждений создали бизнес-

инкубаторы, центры и клубы для оказания долгосрочной поддержки новым 

проектам.  

 Образование во Вьетнаме не бизнес, оно не относится к сфере услуг, а 

является социальной задачей государства. Что касается организаторов подготовки и 

воспитания кадров, их современных форм самоорганизации, то к 2019 году 

насчитывалось 37 бизнес-инкубаторов и 23 бизнес-акселераторов, в основном 

сосредоточенных в Ханое и Хошимине. С каждым годом появляется все больше 

новых экспериментальных площадок, например Saola, новейший бизнес-

акселератор, управляемый 500 проектами (Startups), американской венчурной 

компанией, осуществившей большой объем инвестиций во Вьетнам, а также 

имеющей офис во Вьетнаме. Кроме этого, некоторые акселераторы в конкретных 

областях, таких как сельское хозяйство, туризм, финансовые технологии, особо 

внимательно поддерживаются государством. Появляются всё больше коворкинг 

центров с целью содействия новым инвестиционным проектам. По всей стране было 

открыто 170 коворкинг центров, что поразительно, поскольку является ростом на 

250% по сравнению с 2017 годом.  

Заслуживает внимания тот момент вьетнамского опыта, что связь между 

участниками в экосистеме укрепляется за счет благотворительности государства, а 

через ряд эффективных сетей и сообществ, сформированных в экосистеме, начиная 

с сети бизнес – ангелов, сети менторов. Очень важна и динамика инвестиционных 

проектов в самих сообществах. 

Руководящая роль заботливого государства  

Нет ни тени сомнения в том, что правительство социалистического Вьетнама 

играет конструктивную роль в стимулировании и развитии современной 

экономической системы. Начиная с Закона о передаче технологий, Законе о 

поддержке малого и среднего бизнеса, до указов и постановлений, касающихся 

формирования инвестиционных фондов для новых проектов, а также привлечения 
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иностранных инвесторов, правительство создало правовой коридор, 

обеспечивающий благоприятные условия для вьетнамской системы инновационных 

инвестпроектов. Ключевой политикой в данной сфере была Инициатива по 

созданию экосистемы стартапов во Вьетнаме (известная в разговорной речи как 

Национальная программа 844), направленная на создание основ экосистемы 

посредством финансовой поддержки организациям и создателям экосистемы, чтобы 

помочь им осуществлять важную для предпринимателей деятельность в пределах 

страны.  

Государство во Вьетнаме, являясь внимательной заботливой силой в 

отношении рождающихся новых проектов, делает всё необходимое для их 

свободного творческого становления. 

Важной новой вехой в продвижении инновационной экосистемы Вьетнама 

стали усилия Министерства науки и технологий Вьетнама по проведению 

TECHFEST VIETNAM – ежегодного мероприятия для инновационных стартапов, а 

также по его выводу на международные площадки, такие как США, Корея и 

Сингапур. В прошлом году в TECHFEST приняли участие более 700 новых проектов 

и 295 изобретателей и экспертов, 40% из которых прибыли из международных 

организаций. В этом году TECHFEST, как ожидается, будет проведен в ноябре и 

будет включать в себя несколько виртуальных конференций и презентаций для 

заинтересованных лиц со всего мира в связи с ситуацией вокруг пандемии Covid-19. 

Более того, TECHFEST продолжит свой глобальный курс, открывая новые 

направления в других странах, в особенности в России. 

Все успехи политики привлечения инвестиций во Вьетнам стали возможны 

благодаря тому, что Коммунистическая партия Вьетнама,  Отечественный фронт, 

возглавляемый Коммунистической партией, обеспечивают всё необходимое, чтобы 

государственные политические установки и законодательство имеют своей целью не 

только бурное развитие демократии (включая представительную, непосредственную 

демократию и режим самоуправления населенного пункта), но твердо обеспечивают 

сохранение общественных устоев и национальной морали.  

Руководство Социалистического Вьетнама, делая важный акцент на 

формировании правового государства, обеспечивает укрепление в обществе 

социальных и правовых начал при опоре на опыт национальной истории, 

менталитет вьетнамского народа, особенности политической культуры, решительно 

отвергает любые элементы западной культуры, которые угрожают подорвать 

политическую стабильность, национальную культуру и идентичность Вьетнама. 
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ, 

ПРОВЕДЁННЫЕ В ПЕРИОД РАБОТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РОЛЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

В рамках Международной научно-практической конференции «Роль народной 

дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений» прошел ряд деловых 

встреч, организованных Деловым центром Общества российско-вьетнамской 

дружбы (руководитель ДЦ, Зам. Председателя ЦП ОРВД, Р.А. Бударина). По 

результатам встреч были подписаны Соглашения о сотрудничестве между: 

ОРВД и Международным туроператором AMBER ONE MEMBER COMPANY 

LIMITED (Amber Co., LTD) в лице Генерального директора Дао Дай Хай о 

сотрудничестве в сфере развития туризма вьетнамских граждан в Россию и 

российских граждан во Вьетнам, в частности, обсуждалась  разработка совместных 

туристических программ для вьетнамских туристических групп по регионам России, 

а также деловой туризм. 

ОРВД и ООО «Учет. Налоги. Консалтинг.» в лице Генерального директора 

Айсиной Оксаны Алексеевны о сотрудничестве в развитии Культурно-

образовательного вьетнамского центра «Новая Евразия» и разработке 

образовательных курсов по финансовому направлению. 

ОРВД и Ассоциацией предпринимателей «Деловой Совет по сотрудничеству с 

Республикой Корея», в лице Исполнительного директора Кулик Лилии Игоревны о 

сотрудничестве в сфере совместных интересов в двух странах, в частности, 

совместное проведение тематических онлайн конференций с участием 

представителей деловых кругов Вьетнама, Южной Кореи и России. 

ОРВД и ООО «Коттон Клаб» в лице Директора по продажам по странам 

Экспорта Несена Богдана Александровича о деловом сотрудничестве по 

продвижению продукции ООО «Коттон Клаб» во Вьетнаме. 
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Деловые встречи Конференции  

 

 
 

 
Дао Дай Хай – Генеральный директор «Amber one member company limited» и Регина 

Александровна Бударина – руководитель Делового Центра, Зам. Председателя 

Центрального Правления ОРВД. Подписание Соглашения о сотрудничестве 
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Кулик Лилия Игоревна – Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей 

«Деловой Совет по сотрудничеству с Республикой Корея». Подписание Соглашения 

о сотрудничестве 

 

 
Несен Богдан Александрович – Директор по продажам по странам Экспорта ООО 

«Коттон Клаб». Подписание Соглашения о сотрудничестве 
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Айсина Оксана Алексеевна – Генеральный директор ООО «Учет. Налоги. 

Консалтинг.». Подписание Соглашения о сотрудничестве 
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Цветов Пётр Юрьевич – модератор Конференции зачитывает резолюцию 
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Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Международной научно-практической конференции 

«Роль народной дипломатии 

в развитии российско-вьетнамских отношений» 
 

20 октября 2020 года в Москве состоялась Международная научно-

практическая конференция «Роль народной дипломатии в развитии российско-

вьетнамских отношений» (далее – Конференция). 

Организаторами Конференции выступили Общество российско-вьетнамской 

дружбы (ОРВД) и Общество вьетнамо-российской дружбы (ОВРД) при поддержке 

Фонда президентских грантов и софинансировании Московской академии 

экономики и права. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в России делегация 

ОВРД не смогла прибыть в Москву, и значительная часть Конференции прошла в 

онлайн-режиме.  

Задачами Конференции являлись обобщение и трансляция опыта работы 

институтов народной дипломатии России и Вьетнама для расширения 

и углубления связей между двумя народами в современных условиях. Мероприятие 

было приурочено к  70-й годовщине установления дипломатических отношений 

между двумя странами (30 января 1950 г.), 70-летию образования Общества 

вьетнамо-российской дружбы  (23 мая 1950 г.) и проводилось в рамках мероприятий 

Перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России.  

Проблемное поле Конференции составили такие вопросы, как: 

1) возможности народной дипломатии в деле укрепления международного 

сотрудничества; 

2) опыт взаимодействия общественных организаций России и Вьетнама; 

3) идеологические и стратегические задачи народной дипломатии 

в современных условиях. 
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В адрес Конференции поступили приветствия от Председателя Президиума 

Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Сергея 

Вячеславовича Калашникова, Руководителя Россотрудничества Евгения 

Александровича Примакова, от Третьего департамента Азии МИД РФ, 

Департамента многостороннего сотрудничества и специальных проектов 

Минэкономразвития, Руководителя фракции КПРФ в Московской городской Думе 

Николая Григорьевича Зубрилина. 

В оргкомитет Конференции в электронном виде было направлено 

40 докладов. 

С приветственным словом и докладами на Конференции выступили: 

1. Буянов Владимир Петрович – Председатель Центрального правления 

Общества российско-вьетнамской дружбы, доктор экономических наук, профессор. 

Вступительное слово. 

2. Чинь Куок Кхань – Первый заместитель председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы, генерал-майор. Вступительное слово. 

3. Григорьев Семён Вячеславович – Директор Департамента по связям 

с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД 

России. Приветственное слово. 

4. Нго Дык Мань – Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России. 

Приветственное слово. 

5. Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Президиума РАМС, 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 

и предпринимательству. Приветственное слово. 

6. Г-жа Нгуен Фыонг Нга – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама. 

Приветственное слово. 

7. Калганов Вячеслав Геннадьевич – Заместитель председателя Комитета 

Администрации Санкт-Петербурга, начальник Управления информации 

и по связям с международными организациями правительства Санкт-Петербурга. 

Приветственное слово. 

8. Тимохов Сергей Константинович – Руководитель аппарата фракции КПРФ в 

Московской городской Думе. Приветственное слово. 

9. Цветов Пётр Юрьевич – первый заместитель Председателя Центрального 

правления Общества российско-вьетнамской дружбы, доцент Дипломатической 
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академии МИД РФ, кандидат исторических наук. Тема доклада: «Они были первыми 

(Тон Дык Тханг и И.В. Горошкин)». 

10. Ву Суан Хонг – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (1998 – 

2018 гг.). Тема доклада: «Роль Союза обществ дружбы Вьетнама в народной 

дипломатии способствует развитию отношений всеобъемлющего стратегического 

партнёрства между Вьетнамом и Россией». 

11. Кузнецов Андрей Николаевич – генеральный директор российской части 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук; Свитич 

Алексей Андреевич – врио генерального директора российской части Совместного 

Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук. Тема 

доклада: «Уникальный опыт научной дипломатии на примере Тропического 

центра». 

12. Дробышев Дмитрий Вадимович – Начальник управления международного 

научно-образовательного сотрудничества МГТУ им. Н.Э. Баумана. Тема доклада: 

«Роль инженерного университета МГТУ им. Н.Э. Баумана в международном 

сотрудничестве с СРВ». 

13. Нгуен Данг Фат – Генеральный секретарь Общества вьетнамо-российской 

дружбы, главный редактор журнала «Берёзка». Тема доклада: «Роль СМИ 

в укреплении и развитии вьетнамо-российских отношений». 

14. Фи Ван Лык – Первый Заместитель Председателя Общества вьетнамско-

российской дружбы города Хайфон. Тема доклада: «Хайфон и Приморский край: 

отношения дружбы и сотрудничества между городами-побратимами. Обобщение 

опыта». 

15. Дао Дай Хай – Заместитель Председателя вьетнамской общины в Санкт-

Петербурге. Тема доклада: «Опыт народной дипломатии в бизнесе». 

16. Бабурин Сергей Николаевич – Научный руководитель Центра 

интеграционных и цивилизационных исследований, Вице-президент 

Международной ассоциации Фондов мира, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Тема доклада: «Стремление к 

социальному правовому государству как мировоззренческая основа народной 

дипломатии». 

17. Ле Чыонг Шон – Председатель Ассоциации вьетнамских бизнесменов 

в РФ. Тема доклада: «О работе Ассоциации вьетнамских бизнесменов в РФ». 
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18. До Суан Хоанг – Президент Общества Вьетнамских граждан, Председатель 

фонда Содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества «Традиции и 

дружба». Тема доклада: «Вьетнамская диаспора в России и народная дипломатия». 

19. Чинь Куок Кхань – Первый Заместитель Председателя Общества 

вьетнамско-российской дружбы. Тема доклада: «Семьдесят лет Обществу вьетнамо-

советской/вьетнамо-российской дружбы: вклад в дело укрепления 

и развития вьетнамо-советских/вьетнамо-российских всесторонних отношений». 

20. Шпаковская Марина Анатольевна – профессор кафедры теории и истории 

международных отношений (ТИМО) факультета гуманитарных и социальных наук 

Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор исторических наук; 

Нгуен Ба Чи – магистрант кафедры ТИМО РУДН. Тема доклада: «Землячество 

вьетнамских студентов в РУДН: успехи и перспективы». 

21. Во Куок Кхань – заместитель Генерального секретаря Общества 

вьетнамско-российской дружбы. Тема доклада: «О работе по продвижению торгово-

инвестиционного сотрудничества и переводческой деятельности Общества 

вьетнамо-российской дружбы». 

22. Зубцова Елена Робертовна – доцент кафедры восточных языков 

переводческого факультета Московского государственного лингвистического 

университета (МГЛУ), кандидат филологических наук; Хоанг Тхи Хонг Хоа – 

доцент кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ, кандидат 

исторических наук. Тема доклада: «Российская «мягкая сила» во Вьетнаме, 

проблемы и перспективы». 

23. Балаганская Евгения Николаевна – директор Кузбасского представительства 

Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы», заместитель директора по 

экспорту в ООО «Сибирские продукты», заведующая отделом аспирантуры 

Кемеровского государственного медицинского университета, кандидат 

экономических наук, доцент. Тема доклада: «Развитие культурного 

образовательного и торгово-экономического сотрудничества Кузбасса и Вьетнама». 

24. Орлов Сергей Вадимович – ведущий специалист-эксперт отдела 

международной деятельности Федерального агентства по делам молодёжи. Тема 

доклада: «Российско-вьетнамское молодёжное сотрудничество». 

25. Легостаева Альбина Сергеевна – заведующая отделом выставок 

и постоянных экспозиций Государственного музея Востока, куратор вьетнамской 

коллекции. Тема доклада: «Роль народной дипломатии в укреплении 

международных культурных связей». 
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26. Локшин Григорий Михайлович – ведущий научный сотрудник Института 

Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН), кандидат исторических 

наук. Тема доклада: «Нейтралитет государства не означает безразличия народа 

России». 

27. Ильютченко Наталья Владимировна – координатор международных 

проектов юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный 

директор НОЦ «Международные конкурсы по праву», кандидат юридических наук, 

доцент. Тема доклада: «Значение международных конкурсов по праву 

и летних правовых школ для развития народной дипломатии». 

28. Малыгин Алексей Александрович – врио ректора Ивановского 

государственного университета (ИвГУ), кандидат педагогических наук, доцент; 

Усольцева Надежда Васильевна – директор Научно-исследовательского института 

наноматериалов ИвГУ, доктор химических наук, профессор. Тема доклада: 

«Идеологические и стратегические задачи в подготовке специалистов для Вьетнама 

(опыт Ивановской области)». 

29. Айсина Оксана Алексеевна – генеральный директор ООО «Учёт. Налоги. 

Консалтинг»; Морозов Игорь Владимирович – директор по развитию ООО «Учёт. 

Налоги. Консалтинг». Тема доклада: «Помощь в организации бизнеса в России как 

часть народной дипломатии. Бизнес в России с точки зрения налогообложения и 

миграционного законодательства». 

30. Колесник Николай Николаевич – Председатель Президиума Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме. Тема доклада: «Мягкая 

сила ветеранской дипломатии». 

31. Соколовский Александр Якубович – руководитель Приморского краевого 

общества дружбы с Вьетнамом, профессор Дальневосточного федерального 

университета. Тема доклада: «Пятьдесят лет взаимодействия Приморского краевого 

общества дружбы с Вьетнамом и Хайфонского общества вьетнамо-российской 

дружбы». 

32. Ефремова Лариса Ивановна – Председатель НП «Инкорвуз-XXI», проректор 

по международной деятельности РУДН; Васина Дарья Алексеевна – главный 

специалист Департамента по работе с выпускниками РУДН, помощник 

Председателя НП «ИНКОРВУЗ-XXI». Тема доклада: «Роль иностранных 

выпускников российских вузов в развитии делового партнёрства своих стран 

с Российской Федерацией». 

33. Нгуен Тхи Май Зунг – заместитель Председателя Общества вьетнамских 

граждан в Приморском крае, г. Владивосток. Тема доклада: «Деятельность 
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Региональной общественной организации (Общество вьетнамских граждан 

в Приморском крае)». 

34. Шафинская Наталья Валерьевна – советник ректора Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Тема доклада: «Гуманитарное сотрудничество России и Вьетнама». 

35. Жанг Тхи Тхом – аспирант Московского государственного 

лингвистического университета. Тема доклада: «Основные пути реализации 

народной дипломатии Вьетнама в Российской Федерации». 

36. Степанов Михаил Вячеславович – советник ЦС Международного союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» (СПО-ФДО). Тема доклада: «Исторический опыт 

и потенциал взаимодействия международных организаций, организаций системы 

СЭВ и институтов народной дипломатии в развитии отношений государств-

участников СНГ с Социалистической Республикой Вьетнам». 

37. Колдунова Екатерина Валерьевна – ведущий эксперт Центра АСЕАН, 

доцент кафедры востоковедения Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО МИД России), 

кандидат политических наук. Тема доклада: «Россия – Вьетнам – АСЕАН: 

гуманитарное измерение сотрудничества». 

38. Нгуен Ань Нам – специалист Международного департамента 

Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), старший преподаватель 

кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института – Школы региональных 

и международных исследований ДВФУ. Тема доклада: «Интеграция вьетнамских 

студентов, обучающихся в ДВФУ и других вузах Приморского края, в российское 

студенческое общество». 

39. Лычкань Леонид Петрович – доцент кафедры менеджмента Московского 

гуманитарного университета, преподаватель Национального института бизнеса, 

Международного юридического института, кандидат экономических наук. Тема 

доклада: «Народная дипломатия» как эффективный механизм и ресурс поддержания 

доверия, взаимного понимания и развития сотрудничества между странами и 

народами». 

40. Снегов Андрей Михайлович – генеральный директор Международного 

общественного фонда защиты человеческого достоинства и безопасности. Тема 

доклада: «Роль НКО в укреплении социально-гуманитарного сотрудничества России 

и Вьетнама. Поддержка российских соотечественников, проживающих 

во Вьетнаме». 
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41. Петошина Елена Ивановна – заместитель руководителя проекта 

конференции «Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских 

отношений». Тема доклада: «Реализация проектной деятельности 

на международном уровне как инструмент народной дипломатии». 

42. Бельская Ольга Вячеславовна – филолог, общественный деятель 

по работе с соотечественниками во Вьетнаме, провинция Кхань Хоа, «Русский голос 

Нячанга». Тема доклада: «Народная дипломатия в действии. Как повысить качество 

информационного и культурного сотрудничества между Россией 

и Вьетнамом в новых реалиях». 

43. Дихтяр Светлана Васильевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире»; Глезденева 

Ольга Владимировна – заместитель директора автономной некоммерческой 

организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире», кандидат 

социологических наук. Тема доклада: «Инициативы некоммерческих организаций 

по сближению молодёжи России и Вьетнама». 

44. Гладкова Ольга Дмитриевна – Директор Института международного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент; Карташова Тамара Дмитриевна 

– Заместитель директора Института международного образования, кандидат 

химических наук, доцент. Тема доклада: «Проведение студенческого фестиваля 

«VietFest Tula Go 2019» как инструмент продвижения вьетнамской культуры на 

городском и региональном уровнях». 

45. Петрунова Евдокия Вячеславовна – студентка 1-го курса магистратуры 

Санкт-Петербургского Государственного Университета. Тема доклада: «Место 

Санкт-Петербурга в развитии российско-вьетнамских отношений в 2017–2019 

годы». 

46. Халилов Одилшох Улугбек оглы – студент исторического факультета 

Ферганского Государственного Университета. Тема доклада: «Возможности 

народной дипломатии в укреплении международного сотрудничества на примере 

развития Российско-Вьетнамских отношений». 

Всего в работе Конференции приняли участие 328 человек. В актовом зале 

Московской академии экономики и права собралось 156 участников, к ним 

присоединились в онлайн-режиме 172 участника. На Конференции была 

организована онлайн-трансляция из зала Ханойского университета. В зале 

собрались руководители Союза Обществ дружбы Вьетнама в лице госпожи Нгуен 

Фыонг Нги и бывшего Председателя Союза общества дружбы Вьетнама товарища 

Ву Суан Хонг, руководители и активисты Центрального правления Общества 
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вьетнамо-российской дружбы, его отделений и филиалов, ученые, студенты 

Ханойского государственного университета и вузов Ханоя, представители 

различных общественных организаций Вьетнама для участия в конференции. 

Для вьетнамской стороны был организован синхронный перевод выступлений 

на вьетнамский язык. 

Российскими участниками Конференции стали представители из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя, ряда субъектов Российской Федерации 

(Московской области, Алтайского края, Ивановской области, Приморского края, 

Свердловской области, Ярославской области, Республики Мордовия, Кемеровской 

области, Воронежской области, Тульской области). В работе Конференции приняли 

участие представители из Республики Узбекистан и Республики Беларусь. 

Категории участников Конференции с российской стороны включают 

руководство и членов Общества российско-вьетнамской дружбы, активистов 

российских обществ дружбы с зарубежными странами, ответственных работников 

Россотрудничества, Росмолодёжи и Российской ассоциации международного 

сотрудничества, сотрудников аппаратов Федерального Собрания и МИД Российской 

Федерации, Московской городской Думы, представителей политических партий 

России, научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов и студентов: 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

Московского государственного института международных отношений МИД России; 

Центра АСЕАН при МГИМО МИД России; Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; Российского университета дружбы 

народов, «ИНКОРВУЗ-XXI»; Российского государственного аграрного 

университета – МСХА им. К.А. Тимирязева; Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского; Российского 

государственного гуманитарного университета историко-архивного института; 

Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана; 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета; Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина; Московского гуманитарного университета; Международного 

юридического института; Воронежского государственного технического 

университета; Дальневосточного федерального университета; Севастопольского 

государственного университета; Санкт-Петербургского государственного 

университета; Кемеровского государственного медицинского университета; 

Ивановского государственного университета; Тульского государственного 

университета; Ферганского государственного университета; Белорусской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии; студентов колледжей: Колледжа «Инфолайн»; 

Колледжа сферы услуг №3; Колледжа связи №54 им. П.М. Вострухина; Колледжа 

железнодорожного и городского транспорта и представителей институтов 

Российской академии наук. 

В качестве препринта на Конференции была распространена статья 

Председателя партии «Справедливая Россия», руководителя фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Михайловича 

Миронова «Народная дипломатия – важнейший фактор гармонизации 

международных отношений». 

В рамках Конференции прошли три «круглых стола» и четыре деловые встречи, 

был принят План мероприятий обществ дружбы. 

 

Участники конференции отметили:  

1. В современных условиях, когда в межгосударственных делах наблюдается 

резкий разворот к конфронтации, милитаризации и односторонности, 

использованию санкций и высокомерного ультимативного тона, проведению новых 

разграничительных линий, народная дипломатия нисколько не утратила своего 

значения. Напротив, в значительной степени именно она способна сегодня 

возвысить свой голос в пользу гармонизации межэтнических, межрелигиозных 

и межгосударственных отношений, за отказ от новой «холодной войны».  

2. Тем не менее проблема заключается в том, что органы государственной 

власти во многих странах рассматривают народную дипломатию как 

второстепенное приложение к официальной дипломатии, а излишняя 

коммерциализация всех сторон жизни в странах, вступивших на путь рыночной 

экономики, затрудняет деятельность общественных институтов. Вместе с тем есть и 

другие примеры. Так, во Вьетнаме народной дипломатии уделяется большое 

внимание со стороны руководства Компартии и вьетнамского государства, 

различных министерств и ведомств СРВ, а также ощущается огромная поддержка 

различных слоев населения. 

3. Важная роль в расширении и углублении связей между народами России 

и Вьетнама в прошедшие 70 лет принадлежит институтам общественной 

дипломатии – Обществу вьетнамо-российской дружбы (создано в 1950 г.) 

и Обществу советско/российско-вьетнамской дружбы (создано в 1958 г.). Несмотря 

на сложные условия современной политики и экономики, ОРВД 

и ОВРД продолжают выполнять свою роль проводников отношений традиционной 



226 
 

дружбы, боевой солидарности и всеобъемлющего стратегического партнерства 

между Россией и Вьетнамом. 

4. В год 75-летия Великой Победы Общества дружбы вносили особый вклад в 

борьбу с попытками фальсификации истории, в сохранение исторической правды и 

памяти о героях Великой Отечественной и Второй мировой войны, решающей роли 

советского народа в Победе на фашизмом, участии вьетнамских коммунистов в 

антифашистской коалиции. 

5. Общественность обеих стран торжественно отметила 70-летие со дня 

образования Общества вьетнамо-российской дружбы, которое в связи с юбилеем 

было награждено Орденом Труда II степени СРВ. 

6. Особое место в работе ОРВД и ОВРД отводится молодёжи. В 2019 году 

начался новый этап развития российско-вьетнамского двустороннего 

сотрудничества в сфере молодёжной политики. Организованы российско-

вьетнамские молодёжные обмены, проводятся совместные семинары, форумы, 

фестивали. В 2019–2020 гг. продолжена традиция проведения конкурса детского 

рисунка «Я рисую Вьетнам, я рисую Россию», которая началась с 2016 года.  

7. Общества содействовали установлению связей на межрегиональном уровне, 

в том числе в сфере делового сотрудничества. 

8. В России система обществ дружбы с зарубежными странами пережила 

распад СССР, продемонстрировав, что её существование продиктовано самой 

жизнью, а не политико-идеологическим заказом сверху. Тем не менее деятельность 

институтов народной дипломатии в России в настоящее время обременена целым 

рядом проблем, обусловленных вызовами времени. К ним относятся дефицит 

ресурсов для развития общественной дипломатии, отсутствие государственной 

материальной и моральной поддержки со стороны органов власти, 

неразработанность стратегии народной дипломатии, отсутствие эффективной 

координации действий между институтами народной дипломатии, старение кадров 

обществ дружбы.  

Участниками Конференции были выдвинуты следующие предложения.  

1.  Продолжить развивать традиции советской/российской народной 

дипломатии с целью укрепления и расширения позиций российского государства на 

мировой арене, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе; придать российской 

«мягкой силе» активный (неформальный) характер; ОРВД и другим российским 

обществам дружбы с народами стран Азии больше уделять внимания 

популяризации внешней и внутренней политики России.  
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2.  ОРВД и ОВРД содействовать распространению через национальные СМИ 

актуальной информации о достижениях внешней и внутренней политики и жизни 

народов России и Вьетнама. 

3.  ОРВД и ОВРД особое внимание уделять работе с молодёжью в целях 

повышения её компетенции, формирования у молодых людей уважительного 

отношения к представителям иных народов, повышения их интереса к культурам 

других стран. Постоянно поддерживать шефские связи со студентами из СРВ, 

обучающимися в российских вузах, и российскими студентами, находящимися 

во Вьетнаме, способствовать их адаптации в иностранной среде. Организовывать 

телемосты молодёжи двух стран. Шире привлекать молодёжь к работе обществ. 

Усилить работу по привлечению молодых людей в ряды Обществ дружбы. 

4.  Совершенствовать возможности международного муниципального 

сотрудничества, оказывать содействие укреплению связей между городами, 

районами, сообществами, что будет способствовать стабилизации системы 

мироустройства в целом, гармонизации подходов к разрешению существующих 

противоречий между народами. 

5.  Обществам дружбы уделять повышенное внимание содействию делового 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом, особенно в сфере малого и среднего 

бизнеса. 

6.  Просить Россотрудничество усилить координирующую роль в сфере 

народной дипломатии. Для этого рассмотреть вопрос об образовании 

Координационного совета российских обществ дружбы, который возглавил 

бы руководитель Россотрудничества или его заместитель. 

7. Разработать и утвердить на государственном уровне концепцию развития 

народной дипломатии в современном обществе. 

8. Воссоздать Российский союз Обществ дружбы.  

9. Просить Правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос 

о восстановлении в Москве Дома дружбы с народами зарубежных стран. (На первых 

порах Московская академия экономики и права готова предоставить часть здания 

под эти цели). 

10. Обеспечить необходимое финансирование деятельности Обществ дружбы 

со стороны государства. 

11. Исходя из важности работы с соотечественниками во Вьетнаме, просить 

Россотрудничество рассмотреть вопрос об открытии русских школ в городах 

Вьетнама, где проживает большое количество российских граждан (Нячанг, 

Хошимин). Эти школы могли бы также стать центрами распространения русского 

языка и культуры в СРВ. 
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12. С удовлетворением отметить положительный эффект совместной работы 

участников Конференции в определении новых подходов к решению проблем 

и задач народной дипломатии. 

13. Направить данную резолюцию министрам иностранных дел России, 

Вьетнама и руководителю Россотрудничества с целью принятия конкретных мер и 

оказания поддержки в реализации предложений, выдвинутых участниками 

Конференции.  

 

                                                                    Оргкомитет конференции 

20 октября 2020 г. 

г. Москва 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Буянов Владимир Петрович – Председатель Центрального правления «Общества 

российско-вьетнамской дружбы», доктор экономических наук, профессор 

 

 
Буянов Владимир Петрович – Председатель Центрального правления «Общества 

российско-вьетнамской дружбы», доктор экономических наук, профессор – 

принятие резолюции Конференции, заключительное выступление  

  

Дорогие друзья! 

 

Подводя итоги работы нашей конференции «Роль народной дипломатии в 

развитии российско-вьетнамских отношений», я хочу от имени организаторов 

конференции: Общества российско-вьетнамской дружбы, Московской академии 

экономики и права, Фонда Президентских грантов Российской Федерации – 

сердечно поблагодарить всех участников нашего форума за активное участие и те 

предложения, которые были высказаны в ходе выступлений и обсуждений на 

круглых столах. 

В выступлениях ни разу не прозвучало ни недоверия, ни неверия в силы 

народной дипломатии, не было сомнения в том, что народная дипломатия может 

поднять на новый уровень свое гуманитарное сотрудничество не только с нашим 

братским Вьетнамом, но и со всеми странами, включая наши страны-партнеры по 

СНГ в первую очередь. 

Этот оптимизм, вера в потенциал и богатый опыт, накопленный народной 

дипломатией в советский период, и еще пока сохранившийся авторитет обществ 

дружбы, желание и готовность работать на ниве народной дипломатии – главный 

итог работы нашей конференции. 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Итогом нашей работы является 

резолюция конференции, которая будет направлена в МИД России и МИД 

Вьетнама, Правительство РФ и Фонд Президентских грантов для принятия 

конкретных предложений по повышению роли и авторитета народной дипломатии. 

Однако есть три важных (первоочередных) задачи, которые нужно решить в 

первую очередь. А именно: 

1. Разработать и утвердить на государственном уровне концепцию развития и 

роль народной дипломатии в современном обществе. 

2. Создать Российский союз Обществ дружбы. Имея при этом свой 

Российский Дом Дружбы с народами зарубежных стран. (На первых порах 

Московская академия экономики и права готова предоставить часть здания под эти 

цели). 

3. Обеспечить необходимое финансирование деятельности Обществ дружбы 

со стороны государства. 

Благодарю всех за активное участие в работе форума и желаю успехов Вам в этом 

благородном деле по укреплению и развитию дружбы и сотрудничества между 

народами. 

 

 Всем крепкого здоровья и до новых встреч! 

 

 

 
Пресс-конференция  

На фото слева направо: Зубцова Елена Робертовна – модератор круглого стола 

№ 1, Цветов Пётр Юрьевич – модератор Конференции и Буянов Владимир 

Петрович – модератор круглого стола № 2 
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Заключительная фотография



232 
 

HỘI HỮU NGHỊ NGA-VIỆT 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HỘI NGHỊ KHOA 
HOC-THỰC TIỄN QUỐC TẾ 

 «VAI TRÒ CỦA NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 
TRONG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ NGA-VIỆT NAM» 

TUYỂN TẬP TÀI LIỆU HỘI NGHỊ 

20 tháng 10 năm 2020 

 

 

 

 

Matxcova, 2020 
 

 

 

 

Matxcova 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC-THỰC TIỄN QUỐC TẾ 

"VAI TRÒ CỦA NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 

TRONG  PHÁT TRIỂN QUAN HỆ NGA - VIỆT NAM" 

 

 

Những đơn vị tổ chức hội nghị 

 

Hội hữu nghị Nga-Việt (ORVD) 

và Hội hữu nghị Việt-Nga (OVRD) 

với sự hỗ trợ của Quỹ tài trợ của Tổng thống 

 

và đồng tài trợ của Học viện kinh tế và luật Matxcova 

 

Ngày: 20 tháng 10 năm 2020 

 

Thời gian: từ 10.00 đến 18.00 

 

Địa điểm: Matxcova, đường Varshavskoe, 

tòa nhà 23, bldg.2, phòng khánh tiết 

 

Tuyển tập tài liệu gồm các báo cáo được trình bày tại Hội thảo Khoa học – thực tiễn quốc 

tế «Vai trò của Ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt», tổ chức ngày 

20/10/2020 tại Matxcova. Hội nghị được tổ chức với mục đích khái quát và phát huy kinh 

nghiệm về thể chế ngoại giao nhân dân của Nga và Việt Nam nhằm mở rộng và làm sâu 

sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước trong điều kiện hiện đại, củng cố vị thế của 

các tổ chức phi chính phủ với tư cách là tác giả của những quan hệ quốc tế. Sự kiện được 

tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/1/1950), 

kỷ niệm 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Nga 

(23 tháng 5 năm 1950) và được tổ chức như một phần của Năm chéo của Nga tại Việt 

Nam và Việt Nam tại Nga. 

Các tài liệu của hội nghị trong Tuyển tập theo phiên bản biên tập của tác giả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp bởi: Petoshina E.I.
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                                                        LỜI MỞ ĐẦU 

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại Matxcơva đã diễn ra Hội nghị khoa học và thực 

tiễn quốc tế «Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» (sau đây 

gọi là Hội nghị). 

Hội nghị do Hội hữu nghị Nga-Việt (ORVD) và Hội hữu nghị Việt-Nga (OVRD) tổ 

chức với sự hỗ trợ của Quỹ tài trợ của Tổng thống và sự đồng tài trợ của Đại học kinh tế 

và luật Matxcova. 

Mục đích của hội nghị là tổng kết và phổ biến kinh nghiệm về thể chế ngoại giao 

nhân dân của Nga và Việt Nam nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa nhân 

dân hai nước trong điều kiện hiện nay. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm 

ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/1/1950), 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 75 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 130 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Nga (23/5/1950), 

75 năm ngày độc lập của Việt Nam, và được tổ chức trong khuôn khổ năm chéo, năm Nga 

tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga. 

Do tình hình dịch tễ ở Nga và Việt Nam không thuận lợi, đoàn đại biểu của Hội hữu 

nghị Việt-Nga không đến được Matxcova, và một phần quan trọng của Hội nghị được tổ 

chức trực tuyến. 

Tổng cộng có 328 người đã tham gia Hội nghị. 156 người tham gia tập trung tại hội 

trường của Đại học kinh tế và luật Matxcova, 172 người tham gia trực tuyến. Hội nghị 

được truyền trực tuyến từ hội trường Trường Đại học quốc gia Hà Nội. Các Lãnh đạo Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, là bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), đồng chí Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp 

(VUFO), các đồng chí lãnh đạo, thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga, các 

chi nhánh và đại diện của Hội , các nhà khoa học, sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội và 

các trường đại học của Hà nội, đại diện của nhiều tổ chức xã hội của Việt Nam đã tập 

trung đông đủ tại hội trường để tham gia hội nghị. Ban tổ chức đã tiến hành việc dịch 

cabin các bài phát biểu sang tiếng Việt cho phía Việt Nam. 

Những đại biểu Nga tham dự Hội nghị có đại diện của Matxcova, St.Petersburg, 

Sevastopol, một số chủ thể cấu thành của Liên bang Nga (tỉnh Matxcova, Vùng lãnh thổ 

Altai, tỉnh Ivanovo, Vùng lãnh thổ Primorsk, tỉnh Sverdlovsk, tỉnh Yaroslavl, Cộng hòa 

Mordovia, tỉnh Kemerovo, tỉnh Voronezh, tỉnh Tula). Hội nghị có sự tham gia của đại diện 

Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Belarus. 

Các thành phần tham dự hội nghị từ phía Nga bao gồm lãnh đạo và hội viên Hội hữu 

nghị Nga-Việt, các nhà hoạt động xã hội hữu nghị của Nga với nước ngoài, các đại diện 

của Rossotrudnichestvo, Rosmolodezh và Hiệp hội hợp tác Quốc tế Nga, các cán bộ văn 

phòng của Quốc hội Liên bang và Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Duma thành phố 

Matxcova, đại diện các Đảng phái chính trị của Nga, những người làm công tác khoa học 

và sư phạm, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, sinh viên đại học: Đại học Tổng hợp Matxcova 

(MGU mang tên Lomonoxov); Học viện ngoại giao thuộc Bộ ngoại giao Nga, Đại học 

quốc gia Matxcova về quan hệ quốc tế thuộc  Bộ Ngoại giao Liên bang Nga (MGIMO), 

Trung tâm ASEAN MGIMO, Bộ Ngoại giao Nga; Trường nghiên cứu Quốc gia «Trường 

kinh tế cao cấp LB Nga»;  Đại học Nga hữu nghị các dân tộc của Nga (RUDN), Tổ chức 

«INCORVUZ-XXI»; Đại học nông nghiệp quốc gia Nga mang tên K.A. Timiryazev; Đại 

học công nghệ và quản lý nhà nước Matxcova mang tên Razumovsky (PKU); Đại học 
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nhân văn quốc gia Nga, Viện Lịch sử và lưu trữ; Đại học kỹ thuật quốc gia Matxcova 

mang tên N.E Bauman; Đại học kỹ thuật quốc gia Matxcova giao thông đường bộ 

(MADI); Đại học luật quốc gia Matxcova mang Kutafin; Đại học nhân văn Matxcova; Đại 

học luật quốc tế; Đại học kỹ thuật quốc gia Voronezh; Đại học Liên bang Viễn Đông; Đại 

học quốc gia Sevastopol; Đại học quốc gia St. Petersburg; Đại học quốc gia Y khoa 

Kemerovo; Đại học quốc gia Ivanovo; Đại học quốc gia Tula; Học viện nông nghiệp quốc 

gia Belarus huân chương Cách mạng Tháng Mười và huân chương lao động Cờ đỏ, sinh 

viên các trường cao đẳng: Cao đẳng «Infoline»; Trường Cao đẳng dịch vụ số 3 Matxcova; 

Trường Cao đẳng truyền thông số 54 mang tên P.M. Vostrukhin, Matxcova; Trường Cao 

đẳng giao thông đường sắt và đô thị Matxcova; các đại diện các viện của Viện Hàn lâm 

Khoa học Nga. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhận được những lời chào mừng từ: Bộ Ngoại 

giao Liên bang Nga; Vụ Quan hệ với các chủ thể của Liên bang, Quốc hội và các tổ chức 

xã hội,Bộ Ngoại giao Nga; Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt thuộc Bộ 

Phát triển kinh tế Liên bang Nga; Vụ châu Á 3 của Bộ Ngoại giao Nga; Hiệp hội Hợp tác 

Quốc tế Nga; Ủy ban Đuma Quốc gia về chính sách kinh tế, công nghiệp, phát triển đổi 

mới và khởi nghiệp; Rossotrudnichestvo; Khối Đảng «Nước Nga công bằng» trong Duma 

Quốc gia; Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; Ủy ban Đối ngoại của Chính quyền 

St.Petersburg; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Văn phòng của khối Đảng cộng 

sản trong Duma quốc gia thành phố Matxcova. 

40 báo cáo được gửi đến Ban tổ chức Hội nghị dưới dạng điện tử. 

Trong khuôn khổ của hội nghị đã diễn ra ba bàn tròn và bốn cuộc gặp gỡ kinh doanh 

đã được tổ chức, kế hoạch hoạt động của các hội hữu nghị của Nga và Việt Nam đã được 

thông qua. 

Hội nghị kết thúc với việc thông qua một nghị quyết đã được gửi tới các Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao Nga và Việt Nam, cũng như gửi tới người đứng đầu Cơ quan 

Rossotrudnichestvo. 
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BIỂU CHÀO MỪNG ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ 

Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt, Tiến sĩ kinh 

tế, giáo sư 

 

 
 

Kính thưa quý vị, 

Kính thưa các đồng chí, 

Các bạn thân mến! 

 

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã thu xếp để trực tiếp tham 

gia vào hội nghị hôm nay, hội nghị diễn ra trong điều kiện bất thường của đại dịch 

coronavirus. 

 Tôi muốn cảm ơn tất cả những người tham gia trực tuyến với chúng ta ngày hôm 

nay. Tôi biết rằng tất cả họ đều nỗ lực và muốn tham gia trực tiếp vào công việc của chúng 

ta. 

Các bạn thân mến! Chúng ta hãy chào đón các đồng nghiệp Việt Nam của chúng ta 

đã tập hợp trực tuyến ngày hôm nay tại Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Hội nghị của chúng ta được tổ chức vào năm chéo Nga-Việt. Năm 2019–2020 được 

tuyên bố là năm Nga ở Việt Nam và năm Việt Nam ở Nga. Hơn một trăm sự kiện dự kiến 

sẽ diễn ra trong thời gian này. Tiếc rằng, hầu hết các sự kiện đều phải tiến hành trong thời 

điểm khó khăn này. Trong thời gian này, cũng có một số ngày kỷ niệm lớn trong đời sống 

nhân dân hai nước chúng ta. 

 

Đó là: 

- Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 

- Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

- Kỷ niệm 75 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 

- Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Nga, 

- Kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Việt Nam. 

 

Tôi xin thay mặt những người có mặt một lần nữa chúc mừng các đồng nghiệp Việt 

Nam nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Nga. 
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Các bạn thân mến! Chủ đề của hội nghị chúng tôi là «Vai trò của ngoại giao nhân 

dân đối với sự phát triển của quan hệ Nga-Việt». Nhưng những sự kiện diễn ra trong 

những tháng gần đây (Belarus, Nagorno-Karabakh, Kyrgyzstan) cho thấy rõ ràng rằng thái 

độ mà chúng ta đã có trong những năm qua ở thời kỳ hậu Xô Viết đối với ngoại giao nhân 

dân, đối với vai trò của nó trong việc tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các 

tầng lớp xã hội hiện đại, ít nhất là, bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua hoàn toàn bởi các nhà 

lãnh đạo ở các cấp khác nhau. 

Tôi rất mong sẽ có các khuyến nghị và đề xuất nhằm nâng cao vai trò của ngoại giao 

nhân dân trong thế giới hiện đại trong các bài phát biểu tại phiên họp toàn thể và trong các 

cuộc thảo luận. 

Chúc các đại biểu tham dự làm việc thành công. 

Cảm ơn sự chú ý của các bạn! 

 

 
Khai mạc trọng thể, cử hành Quốc ca Nga và Việt Nam  
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Đoàn chủ tịch Hội nghị  

Trong ảnh từ trái qua phải: Lê Trường Sơn, Đỗ Xuân Hoàng, Tsvetov Petr Yurievich, 

Buyanov Vladimr Petrovich và Budarina Regina Alexandrovna 
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga, Thiếu 

tướng 

Kính thưa Đoàn chủ tịch, kính thưa các đại biểu tham dự Hội nghị! 

 

 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga, thay mặt hàng ngàn 

hội viên của Hội, cũng như thay mặt và được sự ủy quyền của đồng chí Trần Bình Minh, 

Chủ tịch Hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị, các đại biểu tham dự hội thảo 

khoa học-thực tiễn quốc tế «Vai trò của Ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ 

Nga- Việt Nam». 

Nhận lời mời của Hội hữu nghị Nga-Việt, từ tháng 7 năm nay, chúng tôi đã tích cực 

tổ chức các công tác chuẩn bị cho Hội nghị và rất mong được gặp các bạn tại Hội nghị ở 

Matxcơva. Nhưng thật không may, do đại dịch coronavirus nên đoàn chúng tôi không thể 

đến Matxcova được. 

Hội nghị của chúng ta được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao giữa hai nước, kỷ niệm 70 năm thành lập Hội hữu nghị Việt-Nga và được tổ chức 

trong khuôn khổ các sự kiện năm chéo, năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga. 

Mục đích của hội nghị là tổng kết, phổ biến kinh nghiệm về thể chế ngoại giao nhân 

dân của Nga và Việt Nam nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa nhân dân 

và hai nước chúng ta trong những điều kiện mới. Về phía Việt Nam, hội nghị lần này có sự 

tham dự của các lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là bà Nguyễn Phương 

Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đồng chí Vũ Xuân Hồng, 

nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, thành 

viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga và các chi nhánh,đại diện, các nhà khoa học, 

sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội và các trường đại học của Hà Nội, đại diện các tổ chức 

xã hội khác nhau tại Việt Nam. 

Tại hội nghị, phía Việt Nam đã trình bày 5 báo cáo và thông điệp về các chủ đề của 

hội nghị. Toàn văn các báo cáo và thông điệp này đã được gửi đến Ban tổ chức. Xin kính 

chúc tất cả các bạn, các đại biểu tham dự hội nghị sức khỏe và thành công. Xin chúc hội 

nghị của chúng ta thành công!. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn! 
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Trong ảnh dãy phải, từ phải qua trái: 

Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga; Vũ Xuân 

Hồng – Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Võ Văn Tuấn – Ủy 

viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga; Phí Văn Lực – Phó Chủ tịch thứ 

nhất Hội hữu nghị Việt-Nga  thành phố Hải Phòng; Võ Quốc Khánh – Phó Tổng Thư ký 

Hội hữu nghị Việt Nga. 

Trong ảnh dãy trái, từ trái qua phải: 

Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt-Nga trường Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Giáo sư; Nguyễn Cẩm Tú – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị 

Việt-Nga; Nguyễn Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bắc Giang 
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

Primakov Evgeny Alexandrovich – Lãnh đạo Rossotrudnichestvo 

Gửi đến những  người tổ chức và người 

tham gia Hội nghị khoa học và thực tiễn 

quốc tế «Vai trò của ngoại giao nhân dân 

trong phát triển quan hệ Nga-Việt» 

 

Các đồng nghiệp thân mến! Các bạn thân mến! 

 

Thay mặt Cơ quan Liên bang «Rossotrudnichestvo» và cá nhân tôi, tôi vui mừng 

chào đón các nhà tổ chức và các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học và thực tiễn quốc tế 

«Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt». 

Thước đo nhân văn của chính sách đối ngoại đang trở thành một nhân tố quan trọng 

trong đời sống quốc tế ngày nay. Việc phấn đấu vì hòa bình và ổn định trên trái đất, phát 

triển và tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác giữa các quốc gia và các dân 

tộc, cả ở cấp chính thức và thông qua việc mở rộng quan hệ xã hội, nghề nghiệp, ngoại 

giao nhân dân được đưa vào cơ sở của các khái niệm chính sách đối ngoại của tất cả các 

quốc gia tiến bộ. Chính những mục tiêu này đã đáp ứng nguyện vọng của toàn nhân loại đã 

được thể hiện trong Hiến chương Liên hợp quốc, một tổ chức được xây dựng để làm nền 

tảng cho sự thống nhất của cộng đồng quốc tế. 

Phát triển hợp tác nhân văn quốc tế, mở rộng quan hệ văn hóa, khoa học, giáo dục, 

thể thao, thanh niên, du lịch với nước ngoài được coi là một trong những định hướng quan 

trọng nhất của chiến lược chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. 

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt 

Nam, cũng như kỷ niệm 25 năm kể từ ngày có hiệu lực Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản 

của quan hệ hữu nghị. Điều này mang tính biểu tượng khi vào năm 2019 và 2020, năm 

«chéo» của Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga được tổ chức. 

Cơ quan Liên bang Rossotrudnichestvo đã có gần một thế kỷ quảng bá thành công 

nền giáo dục, văn hóa Nga và phổ biến tiếng Nga ra nước ngoài. Cơ quan có đại diện tại 

80 quốc gia trên thế giới. Một trong những văn phòng hiệu quả nhất của cơ quan được đặt 

tại thủ đô của Việt Nam – Hà Nội. Hướng hoạt động chính của Cơ quan là đảm bảo sự 

hiện diện văn hóa và nhân văn của Nga. 

Tôi muốn lưu ý rằng trong quá trình phát triển quan hệ song phương giữa hai nước 

chúng ta, chúng tôi đặt trọng tâm trước hết vào hợp tác nhân văn, nghĩa là quan hệ trong 

các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch và ngoại giao nhân dân. 

Đáng chú ý là Việt Nam đứng đầu thế giới về số lượng sinh viên được nhận học 

bổng du học Nga. Năm nay con số sinh viên này đã lên đến gần 1000 người. 

Khó có thể đánh giá hết được vai trò của sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường 

đại học Nga trong việc phát triển quan hệ hợp tác song phương hiệu quả giữa các hai nước 

chúng ta. Họ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ, các tổ chức giáo 

dục, trung tâm nghiên cứu ở nước sở tại và các tổ chức, hiệp hội hàng đầu. 

Những triển vọng tốt đẹp cho tương lai chắc chắn được tạo ra bởi sự tham gia tích 

cực của các đối tác Việt Nam trong Chương trình những chuyến đi làm quen ngắn hạn tới 

Nga của các đại diện trẻ của giới chính trị, khoa học và doanh nghiệp nước ngoài “Thế hệ 

mới” 
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Trong khuôn khổ dự án này, hơn 50 đại diện trẻ của Việt Nam đã đến thăm Nga 

trong 5 năm qua. 

Điều đáng mừng là, bất chấp những thay đổi mạnh mẽ gần đây của thế giới, xã hội 

dân sự của hai nước chúng ta vẫn quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật và cuộc sống đời 

thường của nhau. Rõ ràng, thái độ này cần được khuyến khích và ủng hộ, điều mà chúng ta 

đang cùng nhau nỗ lực thực hiện. 

Về phần mình, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam về những hỗ trợ 

nhân đạo dành cho phía Nga trong cuộc chiến chống lại coronavirus  chủng mới. Nghĩa cử 

này thể hiện đầy đủ tinh thần truyền thống hữu nghị, đùm bọc lẫn nhau giữa hai nước 

chúng ta. 

Tôi xin chúc những người bạn Việt Nam của chúng ta sức khỏe, thành công và thịnh 

vượng. Các bạn sẽ luôn tìm thấy ở Rossotrudnichestvo một đối tác đáng tin cậy. 

 

 
Đại diện Rossotrudnichestvo – Andrey Borodenko chia sẻ những ấn tượng của mình về 

Hội nghị 
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LỜI CHÀO MỪNG 

Ngô Đức Mạnh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga 

 

Kính thưa ông Buyanov Vladimir Petrovich, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị 

Nga-Việt, 

Kính thưa bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 

Nam, 

Kính thưa các vị khách mời và những đại biểu tham gia hội nghị, 

Kính thưa các bạn, các nhà hoạt động của các Hội hữu nghị của hai nước, 

Tôi rất vui mừng được tham dự hội thảo khoa học – thực tiễn quốc tế «Vai trò của 

ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» và được gặp lại những người bạn 

đại diện cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga. 

Sự kiện hôm nay là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ 

niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Tôi gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến các đại biểu tham dự hội 

nghị. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp! 

Kính thưa các vị đại biểu, 

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, nâng quan hệ lên tầm Đối tác 

chiến lược năm 2001 và Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7 năm 2012, quan hệ giữa 

Việt Nam và Liên bang Nga đã vượt qua thử thách của thời gian, phát triển theo chiều sâu 

và bề rộng và đạt được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực. 

Các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền 

thống và gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước. Hợp tác liên tục được củng cố và 

tăng cường trên mọi lĩnh vực và trên mọi con đường – quốc hội, chính phủ, các bộ, ban, 

ngành, khu vực, đảng phái, tổ chức xã hội, kể cả thông qua ngoại giao nhân dân. 

Kính thưa các đồng chí và các bạn, 

Có thể nói, ngoại giao nhân dân là bước khởi đầu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai 

nước chúng ta. Trong vòng hơn 30 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ quốc tế lỗi 

lạc, một nhà lãnh đạo của nhân dân Việt Nam đã đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình 

này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga Xô Viết lần đầu tiên vào năm 1923. Đây là 

bước ngoặt quan trọng trong hoạt động của Người và là bước ngoặt quyết định đối với 

cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó với nước Nga suốt cuộc đời. 

Người là hiện thân của mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần to lớn vào 

việc củng cố tình hữu nghị của các dân tộc thông qua các phong trào cộng sản chủ nghĩa, 
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đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ của bạn bè nước ngoài. Trong đó ghi nhận tình cảm chân 

thành, sự giúp đỡ vô tư, quý báu của những người bạn Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

suốt đời cho rằng, người Việt Nam sẽ ghi nhớ vai trò to lớn của Cách mạng Tháng Mười 

và công lao của nhân dân Liên Xô, gìn giữ phát triển tình hữu nghị thủy chung, trong sáng 

giữa các dân tộc. 

Trong những thập kỷ qua, trên cơ sở quan hệ nhất quán và tin cậy cao độ, hợp tác 

của nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng phát triển theo chiều sâu và bề 

rộng. Các tổ chức nhân dân của hai nước, các tầng lớp nhân dân khác nhau, các Đảng phái 

chính trị, các tổ chức xã hội và khoa học, cũng như giới truyền thông đang tham gia vào 

công cuộc hợp tác này. Sự tham gia như vậy đảm bảo tính năng động của hợp tác, sức 

sống của nhân dân hai nước, phấn đấu vì triển vọng và lợi ích lâu dài của hai nước. Như 

Tổng thống Putin đã nhận xét: «Quan hệ giữa Nga và Việt Nam có tính chất đặc biệt, thậm 

chí hơn cả chiến lược». 

Tôi vui mừng nhận thấy những thành công của các cấp hội nhân dân trong hợp tác 

song phương, hỗ trợ thúc đẩy tại các diễn đàn đa phương thời gian qua. Đó là diễn đàn 

thanh niên Nga-Việt, các hoạt động phối hợp lẫn nhau của Hội hữu nghị, Hội Phụ nữ, Quỹ 

hòa bình, các tổ chức khoa học, giáo dục, nghệ thuật và các tổ chức khác của hai nước. 

Ngoài ra, người Việt Nam làm việc, sinh sống và học tập tại Nga đóng vai trò cầu 

nối quan trọng, kết nối giữa quê hương với chính quyền và người dân Nga. 

Sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng được thúc đẩy bởi các 

chuyên gia Liên Xô, những nhà nghiên cứu Việt Nam và nghiên cứu phương Đông – 

những người hiểu biết và yêu mến Việt Nam. 

Tất cả các hoạt động này không chỉ kết nối hai nước, mang lại lợi ích thiết thực mà 

còn góp phần to lớn vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung 

và tin cậy, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang 

Nga. 

Kính thưa các đồng chí, 

Chúng ta đang trải qua một thời kỳ đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước – Năm 

chéo 2019–2020 nhân kỷ niệm 25 năm Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ 

hữu nghị và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một số sự kiện quan trọng khác đối với 

nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. 

Bất chấp sự xa xôi về địa lý và những thách thức do đại dịch coronavirus, cùng với 

sự phát triển hợp tác giữa hai nước chúng ta, các Hội hữu nghị đang thực hiện tốt các kế 

hoạch chung, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015–2020, đã tiến hành nhiều 

hoạt động để triển khai và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam 

– Liên bang Nga. 

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trên nền tảng truyền thống vẻ vang và vai trò quan 

trọng, công tác của Hội Hữu nghị sẽ được tiếp thêm động lực, sự giao lưu, hợp tác giữa 

nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga sẽ ngày càng phát triển, tô thắm thêm một trang 

chói lọi trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam, Liên bang Nga và nhân dân hai nước chúng 

ta. 

Về phần mình, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga quan tâm, tạo mọi điều kiện để 

đoàn kết, phát huy công tác của các Hội hữu nghị. Chúng tôi cũng hỗ trợ thực hiện các 

hoạt động được nêu trong thỏa thuận hợp tác, giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân 

dân hai nước vì lợi ích và mong muốn chính đáng của nhân dân Việt Nam và Nga, vì lợi 

ích của các nước, vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. 
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Kính thưa các đồng chí, các bạn thân mến, 

Trên cơ sở tình cảm tốt đẹp thấm đượm tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai 

nước Việt Nam – Liên bang Nga, tôi xin chúc quan hệ hợp tác của hai nước ngày càng 

phát triển. 

Tôi mong rằng tại Hội nghị hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận thẳng thắn, tích cực để 

đưa ra các biện pháp khả thi, hiệu quả nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của ngoại giao 

nhân dân, làm phong phú và sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến 

lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. 

Xin kính chúc các đại biểu tham dự hội nghị và các thành viên Hội hữu nghị hai 

nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

 

 
Ngô Đức Mạnh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga trong phần 

trình bày bài phát biểu trực tuyến của ông Dmitry Vadimovich Drobyshev – Trưởng phòng 

Hợp tác Khoa học và Giáo dục Quốc tế Trường Đại học Kỹ thuật Nhà nước Matxcova. 

N.E. Bauman 
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LỜI CHÀO MỪNG 

Kalashnikov Sergey Vyacheslavovich – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hiệp hội Nga về quan hệ 

quốc tế, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đuma Quốc gia về Chính sách kinh tế, Công 

nghiệp, Phát triển đổi mới sáng tạo và kinh doanh 

 

Các bạn thân mến! 

Thay mặt hàng nghìn người đang tham gia các hoạt động của Hiệp hội hợp tác quốc 

tế Nga, tôi thân ái gửi lời chào tất cả các đại biểu tham dự hội thảo khoa học và thực tiễn 

quốc tế «Vai trò của Ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt». 

Trong điều kiện, khi mà tình hình quốc tế được đặc trưng bởi sự gia tăng các hiện 

tượng khủng hoảng, nhiệm vụ củng cố hòa bình, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau 

giữa các dân tộc càng trở nên cấp thiết. 

Nga và Việt Nam ngày nay là hai nước bạn bè và đối tác tin cậy, có quan hệ hữu 

nghị truyền thống, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tương tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. 

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương. Một trong những chỉ số của sự hợp tác chặt chẽ là hơn 150 hiệp ước và 

thỏa thuận đã được ký kết giữa Nga và Việt Nam ở cấp độ liên bang và liên chính phủ. 

Những tiếp xúc quan hệ đang phát triển trong đời sống xã hội và trong lĩnh vực ngoại giao 

nhân dân. 

Trong những thập kỷ qua, bất chấp những thay đổi chính trị nội bộ và những thay 

đổi căn bản trên trường toàn cầu, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Việt ngày càng 

bền chặt. Trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã đạt đến cấp độ "đối tác chiến 

lược toàn diện", đây là một định dạng độc đáo của sự tương tác liên quốc gia. Sự tương tác 

này dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao, sự gần gũi của các ưu tiên phát 

triển kinh tế và xã hội, sự trùng hợp giữa các phương pháp tiếp cận nhằm đảm bảo hòa 

bình và an ninh toàn cầu, đến việc hình thành một cấu trúc mới của trật tự thế giới. 

Tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta sẽ ngày càng 

phát triển, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang 

Nga sẽ tăng cường. 

Chúc các bạn làm việc tốt và mang tính xây dựng vì lợi ích của sự phát triển của 

tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước! 
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

 

Grigoriev Semyon Vyacheslavovich – Vụ trưởng Vụ quan hệ với các chủ thể của Liên 

bang, quốc hội và các tổ chức xã hội, Bộ ngoại giao Nga 

 

 
 

Chào buổi sáng, các đồng nghiệp thân mến! 

 

Tôi xin gửi lời chào các bạn từ Bộ Ngoại giao, tôi xin cảm ơn các bạn đã mời tham 

gia sự kiện rất thú vị và bổ ích này do Hội hữu nghị Nga-Việt tổ chức với sự hỗ trợ của 

Quỹ tài trợ của Tổng thống. 

Thay mặt Bộ Ngoại giao, tôi xin gửi lời chào mừng đến các đại biểu tham dự sự 

kiện và lưu ý rằng năm 2019 và 2020 rất phong phú các sự kiện, ngày kỷ niệm khác nhau 

trong lịch sử quan hệ Nga-Việt. Hôm nay, trong bài phát biểu đầu tiên, đã nói rằng sẽ có 

nhiều ngày kỷ niệm trong cả những năm 20 này nói chung. Chúng ta hy vọng rằng chúng 

ta sẽ có thể tổ chức kỷ niệm hầu hết những ngày này một cách trực tiếp. Nhưng hiện nay 

chúng ta có thể khẳng định rằng qua nhiều thập kỷ hợp tác song phương chặt chẽ, hai nước 

chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sáng tạo đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Không nghi ngờ rằng trong hơn nửa thế kỷ lịch sử của mình, Hội Hữu nghị Nga-

Việt đã đóng góp đáng kể không chỉ vào việc phát triển mối quan hệ chính thức giữa các 

quốc gia của chúng ta, mà còn vào việc tăng cường tương tác toàn diện giữa nhân dân hai 

nước Nga và Việt Nam. Tôi có thể đánh giá bầu không khí đặc biệt ấm áp và thân thiện 

của những mối quan hệ như vậy từ kinh nghiệm của bản thân. Vào tháng 6 năm ngoái, tôi 

đã tham gia các cuộc tham vấn giữa Bộ ngoại giao Nga-Việt tại Hà Nội về các vấn đề hợp 

tác liên vùng. 

Nhân cơ hội này, tôi muốn đề nghị các đồng nghiệp Việt Nam có mặt tại sự kiện 

hôm nay chuyển lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất tới Vụ trưởng Bộ Ngoại giao 

Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hoàng Nông?, đồng thời nhắc lại lời mời của tôi đến thăm 

Matxcova để tiếp tục đối thoại về các vấn đề mà các bộ phận của chúng ta cùng giám sát 

trong  hai cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của chúng ta. 

Với tư cách là Vụ trưởng của Vụ thuộc Bộ Ngoại giao Nga chịu trách nhiệm về 

quan hệ với các tổ chức xã hội trong nước và khu vực dân sự, tôi muốn nói vắn tắt về kinh 

nghiệm làm việc của Bộ chúng tôi với các tổ chức phi chính phủ, cũng như đề cập đến các 

mối quan hệ Nga-Việt thông qua các tổ chức phi chính phủ. 
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Trong những năm gần đây, ngoại giao nhân dân đã trở thành một trong những công 

cụ chính sách đối ngoại quan trọng nhất của tất cả các cường quốc trên thế giới. Trong 

những thời điểm khó khăn đó, khi các cuộc tiếp xúc ở cấp độ chính thức giữa các quốc gia 

gặp khó khăn hoặc bị đình chỉ, sự tương tác thông qua các tổ chức xã hội và xã hội dân sự 

trở thành một trợ giúp đáng kể trong việc thiết lập đối thoại. Trong thời kỳ đại dịch, giao 

tiếp cá nhân phức tạp đáng kể, rõ ràng là “quyền lực mềm” không chỉ là sự bổ sung cho 

các liên hệ chính trị cổ điển, mà là một yếu tố hoàn toàn không thể thiếu của giao tiếp 

mang tính xây dựng giữa các quốc gia. Và phạm vi của các công cụ ngoại giao nhân dân 

như vậy trong quan hệ quốc tế là rất rộng. Đây không chỉ là cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa 

đại diện của các tổ chức phi chính phủ khác nhau mà còn là cuộc đối thoại giữa các 

chuyên gia về nhiều vấn đề, trao đổi và chương trình du lịch, giáo dục, văn hóa. Nói một 

cách dễ hiểu, tất cả những gì giúp hình thành sự giao tiếp hữu nghị thuận lợi giữa các dân 

tộc đều tạo ra một kết cấu dày đặc của các mối liên hệ giữa con người với nhau, rất khó bị 

phá vỡ, dù trong bất kỳ tình huống chính trị nào. 

  Bộ Ngoại giao Nga đang tích cực sử dụng tiềm năng to lớn của các tổ chức phi 

chính phủ vào công việc của mình và chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể. Các 

cuộc gặp thường niên của Sergey Viktorovich Lavrov với đại diện các tổ chức phi chính 

phủ của Nga và nước ngoài đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Chỉ có điều là năm nay 

do hoàn cảnh khách quan nên đã trở thành ngoại lệ và có những điều chỉnh nhất định. Tôi 

nghĩ rằng nhiều người trong số những người tham gia hội nghị hôm nay đều biết rõ tên của 

những Hiệp hội chủ chốt tham gia vào công việc của tuyến quốc tế trong lĩnh vực ngoại 

giao nhân dân. Đó là Quỹ Gorchakov, Quỹ hỗ trợ và bảo vệ quyền của đồng bào sống ở 

nước ngoài, Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga và Quỹ thế giới Nga. Chúng tôi duy trì 

đối thoại mang tính xây dựng với các thành viên của Phòng xã hội Liên bang Nga, duy trì 

liên hệ với Quỹ-điều hành các khoản tài trợ của Tổng thống và phát triển liên lạc với Phái 

bộ Nhân đạo Nga, Hiệp hội địa lý Nga, Hội đồng nhân dân Á-Âu và nhiều cơ cấu khác. 

Một số tổ chức này, bất chấp tình hình đại dịch và khó khăn, đã tìm thấy cơ hội để 

tiếp tục hoạt động theo hướng Việt Nam. Vì vậy, vào tháng giêng năm nay, Hội đồng Nga 

về các vấn đề quốc tế đã công bố một bài báo của S. V. Lavrov «Nga-Việt: Tình hữu nghị 

đã đi qua hàng thập kỷ». Vào tháng 9, với sự tham gia của Quỹ thế giới Nga, tại chi nhánh 

Hà Nội của Viện Ngôn ngữ Nga Pushkin, câu lạc bộ trò chuyện «Chúng ta học tiếng Nga» 

đã được khai trương, và vào đầu tháng 10 năm nay, Quỹ thế giới Nga, cùng với một trong 

các trường đại học Việt Nam trên cơ sở phòng của Quỹ thế giới Nga, tổ chức sự kiện nâng 

cao chất lượng giảng dạy tiếng Nga trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. 

Một sự kiện rất quan trọng trong năm 2020 là kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong 

cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới. Đối với sự kiện 

này, Phòng xã hội của Liên bang Nga đã tạo ra một cổng Internet chuyên đề để tôn vinh 

chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Trên đó có đăng một bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tài liệu này rất được phổ biến và nhận được một số 

lượng lớn lượt xem. Như có thể thấy, các mối liên hệ trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân 

giữa các nước chúng ta vẫn được duy trì, ngay cả khi có các hạn chế về đại dịch. 

Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy tăng cường tương tác với các tổ chức phi 

chính phủ Việt Nam, bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội hữu nghị 

Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban hòa bình Việt Nam, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ lớn khác của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Chúng tôi, với tư cách là Bộ Ngoại giao, rất chú trọng đến việc kết nối 
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các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận trong khu vực với các hoạt động quốc tế. Năm 

ngoái, vào năm 2019, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã tổ chức một cuộc họp với các nhà 

lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ từ 49 cơ quan chủ thể của Liên bang. Trước thực tế 

rằng mối quan hệ liên vùng rất rộng đang được duy trì giữa các nước chúng ta, tôi cho 

rằng hợp tác theo con đường khu vực dân sự của các địa phương của Nga và Việt Nam 

cũng có tiềm năng rất tốt. 

Năm nay, các địa phương Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm thiết lập mối quan 

hệ với các chủ thể của Liên bang Nga. Ví dụ, trong nửa đầu năm nay, Sở ngoại vụ tỉnh 

Đắc Lắc đã đề nghị phía Nga hỗ trợ thiết lập các mối quan hệ với các khu vực của Nga. 

Một số chủ thể của Liên bang Nga đã bày tỏ sự quan tâm chung của họ trong việc thiết lập 

quan hệ với tỉnh này, cụ thể là Cộng hòa Mari-El, Cộng hòa Kalmykia, Cộng hòa 

Tatarstan, Vùng Stavropol, thành phố Simferopol. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thiết lập mối liên hệ 

giữa các khu vực này, cũng như các khu vực khác của Nga và Việt Nam. 

Thời gian cho bài phát biểu của tôi có hạn, vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng Bộ 

Ngoại giao Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội hữu nghị Nga-Việt, Hiệp hội hợp tác quốc tế Nga 

mà Bộ Ngoại giao duy trì các mối quan hệ rất hiệu quả và tích cực. Chúng tôi luôn đứng 

về phía các nhà hoạt động xã hội tích cực từ Nga và Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng cung 

cấp cho họ khả năng, phương pháp, kênh hợp tác của chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin gửi 

lời chúc thành công đến các bạn tham gia sự kiện hôm nay. Cảm ơn sự chú ý của các bạn. 

 

 
Grigoriev Semyon Vyacheslavovich – Vụ trưởng Vụ quan hệ với các chủ thể của Liên 

bang, quốc hội và các tổ chức xã hội, Bộ ngoại giao Nga – video trình bày tại Hội nghị  
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

 

Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn 

Phương Nga tại Hội thảo «Vai trò của  đối ngoại nhân dân đối với sự phát triển của quan 

hệ Việt-Nga» 

 

 

Trong ảnh, dãy bên phải, từ phải qua trái:Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các 

tổ chức hữu nghị Việt Nam; Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội 

hữu nghị Việt Nga. 

Trong ảnh, dãy bên trái, từ trái qua phải: 

Nguyễn Đăng Phát – Thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga; Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Chi hội 

hữu nghị Việt-Nga trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, Giáo sư; 

Nguyễn Cẩm Tú – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga; Nguyễn Thị Kim Oanh – Chủ tịch 

Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bắc Giang; Trần Đức Hiếu – Thư ký thường trực Hội hữu 

nghị Việt-Nga; Phạm Thái Như Mai – Phó Trưởng Ban Châu Âu thuộc Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam 

 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các bạn Nga và Việt Nam, 

 

Trước hết tôi xin thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệt liệt chào 

mừng sự có mặt của các vị khách quý, các diễn giả của Việt Nam và Nga. Chúng tôi đánh 

giá cao sáng kiến của Hội hữu nghị Nga-Việt tổ chức Hội thảo với chủ đề «Vai trò công 

tác đối ngoại nhân dân trong phát triển quan hệ Việt-Nga». Đây là một hoạt động có ý 

nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga và 

Năm chéo Việt-Nga 2019–2020. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Quỹ Tổng thống Nga đã 

tài trợ cho sự kiện này, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước Liên bang Nga tới việc gìn giữ 

và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang 

Nga.  

Các bạn thân mến, 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò và tầm quan trọng của nhân dân và 

đoàn kết quốc tế. Người từng nói «Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn 

kết của nhân dân». Theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tổ chức đối ngoại nhân 

dân đầu tiên của Việt Nam đã ra đời ngay sau khi Việt Nam giành được độc lập và trong 

những năm đầu của cuộc kháng chiến cứu nước.  

Hội hữu nghị Xô – Việt và Hội hữu nghị Việt – Xô được thành lập ngay sau khi 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô/Liên Bang Nga đã phát huy vai trò, 

hợp tác chặt chẽ trong việc vận động nhân dân Liên Xô và nhân dân các nước trên thế giới 

đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc, hòa 

bình và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam cũng như phát triển Việt Nam. Sự 

giúp đỡ to lớn, chí tình và sự ủng hộ rộng rãi, mạnh mẽ của nhân dân Nga và nhân dân tiến 

bộ trên thế giới là một nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của nhân dân Việt Nam. 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn các thế hệ lãnh 

đạo và hội viên Hội Việt – Xô, Việt – Nga, Hội Xô – Việt và Việt – Xô về những nỗ lực 

không mệt mỏi và những cống hiến to lớn đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị 

truyền thống tốt đẹp giữa hai nước chúng ta trong suốt 7 thập kỷ qua. 

 

Các bạn thân mến, 

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đang biến chuyển rất nhanh chóng và khó 

lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là nguyện vọng chung của nhân dân thế 

giới, song đứng trước nhiều thách thức gay gắt, đặc biệt là suy thoái kinh tế, cạnh tranh 

chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chính trị cường quyền, xung đột 

chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo, các đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền 

thống ngày càng nghiêm trọng như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, suy thoái môi 

trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực… Đại dịch COVID 19 đang tác động sâu 

sắc, nhiều mặt tới tất cả các lĩnh vực của đời sống quốc tế và mỗi quốc gia.  Trong bối 

cảnh đó, đối ngoại nhân dân với sứ mệnh tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân 

tộc, giúp đỡ lẫn nhau ứng phó với các thách thức chung có vai trò rất quan trọng.  

Tôi mong rằng Hội hữu nghị Việt-Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt sẽ tăng cường sự 

phối hợp chặt chẽ giữa hai Hội và sự hợp tác với các tổ chức nhân dân khác của hai nước, 

tích cực đổi mới làm cho các hoạt động của hai Hội có nội dung phong phú, sâu sắc hơn, 

thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước, có hình thức hấp dẫn, 

sinh động hơn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, 

doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước để tiếp thêm những nguồn lực mới cho 

các hoạt động của mình.  

Những thành tựu trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt- 

Nga đã thể hiện sức sống mạnh mẽ của tình hữu nghị anh em thân thiết, thủy chung, sâu 

sắc giữa nhân dân hai nước. Đây là tiền đề quan trọng để chúng ta tăng cường mạnh mẽ 

giao lưu, hợp tác nhân dân Việt-Nga. Tôi tin tưởng rằng Hội thảo sẽ gợi mở nhiều sáng 

kiến và dự án hợp tác mới, giúp tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong hoạt động của hai 

Hội hữu nghị nhằm tiếp tục vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga, 

góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang 

Nga. 

Về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy 

hợp tác với Hội hữu nghị Việt-Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt và các tổ chức nhân dân của 
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hai nước nhằm góp phần làm sâu sắc và bền chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước, cũng 

như góp phần tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc 

trên thế giới. 

Xin trân trọng cảm ơn các bạn và xin chúc hội thảo thành công tốt đẹp. 
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

Kalganov Vyacheslav Gennadievich – Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Trưởng ban thông 

tin và quan hệ với các tổ chức quốc tế của chính quyền TP. Saint-Petersburg 

 

 
 

Kính thưa quý vị đại biểu! Tôi rất vui mừng chào đón tất cả các bạn đến với buổi 

gặp mặt long trọng này. Tôi muốn chúc mừng Vladimir Petrovich đáng kính vì trong thời 

điểm khó khăn như vậy, ông đã có thể tổ chức một sự kiện như vậy, và  tôi muốn chúc 

mừng nhiều người tham gia, tất cả những người tôi biết, những người tôi chưa biết, và 

truyền đạt rằng St.Petersburg coi trọng sự hợp tác với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

Vào tháng 8 năm nay, Thống đốc St.Petersburg, Alexander Dmitrievich Beglov, đã 

quyết định hợp tác với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ trở thành một lĩnh vực ưu 

tiên trong các hoạt động quốc tế của chính phủ St.Petersburg. Tôi rất vui vì quyết định này 

có được dựa trên công sức và nổ lực của Ủy ban Đối ngoại, chính quyền thành phố của 

chúng tôi theo hướng Việt Nam. 

Năm nay, cả thế giới phải đối mặt với tình trạng nhiễm coronavirus. Các bạn thậm 

chí có thể thấy rằng bây giờ tôi đang liên lạc từ bệnh viện thành phố. Cuộc tấn công này 

động đến cả cá nhân tôi, nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại căn 

bệnh quái ác này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, cá nhân Đại sứ Ngô Đức Mạnh. Chúng tôi ở St.Petersburg  đã nhận khẩu 

trang từ Việt Nam vài lần. Và ngay cả khi nó có thể là một số lượng không phải nhiều, 

nhưng rất có ý nghĩa đối với chúng ta. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, sát cánh 

thân tình của các đồng chí Việt Nam. 

Tôi mong muốn tất cả các thành viên tham dự hội nghị này dành thời gian hiệu quả 

nhất có thể, và tôi hy vọng rằng hội nghị này sẽ đóng góp vào sự phát triển của quan hệ 

Nga-Việt. Xin cảm ơn. 
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Kalganov Vyacheslav Gennadievich – Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Trưởng ban thông 

tin và quan hệ với các tổ chức quốc tế của chính quyền TP. Saint-Petersburg – video trình 

bày tại Hội nghị 
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

Vụ châu Á 3  Bộ Ngoại giao Nga 

Kính gửi các đại biểu của Hội nghị quốc tế khoa học và thực tiễn lần thứ ba 

«Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển của quan hệ Nga-Việt» 

 

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức sự kiện này vì những nỗ lực nhất 

quán của họ để làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam. 

Việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, đã có từ hơn bảy thập kỷ 

nay, là một trong những phương hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương. Kinh nghiệm quy mô lớn về hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

được tích lũy trong những năm trước là nền tảng đáng tin cậy để xây dựng quan hệ Đối tác 

chiến lược toàn diện Nga-Việt ở giai đoạn hiện nay, phù hợp với các thỏa thuận ở cấp cao 

nhất và cấp cao, góp phần củng cố tình cảm quý mến không gì thay đổi và hiểu biết lẫn 

nhau giữa nhân dân hai nước. 

Ngoại giao nhân dân chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết 

các nhiệm vụ kể trên. Các nhà hoạt động của các tổ chức hữu nghị, các tổ chức nghề 

nghiệp và cựu chiến binh đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy thành phần nhân văn trong 

chương trình nghị sự song phương, góp phần củng cố các mối quan hệ trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo, khoa học và văn hóa, mở rộng giao tiếp giữa con người, gìn giữ và trao lại 

cho thế hệ trẻ Nga-Việt truyền truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau mà cha ông chúng 

ta đã di huấn lại. 

Chúng ta mong muốn họ sẽ tiếp tục hoạt động tích cực, chủ động  và tương tác chặt 

chẽ trong việc giải quyết các nhiệm vụ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 

giữa Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Xin kính chúc Ban tổ chức và các đại biểu tham dự hội nghị dồi dào sức khỏe và 

thành công. 
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PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

Stapran Natalya Valerievna – Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế đa phương và Các dự án đặc 

biệt 

Vladimir Petrovich thân mến! 

 

Cảm ơn ông vì lời mời tham dự Hội thảo khoa học và thực tiễn quốc tế «Vai trò của 

Ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt». Rất tiếc, do lịch trình làm việc 

dày đặc nên tôi sẽ không thể tham gia sự kiện này. Đồng thời, với tất cả tấm lòng của 

mình, tôi xin chúc các đại biểu tham dự hội nghị thành công và đạt kết quả cao. 

Hiện nay, Nga và Việt Nam đang tiến hành đối thoại tích cực ở cấp liên chính phủ. 

Bộ phát triển kinh tế Liên bang Nga, thực hiện chức năng là Ban thư ký của Ủy ban Liên 

chính phủ Nga-Việt về Hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (sau đây gọi 

là Ủy ban Liên Chính phủ), cũng như Nhóm Công tác Cấp cao Nga-Việt về Các Dự án 

Đầu tư Ưu tiên, đảm bảo việc tiến hành các cuộc họp thường niên của các cơ chế đối thoại 

song phương này. Trong khoảng thời gian giữa các cuộc họp, Bộ Phát triển Kinh tế Nga 

tiến hành các công việc về toàn bộ chương trình hợp tác kinh tế và thương mại, bao gồm 

hỗ trợ các dự án đầu tư chung, nỗ lực xóa bỏ các rào cản đối với thương mại hàng hóa và 

dịch vụ song phương, đồng thời cũng tìm kiếm các chủ đề mới đầy hứa hẹn cho hợp tác 

giữa Nga Việt Nam. 

Tháng 10/2016, Hiệp định Thương mại Tự do giữa các nước thành viên Liên minh 

Kinh tế Á-Âu và Việt Nam (FTA EAEU-Việt Nam) có hiệu lực. Việt Nam trở thành quốc 

gia đầu tiên EAEU thành lập khu thương mại tự do. Trong khuôn khổ định dạng này, Bộ 

phát triển kinh tế Liên bang Nga cũng có trách nhiệm củng cố vị trí của các bên tham gia 

của Nga trong hoạt động kinh tế đối ngoại với Việt Nam, đảm bảo sự đại diện thường 

xuyên của họ trong khuôn khổ cơ chế đối thoại đặc biệt – Ủy ban hỗn hợp trong khuôn 

khổ FTA EAEU-Việt Nam. 

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới phức tạp nhưng kim ngạch 

thương mại giữa Nga và Việt Nam thể hiện sự tăng trưởng tích cực: trong 7 tháng năm 

2020, theo Cơ quan hải quan Liên bang Nga, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt 

Nam tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong giai đoạn này xuất khẩu của Nga sang 

Việt Nam tăng 35,9% so với năm 2019. Đối thoại liên chính phủ cũng đang tiếp tục: vào 

tháng 8 năm 2020, một cuộc họp của nhóm làm việc về các dự án ưu tiên được tổ chức 

dưới dạng trực tuyến, hiện nay đang thống nhất về hình thức cuộc họp của Ủy ban liên 

chính phủ,  dự kiến sẽ sớm tổ chức cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp trong khuôn khổ FTA 

EAEU- Việt Nam. 

Cơ sở cho một cuộc đối thoại liên quốc gia thành công và mang tính xây dựng là 

mối quan hệ chặt chẽ giữa các cá nhân và sự hỗ trợ của cộng đồng chuyên gia. Tôi chắc 

chắn rằng chúng ta không thể đánh giá hết được vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự 

hợp tác hiệu quả liên quốc gia và tôi xin chúc Hội hữu nghị Nga-Việt thành công hơn nữa 

trên con đường phát triển của mình. 
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LỜI CHÀO MỪNG 

Zubrilin Nikolay Grigorievich – Lãnh đạo khối Đảng cộng sản, đại biểu Duma thành phố 

Matxcova 

 
Kính gửi các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế «Vai trò của 

ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt». 

 

Các bạn thân mến! 

 

Thay mặt cho khối Đảng Cộng sản LB Nga tại Duma thành phố Matxcova, tôi xin 

gửi lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất tới các đại biểu tham dự Hội nghị khoa 

học-thực tiễn quốc tế «Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» 

do Hội hữu nghị Nga-Việt tổ chức. Tình hữu nghị Nga-Việt là di sản lịch sử chung của 

chúng ta. Tình hữu nghị này bền vững bởi nó được xây dựng trên cơ sở của những tình 

cảm sâu sắc và chân thành của nhân dân hai nước chúng ta trong suốt chiều dài hàng thập 

kỷ. Những tình cảm đoàn kết và quý mến lẫn nhau này được phát triển dưới tác động của 

những sự kiện trọng đại như Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 10 vĩ đại, cuộc đấu tranh 

của nhân dân Việt Nam chống ách áp bức, chiến thắng phát xít Hít le, chủ nghĩa quân 

phiệt Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 

trên đất Việt Nam, chiến thắng của nhân dân Việt Nam trước quân xâm lược Mỹ và bè lũ 

tay sai.  

Trong những năm đấu tranh vũ trang và trong thời kỳ xây dựng hòa bình, nhân dân 

của chúng ta luôn đứng về phía những người bạn Việt Nam của mình. Mối quan hệ giữa 

chúng ta bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống và liên quan không chỉ các cấu trúc nhà 

nước chính thức mà cả những tầng lớp rộng rãi nhất của nhân dân. 

Khối Đảng cộng sản LB Nga tại Duma thành phố Matxcova luôn coi một trong 

những nhiệm vụ quốc tế ưu tiên của mình là củng cố và mở rộng tình hữu nghị Nga-Việt, 

phát triển ngoại giao nhân dân và các quan hệ theo chiều ngang. Chúng tôi luôn vui mừng 

chào đón đến Duma các đồng nghiệp Việt Nam và sinh viên học tại các trường đại học của 

Nga. Quan hệ nồng ấm hợp tác xây dựng gắn bó chúng tôi với Đại sứ quán nước 

CHXHCN Việt Nam tại Matxcova. Chúng tôi quý trọng quan hệ của chúng tôi với các 

đồng chí Việt nam và về phần mình sẽ làm tất cả những gì cần thiết tiếp tục củng cố mối 

quan hệ này. 

Với tất cả tấm lòng mình tôi xin chúc cho Hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế «Vai 

trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» thành công tốt đẹp và bày 

tỏ tin tưởng rằng Hội nghị sẽ có đóng góp xứng đáng vào công cuộc củng cố tình hữu nghị 

không gì lay chuyển nổi giữa hai nước Liên bang Nga-Việt Nam. 

Lãnh đạo khối Đảng cộng sản, đại biểu Duma thành phố Matxcova  N.G. Zubrilin 
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LỜI CHÀO MỪNG 

Timokhov Sergey Konstantinovich – Lãnh đạo văn phòng khối Đảng Cộng sản LB Nga tại 

Duma thành phố Matxcova 

 

Kính gửi các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế «Vai trò của 

ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt». 

Các bạn thân mến! 

Tổ quốc tế của ủy ban thành phố Matxcova Đảng cộng sản LB Nga xin gửi những 

lời chúc mừng nồng nhiệt tới các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế 

«Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt». 

Hội nghị này được tổ chức bởi Hội hữu nghị Nga-Việt diễn ra trong một giai đoạn 

đầy trách nhiệm khi mà nhiệm vụ nâng cao vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát 

triển trong phát triển hợp tác giữa hai nước chúng ta trở nên đặc biệt quan trọng. Mối quan 

hệ theo chiều ngang trên tất cả các cấp độ được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đặc biệt cho 

phép củng cố hiệu quả hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam. 

Chính thông qua ngoại giao nhân dân, tổ quốc tế của ủy ban thành phố Matxcova 

Đảng cộng sản LB Nga tiến hành hoạt động của mình tương ứng với thỏa thuận hợp tác 

giữa tổ quốc tế của ủy ban thành phố Matxcova Đảng cộng sản LB Nga với tổ chức Đảng 

cộng sản Việt Nam của thành phố Hà Nội. Thỏa thuận này là cơ sở vững chắc cho những 

hoạt động quốc tế trên phạm vi rộng lớn được tiến hành bởi những người cộng sản ở hai 

thủ đô. Tổ quốc tế của ủy ban thành phố Matxcova Đảng cộng sản LB Nga cũng sẽ tiếp 

tục thực hiện tất cả các khả năng của thỏa thuận này để quan hệ với các đồng chí Việt 

Nam càng thắt chặt theo năm tháng. 

Trong sự nghiệp nâng cao vai trò của ngoại giao nhân dân những cấu trúc xã hội 

như Hội hữu nghị Nga-Việt đóng vai trò quan trọng. 

Phong trào hữu nghị nhiều năm với Việt Nam với sự tích lũy những kinh nghiệm 

phong phú tích cực đã giúp Hội hữu nghị trở thành một cấu trúc có tiềm năng đặc biệt. 

Chúng tôi cho rằng nghĩa vụ của mình là phải bày tỏ sự cảm ơn đến Đại sứ quán 

CHXHCN Việt Nam tại Matxcova, hoạt động của Đại sứ quán đã đóng góp quan trọng 

vào sự nghiệp củng cố quan hệ giữa nhân dân hai nước chúng ta. 

Với tất cả tấm lòng mình xin chúc Hội hữu nghị Nga-Việt những thành tựu mới và 

chúc Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế thành công tốt đẹp! 

Với lời chào đồng chí 

Những người điều phối Tổ quốc tế 

Uỷ ban thành phố Matxcova Đảng cộng sản LB Nga           T. Desyatova 

                                                                                               S. Timokhov 
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Timokhov Sergey Konstantinovich – Lãnh đạo văn phòng khối Đảng Cộng sản LB Nga tại 

Duma thành phố Matxcova – phát biểu tại Hội nghị 
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TIẾP TỤC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN…. 

Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Nga – Việt, Tiến sĩ kinh 

tế, giáo sư 

 
Ông Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt trả lời 

phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam  

 

Kính thưa các đồng chí! 

 

Các bạn thân mến! 

 

Hội nghị của chúng ta diễn ra vào năm kỷ niệm và là sự tiếp nối của Hội nghị quốc 

tế lần thứ nhất về chủ đề này, được tổ chức vào năm 2019, và nằm trong danh sách các sự 

kiện được lên kế hoạch cho năm chéo Nga-Việt. 

Tại hội nghị trước, chúng ta đã đề cập cụ thể đến công việc của các Hội chúng ta 

trong hơn 70 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và vai trò của các thành viên 

của Hội của chúng ta trong việc phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia và 

dân tộc chúng ta. 

 

Và hôm nay chúng ta cần thảo luận những vấn đề quan trọng như: 

• vai trò và vị trí của ngoại giao nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế 

quan trọng, 

• sự tham gia của xã hội dân sự trong hợp tác nhân văn, 

• tầm quan trọng của công việc của Hội trong việc đưa các địa phương vào trong hệ 

thống quan hệ nhân văn quốc tế, 
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• phát triển không gian của «Thế giới Nga» và nhiều vấn đề khác nữa. 

 

Kính thưa các đồng chí! 

 

Trong điều kiện hiện nay, khi số lượng người tham gia các hoạt động quốc tế ngày 

càng đông gấp nhiều lần, ngoại giao nhân dân đang trở thành một nguồn lực chính sách 

đối ngoại quan trọng, là đối tác bình đẳng của nhà nước trong phát triển đối thoại và hợp 

tác quốc tế. 

Sự phát triển của hợp tác nhân văn quốc tế là điều kiện quan trọng để thiết lập đối 

thoại văn minh, đạt được thỏa thuận và đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. 

Và ngày nay, khi phương Tây đang cố gắng cô lập nước Nga, vai trò lịch sử của 

Liên Xô và Nga trên thế giới bị bóp méo, áp đặt những giá trị sai lầm lên giới trẻ thì chính 

ngoại giao nhân dân có thể giúp mở ra một nước Nga hiện đại đối với thế giới và thế giới 

cho nước Nga. Ngoài ra, đại dịch COVID 19 cũng đã tạo ra rào cản đối với giao tiếp cá 

nhân giữa công dân của nhiều quốc gia, và điều này phải được tính đến khi lập kế hoạch 

cho các hoạt động tiếp theo trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân. 

Về vấn đề này, tôi muốn lưu ý tầm quan trọng của việc sử dụng rộng rãi các phương 

tiện kỹ thuật hiện đại và công nghệ xã hội trong công việc của chúng tôi, chúng mở ra cơ 

hội giao tiếp mới, cho phép hiểu nhau hơn, mở rộng liên hệ và kết nối. Những phiên tiện 

này bao gồm hội nghị trực tuyến, gặp gỡ qua video, hòa nhạc trực tuyến, mạng xã hội và 

các công cụ khác. 

Để kết luận, tôi hy vọng, các đề xuất sẽ được đưa ra để nâng cao hiệu quả công việc 

của chúng ta, vì điều này không chỉ áp dụng cho quan hệ Nga-Việt mà nhìn chung còn cho 

sự phát triển quan hệ liên quốc gia giữa Nga với các nước SNG và nước ngoài. 
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NGOẠI GIAO NHÂN DÂN - 

YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT NHẰM ĐIỀU HÒA QUAN HỆ QUỐC TẾ 

 

Mironov Sergei Mikhailovich – Chủ tịch Đảng «Nước Nga Công bằng», người đứng đầu 

khối «Nước Nga Công bằng» trong Duma Quốc gia 

 

 
 

(Theo chủ đề bàn tròn: «Nhiệm vụ tư tưởng và chiến lược của ngoại giao nhân dân 

trong điều kiện hiện nay» của Hội nghị khoa học – thực tiễn quốc tế «Vai trò của ngoại 

giao nhân dân đối với sự phát triển của quan hệ Nga-Việt»). 

Tóm tắt: Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng như hiện nay, ngoại 

giao nhân dân được kỳ vọng đóng vai trò là một nhân tố quan trọng trong việc điều hòa 

các mối quan hệ quốc tế. Hoạt động của các hội hữu nghị và các tổ chức tương tự cần 

được ưu tiên hỗ trợ và phổ biến. 

Các từ khóa: ngoại giao nhân dân, căng thẳng quốc tế, đa trung tâm, bất bình đẳng 

xã hội, tư duy khối, lòng tin, hội hữu nghị, ngoại giao Đảng. 

Thế giới hiện đại thật nghịch lý: những thay đổi công nghệ nhanh chóng trong tất cả 

các lĩnh vực của cuộc sống cùng tồn tại với chủ nghĩa cổ xưa trong các mối quan hệ xã hội 

và quốc tế. Sự ích kỷ về kinh tế, tranh giành tài nguyên, chạy đua vũ trang và coi thường 

lợi ích nhân văn vẫn là một thực tế đáng buồn. Ngay cả một cuộc khủng hoảng nghiêm 

trọng – một đại dịch – cũng không trở thành một yếu tố ngăn cản các xung đột chính trị và 

quân sự, sự gia tăng căng thẳng quốc tế. 

Trong điều kiện đó, ngoại giao nhân dân có một vai trò đặc biệt, không nên được 

xem chỉ đơn giản như một biện pháp hỗ trợ cho ngoại giao chính thức. 

Đây là một chiều kích đặc biệt của quan hệ giữa các dân tộc, tầm quan trọng của nó 

sẽ chỉ ngày càng tăng. 

Trong ngoại giao chính thức, phần lớn được quyết định bởi quán tính của các mối 

quan hệ giữa các nước, vốn không phải lúc nào cũng tích cực và mang tính xây dựng. Ví 

dụ, dấu tích của tư duy khối có tác động tiêu cực đáng kể đến quan hệ quốc tế hiện nay. 

Tuy nhiên, sự tham gia của một số lượng đáng kể các nước châu Âu trong khối NATO 

không thể cản trở đáng kể sự phát triển quan hệ với Nga ở cấp độ xã hội dân sự. 

Bất chấp tất cả những mâu thuẫn của toàn cầu hóa, thế giới trở nên cởi mở hơn khi, 

sau sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, hệ thống đa trung tâm hiện tại đã thay thế cấu trúc 

lưỡng cực và những âm mưu bá quyền. Xuất hiện những cơ hội đặc biệt để hài hòa các 
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mối quan hệ quốc tế, xây dựng công nghệ, thương mại và đầu tư cùng có lợi và bình đẳng 

và hợp tác nhân văn, giải quyết các vấn đề xã hội tồn tại lâu nay. Vì vậy, không thể để thế 

giới một lần nữa trượt theo chủ nghĩa lưỡng cực hay chủ nghĩa độc quyền, sự suy thoái của 

các nguyên tắc tập thể trong các vấn đề quốc tế. Chính ngoại giao nhân dân có thể đóng 

một vai trò ổn định quan trọng ở đây. 

Ví dụ, trong thời gian trước đó, vào trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, tiếng nói 

của xã hội dân sự đã không được lắng nghe: các tầng lớp đặc quyền chủ yếu ủng hộ chính 

phủ của họ, và tất cả những người khác bị sử dụng làm bia đỡ đạn. Sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai, tình hình đã thay đổi. Hãy nhớ lại, ví dụ, phong trào phản đối việc triển khai 

tên lửa hạt nhân của Mỹ ở Tây Âu trong những năm 1980, đã đẩy các chính phủ phương 

Tây hướng tới hòa hoãn. Phong trào Pugwash của các nhà khoa học cũng có đóng góp lớn 

trong việc ngăn chặn thảm họa nhiệt hạch. 

Ngày nay, có một tình huống nghịch lý: số đông những người có tư tưởng hiện đại, 

có lý lẽ đúng đắn trên khắp thế giới ủng hộ sự hợp tác và hữu nghị giữa các dân tộc, đánh 

giá cao cơ hội của một kỷ nguyên mới, nhưng đồng thời trong các vấn đề giữa các nước, 

đã có một xu hướng rõ ràng là đối đầu, sử dụng các biện pháp trừng phạt và giọng điệu tối 

hậu thư ngạo mạn. Nhiều chính trị gia phương Tây luôn khoe khoang sự khoan dung phô 

trương của họ đã từ chối các dân tộc khác, từ chối hàng triệu người được có quyền đưa ra 

lựa chọn lịch sử và văn hóa xã hội. 

Trong những điều kiện này, xã hội dân sự và giới kinh doanh được kỳ vọng lên 

tiếng ủng hộ một mô hình quan hệ giữa các nước hài hòa và tiên tiến hơn, nhằm xóa bỏ 

ranh giới phân chia và từ chối cuộc đối đầu mới. 

Việc tái phát Chiến tranh Lạnh hiện nay không được phép trở thành một xu hướng 

chủ đạo trong quan hệ quốc tế, nếu không, cả nhân loại sẽ thua cuộc. 

Vấn đề là rất khó để tiếng nói đúng đắn của công chúng có thể bứt phá trong lĩnh 

vực thông tin được chính trị hóa và thương mại hóa hiện nay. Những khuôn mẫu và khuôn 

sáo tuyên truyền hung hăng lại thịnh hành trên các phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ và 

các nước phương Tây khác. Một xu hướng đáng báo động đã trở thành sự lan tràn của 

những tin tức sai sự thật, tin tự phát minh ra, tin «giả mạo», có thể dẫn đến những hậu quả 

thảm khốc nhất. 

Internet đã trở thành một giải pháp thay thế nghiêm túc cho các phương tiện truyền 

thống trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, mạng lưới toàn cầu vẫn không thể cạnh 

tranh với sự ảnh hưởng của các kênh truyền hình. 

Do đó, cần phải đưa tin rộng hơn nhiều về hoạt động ngoại giao nhân dân trên các 

kênh truyền hình Nga, kể cả những kênh truyền hình quốc tế. Trên khắp thế giới, mọi 

người rất chăm chú xem các chương trình về du lịch, về cuộc sống của các dân tộc và quốc 

gia khác. Được đặt trong bối cảnh lịch sử và dân tộc học rộng lớn, các hoạt động của ngoại 

giao nhân dân có thể được trình bày không kém phần thú vị và đem lại nhiều tri thức. Hơn 

nữa, trong lĩnh vực này có thể thực hiện các dự án chung dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa 

đại diện của các quốc gia khác nhau. 

Đây chỉ là một ví dụ khi nhà nước có thể hỗ trợ thực sự cho hoạt động ngoại giao 

nhân dân, tránh tình trạng nhà nước hóa lĩnh vực hoạt động dân sự quan trọng này. Ngoại 

giao nhân dân đôi khi được gọi là công cụ của «quyền lực mềm». Tuy nhiên, đúng hơn 

nếu coi hiện tượng này như một công cụ quan trọng của sự tin cậy lẫn nhau giữa các dân 

tộc, có khả năng làm phẳng những góc cạnh thô ráp trong quan hệ giữa các nước. 
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Đáng chú ý là các tổ chức hữu nghị tương đương hoặc các tổ chức có tính chất 

tương tự nhau hoạt động ở trong các quốc gia có định hướng địa chính trị, kinh tế và ý 

thức hệ rất khác nhau. Đây là một khởi đầu rất lành mạnh trong bối cảnh căng thẳng về 

mối quan hệ giữa các dân tộc, giữa các sắc tộc và giữa các tôn giáo trên thế giới ngày càng 

gia tăng. 

Ở Nga, hệ thống các tổ chức hữu nghị với hầu hết các nước trên thế giới đều tồn tại 

sau sự sụp đổ của Liên Xô, chứng tỏ rằng sự tồn tại của nó là mệnh lệnh của cuộc sống 

chứ không phải bởi một sự đặt hàng chính trị- tư tưởng từ trên xuống. Việc tiếp tục hoạt 

động của các hội hữu nghị trong điều kiện khó khăn của thời kỳ chuyển đổi sang kinh tế 

thị trường đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và nỗ lực của các nhà hoạt động của các hội. Tuy 

nhiên, kết quả đạt được là thấy rõ. Không thể tưởng tượng được mối quan hệ song phương 

hiện đại giữa Nga và hầu hết các quốc gia nếu không có sự hoạt động hiệu quả không 

ngừng của các Hội hữu nghị. Các Hội hữu nghị đóng góp vào việc hài hòa và phát triển 

các mối quan hệ giữa các nước thông qua các cuộc tiếp xúc với đại diện của các đoàn 

ngoại giao nước ngoài và các cơ cấu nhà nước. 

Một ví dụ sinh động cho một hoạt động thành công lâu dài đó là Hội hữu nghị Nga-

Việt, mà đối tác về phía Việt Nam là Hội hữu nghị Việt-Nga. 

Ngày nay, các phòng thương mại song phương, các diễn đàn khoa học, sáng tạo và 

chính trị xã hội quốc tế cũng đóng một vai trò tương tự trong lĩnh vực ngoại nhân dân. 

Nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng vĩ đại, đặc biệt tri ân những đóng góp của ngoại 

giao nhân dân trong việc bảo tồn sự thật lịch sử và tưởng nhớ các anh hùng trong Chiến 

tranh Vệ quốc vĩ đại và Chiến tranh thế giới thứ hai, những đóng góp quyết định của nhân 

dân Liên Xô vào Chiến thắng và cuộc chiến chống những âm mưu làm sai lệch lịch sử. 

Cần nhấn mạnh riêng, vai trò của ngoại giao nhân dântrong việc hỗ trợ và phổ biến 

tiếng Nga ra nước ngoài. Và nó không chỉ là tương tác với đồng bào, những người từng là 

công dân cũ của chúng ta, những người mang trong mình văn hóa Nga và nhận thức về 

bản thân. Các Hội hữu nghị đang trở thành trung tâm thu hút những người đã học tiếng 

Nga khi học tại các trường đại học của chúng ta, và do đó tham gia vào nền văn hóa của 

chúng ta, thấm nhuần sự tôn trọng và cảm tình với người dân của chúng ta. 

Tôi luôn ủng hộ việc mở rộng việc tiếp nhận công dân của các nước khác vào các 

trường đại học của chúng ta, cùng với việc tăng chỗ làm việc trong ngân sách dành cho 

sinh viên tốt nghiệp ở Nga. Những chi phí này không chỉ đúng về mặt con người mà còn 

hợp lý về mặt kinh tế, vì chúng tạo thành một nhóm những người ủng hộ sự phát triển hợp 

tác kinh tế với Nga, những người đánh giá cao thành tựu của các trường phái khoa học và 

công nghệ của Nga. 

Trong tư cách là một nhà lãnh đạo của một Đảng chính trị, tôi coi các cuộc tiếp xúc 

giữa các Đảng là hướng quan trọng nhất của ngoại giao nhân dân. Mặc dù có sự khác biệt 

về trình độ và động lực phát triển của từng quốc gia, những thăng trầm của quan hệ giữa 

các nước, tôi thấy có rất nhiều vấn đề gắn kết chúng ta – những chính trị gia, nghị sĩ đại 

diện cho lợi ích của người dân: chống đói nghèo, vượt qua bất bình đẳng xã hội, kỹ thuật 

số và bình đẳng giới, thách thức môi trường. 

Ngày nay, có một số nền tảng cho đối thoại và tương tác quốc tế giữa các bên. Đối 

với Đảng «Nước Nga công bằng» của chúng tôi, ưu tiên là Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa. 

Đảng của chúng tôi đang tích cực phát triển quan hệ với các nước ngoài trên cơ sở 

song phương. Vào năm 2018, tại Hà Nội, Nước Nga công bằng đã ký một bản ghi nhớ hợp 
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tác với ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, với Đảng  mà chúng ta đã gắn bó bởi mối quan 

hệ hữu nghị và đối tác trong nhiều năm. 

Tôi tin rằng đối thoại giữa các bên là một trong những cách hiệu quả nhất để chống 

lại những nỗ lực làm mất ổn định tiến trình chính trị ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc 

gia, nhiều loại tin "giả" khác nhau về việc can thiệp vào cuộc bầu cử của nước khác, chính 

sách trừng phạt và khiêu khích. 

Kết luận lại, tôi muốn nhấn mạnh rằng ngoại giao nhân dân không phải là một hiện 

tượng mới, ngoại giao nhân dân có một kinh nghiệm lớn và một lịch sử vững chắc đằng 

sau nó. Đồng thời, hiện nay, trước tình hình căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng, ngoại 

giao nhân dân càng cần thiết hơn bao giờ hết. Có vẻ như hiện nay chính ngoại giao nhân 

dân đang có được những nét mới có thể biến nó thành một nhân tố độc lập mạnh mẽ trong 

quan hệ quốc tế. Nhiệm vụ của nhà nước là hỗ trợ quá trình này bằng mọi cách có thể, về 

mặt thông tin, tài chính, không can thiệp vào nó, không cố gắng quản lý nó về tiểu tiết. Đó 

là một đảm bảo để ngoại giao nhân dân sẽ có thể bộc lộ hết tiềm năng của nó, đóng góp vô 

giá vào việc thiết lập bầu không khí tin cậy, giảm căng thẳng quốc tế và tìm kiếm một ứng 

phó chung đối với các thách thức văn minh. 

 

 
Phiên họp toàn thể của Hội nghị 
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Phiên họp toàn thể – truyền trực tuyến 
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HỌ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN 

Tsvetov Petr Yuryevich – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt, Tiến 

sỹ khoa học lịch sử, Phó Giáo sư Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Liên bang Nga 

 

 
Tsvetov Pyotr Yurievich – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt, Tiến 

sĩ lịch sử, Phó Giáo sư Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, điều hành 

chương trình –  phát biểu tại Phiên toàn thể của Hội nghị. 
 

Tại hội nghị hôm nay, ngay từ đầu, rất thích hợp để nhắc lại những người ai đã đi 

đầu trong Hội hữu nghị của chúng ta - những chủ tịch đầu tiên của Hội hữu nghị Việt – Xô 

và Hội hữu nghị Xô – Việt – Tôn Đức Thắng và Ivan Vasilyevich Goroshkin. 

Tiểu sử của Tôn Đức Thắng mang nhiều đặc trưng của một nhà cách mạng Việt 

Nam, có đóng góp to lớn trong việc vận động quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc, 

bảo vệ chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước nghèo châu Á. Đồng 

thời, trong đó có rất nhiều trang rực rỡ làm cho cuộc đời của con người này đặc biệt đáng 

chú ý. 

Trong số những người cộng sản Việt Nam đầu tiên, ông nổi bật bởi thực tế ông là 

một trong số ít những người thợ giỏi thời bấy giờ. Là người gốc ở một làng quê miền Nam 

Việt Nam xa xôi ở tỉnh Long Xuyên, sau khi học xong phổ thông, ông trốn đến thành phố 

lớn nhất Việt Nam – Sài Gòn, nơi ông trở thành công nhân kim loại tại xưởng đóng tàu Ba 

Son. Tại đó, năm 1912, anh đã tổ chức bãi công, một trong những hành động đầu tiên của 

giai cấp công nhân Việt Nam. 

  Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông được điều động vào hải quân Pháp, trên 

một trong những con tàu của hải quân Pháp vào năm 1919, ông đã đi đến Biển Đen. Vào 

thời điểm đó, tình cảm cách mạng đang ngự trị trong hải quân Pháp. Các cấp dưới, cả 
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người Pháp và người Việt, đều không muốn tham gia vào chiến dịch đàn áp cuộc cách 

mạng Bolshevik, do các nước Entente phát động khi đó. 

Tháng 4 năm 1919, chiếc tuần dương hạm mà người thanh niên Tôn Đức Thắng là 

thợ máy  tiếp cận Sevastopol. Đội tàu không muốn chiến đấu với Chiến hạm đỏ. Và như 

một dấu hiệu của tình đoàn kết với cuộc cách mạng Nga, trong khi giai điệu «Quốc tế ca» 

vang lên, một lá cờ đỏ đã được kéo lên từ cột buồm của tàu tuần dương. Tôn Đức Thắng 

trèo lên cột buồm và gắn một mảnh vải màu đỏ «Với lá cờ này, được treo trên Biển Đen», 

Tôn Đức Thắng sau này viết, chúng tôi đón chào bạn bè của chúng tôi; tôi hy vọng rằng 

với một lá cờ đỏ chiếc tàu tuần dương sẽ vào cảng, tôi sẽ vào bờ, và tôi sẽ may mắn được 

tham gia cách mạng». 

Khi đó Tôn Đức Thắng không thể đến được bờ biển nước Nga. Chỉ vài ngày sau sự 

kiện này, chính phủ Pháp đã đưa các tàu nổi dậy từ Biển Đen trở lại cảng Toulon của 

Pháp. Người thủy thủ có chí hướng cách mạng đã sớm trở về quê hương Việt Nam và 

tham gia vào đội ngũ đấu tranh giải phóng dân tộc và xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh 

lãnh đạo và sau này là lực lượng nòng cốt của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Thực dân Pháp không thể bình tĩnh quan sát những hoạt động sục sôi của nhà cách 

mạng: năm 1929 ông bị bắt và bị kết án tù đày ở trại tập trung Côn Đảo. Cách mạng Tháng 

Tám mùa thu năm 1945 đã giải thoát Tôn Đức Thắng  khỏi ngục tối. 

Ở nước Việt Nam độc lập, Bác Tôn, như  nhiều đồng bào thân ái gọi ông là Bác, có 

uy tín lớn: trong các chính phủ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Tôn đứng đầu 

kiểm toán nhà nước, từ năm 1955 đến năm 1960 bác Tôn là người đứng đầu Quốc hội. Sau 

khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969, Tôn Đức Thắng được nhất trí bầu làm Chủ tịch 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và sau khi nước Việt Nam thống nhất về mặt nhà nước 

năm 1976, ông trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và ông đã 

làm việc ở vị trí này cho đến khi qua đời vào năm 1980. 

Dù ở mọi cấp bậc, chức vụ cao như vậy, nhưng suốt đời Bác Tôn vẫn giản dị và 

khiêm tốn. Người Việt Nam ngày nay vẫn nhớ đến ông như một người «siêng năng, liêm 

khiết và vị tha», là người đã «có lối sống cởi mở». 

Cuộc khởi nghĩa trên một chiếc tàu tuần dương ở Biển Đen đã gắn cả cuộc đời của 

Tôn Đức Thắng với quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Năm 1950, khi Hội 

hữu nghị Việt Xô được thành lập, ông được bầu làm Chủ tịch của tổ chức xã hội này. Rõ 

ràng, đây là sự lựa chọn của Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cao nhất khác của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

Tôn Đức Thắng đã nhiều lần sang thăm nước ta và gặp gỡ các đại biểu của Liên Xô 

tại Hà Nội. Sự đóng góp của nhà hoạt động nhà nước Việt Nam đối với phong trào cộng 

sản quốc tế và sự phát triển của quan hệ Xô – Việt được ban lãnh đạo Liên Xô đánh giá 

cao. Tôn Đức Thắng đã được tặng thưởng Huân chương Lê-nin, Huân chương Cách mạng 

Tháng Mười và Huân chương Chiến công nhân kỷ niệm 100 năm ngày  sinh của V.I. Lê-

nin, đã được trao Giải thưởng quốc tế Lê-nin vì đã củng cố hòa bình giữa các dân tộc. 

Tên tuổi Tôn Đức Thắng trong ký ức của người dân Việt Nam. Năm 2018, khi kỷ 

niệm 130 năm ngày sinh của ông, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Trần Đại Quang đã phát biểu trên truyền thông trung ương với bài báo về Tôn Đức Thắng, 

trong đó gọi ông là nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà cách mạng mẫu mực, tấm gương đạo đức 

cách mạng sáng ngời. 
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Chủ tịch đầu tiên củaTrung ương Hội Hữu nghị Xô – Việt, Ivan Vasilyevich 

Goroshkin, trong tiểu sử cũng có nhiều nét vốn có của thế hệ những người Xô viết đầu tiên 

trên thế giới xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Ivan Vasilyevich Goroshkin sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Penza vào năm 

1905. Cách mạng Tháng Mười đã giúp một cậu bé trong làng có thể trở thành kỹ sư – năm 

1930 Ivan tốt nghiệp Đại học Bách khoa Matxcova và bắt đầu làm việc tại các nhà máy 

chế tạo máy ở Matxcova, bao gồm cả Nhà máy ô tô quốc doanh số 1mang tên của Stalin. 

Khả năng tổ chức của I.V. Goroshkin được chú ý, và từ năm 1941 ông tham gia công tác 

Đảng, kể cả từ năm 1943 đến năm 1947, ông là bí thư thứ nhất của Quận ủy vô sản 

Matxcơva. Trong những năm tiếp theo I.V. Goroshkin đã làm việc tại Hội đồng trung 

ương Công đoàn toàn Liên bang  trong sáu năm từ 1949 đến 1955, là Bí thư Hội đồng 

trung ương công đoàn toàn Liên Bang. 

Vào tháng 3 năm 1955 I.V. Goroshkin được bầu làm Chủ tịch Xô viết tối cao của 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga. Và ở cương vị này, năm 1958 ông 

được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Xô – Việt. Hiểu được chính sách 

nhân sự của thời điểm đó, logic khi nhận định rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng 

sản Liên Xô cho rằng để tăng thẩm quyền của hội hữu nghị mới, Hội nên được đứng đầu 

bởi một người không chỉ có kinh nghiệm mà còn giữ chức vụ nhà nước cao. Nhiệm vụ 

chính mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô đặt ra cho Hội mới là truyền 

bá kiến thức về cuộc sống của một đất nước xa xôi nhưng thân thiện cho nhân dân Liên 

Xô, về những thành công của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng xã hội chủ 

nghĩa. Và Hội hữu nghị Xô – Việt đã giải quyết thành công nhiệm vụ này. 

Chức vụ nhà nước cuối cùng mà I.V. Goroshkin giữ cho đến khi nghỉ hưu năm 

1976, là Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về lao động và tiền lương thuộc Hội đồng Bộ 

trưởng Liên Xô. I.V Goroshkin đã mất tại Matxcova năm 1983 

 

 

Trong ảnh từ trái qua phải: Đỗ Xuân Hoàng, Pyotr Yuryevich Tsvetov, Vladimir Petrovich 

Buyanov trong quá trình thiết lập kết nối trực tuyến với các đại biểu tại Hà Nội  
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Tsvetov Pyotr Yurievich  điều hành chương trình – trả lời phỏng vấn 
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VAI TRÒ CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM 

TRONG NGOẠI GIAO NHÂN DÂN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA VIỆT NAM VÀ NGA 

 

Vũ Xuân Hồng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (1998–2018) 

Năm nay, vào ngày 17/11, ngành Ngoại giao nhân dân Việt Nam và Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 

vẻ vang của mình. 

Vào ngày lịch sử đáng nhớ này của năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ căn cứ địa 

kháng chiến chống thực dân Pháp đã gửi thư cho các đại biểu tham dự Đại hội thành lập 

Ủy ban bảo vệ hòa bình Việt Nam. Trong thư, lãnh tụ Việt Nam bày tỏ khát vọng hòa bình 

cháy bỏng của nhân dân Việt Nam, quyết tâm đấu tranh giải phóng dân tộc, độc lập và hòa 

bình ở Việt Nam, đồng thời hứa sẽ làm tất cả những gì phụ thuộc vào Người để góp phần 

vào cuộc đấu tranh vì hòa bình thế giới. Theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban 

bảo vệ hòa bình thế giới Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được thành lập - 

tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Chúng ta nhớ lại cho đến thời điểm này, theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

ba hội hữu nghị đầu tiên của Việt Nam đã được thành lập, đó là: Hội Hữu nghị Việt-Mỹ 

(1945), Hội Hữu nghị Việt-Trung (1946) và Hội Hữu nghị Việt-Xô. (1950 g.) 

Ở Việt Nam, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được hình thành, ba 

trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đã được xác lập: quan hệ quốc tế của 

Đảng cộng sản Việt Nam, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Đồng thời, dựa 

trên tính đặc thù và tính hiệu quả, công tác ngoại giao nhân dân rất được chú trọng và 

được ủng hộ rất nhiều. Nhờ đó, ngoại giao nhân dân Việt Nam đã có thể đóng góp to lớn 

vào toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng nước ta, đó là: 

- Kêu gọi sự đoàn kết, ủng hộ của các lực lượng tiến bộ của Pháp và các lực lượng 

yêu chuộng hòa bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân 

ta, đã làm nên chiến thắng ở Điện Biên Phủ. 

- Đã tổ chức mặt trận đoàn kết quốc tế mạnh mẽ chưa từng có, bảo vệ và ủng hộ 

Việt Nam trong cuộc chiến tranh anh dũng, lâu dài, gian khổ chưa từng có, làm nên đại 

thắng mùa Xuân năm 1975. 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh chống bao vây, cấm vận kinh tế 

của các thế lực thù địch sau chiến tranh, bình thường hóa quan hệ với các nước ASEAN và 

các cường quốc khác. 

- Trong thời kỳ tái thiết và phát triển đất nước từ hoang tàn của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, VUFO với các tổ chức thành viên đã nhận được sự ủng hộ to lớn về 

vật chất và tinh thần và giúp đất nước xóa bỏ hậu quả chiến tranh và đói nghèo, xây dựng 

cơ sở hạ tầng mới, phát triển giáo dục, y tế ... Tổng số tiền nhận được qua  các dự án nhân 

đạo thông qua con đường ngoại giao nhân dân trong thời kỳ này lên tới 4,5 tỷ USD. 

- Đồng thời, chúng ta tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích cơ bản của Việt 

Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước, 

trong đó có vấn đề Biển Đông. 

- Chúng ta chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế, khu vực, song phương về tất cả 

các chủ đề rộng lớn của thời đại, đồng thời bày tỏ quan điểm của nhân dân Việt Nam, 

đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững, công bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
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Hiện nay, VUFO đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội mạnh trong hệ thống 

chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có 65 tổ chức thành viên ở cấp độ 

trung ương và các liên hiệp hữu nghị ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Có tờ báo 

riêng của Liên hiệp bằng các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Nga. Vì những hoạt 

động phục vụ Tổ quốc, VUFO đã nhận được phần thưởng cao quý của nước CHXHCNVN 

- Huân chương Hồ Chí Minh. 

Trong các hoạt động của mình, VUFO luôn dành ưu tiên cao cho việc tăng cường 

quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước. 

Do hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga) có mối quan hệ 

hữu nghị truyền thống đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện. 

Người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sự 

giúp đỡ và ủng hộ vô tư mà Liên Xô và Nga đã dành cho nhân dân ta trong những năm 

chiến tranh và thời bình. 

 VUFO đã trở thành cầu nối cụ thể liên hệ và hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các 

tổ chức xã hội của hai nước chúng ta, đồng thời là đơn vị tổ chức hàng nghìn sự kiện giáo 

dục truyền thống hữu nghị, và bây giờ trong điều kiện mới, chúng ta tiếp tục làm mọi cách 

để truyền ngọn lửa tình hữu nghị bền chặt cho các thế hệ người Việt Nam mai sau. ... 

Các đồng nghiệp của tôi - những người tham gia diễn đàn này sẽ báo cáo cụ thể với 

các bạn về kết quả công việc của chúng tôi trong thời gian qua, cũng như những dự định 

trong tương lai. 

Tôi chỉ muốn nói rằng họ không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ và 

tương tác của bạn. Chúng tôi yêu mến, tôn trọng nước Nga và tự hào về tình hữu nghị của 

chúng ta.  
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Những đại biểu tham gia hội nghị tại Hà Nội 
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KINH NGHIỆM ĐỘC ĐÁO CỦA NGOẠI GIAO 

KHOA HỌC TRÊN VÍ DỤ VỀ TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

Kuznetsov Andrey Nikolaevich – Tổng giám đốc phía Nga của Trung tâm nghiên cứu khoa 

học và công nghệ nhiệt đới Nga-Việt (Trung tâm Nhiệt đới), Tiến sĩ Khoa học Sinh học; 

Svitich Alexey Andreevich – Quyền Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm nghiên khoa  

học và công nghệ nhiệt đới Nga – Việt (Trung tâm Nhiệt đới), Tiến sĩ khoa học sinh học 

 

 

Kuznetsov Andrey Nikolaevich 

 

Tóm tắt: Trong 30 năm qua, Trung tâm nhiệt đới tại Việt Nam đã thực hiện công tác 

khoa học và công nghệ vì lợi ích phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga 

và Việt Nam. Mục tiêu chính là đảm bảo an ninh của đất nước chúng ta và ứng phó với 

những thách thức mới. 

Từ khóa: Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới, hệ sinh thái nhiệt đới, nhiệt đới kháng 

thiết bị đặc biệt, dioxin, nhiễm trùng tự nhiên, đào tạo chuyên gia. 

Năm 1988, Liên Xô và Việt Nam quyết định thành lập Trung tâm Nhiệt đới, điều 

này là do nhu cầu đảm bảo giải quyết các vấn đề cấp bách về khoa học và thực tiễn đang 

đặt ra trước hai nước chúng ta. Chính tính cấp thiết và tầm quan trọng của những nhiệm vụ 

này đã ngay lập tức đưa Trung tâm Nhiệt đới trở thành đối tượng hợp tác chiến lược giữa 

Nga và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và hợp tác kỹ thuật-quân sự. Trong 

hơn 30 năm hoạt động, Trung tâm Nhiệt đới đã trở thành một tổ chức khoa học quốc tế, đa 

ngành và liên ngành chưa từng có tương tự trong thực tiễn thế giới. Trong ba thập kỷ, 

Trung tâm Nhiệt đới đã vượt qua một chặng đường khó khăn, đôi khi có vấn đề, nhưng 

hiệu quả về mặt nghiên cứu khoa học công nghệ và kinh nghiệm trong việc hình thành và 

thích ứng của một tổ chức khoa học song phương. Hiện nay, Trung tâm Nhiệt đới bao gồm 

ba đơn vị, được trang bị các phòng thí nghiệm, với đội ngũ nhân viên thường trực gồm 

(20) người Nga và Việt Nam (500) nhân viên, cũng như các chuyên gia Nga biệt phái tạm 

thời (lên đến 250 người mỗi năm). 
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Hầu hết các nhiệm vụ mà Chính phủ hai nước đặt ra cho Trung tâm nhiệt đới đều 

gắn với hậu quả của việc Mỹ gây hấn trên lãnh thổ Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, 

nỗ lực chung của các nhà khoa học Nga và Việt Nam đã nghiên cứu hậu quả của việc Hoa 

Kỳ sử dụng quy mô lớn chất diệt cỏ có chứa dioxin và phát hiện ra các đặc điểm của chất 

độc sinh thái dioxin, đồng thời thiết lập các cách thức chính hình thành các thay đổi bệnh 

lý đối với sức khỏe con người. 

Làm sáng tỏ các quy luật hoạt động của hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh và 

do con người biến đổi cũng như các hệ sinh thái biển ven biển. Tìm ra đặc điểm trạng thái 

và tiến trình phát triển của các hệ sinh thái trên cạn sau chiến tranh hóa học của Mỹ. Đã 

xác định rằng các hệ sinh thái rừng nhiệt đới và san hô biển là một nguồn tài nguyên thiên 

nhiên không thể tái tạo trong điều kiện tác động thường xuyên của con người. Điều này đã 

làm thay đổi về cơ bản quan điểm ban đầu về việc quản lý các hệ thống sinh học như vậy. 

Vấn đề quan trọng nhất là an ninh của Việt Nam. Vì những mục đích này, Trung 

tâm Nhiệt đới cung cấp hỗ trợ khoa học và kỹ thuật cho việc vận hành và bảo quản các 

thiết bị do Nga sản xuất. Đó là máy bay, thiết bị phòng không và các sản phẩm dành cho 

Hải quân. Các nghiên cứu thường xuyên về trạng thái kỹ thuật của các mẫu thiết bị trong 

điều kiện vận hành và trong quá trình bảo quản giúp xác định nguyên nhân của các hư 

hỏng và trục trặc, cũng như xác định các thiếu sót khác trong thiết kế sản phẩm và công 

nghệ để vận hành chúng. Điều này giúp các sản phẩm của các nhà sản xuất Nga có thể 

thích ứng với các điều kiện nhiệt đới khó khăn ngay cả ở giai đoạn tạo ra các đơn vị và cơ 

chế. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của nó. 

Không chỉ  đạt được các nhiệm vụ thực tế, mà còn đạt được kết quả khoa học. Kết 

quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới là đã xuất bản hơn 3 nghìn bài báo khoa học, 37 

sách chuyên khảo và tuyển tập, 9 luận án tiến sĩ khoa học và hơn 50 luận án tiến sĩ đã 

được bảo vệ. 

Hiện nay, khoảng 50 tổ chức của Nga tham gia vào Chương trình Nghiên cứu Khoa 

học, trong đó hơn 20 tổ chức đang làm việc cùng nhau lần đầu tiên tại Việt Nam. Về phía 

Nga, khoảng 10 viện sĩ, hơn 70 giáo sư, tiến sĩ khoa học và hơn 100 tiến sĩ các ngành khoa 

học đang tham gia công việc này. 

Giải pháp chung các vấn đề khoa học trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

của Trung tâm Nhiệt đới không chỉ giúp Trung tâm nhiệt đới thu được những kết quả có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn hàng năm mà còn xác định rõ đường lối cho sự phát triển tiếp 

theo của Trung tâm nhiệt đới. 

Ví dụ như, một hướng bổ sung, và trên thực tế, là một hướng khoa học mới trong 

hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới là nghiên cứu biển phức hợp. Các chuyến khảo sát đến 

vùng biển quần đảo Trường Sa, được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch R&D 2018 và 

2019, cho thấy sự cần thiết và kịp thời của việc phát triển một cách tiếp cận tổng thể và có 

hệ thống để nghiên cứu các vùng biển Việt Nam. Công việc như vậy sẽ giúp hình thành 

một bức tranh đầy đủ hơn về các hệ sinh thái biển của Việt Nam, đánh giá tài nguyên thiên 

nhiên, giám sát chúng và kiểm soát trữ lượng. Vì vậy, tập hợp các công trình khoa học 

khảo sát biển thành công đã khiến việc nghiên cứu thành lập Trung tâm nghiên cứu tổng 

thể biển trong cơ cấu của Trung tâm Nhiệt đới trở nên thích hợp. Để chuẩn bị cho việc 

thành lập Trung tâm, Trung tâm Nhiệt đới đã cùng với các tổ chức khoa học hàng đầu của 

Nga chuyên nghiên cứu về biển đã xây dựng Chương trình nghiên cứu khảo sát biển đầy 

triển vọng trong lãnh hải Việt Nam. 
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Một ví dụ điển hình về sự hợp tác thành công giữa hai nước chúng ta là việc Chính 

phủ Nga chuyển giao cho Trung tâm nhiệt đới phòng thí nghiệm y tế và dịch tễ di động, 

được trang bị các thiết bị hiện đại nhất, phòng thí nghiệm này được đưa vào hoạt động vào 

năm 2020. Và như chúng ta thấy rất đúng lúc. Bộ Y tế Việt Nam đã công nhận khả năng 

thử nghiệm của phòng thí nghiệm di động để phát hiện virus Covid-19 và cấp giấy chứng 

nhận tương ứng. Hơn 1.200 quân nhân, bộ đội biên phòng làm việc tại các khu cách ly trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được phòng thí nghiệm này xét nghiệm. 

Chính bây giờ điều quan trọng cần lưu ý là sự xuất hiện của một loại virus gây bệnh 

mới, có đặc tính sinh học gắn liền với các loài động vật hoang dã sống ở Đông Nam Á, 

trong đó có Việt Nam, một lần nữa cho thấy nhu cầu nghiên cứu liên tục về các bệnh 

truyền nhiễm nhiệt đới tự nhiên. Chúng tôi tin rằng việc xem xét khả năng mở rộng và đào 

sâu nghiên cứu như vậy là kịp thời. Để thực hiện công việc này, chúng tôi đang tổ chức 

một đơn vị cơ cấu bổ sung trên cơ sở Trung tâm Nhiệt đới, sẽ liên tục thực hiện nghiên 

cứu và kiểm soát, cũng như xác định xu hướng lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Và đây 

đã là một nhiệm vụ, thậm chí không phải nhiệm vụ song phương, mà ở cấp độ thế giới. 

Nhìn chung, tình hình thế giới cho thấy vấn đề an toàn sinh học đang được đặt lên 

hàng đầu. Và đây không chỉ là dịch tễ học, mà còn là vi sinh học và kỹ thuật di truyền. Tất 

cả những điều này đòi hỏi phải xây dựng các nhiệm vụ mới, phát triển các phương pháp 

tiếp cận mới cho giải pháp các nhiệm vụ này, cũng như các thiết bị mới nhất và quan trọng 

nhất là các chuyên gia có trình độ được đào tạo. 

Những nhiệm vụ khoa học quy mô lớn như vậy xác định nhu cầu phát triển hơn nữa 

tiềm năng cán bộ khoa học của Trung tâm Nhiệt đới trong tương lai gần. Đây là việc thu 

hút cán bộ khoa học có trình độ và hình thành nguồn nhân lực dự bị trong các nghiên cứu 

sinh, sinh viên cho sự phát triển cân đối các hướng khoa học chính trong hoạt động của 

Trung tâm nhiệt đới. Đồng thời, điều quan trọng là phải bắt đầu tuyển chọn các ứng viên 

ngay ở giai đoạn đầu khi nhận giáo dục chuyên biệt. 

Đối với học sinh Nga và học sinh cuối cấp, chúng tôi đề xuất mở rộng kinh nghiệm 

thực hiện trên cơ sở Trường khoa học nhiệt đới – thực hành của các tổ chức giáo dục 

chuyên biệt. Những ngôi trường như vậy cho phép các nhà khoa học Nga tương lai nắm 

vững những kiến thức cơ bản về khoa học trong thế giới bí ẩn của rừng nhiệt đới Việt 

Nam, cũng như thực sự cảm nhận được tình thân ái và thái độ nhân hậu của người dân 

Việt Nam. 

Đối với thanh niên Việt Nam, chúng tôi đề xuất xây dựng cùng với 

Rossotrudnichestvo, một Chương trình cung cấp việc lựa chọn có hệ thống các ứng viên 

tài năng trên cơ sở nguyên tắc Olympic, để gửi họ đi đào tạo có mục tiêu tại Nga. Sự hợp 

tác của chúng tôi trong lĩnh vực nâng cao chuyên môn của các chuyên gia Việt Nam cũng 

vẫn rất quan trọng. Rõ ràng, đã đến lúc đặt ra câu hỏi về một cách tiếp cận có hệ thống đối 

với công việc này, bao gồm cả việc đào tạo có mục tiêu và bảo vệ  luận án của các chuyên 

gia Việt Nam trong các tổ chức khoa học và trường đại học hàng đầu của Nga để sau đó 

quay trở lại làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới. 

Đồng thời, nâng cao kiến thức tiếng Nga của các đồng nghiệp Việt Nam đang trở 

thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển của Trung tâm nhiệt đới. Điều quan 

trọng cần lưu ý là theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Đại học Liên bang 

Viễn Đông (Vladivostok) đã chuẩn bị một đội ngũ giáo viên chuyên ngành để làm việc tại 

Trung tâm Nhiệt đới. 
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Các phương hướng phát triển ngày càng tiến bộ của Trung tâm Nhiệt đới sẽ giúp 

Trung tâm đạt được những tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ vì lợi ích của việc 

tăng cường hợp tác toàn diện giữa Nga và Việt Nam. 

Ngày nay, trong bối cảnh ngoại giao quốc tế ngày càng đan xen phức tạp, các hình 

thức tương tác mới giữa các quốc gia và các dân tộc, trong đó có ngoại giao khoa học, 

đang chiếm một vai trò quan trọng. Ngoại giao khoa học có thể được coi là công cụ thúc 

đẩy lợi ích quốc gia của các nước và nền khoa học quốc gia trên trường quốc tế thông qua 

các nhà khoa học, nhà ngoại giao và các doanh nghiệp công nghiệp. Trong khuôn khổ của 

ngoại giao khoa học, có thể đặt ra những vấn đề mới mang tính cấp bách đối với khoa học 

thế giới và việc thể chế hóa chúng dưới hình thức các trung tâm khoa học quốc tế, ý tưởng 

này đã xuất hiện từ thời Liên Xô. Và Trung tâm Nhiệt đới đã trở thành một ví dụ điển hình 

về giải pháp chung cho các vấn đề khoa học và thực tiễn mà hai nước chúng ta phải đối 

mặt bằng sự kết hợp nỗ lực của các nhà khoa học Nga và Việt Nam. 

Có thể nhận thấy rằng sự phát triển không ngừng của Trung tâm Nhiệt đới, việc đặt 

ra các nhiệm vụ khoa học mới và việc cải thiện các nỗ lực và cơ chế cho giải pháp của 

chúng cho chúng ta niềm tin chắc chắn rằng sự đóng góp của Trung tâm Nhiệt đới vào sự 

phát triển quan hệ hữu nghị giữa Nga và Việt Nam sẽ không những không suy yếu đi mà 

còn mở ra những cơ hội mới nhằm tiếp tục củng cố các mối quan hệ này. 

 

 

Svitich Alexey Andreevich – Quyền Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm nghiên khoa  

học và công nghệ nhiệt đới Nga-Việt (Trung tâm Nhiệt đới), Tiến sĩ khoa học sinh học – 

video trình bày tại Hội nghị 
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VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT 

MSTU IM. N.E. BAUMAN 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI CHXHCNVN 

 

Drobyshev Dmitry Vadimovich – Trưởng phòng hợp tác khoa học và giáo dục quốc tế, 

Trường Đại học Kỹ thuật Nhà nước Matxcova N.E. Bauman 

 

 

Đại học kỹ thuật quốc gia Matxcova mang tên N.E. Bauman là trường đại học yêu 

thích của chúng tôi. Tổng số sinh viên Việt Nam đang theo học tại Bauman là 145 người, 

trong đó 10 sinh viên học sau đại học. Chúng tôi sống ở các ký túc xá số: 4,5,6,8,9,10,13. 

Đại học Bauman là tuổi trẻ của chúng tôi. Tại đây được học tập, rèn luyện, chúng 

tôi dần có thêm những người bạn Nga tuyệt vời, được khám phá và làm việc với những 

người thầy giàu kinh nghiệm và niềm nở. Các thầy cô coi chúng tôi như những đứa con 

của mình, luôn quan tâm đến chúng tôi. 

Chúng tôi đã học tiếng Nga, làm quen với nền văn hóa Nga tuyệt vời, bước vào 

không gian của khoa học và tri thức. Toán, lý, hóa, vẽ kỹ thuật và các môn chuyên ngành 

khác đang dần mở ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi hiểu các lý thuyết toán học, các phản 

ứng vật lý hoặc hóa học trong cuộc sống, hiểu cấu trúc của vật liệu, hiểu nguyên lý làm 

việc và có khả năng quản lý các hệ thống kỹ thuật (hệ thống điều khiển tự động), v.v. 

Hàng năm, từ Đại học Bauman của chúng tôi các kỹ sư-cử nhân, thạc sĩ và nghiên 

cứu sinh đã tốt nghiệp, và sau đó là các sinh viên mới vào trường. Các em nhận được sự 

giúp đỡ từ các tổ chức của trường như UMS, FMOP, USO và các khóa học cũ để từng 

bước làm chủ cuộc sống mới và học tập trong môi trường nước ngoài không phải là môi 

trường quen thuộc. 

Tại Matxcova, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đại sứ quán Việt 

Nam, Phòng quản lý sinh viên của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và từ Ban cán sự 

Đoàn của Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga là nơi kết nối, giúp đỡ cộng đồng 

người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại LB Nga. Đại sứ quán như một nhịp cầu nối 

tình hữu nghị lâu đời giữa Nga và Việt Nam. 
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Phòng quản lý sinh viên của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga là mái nhà của 

những người thầy kính yêu, luôn yêu thương và giúp đỡ sinh viên. Các thầy cô luôn lắng 

nghe tâm tư nguyện vọng của học sinh, nhất là trong đợt dịch Coronavirus này. 

Ban cán sự Đoàn Việt Nam là tổ chức gắn kết tất cả các sinh viên đang theo học tại 

Liên bang Nga, là tổ chức sinh viên luôn quan tâm đến sức khỏe và giáo dục của tất cả 

sinh viên, giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống tại Liên bang Nga. 

 

 
Drobyshev Dmitry Vadimovich – Trưởng phòng hợp tác khoa học và giáo dục quốc tế, 

Trường Đại học kỹ thuật quốc gia Matxcova mang tên N.E. Bauman - trình bày trực tuyến 

tại Hội nghị  
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PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC 

CỦA HỘI HỮU NGHỊ 

 

Nguyễn Đăng Phát, tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nga, tổng biên tập tạp chí Bạch 

Dương 

 

 
Nguyễn Đăng Phát – Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nga, Tổng Biên tập Tạp chí Bạch 

Dương phát biểu trực tuyến tại Hội nghị  

 

Báo chí Việt Nam góp phần to lớn vào việc thông tin xác thực và tích cực về tình 

hình mọi mặt của LB Nga, về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa 

nhân dân Việt Nam và LB Nga.  

Hội Hữu nghị Việt-Nga hoạt động trong những điều kiện thuận lợi, được Đảng và 

Nhà nước quan tâm, được nhân dân ủng hộ, được báo chí, truyền thông cùng đồng hành 

trên mọi chặng đường.  Nhưng điều đó không có nghĩa là Hội không cần nỗ lực năng động 

trong công tác truyền thông. Trái lại, Hội phải không ngừng sáng tạo trong việc động viên 

báo chí, truyền thông hỗ trợ Hội nhằm phổ biến sâu rộng thông tin về mục tiêu hoạt động 

của Hội, nâng cao hiểu biết của dư luận về những diễn biến ở LB Nga và trân trọng, gìn 

giữ truyền thống quý báu trong quan hệ giữa nhân dân hai nước, khai thác những cơ hội, 

những điều kiện mới để mở rộng, tăng cường hợp tác Việt-Nga. 

Điều quan trọng nhất là Hội phải thường xuyên tổ chức những hoạt động đa dạng, tổ 

chức được sự kiện để báo chí, truyền thông quan tâm phản ánh.  
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Hàng năm Hội Hữu nghị Việt-Nga tổ chức gặp gỡ giao lưu nhân các ngày lễ của LB 

Nga và hai nước Việt-Nga; tọa đàm bàn tròn; giới thiệu sách dịch xuất bản; thi và triển 

lãm tranh, ảnh; chương trình nghệ thuật; hội nghị về công tác Hội… Cuộc triển lãm ảnh 

«Nơi ấy nước Nga» của 5 tác giả là đã học tập tại Khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp quôc 

gia Moskva và từng làm Tổng biên tập báo ở Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2019 

đã được báo chí Việt Nam phản ánh với hàng trăm tin, bài tường thuật, bài phỏng vấn 

bằng tiếng Việt, tiếng Nga và nhiều thứ tiếng khác; hàng chục tin, phóng sự phát thanh, 

truyền hình. Chương trình ca nhạc «Nước Nga trong trái tim tôi» do Hội Hữu nghị Việt-

Nga phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hữu nghị Nga-Việt tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội 

đêm 11/5/2019, được phát ba lần trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam thu hút hàng chục 

triệu người xem. Hoặc như Hội nghị giao ban toàn quốc thường kỳ giữa năm của Hội Hữu 

nghị Việt-Nga (luân phiên tổ chức tại các địa phương) cũng được báo chí, truyền thông 

phản ánh rất rộng rãi, giới thiệu tới dư luận những chương trình hoạt động của Hội, nêu 

bật tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga. 

Thông tin về hoạt động Hội dưới hình thức đa phương tiện được chia sẻ rất nhanh 

chóng và rộng rãi trên các mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, do đó tạo được hiệu ứng 

rất tốt trong dư luận. 

Người đọc, người nghe, người xem càng đông thì các hoạt động của Hội càng lan 

tỏa sâu rộng, tình cảm sâu nặng giữa nhân dân hai nước Việt Nam, LB Nga càng được 

củng cố. 

Hiện nay ở Việt Nam có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 báo, 648 tạp chí, 23 

báo điện tử, 72 cơ quan phát thanh-truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương.  

Bên cạnh báo chí truyền thống, chúng ta đều biết rằng mạng xã hội và các ứng dụng 

Internet hiện nay có vai trò đặc biệt trong việc đưa thông tin bằng văn bản, âm thanh, hình 

ảnh tĩnh và hình ảnh động đến với công chúng. 

Vì thế, để làm cho thông tin về hoạt động Hội lan tỏa nhanh chóng, rộng khắp thì 

chúng ta cần khai thác tốt khả năng của cả báo chí truyền thống và truyền thông hiện đại. 

Số dân Việt Nam tính đến đầu tháng 1 năm 2020 xấp xỉ 97 triệu người, trong đó 

68,17 triệu người sử dụng Internet, hơn 65 triệu người có tài khoản mạng xã hội. Đây là 

những đối tượng mà hoạt động truyền thông của Hội Hữu nghị Việt-Nga cũng hướng tới. 

Đối với Hội Hữu nghị Nga-Việt, chúng tôi hiểu là các bạn hoạt động trong những 

điều kiện khác với chúng tôi, có thể nói là không thuận lợi như chúng tôi. Vì báo chí 

truyền thống và truyền thông xã hội ở Nga khác với Việt Nam. Chúng tôi biết là số lượng 

cơ quan báo chí ở Nga giảm mạnh trong 10 năm gần đây nhưng vẫn là một lực lượng rất 

lớn. Cả nước Nga hiện có 42.861 cơ quan báo chí in định kỳ có đăng ký, trong đó gần ¾ 

(31.410 cơ quan) đăng ký ở Trung ương, phần còn lại khoảng 11.820 cơ quan đăng ký tại 

các địa phương. Cùng với đó, 118 triệu người Nga sử dụng Internet (chiếm 81% số dân), 

trong đó hầu như toàn bộ thanh niên Nga (98,7%) sử dụng Internet; 70 triệu người Nga sử 

dụng mạng xã hội (chiếm 48% số dân). Như vậy, đối tượng nhận và chia sẻ  thông tin trên 

mạng Internet ở LB là rất lớn…  

Biết là các bạn có nhiều khó khăn, nhưng  chúng tôi hy vọng Hội Hữu nghị Nga-

Việt sẽ có những cách tiếp cận mới, nắm bắt được những cơ hội mới để hoạt động của 

Hội, trong đó có các hoạt động phối hợp với Hội Hữu nghị Việt-Nga, ngày càng được 

phản ánh nhiều hơn trên báo chí, truyền thông Nga. Chỉ như vậy thì dư luận Nga, trong đó 

có lớp trẻ, mới hiểu thêm hiểu biết những việc chúng ta miệt mài làm vì mục đích gìn giữ, 

tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước chúng ta. 
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Những đại biểu tham gia hội nghị tại Hà Nội 
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CỦA HỘI HỮU 

NGHỊ VIỆT – NGA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Phí Văn Lực Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hải Phòng 

 

Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hải Phòng (trước đây là Hội Hữu nghị Việt – 

Xô) là thành viên tập thể của Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga,  được thành lập năm 

1955 ngay sau khi Hải Phòng được giải phóng, hòa bình lập lại trên miền Bắc Việt Nam.  

Kể từ đó  Hải Phòng là cửa chính ra biển của các tỉnh miền Bắc Việt Nam, là cảng tiếp 

nhận hầu hết hàng hóa viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam. Hoạt động của Hội liên tục 

trong suốt 65 năm qua nhằm góp phần phát triển  và củng cố quan hệ hữu nghị anh em 

truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Liên 

bang Nga ngày nay. Hiện nay Hội có 9 chi hội với gần 800 hội viên, chủ yếu là những 

người đã học tập, lao động và công tác tại Liên bang Nga. 

Từ những ngày đầu thành lập cho đến những năm 80 của Thế kỷ trước, Hội Hữu 

nghị Việt – Xô hoạt động sôi nổi, có các Chi hội tại các cơ quan, doanh nghiệp, các trường 

học (khi đó hầu như đại đa số các trường phổ thông trung học đều học tiếng Nga). Hoạt 

động của Hội lúc này chủ yếu nhằm tuyên truyền, giáo dục tình hữu nghị  đặc biệt giữa 

nhân dân Liên Xô với nhân dân Việt Nam. 

 Nhân dân thành phố Hải Phòng thấy rõ ý nghĩa đăc biệt của những chuyến hàng 

viện trợ quý báu của nhân dân Liên Xô cho nhân dân Việt Nam trong giai đoạn thành phố 

vừa được giải phóng và trong cuộc chiên tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt 

Nam. Các hội viên Chi hội Việt-Xô cảng Hải Phòng tổ chức các cuộc thi đua bốc xếp hàng 

hóa nhanh và an toàn cho các con tàu Liên Xô tại cảng, bảo vệ hàng hóa và đưa hàng ra 

khỏi cảng nhanh chóng phục vụ công cuộc chống Mỹ cứu nước. 

Năm 1976, sau khi miền Nam được giải phóng và thống nhât đất nước,  với sự giúp 

đỡ của Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Liên Xô tại Hải Phòng, 

quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Cảng Hải Phòng và thành phố Cảng Vladivostok 

được thành lập. Hai thành phố này chính là 2 đầu cầu Hữu nghị nối thành phố Hải Phòng 

và thành phố Vladivostok nói riêng và Việt Nam với Liên Xô nói chung. Từ đó đến nay 

mối quan hệ kết nghĩa này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  đối với nhân dân Hải Phòng. 

Ngoài việc trao đổi hàng chục đoàn đại biểu lãnh đạo hai thành phố, Vladivostok mời hơn 

20 đoàn thiếu nhi (mỗi đoàn 25 em) sang nghỉ tại trại hè của thành phố. Những chuyến 

nghỉ hè này có ý nghĩa thực sự quan trong đối với thế hệ trẻ sau này, làm cho họ càng yêu 

mến Liên Xô, mà chủ yếu là nước Nga và nhân dân Nga. Chính từ hoạt động này một 

Nhạc sỹ Hải Phòng đã sáng tác bài hát «Hải Phòng-Vladivostok» rất được thiếu nhi Hải 

Phòng yêu thích và hát khi gặp các bạn Nga trong nhiều thập kỷ qua. 

 Trong hoạt động kết nghĩa giữa Hải Phòng và Vladivostok, Hội Hữu nghị Việt-Nga 

thành phố Hải Phòng và Hội Hữu nghị Nga-Việt Khu Primorie có vai trò đặc biệt quan 

trọng. Bà Z.A. IOVKOVA, Nguyên Chủ tịch Hội, và ông Sokolovskiy A.Ya., Chủ tịch hội 
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hiện nay, đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng tình cảm kết nghĩa giữa hai 

thành phố, trong việc dạy tiếng Việt tại thành phố Vladivostok. Vì những đóng góp to lớn 

của hai lãnh đạo Hội,  theo đề nghị của Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hải Phòng, Bà 

Z. IOVKOVA và ông A. Sokolovskiy đã được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương 

Hữu nghị. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, Hội Hữu nghị Việt-Nga Hải Phòng đẩy mạnh 

công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về đất nước và con người Nga, về tình cảm gắn 

bó giữa nhân dân hai nước trong nhiều thập kỷ qua. Nhân các ngày Quốc khánh của hai 

nước, ngày chiến thắng của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 9–5, kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

tổ chức các cuộc họp mặt, giao lưu, những buổi liên hoan văn nghệ để ôn lại những kỷ 

niệm về nước Nga. Những hoạt động này thường được các Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hải Phòng và các phương tiện thông tin đại chúng khác tuyên truyền, đưa được những 

thông tin về đất nước và con người Nga đến 2 triệu nhân dân thành phố và các tỉnh thành 

trong cả nước. 

Những năm gần đây, Chi hội CCCP Hải Phòng thường xuyên tổ chức các cuộc gặp 

mặt «Hoài niệm về Liên Xô và nước Nga», với sự tham gia của khoảng 700 người đã từng 

học tập, công tác ở Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Cuộc gặp mặt thực sự đã có 

ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tình cảm hữu nghị với nhân dân Nga và gắn kết những hội 

viên có tình cảm và yêu mến nước Nga trong cả nước. 

Tháng 10/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Thành ủy Hải Phòng, 

Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức buổi gặp mặt trọng thể 

kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười với sự tham gia của 150 hội viên và đại diện 

của các cơ quan, Ban, ngành thành phố. Buổi kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân 

thành phố cảng đối với Cuộc Cách mạng Tháng Mười trong điều kiện hiện nay. 

Những năm qua Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố đã có quan hệ tốt với Trung 

ương Hội Hữu nghị Nga-Việt, mà trực tiếp là Chủ tịch Hội V.P. Buiyanov đã giúp Trường 

Phổ thông Trung học chuyên  Trần Phú Hải Phòng kết nghĩa với Trường Trung học 863, 

nay là Trường Phổ thông Trung học số 17 của thành phố Matxcơva. Hàng năm hai trường 

đã trao đổi các đoàn giáo viên, học sinh nhằm giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy và học tập, đồng thời tạo điều kiện để các học sinh học tiếng Nga của Trường 

THPT Chuyên Trần Phú có điều kiện thực hành tiếng Nga, tìm hiểu đất nước và truyền 

thống của nhân dân Nga. Trên 100 học sinh học tiếng Nga hàng năm của Trường Phổ 

thông Trung học Chuyên Trần Phú là những hạt giống quan trọng để  tiếp tục quan hệ 

truyền thống giữa nhân dân hai nước trong tương lai. Hàng năm có hàng chục em học sinh 

của trường được tuyển sang học tại các trường đại học ở Liên bang Nga. Hiện nay Trường 

Phổ thông trung học chuyên Trần Phú đã mở rộng quan hệ với Trường Đại học Tổng hợp 

quốc gia Tomsk để hợp tác dạy tiếng Nga và thực hiện các dự án khác về giáo dục, như 

Dự án Số hóa Trường học. 
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Ngoài ra với sự hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố, Trường Đại học Hải 

Phòng, Trường Đại học Hàng Hải cũng duy trì và phát triển quan hệ giảng dạy, đào tạo và 

nghiên cứu Khoa học với các Trường Đại học Nga. 

Ngoài những Hoạt động đối ngoại hữu nghị trong nước với nhân dân Nga, Hội Hữu 

nghị Việt-Nga thành phố tích cực hợp tác với Hội Người Hải Phòng tại Nga, đặc biệt với 

Hội Người Hải Phòng tại Vladivostok. Năm 2019, được Chính quyền Thành phố 

Vladivostok cho phép, Hội Người Hải Phòng tại Vladivostok đã quyên góp kinh phí và 

xây dựng tượng Bác Hồ tại công viên trung tâm của thành phố Vladivostok, kỷ niệm 

những ngày tháng Bác Hồ đã đến thành phố. 

Giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ Việt Nam- Liên bang Nga đã đổi mới và 

đã trở thành đối tác chiến lược và toàn diện của nhau. Hoạt động của Hội Hữu nghị Việt-

Nga thành phố Hải Phòng đã đổi mới phương thức hoạt động của mình. Mặc dù thành phố 

Hải Phòng có quan hệ hợp tác về kinh tế-thương mại và đầu tư với nhiều nhiều nước, 

nhưng quan hệ hữu nghị Việt-Nga vẫn phát triển mạnh mẽ, thu hút được đông đảo các tổ 

chức và các hội viên tham gia. Để đáp ứng điều kiện phát triển triển đất nước, Hội đã 

thống nhất hoạt động của mình theo những định hướng sau: 

 Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười là cội nguồn và động lực cho tình hữu nghị 

Việt-Nga, nhân dịp này Hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức buổi ký niệm, liên hoan văn nghệ 

và gặp gỡ để ôn lại những năm tháng không thể nào quên với Nước Nga và nhân dân Nga. 

Hiên nay đại đa số các thành viên của Hội Hữu nghị thành phố Hải Phòng; những 

người đã có những kỷ niệm về Nước Nga và nhân dân Nga, nhưng họ đều đã có tuổi cao, 

nên Hội cần bổ sung những Hội viên mới. Những Hội viên này không ai khác là những 

con em của các các Hội viên đã có tuổi,của những gia đình hiện đang công tác và lao động 

bên Nga, những học sinh học tiếng Nga ở Trường PTTH chuyên Trần Phú. Hàng năm có 

khoảng trên 100 học sinh theo học ở Trường này. 

 Tổ chưc các hoạt động cho những hội viên đã từng học tâp, lao  động tại Liên bang 

Nga. 

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với thành phố kết nghĩa Vladivostok, với Trung ương 

Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Hữu nghị với Việt Nam Khu Primorie. 

 Kế thừa truyền thống của Hội Hữu nghị Việt – Xô trước đây, Hội Hữu nghị Việt- 

Nga Hải Phòng vẫn tích cực hoạt động và đổi mới các mô hình hoạt động cho phù hợp với 

tình hình hiện tại. 

Tiếp tục đổi mới triệt để phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội hữu 

nghị Việt-Nga thành phố bằng những hoạt động thích hợp, đa dạng để thông tin, tuyên 

truyền đường lối,  những thành tựu của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga; về thành 

tựu hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới, trong điều kiện Hợp tác chiến lược, toàn 

diện của Việt Nam và Liên bang Nga. 

Tranh thủ sự giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các sở, 

ban, ngành thành phố; sự tài trợ, giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đối với 
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hoạt động của Hội. Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động của Hội theo hướng tạo được nguồn 

kinh phí cho hoạt động của Hội. 

Trong những năm qua, nhờ sự phấn đấu không ngừng với tinh thần đoàn kết nhất trí 

cao, Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu, phát triển 

lên một bước mới góp phần to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của 

thành phố. Đạt được những thành tựu trên là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, của 

Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị thành phố, củaTrung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên 

bang Nga, của Sở Ngoại vụ, của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể và các doanh 

nghiệp, sự hưởng ứng nhiệt tình và hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân, của hội viên 

và đông đảo những người đã từng học tập, công tác ở Liên Xô/Liên bang Nga vốn có tình 

cảm sâu đậm với đất nước và con người Nga. 

 

 

Phí Văn Lực – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nga thành phố Hải Phòng phát 

biểu trực tuyến tại Hội nghị  
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KÍNH THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN! 

 
Đào Đại Hải – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saint-Petersburg 

 

Tôi là Đào Đại Hải – Phó chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg. Tôi 

rất vui vì hôm nay có cơ hội chia sẻ với các bạn kinh nghiệm thực hiện ngoại giao nhân 

dân trong hoạt động xã hội và trong công việc kinh doanh của chính mình! 

Nhân dịp 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, lời đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng 

đến tất cả những người phụ nữ đang có mặt trong hội trường cũng như những ai đang ở xa, 

chúc cho các bạn luôn xinh đẹp, hạnh phúc, yêu đời và mạnh mẽ vì gia đình thân yêu. 

Cho phép tôi trở lại chủ đề chính của chúng ta! 

Hiện nay có khoảng 1500 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố 

Saint Petersburg, bao gồm: sinh viên, người lao động theo hợp đồng thời vụ, doanh nhân, 

kiều bào có quốc tịch hoặc thường trú nhân tại Nga. Tham gia vào Ban chấp hành Cộng 

đồng người Việt của chúng tôi còn có đại diện từ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban chấp hành là giúp đỡ các thành 

viên hội nhập văn hóa, xã hội tại Nga, nhưng đồng thời cũng giữ gìn truyền thống của Việt 

Nam. Chúng tôi tham gia các hội nghị, diễn đàn khác nhau của các tổ chức Chính phủ và 

phi Chính phủ LB Nga như: Ủy ban các dân tộc, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội thanh niên LB 

Nga,... nơi những người đồng hương của chúng tôi có thể lắng nghe những thông tin hữu 

ích và bày tỏ ý kiến của mình. Chúng tôi tham gia các sự kiện xã hội, ví dụ như: Phong 

trào Trung đoàn Bất tử, Đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc Chiến tranh Vệ 

quốc vĩ đại vào ngày 9 tháng 5, v.v. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng tham dự nhiều sự kiện hữu nghị hai nước do Chính quyền 

thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức, chẳng hạn như: Kỷ niệm sinh 
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nhật Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, Kỷ niệm 95 năm ngày đồng chí Nguyễn Ái Quốc đặt chân 

đến thành Petrograd, Hội nghị hợp tác giữa St.Petersburg và các thành phố kết nghĩa của 

Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Phòng, v.v.  

Mặt khác, chúng tôi cũng tổ chức các ngày lễ Việt Nam với sự góp mặt của đông 

đảo thành viên cộng đồng như: đón năm mới, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc khánh Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam,... và mời 

những người bạn Nga cùng tham gia. 

Năm nay, trong tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, chúng tôi đã thành lập 

quỹ hỗ trợ các bác sĩ và bệnh viện. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, theo lời kêu gọi của 

Bác sĩ trưởng bệnh viện Pokrovskaya – bà Balkhodina – người mới vinh dự được Tổng 

Thống Putin trao danh hiệu Anh hùng Lao động, chúng tôi đã gửi tới bệnh viện hàng 

nghìn đôi giày bảo hộ y tế, hàng trăm bộ quần áo bảo hộ và sản phẩm vệ sinh tay. Đại diện 

bệnh viện cho biết, sau khi nhận được món quà của chúng tôi, các nhân viên y tế và các 

bác sĩ đều bày tỏ lòng biết ơn không ngớt. Hơn thế nữa, bệnh viện chủ động mong muốn 

chúng tôi tiếp tục sản xuất các lô hàng bảo hộ y tế tương tự vì chất lượng các sản phẩm mà 

chúng tôi gửi tới bệnh viện rất tốt, và trong tình hình bệnh dịch khó lường thì nhu cầu của 

bệnh viện đối với các sản phẩm y tế như vậy là cực lớn. Chúng tôi cũng tặng khẩu trang 

cho Học viện Quân y (nơi sinh viên của chúng tôi theo học), tặng khẩu trang và đồ ăn thức 

uống Việt Nam cho các tình nguyện viên của tổ chức Nước Nga thống nhất, các tình 

nguyện viên phong trào Chiến thắng ở St. Petersburg. 

Ngày 22/4/2020, đưa tin trên các phương tiện truyền thông, ngài Anatoly Drozdov – 

Phó chủ tịch Hội đồng lập pháp St. Petersburg đã gửi lời cám ơn tới toàn thể cộng đồng 

người Việt Nam tại thành phố với lô hàng viện trợ là 1000 khẩu trang y tế và 4 kiện thực 

phẩm. Ông cho rằng đây không phải lần đầu tiên người Việt Nam có những nghĩa cử cao 

đẹp như vậy đối với nhân dân Nga trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus, thậm 

chí những doanh nghiệp Việt Nam đã tái cơ cấu nhằm sản xuất những sản phẩm bảo hộ y 

tế rất cấp thiết như vậy. Những hành động đó cho thấy rằng cùng nhau chúng ta có thể 

vượt qua mọi khó khăn! 

Về phía cá nhân tôi, trong các doanh nghiệp của mình còn có công ty lữ hành quốc 

tế Amber Tour với hoạt động chính là đưa khách Việt Nam đi Nga và khách Nga đến Việt 

Nam. Chúng ta đều biết rằng Du lịch Văn hóa là loại hình du lịch phổ biến và quy mô 

nhất, bao gồm các chuyến thăm đến các điểm tham quan lịch sử, văn hóa hoặc địa lý. Mục 

đích chính của những chuyến đi là làm quen với các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật; 

đặc điểm tự nhiên cũng như đời sống hiện đại của người dân. Như vậy, du lịch là một 

trong những phương thức ngoại giao công chúng quan trọng và hiệu quả nhất giữa nhân 

dân hai nước, bên cạnh giá trị kinh doanh mà nó đem lại. Hầu hết các hướng dẫn viên Nga 

hiện nay sử dụng tiếng Nga là chính, một phần khác –  tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, 

tiếng Trung,... và rất ít hướng dẫn viên sử dụng tiếng Việt (mặc dù mức độ thông thạo của 

họ khá thấp, vì đây là ngoại ngữ thứ hai). Đối với khách du lịch, đây là rào cản rất lớn 

khiến họ không thể cảm nhận hết chiều sâu văn hóa Nga và hiểu được những nét tinh hoa 

của nền văn hóa vĩ đại này. 

Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi tuyển dụng và đào tạo những hướng dẫn viên, phiên 

dịch viên Việt Nam về văn hóa, lịch sử Nga, đồng thời tạo cơ hội để họ trở thành người 

truyền tải năng lượng tích cực của giá trị văn hóa lịch sử này. Mô hình quảng bá hiệu quả 

nhất là khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm của bạn, thể hiện và truyền đạt cảm xúc, đánh 

giá dựa trên trải nghiệm của chính họ. Có một ví dụ rất sinh động về cách mọi người tin 
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tưởng và cảm nhận vẻ đẹp của nước Nga: những người Việt Nam dành cả tuổi thanh xuân 

ở nước Nga xa xôi rồi giữ những kỷ niệm ấm áp đó suốt cuộc đời mình; họ kể lại tình yêu, 

kinh nghiệm của mình cho các thế hệ sau, để bây giờ, ngay cả những người chưa từng đặt 

chân đến Nga cũng cảm nhận được tính hồn hậu của người Nga, sự giàu có về văn hóa 

tinh thần và chủ nghĩa anh hùng nước Nga cao vời vợi. 

Do đó, hơn 80% khách hàng của chúng tôi nói rằng họ muốn quay lại Nga và trên 

thực tế, chúng tôi đã đón nhiều đoàn khách trở lại đây nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi muốn 

tận dụng tất cả những cơ hội có được để truyền tình yêu đối với nước Nga, văn hóa Nga 

đến người dân Việt Nam và ngược lại. Và chúng tôi tin tưởng rằng trong những năm qua 

chúng tôi đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần tạo nên một nhịp cầu nhỏ 

nhưng rất bền chặt trong quá trình xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

Ngoài ra, công ty chúng tôi có một nhà hàng Việt Nam mang tên Nem Nem ở trung 

tâm St. Petersburg. Nhà hàng thiết kế 2 tầng với nội thất khác nhau. Không gian tầng 1 

đơn giản, ấm cúng, xưa cũ, đúng tính chất của những món ăn đường phố Việt Nam mà hầu 

hết các nhà hàng đều hướng tới. Tầng 2 được thiết kế dựa trên phong cách của một ngôi 

nhà cổ, đồ nội thất làm từ tre, nứa, rơm rạ ... những vật liệu phổ biến nhất ở Việt Nam. Và 

quan trọng nhất là đồ ăn mang hương vị truyền thống gia đình, phục vụ bàn đối với khách 

hàng luôn niềm nở và nhiệt thành như bạn bè, người thân. Chúng tôi muốn cho những 

người bạn Nga thấy một phần cuộc sống thực của đa số người Việt Nam, để chúng ta ngày 

càng hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn! 

Tựu chung lại, tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam và Nga là hai dân tộc có nhiều 

nét tương đồng về tâm hồn. Vì vậy, tôi tin tưởng vào sự phát triển tình hữu nghị của hai 

nước, vào khả năng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ ngoại giao nhân dân của 

chúng ta! 

 

Ông Đào Đại Hải – Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại St.Petersburg - phát biểu 

tại Hội nghị  
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KHÁT VỌNG TIẾN ĐẾN  NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI 

NHƯ CƠ SỞ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 

 

Baburin Sergey Nikolaevich – Giám đốc khoa học của Trung tâm hội nhập và nghiên cứu 

văn minh, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội quốc tế Quỹ hòa bình Tiến sĩ khoa học luật, 

Giáo sư, Nhà khoa học công huân của Liên bang Nga 

 

Tóm tắt: Bài báo đưa ra lập luận với kết luận rằng cơ sở tư tưởng của ngoại giao 

nhân dân phải là khát vọng của các dân tộc đối với một nhà nước pháp quyền xã hội như là 

cơ sở của một nhà nước đạo đức, thừa nhận tầm quan trọng của các đặc điểm văn hóa và 

lịch sử của các quốc gia và các dân tộc, dựa vào các giá trị tinh thần và đạo đức của các 

dân tộc trong sự phát triển của quan hệ giữa các quốc gia. 

Trong thời kỳ hiện đại, sự suy giảm đạo đức và sự căng thẳng của các mối quan hệ 

giữa các nền văn minh, được thể hiện ở sự gia tăng căng thẳng quốc tế [xem: 1, tr. 112–

122, 164–167], điều quan trọng là phải bổ sung những nỗ lực của các quốc gia đang phấn 

đấu để giữ gìn sự chung sống hòa bình và phát triển bằng những nỗ lực của các lực lượng 

xã hội và nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Từ đó, vai trò của ngoại giao 

nhân dân phát triển nhanh chóng, việc tìm kiếm các hình thức mới của nó. 

Điều không kém phần quan trọng, đúng hơn là ngược lại – như một vấn đề ưu tiên, 

cần phải quyết định dựa trên cơ sở thế giới quan của ngoại giao nhân dân. Cơ sở thế giới 

quan như vậy, chính ý nghĩa của ngoại giao nhân dân giờ đây phải là khát vọng của các 

dân tộc về một nhà nước pháp quyền xã hội làm cơ sở của nhà nước đạo đức, thừa nhận 

tầm quan trọng của các đặc điểm văn hóa và lịch sử của các quốc gia và các dân tộc, dựa 

vào các giá trị tinh thần và đạo đức của các dân tộc trong sự phát triển của quan hệ giữa 

các quốc gia [1, tr. 73–82; 2, c.4]. Ngoại giao nhân dân không thể là vô đạo đức và vô tinh 
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thần, trong trường hợp này, những người đại diện của nó sẽ trở thành nô lệ của các lực 

lượng địa ngục, một thứ đồ chơi trong tay thần chết. 

Ngoại giao nhân dân chỉ có thể thành công nếu những nhà hoạt động xã hội tích cực  

ở các quốc gia khác nhau tuyên theo những lý tưởng xã hội, tinh thần và đạo đức gần  

nhau, không chỉ hiểu nhau mà còn coi các mục tiêu chung là nỗ lực gìn giữ hòa bình và 

hòa giải của họ là khả thi. Các nỗ lực của ngoại giao nhân dân cần hướng tới giải pháp 

chung cho các nhiệm vụ quan trọng và nhiệm vụ chung cho các dân tộc. Những nhiệm vụ 

như vậy là hòa bình và hợp tác cùng có lợi, và các mục tiêu là xây dựng và phát triển bền 

vững các quốc gia đạo đức. 

Mong muốn tạo ra một nhà nước xã hội pháp quyền không chỉ là một khẩu hiệu 

pháp lý và chính trị quan trọng, nó là sự củng cố pháp lý của các nhiệm vụ tinh thần và 

đạo đức cao nhất là xây dựng nhà nước, cách duy nhất có thể để tạo ra một nhà nước đạo 

đức. Thế giới quan của thời kỳ hiện đại, thời kỳ phát triển của nhiều dự án hội nhập giữa 

các quốc gia, vốn đã làm cạn kiệt tiềm năng vô hồn của lịch sử vô thần đối với sự phát 

triển của xã hội loài người, đang cố gắng tìm kiếm chỗ dựa trên việc bảo tồn nguyên tắc 

nhân bản của mình trong con người, để đưa loài người thoát khỏi vực thẳm của sự chết 

chóc. Cách để cứu nhân loại như một giống loài chỉ nằm ở hướng tạo ra các quốc gia đạo 

đức và kết hợp các nỗ lực của các quốc gia đạo đức khi đối mặt với những thách thức và 

đe dọa bên ngoài và bên trong. 

Nga và Việt Nam có cơ hội tồn tại ngoại giao nhân dân có đạo đức. 

  Đối với xã hội Việt Nam, từ lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, phương hướng chính 

trị nhà nước và pháp luật cần hướng tới sự phát triển nhanh chóng của nền dân chủ (bao 

gồm dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ dân chủ tự quản), cũng như bảo tồn cơ 

sở xã hội và đạo đức dân tộc [3, tr. 51]. Ở cả Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, người mang chủ quyền và mọi quyền 

lực nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân (Điều 3 Hiến pháp Liên bang Nga, Điều 2 Hiến 

pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam bổ sung nhấn mạnh rằng ở Việt Nam cơ sở của nhân dân là liên minh của giai 

cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân (Điều 2). 

Bất chấp các quá trình suy thoái xã hội đã quét qua nước Nga hiện đại trong 30 năm 

qua, đối với xã hội Nga, vốn có lịch sử phát triển từ hệ thống veche (xã hội Nga cổ Slavo), 

được củng cố trong thời kỳ của hệ thống Xô Viết, sự phát triển của tình đoàn kết xã hội 

dựa trên lợi ích chung và tiêu dùng rẻ (với tầm nhìn truyền thống là hợp tác và hệ thống 

artel) vẫn giữ được khả năng của mình trở thành cơ sở cho quá trình chuyển đổi sang một 

trình độ văn minh mới, và chủ nghĩa hợp tác (trong đời sống kinh tế – xã hội Nga – chế độ 

tập thể Artel) không phải là một hiện tượng riêng của thực tế xã hội, mà là một hệ thống 

xã hội bao gồm các mặt kinh tế, chính trị và luật pháp của đời sống con người, thậm chí cả 

lĩnh vực tinh thần và đạo đức [4, c. 598, 600–601]. 

Cuộc cải cách hiến pháp ở Liên bang Nga năm 2020 một lần nữa đưa nước Nga đến 

gần hơn với Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở Nga, những giá trị tinh thần và đạo đức đó đã 

trở thành hiến định như sự kế thừa lịch sử của Liên bang Nga từ Liên Xô, lưu giữ ký ức về 

tổ tiên, những người đã truyền lý tưởng và niềm tin vào Chúa cho chúng ta, tôn vinh và 

ghi nhớ những người bảo vệ Tổ quốc, giáo dục trẻ em lòng yêu nước, tinh thần công dân, 

tôn trọng người lớn tuổi (Điều 67.1 Hiến pháp Liên bang Nga ); bảo vệ gia đình, bảo vệ 

thể chế hôn nhân như sự kết hợp của nam và nữ (Điều 72) và những điều khác. 
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Hiến pháp Việt Nam đã củng cố nền tảng tinh thần và đạo đức trong thế giới quan 

của xã hội đã từ lâu và không từ bỏ nền tảng đó. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam bảo đảm không ngừng phát triển dân chủ trên mọi lĩnh vực, xây dựng xã hội giàu 

mạnh, thực hiện công bằng xã hội, trong đó mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc và 

được tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện; đồng thời, nhà nước trừng phạt mọi 

hành vi xâm hại đến lợi ích của đất nước và nhân dân (Điều 3 Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

Điều quan trọng là phiên bản hiện đại của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam được thông qua vào tháng 12 năm 2013, đó là nó phản ánh đúng quan 

điểm và lợi ích của người dân. Điều mà Liên bang Nga mới chỉ làm vào năm 2020 - tăng 

cường trách nhiệm xã hội của nhà nước, và không chỉ trong các vấn đề về quyền và tự do 

của công dân, đã tồn tại ở CHXHCNVN kể từ sau chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải 

phóng dân tộc và đến năm 2013 chỉ là củng cố thêm. Sự lãnh đạo của Nhà nước xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, coi trọng việc hình thành nhà nước pháp quyền, bảo đảm tăng cường các 

nguyên tắc xã hội và luật pháp, dựa vào kinh nghiệm của lịch sử dân tộc, tâm lý của người 

Việt Nam, tính đặc thù của văn hóa chính trị, trong đó có việc bảo tồn truyền thống độc 

đoán của quyền lực chính trị. Lãnh đạo Việt Nam bác bỏ mạnh mẽ những yếu tố như đa 

đảng và đa nguyên của văn hóa phương Tây, vốn có nguy cơ phá hoại sự ổn định chính trị, 

văn hóa và bản sắc dân tộc [5, tr. 145]. Những lo sợ như vậy không phải là vô ích. Đó là 

những gì đã xảy ra ở nước Nga hiện đại. 

Vậy là cơ sở hiến định cho ngoại giao nhân dân có đạo đức ở Việt Nam và Nga đã 

được tạo ra, hơn nữa, những ảo tưởng của người Nga về thời kỳ «chủ nghĩa cơ bản thị 

trường» đang trở thành dĩ vãng. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Liên bang Nga 

V.V. Putin nhấn mạnh vào năm 2020 rằng tất cả các binh sĩ và công nhân mặt trận hậu 

phương trong giai đoạn 1941–1945. «được đoàn kết bởi tình yêu đối với Đất mẹ, Tổ quốc. 

Tình cảm cá nhân sâu sắc này được phản ánh toàn bộ trong chính bản chất của dân tộc 

chúng ta và trở thành một trong những tình cảm quyết định trong cuộc chiến đấu anh 

dũng, hy sinh chống lại phát xít Đức». 

Từ đó đưa ra những kết luận thực tế rất đơn giản và quan trọng về các nguyên tắc cơ 

bản của ngoại giao nhân dân trong quan hệ giữa hai nước Nga-Việt. 

1. Ngoại giao nhân dân trong việc phát triển quan hệ Nga-Việt dựa trên sự thừa 

nhận quan hệ quốc tế anh em, đoàn kết, tương trợ, trên cơ sở tôn trọng các đặc điểm văn 

hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc của nhau. 

2. Cơ sở tư tưởng của ngoại giao nhân dân hiện đại đối với cả nhân dân Việt Nam 

và đất nước Nga đa dân tộc là mong muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội ở 

mỗi quốc gia làm nền tảng cho việc hình thành một nhà nước đạo đức và một xã hội công 

bằng, hạnh phúc trong tương lai và trong các vấn đề quốc tế – củng cố các nguyên tắc 

công bằng xã hội và luật pháp quyết định trong quan hệ giữa các dân tộc. 

3. Những nỗ lực của ngoại giao nhân dân trong việc phát triển quan hệ Nga-Việt 

nhằm cùng nhau giải quyết các vấn đề được coi là quan trọng và có thể đạt được của hai 

bên, như tăng cường lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, nâng cao nhận thức 

chung về đời sống của nhau, thiết lập các mối quan hệ và hợp tác trực tiếp giữa các tổ 

chức xã hội dân sự của hai nước. 

4. Ngoại giao nhân dân không thể và không nên thay thế công việc của các cơ quan 

ngoại giao và các cơ quan chính phủ khác của Việt Nam và Liên bang Nga, nhưng được 

kỳ vọng để kiểm tra các hoạt động đó với các giá trị tinh thần, đạo đức và chính trị, pháp 
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luật được ghi trong hiến pháp của hai nhà nước, ngay lập tức chấn chỉnh cán bộ, công 

chức. trong trường hợp hoạt động đi chệch khỏi các ưu tiên của hiến pháp trong việc giải 

quyết các nhiệm vụ hợp tác song phương được đề ra chung. 

Ngoại giao nhân dân trong quá trình phát triển quan hệ Nga-Việt đã có hơn 50 năm 

lịch sử, biết bao thời thế khác nhau, sau khi Liên Xô không còn nữa, nó rơi vào tình trạng 

suy sụp trong một thời gian dài. Dựa trên sự gần gũi truyền thống của các nguyên tắc tinh 

thần và đạo đức của chúng ta, đã đến lúc phải thổi hơi thở mới cho nền ngoại giao nhân 

dân của chúng ta. 
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SỨ MỆNH CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP 

TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ 

CỦA NGA VÀ VIỆT NAM 

 

Lê Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại LB Nga 

 

Lê Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga trả lời 

phỏng vấn  

 

Sứ mệnh của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển quan hệ kinh tế giữa 

Nga và Việt Nam.  

 Tư tưởng, quan niệm về chính sách đối ngoại và ngoại giao của Nhà nước Việt 

Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại đặt ra cách đây 70 năm, có thành phần quan trọng 

nhất: đó là ngoại giao nhân dân. Thực tế cho thấy, đôi khi biên giới giữa ngoại giao chính 

thức và ngoại giao nhân dân là không thể nhìn thấy, nhất là trong điều kiện phát triển quan 

hệ giữa Nga và Việt Nam, những mối quan hệ gắn bó vững chắc trên tất cả các lĩnh vực 

hoạt động như văn hóa, khoa học, đào tạo chuyên gia, quân sự, xã hội dân sự và quan hệ 

kinh tế.  

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập, tầm quan trọng và vai trò quan trọng của 

ngoại giao nhân dân đối với chính trị của các quốc gia càng trở nên nổi bật, và trong một 

số lĩnh vực có tầm quan trọng quyết định.  Các cộng đồng doanh nghiệp, với tư cách là 

một bộ phận tích cực của xã hội dân sự, thực hiện một sứ mệnh quan trọng trong công tác 

ngoại giao nhân dân. 
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Lê Trường Sơn – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga và Ivanov 

Valery Anatolyevich – phiên dịch   
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CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI NGA VÀ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 

Đỗ Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Quỹ thúc đẩy phát triển 

hợp tác Nga-Việt «Truyền thống và Hữu nghị» 

 

Kính thưa quý vị đại biểu. 

Các bạn thân mến. 

Kính thưa quý vị. 

 

Đã 70 năm trôi qua kể từ thời điểm hai nước chúng ta mở cửa với nhau. Theo thời 

gian, mối quan hệ sâu sắc của các quốc gia, được xây dựng trên lợi ích chung, không 

ngừng được củng cố bởi mối quan hệ nồng ấm giữa con người với con người. Đã có nhiều 

thay đổi kể từ đó, thế giới đã thay đổi, nhưng chính những mối quan hệ này không thay 

đổi, là những mối quan hệ được kiểm chứng theo thời gian và không chịu sự biến động 

của hoàn cảnh. 

Tất cả những kết quả này không tự đến: nhiều thế hệ đã làm việc để đạt được kết 

quả này, đã trải qua những thời điểm khó khăn và những trải nghiệm nặng nề nhất. Giờ 

đây, trong bối cảnh mới, di sản tuyệt vời này tiếp tục được củng cố, và được củng cố một 

cách toàn diện. 

Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga cũng đóng một vai trò trong công việc 

này. Rõ ràng là trong thời đại kỹ thuật số, tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân chỉ 

càng tăng thêm. Như trước đây, với sự phát triển của mạng xã hội và Internet, những 

người bình thường không mất đi mong muốn biết về nhau hơn, nâng cao hiểu biết lẫn nhau 

và thể hiện lòng khoan dung. Ngoại giao nhân dân có thể không mang lại kết quả nhanh 

chóng và nổi bật, nhưng nó là một thành phần không thể tách rời của bức tranh toàn cảnh 

về quan hệ nhân dân, giúp thế giới ổn định hơn và an toàn hơn. 
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Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga từng bước được hình thành trong bối 

cảnh những thay đổi sâu sắc về kinh tế – xã hội và chính trị trong không gian hậu Xô Viết 

những năm 90 của thế kỷ trước. Trụ cột của cộng đồng này này đến từ sinh viên các 

trường đại học của Liên Xô và những công nhân làm việc nhiều năm trong các nhà máy 

của Liên Xô. Đại đa số họ vẫn giữ thái độ tích cực đối với nước Nga và đối với người dân 

Nga nói chung. Những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nga chân thành 

cùng người Nga trải qua khó khăn và vui mừng trước mọi thành công của đất nước. Chúng 

tôi thừa hưởng một thái độ trung thành phi thường đối với Nga từ nhiều tầng lớp khác 

nhau của người Việt Nam. Đối với nhiều người, khoảng thời gian ở Nga là khoảng thời 

gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ. Cùng với giáo dục, hơn một thế hệ người Việt Nam 

đã hình thành thế giới quan và hình thành nhân cách của mình nhờ văn học Nga và văn 

học Xô Viết. Ở tất cả các vùng miền trên đất nước có đại diện của cộng đồng người Việt, 

nhiều sự kiện khác nhau luôn được tổ chức theo sáng kiến của chính họ nhằm cải thiện 

mối quan hệ  giữa cộng đồng với chính quyền và người dân địa phương. Nhưng chỉ với sự 

hình thành của Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, các sáng kiến cá nhân này đã đạt 

được sự phối hợp và tổ chức chặt chẽ hơn, làm cho hoạt động ngoại giao nhân dân hiệu 

quả hơn. 

Sau hàng chục năm làm việc tích cực trên lĩnh vực này, chúng tôi đã đi đến kết luận 

sau đây, mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn: 

Trước hết, cần có mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng: 

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ chính của mình. Đó là tập hợp các nỗ 

lực và nguồn lực trong việc áp dụng các biện pháp hiệu quả  góp phần hình thành hình ảnh 

tích cực về nước Nga tại Việt Nam và hình ảnh Việt Nam tích cực tại Nga. 

Quan điểm của chúng tôi là nhất quán: Nga là một quốc gia có lịch sử vĩ đại và 

truyền thống văn hóa tuyệt vời, đất nước đã mang đến cho nhân loại nhiều nhân vật kiệt 

xuất trong nhiều lĩnh vực – về khoa học, văn hóa, chính trị, quân sự và nhiều lĩnh vực 

khác. Một quốc gia luôn là một trong những thành viên đóng vai trò chủ chốt trong nền 

chính trị toàn cầu. Một đất nước đã và đang là người bạn trung thành và mạnh mẽ của Việt 

Nam. 

Việt Nam với lòng biết ơn luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của nhân dân Liên 

Xô và Nga trong lịch sử của đất nước. Vì vậy, chúng tôi coi nhiệm vụ của mình là phải 

đưa ra phản ứng quyết đoán bằng hành động đối với những thế lực gần đây đang ngày 

càng thể hiện nỗ lực viết lại lịch sử nhằm xem xét lại vai trò và ý nghĩa của sự thật lịch sử 

trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam, xuyên tạc sự thật lịch sử. 

Nếu nói về sự hình thành hình ảnh Việt Nam tại Nga, thì một mặt, chúng tôi muốn 

cho xã hội Nga thấy hình ảnh Việt Nam hiện đại như một đất nước phát triển năng động và 

là người bạn trung thành của Nga. Mặt khác, vì ngoại giao nhân dân là một quá trình hai 

chiều nên trong cộng đồng chúng tôi thực hiện công tác giáo dục với đại diện cộng đồng 

người Việt Nam về việc chấp hành pháp luật sở tại, hình thành thái độ tích cực và đồng 

tình đối với chính sách của nhà nước Nga, tôn trọng truyền thống và văn hóa Nga, đồng 

thời nâng cao trình độ hiểu biết về tiếng Nga. ngôn ngữ và lịch sử nhằm hòa nhập tốt hơn 

vào xã hội Nga, từ đó xây dựng và củng cố hình ảnh cộng đồng người Việt Nam  thân 

thiện và chăm chỉ, thủy chung và coi trọng tình bạn với Nga. 

Thứ hai, tính tổ chức: 

Các hoạt động được lên kế hoạch trước với sự phân bổ tốt trách nhiệm  thường sẽ 

đạt được mục tiêu. Quản lý chất lượng cao đối với bất kỳ quy trình nào là thành phần 
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chính của thành công và đặc biệt quan trọng khi đề cập đến các hành động độc lập của các 

cá nhân, mỗi người thường có tầm nhìn riêng của mình về việc phải làm gì và làm thế nào. 

Có tổ chức sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, giúp bạn có thể phân tích kinh 

nghiệm trước đây để từng bước cải thiện kết quả tiếp theo của mình. 

Thứ ba, tính liên tục, nhất quán: 

Một trong những tính năng đặc trưng của cách tiếp cận nghiệp dư khi tổ chức bất kỳ 

sự kiện nào là các hành động bốc đồng không hiệu quả và tính chất ngắn hạn, tạo ra một 

nền tảng nhất định, chứ không hơn. Và để đạt được hiệu quả bền vững, chúng ta cần sự 

liên tục nhất quán và truyền thống. Về phần mình, truyền thống lại ấn tượng hơn, đặc biệt 

là khi nó được xây dựng trên những sáng kiến của những người bình thường. Hoạt động 

một cách liên tục nhất quán, trong nhiều năm, chúng tôi đã tài trợ cho Chương trình Bài ca 

Chiến thắng nhằm tôn vinh Ngày Chiến thắng Chủ nghĩa phát xít  vào ngày 9 tháng 5 năm 

1945 –  năm 2009, 2010, 2011, 2014; 

Trong mười năm, chúng tôi đã hỗ trợ vật chất cho Tổ chức Liên khu vực Cựu chiến 

binh Việt Nam và một nhóm các chuyên gia quân sự từng phục vụ tại Việt Nam. Các cuộc 

gặp gỡ với các chuyên gia quân sự Liên Xô cũ được tổ chức hàng năm. 

Thứ tư, tính bài bản: 

Tiếc rằng, chính vì tính tự phát và nghiệp dư của nó, các hoạt động của ngoại giao 

nhân dân thường nhìn rất nghiệp dư. Khi thực hiện các sáng kiến của mình, các nhà tổ 

chức và người tham gia đã sử dụng các định dạng đã được thiết lập từ thời Liên Xô, vì vậy 

hiệu quả của các sự kiện này trong điều kiện hiện đại là rất hạn chế. Kết quả là chúng 

không những không thu hút mà thậm chí có thể đẩy giới trẻ hiện đại ra xa hơn. Về vấn đề 

này, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của các tổ chức chuyên môn của Nhà nước. 

Ngoại giao nhân dân đang cần, nhưng nếu chỉ xây dựng ở mức độ nghiệp dư, sử dụng 

phương pháp của những năm 70 của thế kỷ trước thì không thể mong đợi đạt được kết quả 

to lớn. Mặc dù gần đây, các quốc gia đã quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này, nhưng 

chúng tôi cho rằng các biện pháp trước đó để phát triển ngoại giao nhân dân vẫn chưa đủ, 

bao gồm cả việc tuyên truyền trên các nguồn lực thông tin. 

Chỉ với những hành động chung được phối hợp tốt và sự hỗ trợ song phương, chúng 

ta mới có thể lôi kéo được nhiều hơn các nhóm dân cư khác nhau vào việc thực hiện 

nhiệm vụ chính của mình. Các hoạt động chung của các tổ chức nhà nước và xã hội giúp 

gắn kết tất cả các bên tham gia vào một hướng chung, do đó tạo ra hiệu ứng tổng hợp, từ 

đó đóng vai trò là động lực để mở rộng các mối quan hệ quốc tế trong các lĩnh vực khác. 

Như đã đề cập ở trên, thế hệ người Việt Nam lớn tuổi vẫn giữ được tình cảm tuyệt 

vời đối với nước Nga và con người Nga, nhưng tiếc rằng tình hình đang bắt đầu thay đổi. 

Chúng tôi lo lắng nhận thức được những hậu quả có thể có của xu hướng này. Nếu trước 

đây thanh niên Việt Nam nhìn thế giới bằng con mắt của Liên Xô, thì bây giờ, trong thời 

đại Internet, mạng xã hội, biên giới rộng mở, chúng ta phải tìm ra những cách cạnh tranh 

khác để tuyên truyền văn hóa Nga – cái gọi là «quyền lực mềm». Để giáo dục những thế 

hệ mới, sẽ thật ngây thơ khi tin rằng sau mấy năm sinh sống và học tập tại Nga, một 

chuyên gia trẻ sẽ mãi mãi giữ thái độ lạc quan, tích cực với nước Nga. Quá trình này phải 

được duy trì liên tục. Và ở đây chúng tôi thiếu cả kinh nghiệm cũng như kinh phí, và 

chúng tôi cần sự hỗ trợ phối hợp  từ các tổ chức chính phủ có chức năng ở cả hai quốc gia. 

Thứ năm, tính cân bằng: 

Dựa trên nguyên tắc «chất lượng còn hơn số lượng», cần phải xác định cẩn thận 

trọng tâm để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, đặc biệt vì những nguồn lực này luôn 
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khiêm tốn và hạn chế. Cần phải phản ứng khéo léo với vô số ý tưởng của những người 

nhiệt tình nhưng bị lôi luốn đam mê nhiều việc, những người không hiểu tính hiệu quả của 

việc tổ chức một số sự kiện. Chắc chắn luôn có rất nhiều chủ đề vì các quốc gia khác nhau 

có rất nhiều nét đặc trưng về văn hóa, văn minh, tôn giáo, lối sống…. 

Các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam chủ yếu tập trung xung quanh các 

hoạt động giáo dục, tổ chức các sự kiện hữu nghị và giao lưu văn hóa. Tập trung vào thế 

hệ trẻ. 

Ví dụ: 

- Hỗ trợ tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa cho các đoàn học sinh thông qua 

các kênh của Hội Hữu nghị Nga-Việt; 

- Hỗ trợ quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nga; 

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nhân các ngày lễ chính của cả hai quốc gia; 

- Hỗ trợ học sinh đi thi Olympic tiếng Nga; 

- Hỗ trợ các cựu chiến binh Nga; 

- Tiến hành tuyên truyền cho công dân Việt Nam tại nơi làm việc và học tập; 

- Tham gia các sự kiện thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo, bà mẹ quân nhân, học 

sinh các trường học địa phương, cũng như các trại trẻ mồ côi; 

- Trợ giúp trong việc dịch thuật và xuất bản sách của các tác giả Nga và Việt Nam 

nói về quan hệ giữa hai nước, đóng góp của Liên Xô trong cuộc đấu tranh thống nhất và 

phát triển đất nước Việt Nam. Đặc biệt chú trọng đến các dự án có ý nghĩa như: tài trợ và 

tham gia vào Ban tổ chức xây dựng Tượng đài phi công – Anh hùng Liên Xô German 

Titov tại Việt Nam; hỗ trợ và tổ chức chuyến thăm của Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại 

Liên bang Nga, bằng cách này góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa MTTQ Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Nga. 

Thứ sáu, sự chân thành và tính xây dựng: 

Ngoại giao nhân dân được xây dựng dựa trên tình cảm của con người. Vì vậy, đối 

với ngoại giao nhân dân, không có gì hủy hoại hơn sự thiếu thành thật, một cách tiếp cận 

mang tính hình thức và tư lợi. Hoạt động của các tổ chức xã hội phụ thuộc rất nhiều vào 

tính cách và quan hệ lẫn nhau của con người. Do đó, cách tiếp cận mang tính xây dựng và 

khả năng nhìn thấy những khía cạnh tích cực của một vấn đề là chìa khóa để giải quyết các 

vấn đề mới nảy sinh, và sự gắn kết và kỷ luật tự giác đã và vẫn là những phẩm chất cần 

thiết đầu tiên cho hoạt động thành công của các tổ chức. 

Điều quan trọng cần lưu ý là trong đại đa số các trường hợp, tất cả các sự kiện của 

chúng tôi đều được tổ chức và thực hiện trên cơ sở tự nguyện, với sự tham gia của quỹ cá 

nhân của đại diện cộng đồng người Việt Nam và / hoặc với sự tham gia trực tiếp của các 

nhà hoạt động. 

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của tình hình 

quốc tế – các yếu tố bất ổn, khó lường và rủi ro đa dạng ngày càng gia tăng. Trong điều 

kiện đó, quan hệ giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển tốt đẹp do có sự tin cậy lẫn 

nhau cao. Các hoạt động thành công của ngoại giao nhân dân sẽ càng củng cố thêm cho 

kết quả của ngoại giao chính thức. Các hoạt động này sẽ góp phần mở rộng quan hệ và 

khám phá những tiềm năng mới đáp ứng lợi ích của các dân tộc trong sự tăng trưởng ổn 

định bền vững của sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Chúng tôi hiểu rằng tất cả những công việc này đòi hỏi một cách tiếp cận cẩn trọng 

và kiên trì. Có thể không mang lại kết quả nhanh chóng, có thể công việc sẽ vẫn cần cải 

thiện,  Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm những gì do lương tâm mach bảo. Và công việc 
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này sẽ không bao giờ là vô ích. Người Việt Nam tại Nga tin tưởng vào tầm quan trọng của 

những gì họ đang làm và sẵn sàng tiếp tục tham gia vào hoạt động quên mình này. 

Kính chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn! 

Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt từ cộng đồng người Việt Nam. 

 

Cảm ơn các quý vị đã chú ý! 

 

Đỗ Xuân Hoàng. 

 

 

Đỗ Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Quỹ thúc đẩy phát triển 

hợp tác Nga-Việt «Truyền thống và Hữu nghị» trả lời phỏng vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 
 

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-XÔ/VIỆT-NGA: NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT VÀO 

VIỆC CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN 

VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA QUA 70 NĂM  

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Trịnh Quốc Khánh Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội hữu nghị Việt – Nga 

 

Năm 2020 là  năm có ý nghĩa  đặc  biệt  quan  trọng  trong  mối  quan  hệ Việt Nam 

– LB Nga, năm  kỷ  niệm 70  năm  thiết  lập quan  hệ ngoại  giao  giữa hai nước 

(30/01/1950-30/01/2020). Đối với Hội hữu nghị Việt-Nga năm 2020 là năm kỷ niệm 70 

thành lập Hội hữu nghị Việt –Xô (23/05/1950 – 23/05/2020) – Ngày truyền thống của Hội 

hữu nghị Việt –Nga.Như vậy có thể nói Hội hữu nghị Việt – Xô/Việt-Nga là con đẻ của 

mối quan hệ, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ,hai dân tộc  chúng ta. 

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội hữu nghị Việt-Xô/Việt-Nga trưởng 

thành và phát triển gắn liền với quá trình củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn 

diện Vệt Nam – Liên Xô, Việt Nam – LBN, gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh – Người là cội nguồn của mối quan hệ vĩ đại và bền chặt giữa nhân dân hai nước nói 

chung và Hội nói riêng . 

Giai đoạn từ 1950–1975, trong điều kiện chiến tranh hết sức ác liệt và gian khổ, Hội 

hữu nghị Việt – Xô đã tập trung vào việc phổ biến sách báo, tranh, ảnh giới thiệuLiên Xô 

với nhân dân cả nước, nhất là các vùng mới giải phóng. Các hoạt động này được sự phối 

hợp, ủng hộ của các ngành, các giới, sự giúp đỡ của Hội văn hóa đối ngoại Liên Xô và sự 

hưởng ứng của toàn dân Việt Nam, góp phần vào việc củng cố và phát triển tình đoàn kết 

hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô. Năm 1954 lần đầu tiên nhân dân 

Việt Nam tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười trong hoàn cảnh miền Bắc được hoàn 

toàn giải phóng. Cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm 37 năm Cách mạng Tháng Mười được tổ 

chức tại Nhà hát lớn Hà Nội tối ngày 6 tháng 11 năm 1954. Những năm tiếp theo trên 

miền Bắc XHCN hoạt động của Hội có điều kiện thuận lợi hơn, rộng rãi hơn thông qua các 

«Tuần hữu nghị Việt – Xô», «Những ngày văn hóa Xô – Viết», các hoạt động kỷ niệm 

Cách mạng Tháng Mười, Ngày sinh Lê Nin hàng năm, tổ chức triển lãm giới thiệu những 

thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tổ chức đón tiếp 

các Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Liên Xô thăm Việt Nam và tham gia các Đoàn 

Việt Nam thăm Liên Xô. 

Kể từ ngày 31/07/1958, khi Hội hữu nghị Xô-Việt được thành lập ở Liên Xô, hoạt 

động của Hội hữu nghị Việt – Xô được sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Hội hữu nghị 

Xô-Việt trong việc tuyên truyền, giới thiệu về Việt Nam trong xây dựng đất nước và đặc 

biệt là trong tổ chức các phong trào ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước và trong cuộc phục hồi phát triển đất nước sau chiến tranh.  

Trong giai đoạn từ 1975 đến 1991, Hội hữu nghị ở hai nước ngày càng mở rông về 

tổ chức và phát triển về số lượng hội viên ở khắp các vùng miền đất nước. Hoạt động hợp 

tác hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực góp phần to 

lớn vào việc hoàn thành các công trình trọng điểm hợp tác Việt – Xô như: thủy điện Trị 

An, thủy điện Hòa Bình, nhiệt điện Phả Lại, xi măng Bỉm Sơn, Liên doanh dầu khí 

Vietsovpetro… Trong những năm quan hệ Xô-Việt phát triển rực rỡ, Liên Xô đã giúp Việt 
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Nam xây dựng  gần 300 công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đào tạo hơn 50 nghìn chuyên 

gia cho Việt Nam, trong đó có hơn 3000 tiến sỹ và 250 TSKH. 

Từ năm 1991 đến nay, sau khi Liên Xô tan rã, tháng 12 năm 1991, Hội hữu nghị với 

Việt Nam của LB Nga đã được thành lập trên cơ sở kế thừa Hội hữu nghị Xô – Việt và 

đến năm 2007, Hội Hữu nghi với Việt Nam đã được củng cố và đổi mới tổ chức với tên 

gọi là Hội Hữu nghị Nga-Việt. Còn tại Việt Nam ngày 19/12/1994 tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tổ chức Đại hội lần thứ nhất. 

Hai hội hữu nghị ở hai nước đã tích cực, chủ động tìm tòi các hình thức hoạt động 

cho phù hợp với tình hình mới diễn ra ở cả hai nước. Tại Việt Nam, trong thời gian của 

thập niên 90 thế kỷ trước, cùng với hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Nga có sự tham gia 

đóng góp rất hiệu quả của Hiệp hộinhững người Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học 

Liên Xô/ Liên bang Nga (Vinacorvuz). 

Cùng với sự củng cố, phục hồi và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên 

bang Nga trong tình hình mới hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nga càng dần đi vào ổn 

định và hiệu quả, nhất là từ sau năm 2000, trong sự phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị 

Nga Việt. 

Trong giai đoạn này, hai Hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân 

các ngày lịch sử, ngày lễ của hai nước, các sự kiện chính trị lớn. Tháng 3/2001, Hội Hữu 

nghi Việt-Nga tổ chức cuộc gặp mặt những người đã học tập công tác tại Liên Xô/LB Nga. 

Tại cuộc gặp này mọi người đã rất vinh dự được đón Tổng thống V. Putin – nhân chuyến 

thăm đầu tiên  của Tổng thống đến Việt Nam. Cuộc gặp gây được ấn tượng sâu sắc với 

Tổng thống và các thành viên trong đoàn cũng như dư luận nước Nga. 

Hội duy trì tốt hoạt động trao đổi các đoàn học sinh xuất sắc của Việt Nam đi thăm, 

nghỉ hè tại LB Nga và đón các đoàn trẻ mồ côi LBNga sang giao lưu và nghỉ dưỡng tại 

Việt Nam; đón các đoàn nghệ sỹ Nga sang biểu diễn tại Việt Nam; trao đổi các đoàn đại 

biểu doanh nghiệp hai  nước thăm, tìm hiểu tình hình hợp tác kinh tế và trao đổi thương 

mại tại Nga và Việt Nam. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật: «Nước Nga một thời để 

nhớ», «Bài ca chiến thắng», cuộc gặp gỡ «Thầy trò Xô – Việt» (tháng 01/2010), các cuộc 

gặp mặt nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 

hai nước (30/01), Ngày sinh Lê-nin (22/04), Ngày chiến thắng phát-xit (09/5) và Cách 

mạng Tháng Mười (07/11) được tổ chức tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước thu 

hút đông đảo quần chúng tham gia. 

Trong giai đoạn này có 2 công trình quan trọng, biểu tượng của mối quan hệ hữu 

nghị giữa nhân dân hai nước với sự chủ trì và tham gia tích cực của Hội hữu nghị Việt- 

Nga đã được hoàn thành: 

- Được Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro tài trợ kinh phí, sự giúp đỡ của UBND 

tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia tích cực của Hội hữu nghị Việt-Nga, tháng 12 năm 2009 

đã khánh thành Đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô. LB Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa 

bình và ổn định trong khu vực tại Cam Ranh. 

- Ngày 14/9/2015 tại đảo Ti-tốp, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khánh thành 

tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ G.X. Ti-tốp – Nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô – 

Việt (1966–1991), Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga-Việt (1991–2000) – Người bạn 

lớn của nhân dân Việt Nam, cả cuộc đời gắn bó với tình hữu nghị của hai đất nước, hai 

dân tộc. Công trình này là kết quả của sự phối hợp , đóng góp công sức và kinh phí của hai 

Hội của nhiều tổ chức và cá nhân ở Việt Nam và LB Nga. 
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Hội hữu nghị Việt Nga làm cầu nối giúp thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp giữa một 

số địa phương của hai nước như Hải phòng với Xanh Pê-tec-bua, Nghệ An với U-Li-a-

nôp-xcơ, Hà Tĩnh với Xvec-lôp-xcơ… 

Từ năm 2016, hai Hội  đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế «Em vẽ Việt 

Nam – Em vẽ nước Nga» nhằm giáo dục tình cảm hữu nghị cho thế hệ trẻ hai nước. 

Từ năm 2010, để hoạt động phối hợp giữa hai Hội đi vào nề nếp, có kế hoạch, Chủ 

tịch Hội hữu nghị Việt-Nga và Chủ tịch hội hữu nghị Nga-Việt đã ký Thỏa thuận hợp tác 

giữa hai Hội trong giai đoạn 5 năm (2010–2015 và 2015–2020) trước sự chứng kiến của 

Tổng thống LB Nga và Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.  

Trong thời gian này, việc dịch các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của 

Nga và Việt Nam, các tuyển tập thơ, hồi ký của nhiều người gắn bó với Việt Nam đã được 

triển khai hang năm: Truyện Kiều của Đại văn hào Nguyễn Du dịch sang tiếng Nga , tuyển 

tập thơ về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại «Đợi anh về», «Gia tộc Tổng thống Putin», «Người 

Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh» được dịch ra tiếng Việt. Hội cũng đã tổ chức cuộc thi 

viết «Kỷ niệm sâu sắc về nước Nga và tình hữu nghị Việt Nga» nhân dịp kỷ niệm 100 năm 

Cách mạng Tháng Mười; Triển lãm ảnh «Nơi ấy nước Nga», phối hợp với Đài truyền hình 

Việt Nam và Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức các chương trình «Mười ngày rung chuyển thế 

giới», «Những ký ức tạc vào năm tháng», «Nước Nga trong trái tim tôi» và nhiều chương 

trình văn hóa nghệ thuật khác. 

Cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự phối hợp rất chặt chẽ và hiệu quả của hai Hội trong 

việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Nga-Việt (31/07/1958 – 

32/07/2018) tại Mátxcơva. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú 

Trọng dẫn đầu thăm LB Nga theo lời mời của Tổng thống V. Putin đã dự Lễ kỷ niệm. Tại 

đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đánh giá cao đóng góp to lớn của 

Hội Hữu nghị Xô-Việt/Nga-Việt vào việc thắt chặt tình đoàn kết, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn 

nhau giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Nhân dịp này, Nhà nước Việt Nam đã quyết 

định trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Hữu nghị Nga-Việt và Huân, 

Huy chương cho một số cá nhân của Hội. 

Hội hữu nghị Nga Việt cũng đã phối hợp chặt chẽ và có những đóng góp đáng kể 

cùng Hội Hữu nghị Việt Nga trong việc tổ chức trọng thể 70 năm ngày thành lập Hội hữu 

nghị Việt Xô – Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt-Nga (23/05/1950 – 23/05/2020) bất 

chấp những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. 

Trong các hoạt động của mình, Hội hữu nghị Việt-Nga phối hợp chặt chẽ và nhận 

được sự giúp đỡ quý báu của Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam và Trung tâm khoa học và 

văn hóa Nga tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.  

Như vậy chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội hữu nghị Việt- 

Xô/Việt-Nga luôn gắn liền với sự nghiệp của đất nước trong đấu tranh vì nền độc lập dân 

tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước. Sự nghiệp vẻ vang đó không tách rời sự 

ủng hộ giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, nhất là của Liên Xô trước đây và LB Nga 

ngày nay. Hội hữu nghị Việt-Nga tự hào về những đóng góp của mình vào sự nghiệp vẻ 

vang đó. 
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Trong ảnh dãy phải, từ phải qua trái: 

Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga; Vũ Xuân 

Hồng – Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Võ Văn Tuấn – Ủy 

viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga; Phí Văn Lực – Phó Chủ tịch thứ 

nhất Hội hữu nghị Việt-Nga  thành phố Hải Phòng; Võ Quốc Khánh – Phó Tổng Thư ký 

Hội hữu nghị Việt Nga. 

Trong ảnh dãy trái, từ trái qua phải: 

Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Chi hội hữu nghị Việt-Nga trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, Giáo sư; Nguyễn Cẩm Tú – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-

Nga; Nguyễn Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bắc Giang 
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CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC NGA – NGUỒN VỐN VÔ GIÁ ĐỂ HỢP 

NHẤT NỖ LỰC TINH HOA TRI THỨC THẾ GIỚI 

 

Chety Vladimir Vladislavovich – Chủ tịch Hiệp hội toàn thế giới các cựu sinh viên tốt 

nghiệp các cơ sở giáo dục đại học 

 

 
 

Bài báo đề cập đến sự hình thành và phát triển của một hệ thống tương tác thống 

nhất với sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học Nga và Liên Xô, sự ra đời của Hiệp 

hội toàn thế giới sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, các giải pháp thiết thực 

cho sự phát triển tương tác giữa sinh viên tốt nghiệp. 

Từ khóa: ngoại giao nhân dân, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Nga và Liên 

Xô, Hiệp hội toàn thế giới của các sinh viên đã tốt nghiệp, Diễn đàn Thế giới của cựu sinh 

viên nước ngoài. 

Hiện nay, hơn 1,5 triệu sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục của Liên Xô và 

Nga đang làm việc tại hơn 170 quốc gia trên thế giới. Sau khi được đào tạo bài bản, hầu 

hết họ đều làm việc thành công tại quê hương và các quốc gia khác,  giữ các chức vụ cao 

trong chính phủ. Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga là những 

nhà hoạt động nhà nước, chính trị và xã hội nước ngoài nổi bật . Trong số đó có tổng 

thống, thủ tướng, bộ trưởng, đại sứ, các nhà hoạt động chính trị xã hội, doanh nhân. Hàng 

chục cựu sinh viên giữ các chức vụ thứ trưởng, vụ trưởng, cục trưởng của các bộ. Trong số 

sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học Liên Xô và Nga có cán bộ văn phòng tổng 

thống, thượng nghị sĩ, thành viên quốc hội, nhân viên của các cơ quan ngoại giao, người 

đứng đầu các công ty và tổ chức, và công chức. Hàng trăm sinh viên tốt nghiệp tham gia 

vào đội ngũ giảng dạy và quản lý của các trường đại học trên thế giới, họ là những người 

đứng đầu các trường đại học, học viện, cơ quan nghiên cứu. 

Tổng số cán bộ có trình độ cao được đào tạo ở các trường đại học của Liên Xô và 

Nga cho Việt Nam là hơn 50 nghìn người. Hiện nay những chuyên gia này là những bông 

hoa của giới trí thức khoa học, kỹ thuật và văn hóa của đất nước. Nhiều người trong số họ 

đã hoặc vẫn đang giữ các chức vụ cao trong nhà nước, Đảng và đời sống xã hội. 

Hoạt động của các hiệp hội (nghiệp đoàn) được tạo ra ở 70 quốc gia trên thế giới là 

bằng chứng cho thấy mong muốn duy trì quan hệ với Nga của các sinh viên tốt nghiệp 

nước ngoài. Về phía mình, các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức chính phủ của Nga cố 



313 
 

gắng phát triển các mối quan hệ, hợp tác kinh doanh và quan hệ đối tác với các cựu sinh 

viên nước ngoài, bao gồm cả mục đích tăng cường quan hệ của Nga với nước ngoài. 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, các hội cựu sinh viên trải qua quá trình sắp xếp và tổ chức 

lại, và đôi khi tự thanh lý. Đến năm 1992, chỉ còn lại 22 hội cựu sinh viên toàn quốc. Đồng 

thời, có sự chia nhỏ của các hiệp hội thành các hội của sinh viên tốt nghiệp từ các quốc gia 

riêng lẻ thuộc Liên Xô cũ hoặc các trường đại học. Các tổ chức phân tán như vậy đã mất 

đi uy tín của mình và không hiếm trường hợp không còn tồn tại. 

Một động lực mới trong sự phát triển của vấn đề này đã được đưa ra qua bài phát 

biểu của Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin vào năm 2003, trong đó ông nêu rõ tầm 

quan trọng của việc giao lưu với các cựu sinh viên nước ngoài và truyền bá tiếng Nga, đáp 

lại mong muốn của nhiều hiệp hội và cựu sinh viên các nước. Từ năm 2003 đến năm 2012, 

ba Diễn đàn Thế giới dành cho cựu sinh viên nước ngoài đã được tổ chức, tuy nhiên, các 

sự kiện này không có sự hỗ trợ cần thiết của phương tiện truyền thông và không mang lại 

kết quả đáng kể trong việc giải quyết vấn đề tương tác với sinh viên nước ngoài tốt nghiệp 

các trường đại học Liên Xô và Nga và tạo ra một hệ thống hỗ trợ tập trung. 

Năm 2014, tại cuộc họp của Cơ quan Liên bang về các vấn đề Cộng đồng các quốc 

gia độc lập, đồng bào sống ở nước ngoài, về Hợp tác nhân văn quốc tế 

(Rossotrudnichestvo) nhằm nâng cao hiệu quả công việc với các sinh viên nước ngoài tốt 

nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga và các hiệp hội của họ, có sự tham dự của đại 

diện các bộ, ban ngành chủ chốt tại Liên bang Nga, Phòng xã hội, các tổ chức xã hội, đã 

quyết định thành lập một nhóm công tác để thành lập Hiệp hội thế giới của những sinh 

viên tốt nghiệp các trường đại học Nga (Liên Xô) (sau đây gọi là Hiệp hội). 

Quá trình thành lập Hiệp hội được thực hiện theo thỏa thuận và với sự hỗ trợ của 

những người đứng đầu Hiệp hội khu vực (Trung Đông, Mỹ Latinh) và hiệp hội quốc gia 

của các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường đại học Nga (Liên Xô) (Azerbaijan, 

Argentina, Armenia, Afghanistan, Bahrain, Belarus, Benin, Đức, Hy Lạp, Georgia, Iraq, 

Jordan, Iran, Kazakhstan, Cyprus, Kyrgyzstan, Lebanon, Morocco, Nepal, Ba Lan, 

Rwanda, Serbia, Cộng hòa Séc, Sri Lanka, Ethiopia). Kết quả là, vào tháng 5 năm 2015, 

một tổ chức phi chính phủ, Liên minh cựu sinh viên toàn cầu (Global Alumni Alliance), 

được thành lập để điều phối công việc của các hiệp hội quốc gia của những sinh viên nước 

ngoài tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga, nhằm hỗ trợ các trường đại học Nga 

trong quan hệ với các cựu sinh viên, nhằm thu hút sự quan tâm của các cơ quan nhà nước 

của Nga và các nước khác đối với các vấn đề hợp tác với sinh viên tốt nghiệp nước ngoài 

và các hiệp hội của họ. 

Mặc dù thành công của các sự kiện riêng lẻ do Hiệp hội tổ chức, việc tạo ra một hệ 

thống tương tác thống nhất với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Nga và Liên Xô 

ngày nay vẫn là một vấn đề quan trọng và cấp bách. Ở cấp nhà nước đã công nhận sự cần 

thiết phải tổ chức các cuộc gặp gỡ (diễn đàn) của các cựu sinh viên nước ngoài một cách 

thường xuyên, nhiệm vụ chính của nó là cần phối hợp trong việc xác định các mối quan 

tâm và vấn đề chính của cả sinh viên tốt nghiệp và các hiệp hội quốc gia của họ, thu hút tất 

cả các tổ chức quan tâm hợp tác với các cựu sinh viên, trong số đó có cả mục đích nhằm 

tạo thêm cơ hội giải quyết các vấn đề chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại của Nga. 

Trên cơ sở này, truyền thống tổ chức Diễn đàn Thế giới của Cựu sinh viên nước 

ngoài cần được tiếp tục. Các sự kiện này cần được đảm bảo hỗ trợ nghiêm túc về mặt tổ 

chức và phương tiện truyền thông, có mức độ ý nghĩa cao. 
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Để chuẩn bị chương trình nghị sự của Diễn đàn Thế giới lần thứ IV dành cho cựu 

sinh viên nước ngoài «Những người bạn của nước Nga» vào năm 2021, Hiệp hội Cựu sinh 

viên Thế giới dự kiến tổ chức một số diễn đàn khu vực và trong đó có hội thảo tập huấn 

cho các lãnh đạo của các hội cựu sinh viên quốc gia. 

Diễn đàn Thế giới lần thứ IV dành cho cựu sinh viên nước ngoài «Những người bạn 

của nước Nga» vào năm 2021 nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa hợp tác giữa Liên bang 

Nga và các hiệp hội quốc gia của cựu sinh viên nước ngoài, nâng cao hiệu quả công việc 

của các cơ sở giáo dục Nga với cựu sinh viên nước ngoài và tăng cường sự tham gia của 

cựu sinh viên vào các sự kiện hợp tác kinh doanh giữa Nga và nước ngoài. Về vấn đề này, 

cần đảm bảo sự tham gia của các sinh viên tốt nghiệp nổi tiếng và xuất sắc của các trường 

đại học Nga và Liên Xô tại Diễn đàn Thế giới lần thứ IV “Những người bạn của nước 

Nga”, mời đồng hương, đại diện các Hội hữu nghị, các nhân vật chính trị, khoa học, thể 

thao và văn hóa hàng đầu của Nga và các vị khách danh dự – các quan chức hàng đầu của 

Liên bang Nga. 

Tầm quan trọng của các nhiệm vụ đang được giải quyết không chỉ được xem xét 

trên quan điểm về sự phổ biến của ngôn ngữ và văn hóa Nga, mà còn là việc thực hiện các 

dự án kinh doanh, sự phát triển của nền giáo dục Nga, và việc thu hút sinh viên nước ngoài 

mới và các chuyên gia có trình độ đến đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có tiềm năng khoa 

học và chuyên môn đáng kể để hợp tác trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, nhân văn, văn 

hóa, khoa học và kỹ thuật. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay căng thẳng, việc củng cố nỗ 

lực của các tầng lớp trí thức thế giới có thể trở thành một bước quan trọng trong sự phát 

triển của quan hệ quốc tế. 
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HỘI ĐỒNG HƯƠNG SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC RUDN: 

THÀNH CÔNG VÀ TRIỂN VỌNG 

 

Shpakovskaya Marina Anatolyevna – Giáo sư bộ môn lý thuyết và lịch sử quan hệ quốc tế 

(TIMO), Khoa khoa học xã hội và nhân văn, trường RUDN, Tiến sĩ khoa học lịch sử; 

Nguyễn Bá Chi – học viên cao học Bộ môn TIMO 

 

 
 

Từ khóa: Hội sinh viên Việt Nam, Nga, Việt Nam, Đại học hữu nghị giữa các dân 

tộc LB Nga, ngoại giao nhân dân. 

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu các hoạt động của Hiệp hội sinh viên Việt Nam, được 

thành lập trên cơ sở Trường Đại học hữu nghị các dân tộc với vai trò là một nhân tố quan 

trọng trong ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Việt Nam. 

Như chúng ta đã biết, trường Đại học hữu nghị giữa các dân tộc của Nga, được 

thành lập vào ngày 5 tháng 2 năm 1960. Vào mùa thu năm 1961, trường đã đón nhận 

những sinh viên đầu tiên và cùng năm đó, trường được đặt theo tên của Patrice Lumumba, 

một trong những biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Châu Phi. 

Bức tượng bán thân của nhà hoạt động châu Phi tuyệt vời này này hiện nằm trên khuôn 

viên của trường Đại học trước lối vào tòa nhà của Khoa tiếng Nga và các bộ môn giáo dục 

phổ thông, trước đó khoa này được gọi là khoa Dự bị. Tất cả những người vào trường, kể 

cả người nước ngoài và sinh viên Nga, đều phải trải qua khóa đào tạo bắt buộc tại khoa 

này, tập trung vào nghiên cứu sâu các ngôn ngữ: dành cho người nước ngoài – tiếng Nga, 

và đối với sinh viên Nga – ngoại ngữ. Sau đó, vào ngày 5 tháng 2 năm 1992, theo quyết 

định của Chính phủ Nga, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Nga Hữu nghị giữa 

các dân tộc. 

Sinh viên và các nhà khoa học được tự do nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa 

học không phụ thuộc bối cảnh chính trị, tuân theo các nguyên tắc cao cả của tình hữu nghị 
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và tương trợ lẫn nhau. Chính sách của trường nhằm tạo ra một bầu không khí hữu nghị và 

giúp đỡ lẫn nhau giữa sinh viên các nước. 

Các hoạt động của Trường gần như ngay lập tức nổi tiếng quốc tế ở các nước Châu 

Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh, và trường đã có được danh tiếng xứng đáng là trường đại 

học cổ điển, trong nhiều năm liền chiếm vị trí cao nhất trong số các trường đại học tốt nhất 

của Nga và không ngừng nâng cao vị thế của mình trong các bảng xếp hạng quốc tế. 

 Phải nói rằng việc thành lập một trường đại học như vậy được thực hiện lần đầu 

tiên trên thế giới, và nhiều vấn đề về quản lý và tổ chức của nó đã được giải quyết trong 

quá trình hình thành và phát triển của nó. 

Một trong những điểm độc đáo của Đại học RUDN ngay từ những ngày đầu hoạt 

động là thành phần sinh viên đa quốc tịch. Và đương nhiên, với một đội ngũ sinh viên 

đông đảo và đa dạng như vậy, việc tổ chức cuộc sống và giao tiếp của họ trở nên cần thiết. 

Có một ý tưởng để thành lập một hiệp hội sinh viên như vậy, trong đó sinh viên sẽ không 

chỉ đoàn kết về mặt tổ chức mà còn trong khuôn khổ mà họ có thể, ngoài những thứ khác, 

có được các kỹ năng tự quản lý và phát triển bản thân. 

Ý tưởng về các hội đồng hương đã nảy sinh như thể, và các hội đồng hương đầu tiên 

đã được tổ chức vào năm 1961. Khái niệm tổ chức hiệp hội được đề xuất bởi phó hiệu 

trưởng của UDN phụ trách công việc với sinh viên, Gladush Aleksandr Dmitrievich. Sáng 

kiến này đã trở thành nhu cầu và thành công, bắt đầu từ trường đại học, không ngừng được 

cải tiến và phát triển. Giờ đây, lĩnh vực hoạt động này đang được tiếp tục thành công dưới 

sự lãnh đạo của hiệu phó mới phụ trách công việc sinh viên Bazavluk Sergey Viktorovich. 

Ý tưởng thành lập các hội đồng hương sinh viên theo đuổi mục tiêu tạo dựng và bảo 

tồn môi trường văn hóa xã hội của sinh viên các nước, trong khuôn khổ hiệp hội, sinh viên 

nước ngoài có thể phát triển và nâng cao hoạt động nghề nghiệp của mình, giữ gìn và làm 

quen với sinh viên các nước khác với lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán và 

đặc điểm văn minh của đất nước họ. Đồng thời, một số nhiệm vụ cũng được đặt ra trước 

các đồng hương: giúp đỡ sinh viên – đồng hương của mình không chỉ trong quá trình giáo 

dục mà còn giải quyết một số vấn đề, vướng mắc liên quan đến việc sống trong ký túc xá, 

giữ gìn trật tự trên địa bàn của Trường; Hội Đồng hương sinh viên cũng duy trì liên lạc 

thường xuyên với ban giám đốc của Trường về việc tuyển sinh, tình hình và triển vọng đào 

tạo các chuyên gia từ các nước trong khu vực; họ cũng duy trì các mối quan hệ với Hiệp 

hội Cựu sinh viên và Bạn bè của Trường nhằm tăng cường mối quan hệ với các Hiệp hội 

cựu sinh viên Đại học RUDN ở nhiều quốc gia khác nhau, cũng như thiết lập mối quan hệ 

với các trung tâm giáo dục, khoa học và văn hóa của các nước trong khu vực. Tất cả các 

hoạt động này nhằm tăng cường uy tín của Trường trên trường quốc tế. 

Các hoạt động của Hội đồng hương có tầm quan trọng lớn trong việc giúp đỡ sinh 

viên của họ trong quá trình học tập. Những sinh viên mới nhập học chưa có kinh nghiệm 

và kỹ năng học tập tại Nga sẽ được tham gia ngay vào quá trình giáo dục và những sinh 

viên năm cuối giàu kinh nghiệm hơn sẽ giúp họ thoải mái trong trường đại học bằng cách 

tổ chức nhiều sự kiện kinh doanh và lễ hội. Có thể nói rằng một hình thức thể chế như 

Hiệp hội Sinh viên nước ngoài là một trong những lợi thế đáng kể của trường đại học 

chúng tôi. Xét đến việc sinh viên từ hơn 150 quốc gia trên thế giới nhập học hàng năm, 

các hoạt động của Hội đồng hương sinh viên là vô cùng quan trọng và phù hợp. 

   Đối với Hội đồng hương sinh viên Việt Nam, đây là một trong những cộng đồng 

đông đảo nhất đến từ các nước Châu Á tại RUDN – hơn 250 sinh viên Việt Nam và sinh 

viên sau đại học theo học tại trường mỗi năm. Hôi đồng hương của sinh viên Việt Nam 
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được thành lập vào năm 2000, muộn hơn một chút so với hội đồng hương của các nước 

khác. Điều này là do thực tế là vào năm 2000, một lượng lớn sinh viên từ Việt Nam bắt 

đầu, điều này đòi hỏi thành lập hội. 

 Hội đồng hương của sinh viên Việt Nam cũng như của sinh viên các nước giúp giải 

quyết các vấn đề về giáo dục và gia đình, tổ chức nhiều hội nghị, lễ hội và các sự kiện 

khác, làm cho sinh viên Nga và nước ngoài có cảm tình với văn hóa và truyền thống Việt 

Nam, góp phần bồi đắp kinh nghiệm văn hóa, văn minh và ngôn ngữ lẫn nhau. Vì vậy, Hội 

đồng hương sinh viên là nền tảng đặc biệt cho sự phát triển ngoại giao nhân dân giữa Việt 

Nam và Liên bang Nga, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết 

lẫn nhau giữa sinh viên các nước đang học tập trong khuôn khổ trường đại học đa quốc gia 

nhất thế giới. 

 Ban chấp hành do chủ tịch Hội đồng hương sinh viên đứng đầu chịu trách nhiệm về 

các hoạt động của Hội đồng hương. Ngoài ra, ban chấp hành giám sát các vấn đề phát sinh 

giữa trường đại học và sinh viên, lập và phê duyệt lịch sự kiện. Theo quy định, ban chấp 

hành và chủ tịch Hội đồng hương được bầu bằng cách bỏ phiếu kín tại đại hội sinh viên 

Việt Nam vào đầu mỗi năm học. 

 Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam là sinh viên Bộ môn lý luận và lịch 

sử quan hệ quốc tế (TIMO) của Khoa khoa học xã hội và nhân văn- anh Trần Trường 

Thủy, người sau đó đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với học vị tiến sĩ  lịch sử tại bộ 

môn TIMO. Anh hiện đang giữ vị trí cao tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Trong số các 

chủ tịch của Hiệp hội còn có các sinh viên tốt nghiệp khoa TIMO: Đỗ Thị Thanh Bình, 

hiện là cán bộ Học viện Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Văn Hưng, đang làm việc tại Nga 

trong lĩnh vực du lịch. Tất cả các em cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ lịch sử tại 

bộ môn TIMO. Hiện tại, Hội do Phan Tiến Hào, sinh viên Khoa Ngữ văn của trường làm 

Chủ tịch. Tổng cộng, có 12 chủ tịch trong lịch sử của Hội đồng hương sinh viên Việt Nam, 

mỗi người đều có đóng góp của mình cho các hoạt động của Hội.  

 Hoạt động của Hội đồng hương Sinh viên Việt Nam rất đa dạng. Năm nay, để kỷ 

niệm 20 năm thành lập Hội, một chương trình sự kiện rộng rãi đã được chuẩn bị, trong đó 

tất cả sinh viên Việt Nam của Đại học RUDN đều tham gia. Chương trình bao gồm một 

tuần văn hóa Việt Nam, trong đó dự kiến triển lãm văn hóa, bàn tròn về chủ đề «Việt Nam 

– đất nước và con người: góc nhìn từ biển», cũng như buổi dạ tiệc buổi tối tại hội trường 

chính của trường. Sự kiện mang tính bước ngoặt này đã thu hút sự quan tâm của giới 

truyền thông Việt Nam cũng như những ai quan tâm đến Việt Nam. Tiếc rằng, đại dịch 

COVID-19 đã ngăn cản một sự kiện quan trọng như vậy đối với toàn bộ cộng đồng. Tuy 

nhiên, cuối cùng hội vẫn đã tổ chức được hội nghị bàn tròn dưới dạng hội nghị truyền hình 

trực tuyến, trong đó bất kỳ ai cũng đã có thể tham gia. 

Những người đồng hương, ngoài những việc khác, cũng tham gia tích cực vào cuộc 

sống của trường đại học. Hội đồng hương liên tục tham gia Lễ hội truyền thống dân gian 

Đại học RUDN, Lễ hội Tây Nam Bộ, nơi thể hiện nét đặc trưng của ẩm thực dân tộc Việt 

Nam và nét độc đáo của văn hóa đất nước. Cộng đồng có nhóm nhảy của riêng mình, 

nhóm này đã hơn một lần đại diện thành công cho trường đại học tại các cuộc thi khác 

nhau. Sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia vào đời sống thể thao của trường. Trong 

năm 2018,  đội bóng đá nữ về nhì trong giải đấu của trường nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Sinh viên Việt Nam cũng nổi bật nhờ thành tích học tập cao. Ví dụ, sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc nhất của Học viện Luật năm 2020, Lo Pa Pan, nhận được học bổng cá nhân mang 

tên Hiệu trưởng đầu tiên của trường, Sergei Vasilyevich Rumyantsev. Như vậy, Hội đồng 
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hương của sinh viên Việt Nam tại Đại học RUDN góp phần quan trọng vào việc phát triển 

và tiếp nối truyền thống hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên 

bang Nga. Các hoạt động của Hội đồng hương sinh viên Việt Nam được biết đến ngoài 

trường, sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học khác ở Mátxcơva cũng tham 

gia các hoạt động của Hội. 

Như vậy, các hoạt động của Hội đồng hương sinh viên Việt Nam góp phần phổ biến 

giáo dục đại học của Nga tại Việt Nam. Về vấn đề này, cũng có thể nghĩ đến việc thành 

lập các trung tâm đào tạo đặc biệt – phân hiệu của Đại học RUDN và các trường đại học 

khác của Nga tại Việt Nam với mục đích phát triển và quảng bá hình ảnh tích cực lẫn nhau 

trong khuôn khổ hợp tác nhân văn giữa hai nước. Do đó, việc thu hút sinh viên Việt Nam 

tốt nghiệp Đại học RUDN tham gia thực hiện các dự án chung xuất phát từ một sáng kiến 

độc lập của xã hội dân sự là rất quan trọng. Sinh viên tốt nghiệp của Đại học RUDN và 

các trường đại học khác, những người đại diện cho môi trường kinh doanh, cũng đóng góp 

vào sự phát triển của quan hệ kinh tế song phương. Đồng thời, họ có thể đóng vai trò là 

chuyên gia, nhà tư vấn và đối tác kinh doanh của Nga tại thị trường Việt Nam và các nước 

ASEAN. 
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CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH THUẬT  CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – NGA 

 

Võ Quốc Khánh Phó Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga  

 

Hôm nay, tôi rất vinh hạnh được tham dự và phát biểu tại Hội nghị quốc tế «Vai trò 

của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» lần thứ 2 do Hội Hữu nghị 

Nga-Việt tổ chức. Trong khoảng thời gian quý giá này, cho phép tôi được trình bày đôi nét 

về công tác xúc tiến đầu tư – thương mại và dịch thuật của Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên 

bang Nga trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào hoạt động của Hội nói riêng và 

việc thúc đẩy đối ngoại nhân dân giữa hai nước nói chung. 

Thứ nhất, về hoạt động xúc tiến – thương mại, mặc dù chưa được chính thức thành 

lập một trung tâm chuyên trách, nhưng nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị 

Nga-Việt, công tác này trong thời gian qua của Hội Hữu nghị Việt-Nga đã diễn ra khá tích 

cực, hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp Nga có nhu cầu tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại 

thị trường Việt Nam, cũng như góp phần thúc đẩy, mở rộng hợp tác kinh tế – thương mại 

và đầu tư giữa hai nước. Chẳng hạn như, tháng 4/2019 Trung ương Hội đã tiếp đón và ký 

kết Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Smolensk; tháng 9/2019 là với 

Trung tâm xuất khẩu tỉnh Yaroslavl… Trước đó, tháng 11/2017, Lãnh đạo Trung ương 

Hội Hữu nghị Việt – Nga đã làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Irkutsk do Thống đốc Sergey 

Levchenko dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc này, hai bên đã 

trao đổi phương hướng mở rộng hợp tác trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và đối 

tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga ngày càng phát triển tích cực. Tuy nhiên, 

trong thời gian kể từ đầu năm 2020 đến nay, do diễn biến tình hình phức tạp của đại dịch 

COVID-19, hoạt động đón tiếp và làm việc với các đối tác Liên bang Nga tạm thời bị gián 

đoạn, Hội đã không tổ chức được các đoàn vào – đoàn ra để triển khai các hoạt động hợp 

tác với phía bạn. Mặc dù vậy, Hội cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể việc tổ chức đoàn 

vào – đoàn ra trong năm 2021, đồng thời đã báo cáo với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

Việt Nam. 

Thứ hai, về công tác dịch thuật, gần đây nhất, để chuẩn bị cho các hoạt động trong 

khuôn khổ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/ Ngày truyền thống 

của Hội Hữu nghị Việt-Nga, Trung ương Hội đã biên soạn, dịch và xuất bản 02 cuốn sách, 

bao gồm:  

Sách «Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh», được dịch từ tiếng Nga ra tiếng 

Việt nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020); 

Sách song ngữ Việt-Nga «70 năm Hội Hữu nghị Việt-Xô / Việt-Nga».  

Ngoài ra, công tác dịch thuật của Hội Hữu nghị Việt-Nga cũng phục vụ đắc lực và 

hiệu quả cho nhu cầu công việc nội bộ của Hội, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa hai Hội, cũng như phục vụ cho các hoạt động của các cấp lãnh đạo trong quan hệ 

ngoại giao giữa hai nước. Hội đã tổ chức nhanh chóng, chủ động và hiệu quả, đảm bảo 

tính chính xác việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga hoặc từ tiếng Nga sang tiếng Việt các 

văn bản, công văn, tài liệu phục vụ cho các sự kiện chung với Hội Hữu nghị Nga-Việt, 

cũng như trong quan hệ giữa hai nước.  

Như vậy, có thể khẳng định rằng, công tác xúc tiến đầu tư – thương mại và dịch 

thuật của Hội Hữu nghị Việt-Nga đóng vai trò rất quan trọng, góp phần đáng kể vào việc 
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thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư, cũng như quảng bá văn hóa, 

khoa học – kỹ thuật giữa hai nước chúng ta. Cụ thể: 

Một là, với mảng xúc tiến đầu tư – thương mại, thì góp phần thúc đẩy hợp tác kinh 

tế – thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và LB Nga; cung cấp, tư vấn thông tin, 

giới thiệu cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Nga muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh 

và đầu tư tại Việt Nam; làm cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp Nga với doanh nghiệp Việt 

Nam có nhu cầu hợp tác kinh doanh, đầu tư; phối hợp với Hội Hữu nghị Nga-Việt trong 

việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư kinh doanh tại LB Nga. 

Hai là, với mảng dịch thuật, thì giải quyết nhu cầu về dịch thuật văn bản nội bộ của 

Trung ương Hội, các Hội địa phương và Chi hội; tổ chức cung cấp dịch vụ dịch thuật văn 

bản Việt-Nga, Nga-Việt cho các khách hàng, đối tác có nhu cầu phù hợp với quy định của 

Pháp luật Việt Nam; thông qua dịch thuật nhằm quảng bá văn hóa, văn học, thành tựu 

khoa học – kỹ thuật giữa hai nước; thu hút các bạn trẻ tham gia công tác dịch thuật theo 

hình thức cộng tác viên, từ đó sẽ tạo điều kiện cho các bạn tham gia các hoạt động phù 

hợp với chủ trương «trẻ hóa» đội ngũ hội viên của Hội. 

Hội Hữu nghị Nga-Việt từ lâu đã thành lập Trung tâm xúc tiến kinh doanh trực 

thuộc Trung ương Hội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội 

kinh doanh tại thị trường Liên bang Nga, cũng như góp phần thúc đẩy, mở rộng hợp tác 

kinh tế – thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trung tâm này đã và đang cho thấy tính 

hiệu quả trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, về phía Hội Hữu nghị Việt-Nga hiện vẫn 

chưa có trung tâm chuyên trách thực hiện những công việc tương tự. Mặc dù thời gian qua 

Hội đã có nhiều hoạt động tích cực trong các lĩnh vực này, nhưng việc hỗ trợ, giới thiệu 

cho các doanh nghiệp Nga mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam thông qua những 

thỏa thuận hợp tác này vẫn chưa mang tính chuyên biệt để thực sự mang lại hiệu quả và 

thu hút phía bạn đến với Hội, thông qua Hội nhằm tiếp cận thị thường và nền khách hàng 

tại Việt Nam. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu công việc nội bộ của Hội Hữu nghị Việt-

Nga, cũng như nhu cầu dịch thuật Nga-Việt và Việt-Nga trên thị trường hiện nay, việc có 

thêm bộ phận dịch thuật thuộc Trung tâm cũng rất thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 

Chính vì vậy, Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga dự kiến trong thời gian tới sẽ 

triển khai việc xây dựng Trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại và dịch thuật. Trung tâm 

sẽ có những nhiệm vụ và mục đích chính như sau: 

Chủ động và đảm bảo chất lượng xử lý các công việc nội bộ của Hội, cũng như đáp 

ứng nhu cầu về các dịch vụ liên quan trên thị trường hiện nay; 

Phối hợp và hỗ trợ Hội Hữu nghị Nga-Việt trong việc tổ chức đón tiếp các đoàn 

doanh nghiệp Nga sang tìm hiểu thị trường Việt Nam, cũng như trong công tác xúc tiến 

đầu tư – thương mại và dịch thuật văn bản, nhất là văn bản từ tiếng Nga sang tiếng Việt; 

Thu hút và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ yêu mến nước Nga tham gia các hoạt động 

của Hội; 

Không ngừng góp phần hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế – thương 

mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga; 

Quảng bá văn hóa, khoa học – kỹ thuật, đặc biệt là vai trò của công tác đối ngoại 

nhân dân trong phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta. 
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Coffee break trong Hội nghị 
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SỨC MẠNH MỀM NGA TẠI VIỆT NAM: THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG 

 

Zubtsova Elena Robertovna – Phó Giáo sư Bộ môn ngôn ngữ Phương Đông, khoa phiên 

dịch, Đại học ngôn ngữ quốc gia Matxcova, Tiến sĩ ngôn ngữ; 

Hoàng Thị Hồng Hoa – Phó Giáo sư Bộ môn ngôn ngữ Phương Đông, Khoa phiên dịch, 

Đại học ngôn ngữ quốc gia Matxcova, ứng viên khoa học lịch sử, tiến sĩ lịch sử 

 

 
 

Việt Nam và Nga với tư cách là người kế thừa hợp pháp của Liên bang Xô viết đã 

được gắn kết bởi mối quan hệ chặt chẽ và nhiều mặt trong bảy thập kỷ kể từ khi quan hệ 

ngoại giao được thiết lập giữa hai nước vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Trong những năm 

tháng hữu nghị anh em, Liên Xô đã đào tạo hàng chục nghìn chuyên gia trong các lĩnh vực 

khác nhau cho Việt Nam, dành sự giúp đỡ vô giá trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm 

lược, cũng như trong việc thiết lập toàn bộ các ngành công nghiệp, quốc phòng, văn hóa, 

nghệ thuật. 

Người Việt Nam là những con người luôn biết ơn, phần lớn họ luôn nhớ đến lòng 

tốt. Nhiều đại diện của các ngành nghề và các tầng lớp xã hội, thậm chí cả những người 

chưa từng học tập hoặc làm việc ở nước ta, có tình cảm rất nồng hậu với nước Nga. 

Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, quan hệ giữa Nga và Việt Nam bắt đầu xấu đi 

nhanh chóng trên mọi lĩnh vực – từ chính trị (sau tuyên bố nổi tiếng rất đáng buồn vào 

năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga lúc bấy giờ là A.V. Kozyrev rằng 

Nga không còn cần Việt Nam) và kinh tế. (đặc biệt là sau khi Nga rút khỏi dự án xây dựng 

nhà máy lọc dầu Dung Quất) đến khoa học và văn hóa. Và hiện trạng hợp tác giữa 

CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga (chính trị, kinh tế, nhân đạo- văn hóa ...) không thể 

gọi là lý tưởng. 

Kể từ năm 2012, quan hệ mức cao nhất đã được thiết lập giữa Việt Nam và Liên 

bang Nga – đối tác chiến lược toàn diện. Do đó, hai nước có sự tin cậy chính trị, lập 

trường chung về hầu hết các vấn đề quốc tế. Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ và 

hiểu biết lẫn nhau; nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực đã được ký kết. 

Mức độ tín nhiệm của Tổng thống Nga V.V. Putin ở Việt Nam vẫn ở mức rất cao. 

Trong số 39 quốc gia được khảo sát, chỉ có hai quốc gia – Việt Nam và Trung Quốc – tán 

thành Nga và các hành động của Tổng thống Vladimir Putin trên trường quốc tế. Điều này 
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được chứng minh qua dữ liệu của một cuộc điều tra xã hội học của Pew Research Center 

(2015). Tổng thống Nga được 75% người Việt Nam tín nhiệm. 

Hội hữu nghị Việt-Nga là một trong những tổ chức đông đảo và hoạt động tích cực 

nhất ở Việt Nam. Hội có mạng lưới rộng khắp cả nước (hơn 60 chi nhánh và số lượng chi 

nhánh tiếp tục phát triển). 

Ngoài ra, tại Việt Nam còn có rất nhiều nhóm không chính thức của người Việt 

Nam tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga («Hoài niệm Liên Xô», Câu lạc bộ 

«Trái tim nước Nga Xô Viết», «Nụ cười Liên Xô», «Tâm hồn Nga», «Hội những người 

yêu âm nhạc Nga», «MGIMO – Việt» và những nhóm khác), những nhóm này thường 

xuyên gặp gỡ, nhớ về quãng thời gian học tập tuyệt vời tại Liên Xô và Liên bang Nga và 

tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. 

Vẫn còn khá nhiều người quan tâm đến văn học Nga, văn hóa Nga. Ví dụ như, mỗi 

năm Quỹ dịch thuật văn học Nga của Việt Nam xuất bản 3–4 tác phẩm mới hoặc tái bản 

các tác phẩm kinh điển của Nga, được độc giả yêu thích. Các lễ hội văn hóa Nga, các buổi 

biểu diễn của các đoàn Nga, Ngày Điện ảnh Nga tại Việt Nam, luôn trong tình trạng cháy 

vé. 

Chi nhánh duy nhất còn sót lại của Viện Ngôn ngữ Nga mang tên Pushkin tại Hà 

Nội đang hoạt động tích cực. 

Các phương tiện truyền thông chính thức của CHXHCNVN như Thông tấn xã Việt 

Nam (VIA), Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, cơ quan trung ương của 

Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN – báo Nhân dân), cũng như nhiều ấn phẩm trực 

tuyến, đưa tin về tất cả các sự kiện liên quan đến chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp 

cao và khác của hai nước, thương mại và kinh tế, hợp tác văn hóa, khoa học và kỹ thuật. 

Tuy nhiên, thái độ này của người Việt Nam đối với Nga có thể thay đổi trong tương 

lai rất gần, nếu bản thân Nga không thay đổi cách tiếp cận đối với quốc gia có quan hệ hữu 

nghị bền chặt hàng chục năm qua. Và xu hướng tiêu cực đã rõ ràng – ngay cả những người 

Việt Nam thân Liên Xô và thân Nga đang ngày càng có những câu hỏi khó chịu. Ví dụ, 

những nhà Nga học ở Việt Nam: giáo viên, phiên dịch viên có mức lương rất khiêm tốn, 

họ làm việc chỉ vì lòng nhiệt tình và giữ được tiếng Nga ở nước họ ở mức khá tốt, họ 

thường đùa một cách cay đắng rằng họ cần tiếng Nga ở Việt Nam hơn Nga. Và thực sự là 

như vậy. 

Được biết, chương trình mục tiêu liên bang «Tiếng Nga» được cấp kinh phí đáng kể 

từ ngân sách Liên bang Nga, nhưng số tiền này, chắc là, đã được sử dụng cho các mục 

đích khác. Hỗ trợ cho tiếng Nga ở Việt Nam rõ ràng là không đủ: sách giáo khoa và sách 

hướng dẫn cần thiết cho giáo viên Việt Nam không được cung cấp, người bản ngữ đến rất 

hiếm và trong thời gian ngắn (1–2 người một năm trong vòng 2–3 tuần), v.v. Ở các trường 

phổ thông ở tình và đại học, tiếng Nga thường được dạy bởi những giáo viên chưa bao giờ 

giao tiếp với người bản ngữ trong đời. Và trong các trường học và đại học, những học sinh 

yếu nhất mới học tiếng Nga, nếu không vào được các ngôn ngữ uy tín hơn: tiếng Anh, 

tiếng Pháp. 

Giới trẻ Việt Nam ngày càng rời xa nước Nga. Mỹ cũng như các nước ASEAN và 

Úc đang tích cực hoạt động để thu hút thanh niên Việt Nam sang học tập. Và mặc dù thực 

tế là Nga hàng năm cung cấp cho Việt Nam gần một nghìn học bổng học tập, nhưng ảnh 

hưởng của nước này đang trở nên yếu hơn. Nguyên nhân chính là do thiếu nhu cầu về các 

chuyên gia biết tiếng Nga do quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam còn yếu. Nhiều sinh 
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viên tốt nghiệp các trường đại học Nga trở về nước không thể tìm được việc làm với tiếng 

Nga và buộc phải thay đổi ngành nghề của họ. 

Hoạt động của văn phòng đại diện Rossotrudnichestvo, một tổ chức chịu trách 

nhiệm thúc đẩy «quyền lực mềm» ở nước ngoài, tại Việt Nam rất hình thức. Các sự kiện 

được tổ chức «để trưng bày», để báo cáo đẹp lên cấp trên mà không tính đến quyền lợi của 

những người Việt Nam thân Nga, điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nước 

Nga. 

Mặc dù được tuyên bố rộng rãi ở các mối quan hệ cấp cao nhất của quan hệ đối tác 

chiến lược toàn diện, nhưng trên thực tế, thái độ của các quan chức hai nước đối với việc 

thúc đẩy quan hệ đối tác này, nói một cách nhẹ nhàng là thờ ơ và mang tính hình thức. 

Vì vậy, trong những năm gần đây, một tình huống đã nảy sinh khi những người 

«dẫn dắt» chính «quyền lực mềm» của Nga ở Việt Nam lại trở thành những người không 

thờ ơ, chân thành cống hiến cho đất nước này: các nhà hoạt động của Hội Hữu nghị Nga-

Việt, giáo viên dạy tiếng Việt, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam học, người làm văn hóa 

nghệ thuật và khác. Với thái độ chân thành với Việt Nam, họ đã đóng góp đáng kể vào sự 

phát triển của quan hệ song phương, cho hình ảnh tích cực của nước Nga hơn nhiều cơ 

quan chính thức. 

Để thay đổi tình hình, tất nhiên cần phải có những biện pháp của cả hai phía. Đối 

với câu hỏi muôn thuở của giới trí thức Nga «Phải làm gì?» có thể đề xuất những điều sau: 

Các cơ quan chức năng của Nga cần tổ chức và đảm bảo việc xây dựng một chương 

trình mục tiêu cụ thể nhằm quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga (với việc sử dụng 

hiệu quả sức mạnh mềm) tại Việt Nam, cũng như tăng cường các hoạt động thực chất của 

văn phòng Rossotrudnichestvo. Trong đó, để tổ chức các sự kiện quan trọng như, chẳng 

hạn như  Ngày thống nhất của cựu sinh viên, không phải hình thức, nhưng thu hút sự tham 

gia của các quan chức từ các tổ chức quan tâm. 

Cần thêm nhiều thông tin về Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của Nga. 

Trong những năm gần đây, thông tin này cực kỳ khan hiếm: chỉ có các chuyến thăm lẫn 

nhau ở cấp cao mới được đưa tin, và thậm chí những sự kiện này còn được phát sóng vài 

phút và ghi chú ngắn trên báo in và phương tiện điện tử. Thỉnh thoảng vẫn có những bộ 

phim về Việt Nam, chủ yếu mang hơi hướng du lịch, nơi cuộc sống trên đất nước được 

phản ánh một chiều và đôi khi còn sai sót. Các sự kiện quan trọng của hợp tác song 

phương không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông của chúng ta (ví dụ, 40 năm 

chuyến bay vũ trụ chung của V.V. Gorbatko và Phạm Tuân, được tổ chức rộng rãi tại Việt 

Nam vào tháng 7 năm 2020). 

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cần khuyến nghị các phương tiện truyền 

thông Việt Nam, trước hết là truyền hình, chiếu nhiều chương trình, phát sóng về Nga, đặc 

biệt là về những gì Liên Xô và Nga đã làm và tiếp tục làm cho Việt Nam, các bộ phim và 

kịch truyền hình của Nga; tăng cường hợp tác giữa truyền thông hai nước; tổ chức phát 

sóng các kênh truyền hình của Nga tại Việt Nam. 

Cần xây dựng một chương trình cụ thể để quảng bá hình ảnh tích cực của nước Nga 

trong giới trẻ (tổ chức các trại thanh niên chung, diễn đàn, hội nghị, lễ hội ...), vì chính 

những người trẻ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hệ tư tưởng phương Tây hiện nay biết rất ít 

về nước Nga hoặc tiếp nhận thông tin bị xuyên tạc. 

Cần tăng cường giao lưu trao đổi văn hóa (chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, tổ chức 

dạ hội văn học ...). 

Tổng hợp những điều trên, chúng ta có thể tóm tắt như sau:  



325 
 

Ở Việt Nam hiện vẫn có thái độ tích cực đối với Nga, đối với chính sách đối ngoại 

đúng đắn của nước này, được đa số người Việt Nam ủng hộ. Trong mắt họ, Nga là một 

quốc gia hành động vì hòa bình trên Trái đất, như Liên Xô đã từng làm. 

Tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước không bị lãng quên. Người dân vẫn còn sống 

trong ký ức lịch sử về sự giúp đỡ nhiều mặt mà Liên Xô dành cho Việt Nam trong cuộc 

chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược (mặc dù cách đây vài năm, các chính trị gia thích giữ 

im lặng về sự giúp đỡ này, nhưng với sự lên nắm quyền của tân Chủ tịch nước 

CHXHCNVN Nguyễn Phú Trọng, tình hình bắt đầu thay đổi) ... Đa số người Việt Nam 

giữ thái độ tốt với nước Nga và người Nga. Ký ức của những người Việt Nam – sinh viên 

tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga về việc học tập và cuộc sống của họ ở Liên 

Xô/Nga, nơi đã cho nhiều người «khởi đầu vào đời», rất mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, hình ảnh tích cực về nước Nga vẫn chưa đủ sống động và lan tỏa. Nhiều 

người trẻ không biết những gì đang xảy ra ở Nga, hoặc kiến thức của họ hời hợt và méo 

mó. Người dân Việt Nam không chỉ biết ít về nước Nga hiện đại ở khía cạnh tích cực, mà 

còn nhận được nhiều thông tin tiêu cực từ các phương tiện truyền thông Việt Nam hoạt 

động kém hiệu quả. 

Như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, không sử dụng hiệu quả «sức mạnh 

mềm» từ cả Nga và Việt Nam thì «ngoại giao nhân dân» về lâu dài không có một tương lai 

tươi sáng. Tình hình này không đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện và theo thời gian sẽ dẫn đến sự nguội lạnh hẳn của quan hệ giữa hai nước. 

 
Zubtsova Elena Robertovna - Phó Giáo sư Bộ môn ngôn ngữ Phương Đông, khoa phiên 

dịch, Đại học ngôn ngữ quốc gia Matxcova, Tiến sĩ ngôn ngữ và sinh viên Đại học ngôn 

ngữ quốc gia Matxcova 
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PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VĂN HÓA, 

GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ CỦA KUZBASS VÀ VIỆT NAM 

 

Balaganskaya Evgenia Nikolaevna – Giám đốc Văn phòng đại diện Kuzbass của Hội hữu 

nghị Nga-Việt, Phó Giám đốc phụ trách xuất khẩu tại LLC «Siberian Products», Trưởng 

Khoa nghiên cứu sau Đại học Trường Đại học Y quốc gia Kemerovo, phó tiến sĩ kinh tế, 

phó Giáo sư 

 

 
 

Tóm tắt 

Bài báo đưa ra phân tích về quan hệ văn hóa, giáo dục, thương mại và kinh tế giữa 

Kuzbass và Việt Nam ở giai đoạn hiện tại, cụ thể là cơ cấu hàng hóa và địa lý của hàng 

hóa Kuzbass xuất khẩu sang Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị cho sự phát triển quan hệ 

song phương, cho doanh nghiệp – một quy trình áp dụng thực tế cho xuất khẩu. 

Từ khóa 

Tiềm năng xuất khẩu của vùng, xuất khẩu phi tài nguyên, cơ cấu hàng hóa và địa lý 

xuất khẩu, xuất khẩu trực tuyến, quy trình xuất khẩu. 

Giới thiệu. 

Sự phát triển kinh tế đối ngoại giữa Kuzbass và Việt Nam ở giai đoạn hiện nay 

không sôi nổi và năng động, mặc dù có mối quan hệ hữu nghị từ thời Liên Xô, khi các 

chuyên gia ngành than của Kuzbass xây dựng rất nhiều các mỏ ở Việt Nam và làm việc tại 

các doanh nghiệp than, và người dân Việt Nam đã đến Kuzbass để trao đổi kinh nghiệm và 

học tập. Trong thời kỳ hậu Xô Viết, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp thuộc các ngành 

công nghiệp than, luyện kim và chế tạo máy vẫn tiếp tục, thể hiện ở việc thành lập các 

công ty liên doanh và trao đổi thương mại. Nguồn cung cấp than và kim loại lớn được 

chuyển từ Kuzbass, đặc biệt là đường ray tàu điện ngầm, cũng như phân bón nông nghiệp. 

Nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là thực phẩm, cà phê, hàng dệt may. Du lịch nước ngoài 

đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quan hệ song phương trước đại dịch 

coronavirus. 

Quan hệ song phương đón nhận một bước phát triển mới trong năm 2018–2019, khi 

công ty Kuzbass Siberian Products LLC (thành phố Kemerovo, Tổng Giám đốc Mikhail 

Kazachkov), một thành viên của Hội Hữu nghị Nga-Việt và là đại lý thương mại được 

công nhận của Trung tâm xuất khẩu Nga tại Việt Nam, đã thực hiện hai chuyến công tác 
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nhằm quảng bá sản phẩm thực phẩm của các nhà sản xuất Kuzbass tại Việt Nam. Kết quả 

là những lô hàng bột mì và dầu hướng dương đầu tiên đã được vận chuyển từ các nhà sản 

xuất ở tỉnh Kemerovo. 

Hợp tác văn hóa và giáo dục giữa Kuzbass và Việt Nam trở nên năng động vào năm 

2019, khi văn phòng Kuzbass của Hội hữu nghị Nga-Việt được thành lập với sự hỗ trợ của 

Siberian Products LLC trên cơ sở tòa nhà Học viện nông nghiệp tỉnh Kuzbass và lần đầu 

tiên trong lịch sử của khu vực, Ngày Việt Nam được tổ chức. Vào ngày 12 tháng 11 năm 

2019, một ngày lễ đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện chính quyền, giới khoa học 

và doanh nghiệp, sinh viên và người dân thường, nơi mọi người có thể làm quen với văn 

hóa, truyền thống, đời sống xã hội và kinh tế của Việt Nam. Chương trình của ngày lễ 

không chỉ bao gồm các bài học giáo dục và nhận thức, bài tập tiếng Việt, lớp học pha chế 

cà phê Việt Nam, triển lãm các tác phẩm của các em đoạt giải cuộc thi vẽ thiếu nhi lần IV 

«Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga», triển lãm lưu niệm và ảnh «Việt Nam: thiên nhiên, 

con người, du lịch», Chiếu bài thuyết trình và phim về Việt Nam, câu đố về kiến thức Việt 

Nam. Tất cả những người có mặt đều được tham gia các cuộc thi: «Trang phục Việt Nam 

đẹp nhất», «Thiết kế khu ảnh đẹp nhất», «Trưng bày ảnh đặc biệt nhất của triển lãm lưu 

niệm và ảnh Việt Nam». 

Phần khoa học và thực tiễn gồm tổ chức bàn tròn «Triển vọng phát triển hợp tác 

giữa Kuzbass và Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, giáo dục và văn hóa», 

trong đó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, Tổng Giám đốc Mareven Food Central, 

thành viên Đoàn chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, cũng như giám 

đốc chi nhánh Altai của hội hữu nghị Nga-Việt Sergey Mazur, người đã chia sẻ kinh 

nghiệm làm ăn hiệu quả với Việt Nam. Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Buyanov trao tặng 

huy chương hữu nghị cho những người đã đóng góp vào việc khai trương văn phòng mới. 

Tướng Trịnh Quốc Khánh đã gửi lời chúc mừng của Hội Hữu nghị Việt-Nga tới lãnh đạo 

học viện. 

Công ty Siberian Products đóng vai trò là nhà tài trợ chung cho ngày lễ, ngoài ra, 

công ty còn tham gia xuất khẩu trực tuyến, có cửa hàng trực tuyến Siberia trên trang 

Alibaba.com và đang phát triển chiến lược xuất khẩu để thâm nhập thị trường Việt Nam 

các sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ trợ cho sức khỏe. 

Kết quả nghiên cứu tiếp thị thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam do Hội 

Hữu nghị Nga-Việt thực hiện theo yêu cầu của Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu Kuzbass, kết 

luận rằng chiến lược xuất khẩu của Siberian Products LLC đầy hứa hẹn như một khía cạnh 

khác của sự phát triển hợp tác kinh tế và thương mại song phương. 

Về xuất khẩu sang Việt Nam, Kuzbass đứng đầu trong số các khu vực của Liên 

bang Nga vào năm 2019 (0,25 tỷ đô la). Mặc dù tỷ trọng xuất khẩu sang Việt Nam trong 

tổng lượng xuất khẩu của Kuzbass chỉ là 1,65%. Năm 2019, so với năm 2018, xuất khẩu 

sang Việt Nam về giá trị tăng 66,3%. 

Trong cơ cấu hàng hóa cung ứng cho Việt Nam, 98% là các sản phẩm từ ngành 

than: than bitum (155,880 triệu USD), than luyện cốc (59,435 triệu USD), than antraxit 

(17,830 triệu USD), than cốc và bán cốc (8.175 triệu đô la). Ngoài ra, caprolactam (3,204 

triệu đô la), ferrosilicon (0,255 triệu đô la) được xuất khẩu sang Việt Nam. 

Đứng thứ hai về xuất khẩu là các sản phẩm thực phẩm: các sản phẩm bánh kẹo, 

rượu vodka và đồ uống có cồn, dầu thực vật, bột mì, thức ăn trẻ em, bánh quy, bánh xốp. 

Đóng vai trò quan trọng là việc xuất khẩu đường ray tàu điện ngầm được sản xuất 

riêng cho Việt Nam, cũng như các loại sản phẩm chế tạo máy và luyện kim. 
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Một hướng đi đầy triển vọng là xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp 

thực phẩm. 

Sự hỗ trợ tích cực của nhà nước đối với các nhà xuất khẩu từ phía Trung tâm xuất 

khẩu Nga dưới hình thức các biện pháp tài chính và phi tài chính nhằm tăng cường quan 

hệ song phương. Đặc biệt, các nhà sản xuất Nga có thể nhận được hỗ trợ để bù đắp chi phí 

cho các chuyến công tác, nghiên cứu tiếp thị, tìm kiếm đối tác kinh doanh và dịch danh 

mục sang tiếng nước ngoài. Sự xuất hiện của các sản phẩm của các nhà sản xuất Nga trong 

số các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các triển lãm nông sản và thực phẩm quốc tế lớn nhất 

dưới nhãn hiệu chung duy nhất «Made in Russia» đã làm tăng đáng kể số lượng và khối 

lượng các hợp đồng ngoại thương. Ví dụ minh họa là những trường hợp thực tế khi thâm 

nhập thị trường nước ngoài của các thương hiệu nổi tiếng. Các sản phẩm Kuzbass của khu 

liên hợp công nông nghiệp vẫn được đại diện chủ yếu bởi nhóm thương hiệu KDV.  

Trong cơ cấu địa lý của hàng xuất khẩu Kuzbass, các ưu tiên đang chuyển sang các 

nước Đông Nam Á - Triều Tiên, Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc. 

«Vector châu Á» chuyển sang thương mại với Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam đã 

tăng cường do tình hình chính sách đối ngoại, giảm thương mại với các nước châu Âu và 

sự gia tăng nhu cầu ở châu Á đối với các sản phẩm tự nhiên từ Siberia. Kể từ năm 2015, 

Khu kinh tế tự do đã được thiết lập với Việt Nam, nơi các sản phẩm thịt cũng được cung 

cấp với số lượng nhỏ.  

Mặt khác, tồn tại một số rào cản cản trở sự phát triển hợp tác kinh tế thương mại 

giữa các doanh nghiệp. Trước hết, không phải doanh nghiệp nào cũng hướng ra thị trường 

bên ngoài và chưa sẵn sàng chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Xuất khẩu là chiến lược 

lâu dài của doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, đào tạo nhân 

sự, có cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Gia nhập thị trường thế giới là bằng chứng về 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm, sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Xuất 

khẩu mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển sản xuất không biên giới. Chỉ 

có tài nguyên riêng có thể là hạn chế. 

Đồng thời, mỗi nhà sản xuất phải hiểu rõ cách thức thâm nhập thị trường cạnh tranh 

cao đối với sản phẩm không phải hàng chính ngạch, thấy được lợi ích của xuất khẩu trong 

dài hạn, có khả năng đánh giá và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ xuất khẩu (cách thức được 

trình bày dưới đây). 

Ở mỗi giai đoạn xuất khẩu, các rủi ro pháp lý, kinh tế, chính trị, tiếp thị, tiền tệ, tài 

chính, sản xuất và các rủi ro khác vốn chỉ có trong hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, cần được giảm thiểu bằng hệ thống phát triển tiềm năng xuất khẩu của 

khu vực. 

Đối với các nhà xuất khẩu mới làm quen từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ tài 

chính dài hạn và hỗ trợ ở tất cả các khâu xuất khẩu là cực kỳ quan trọng, vì xuất khẩu đòi 

hỏi năng lực sản xuất, hiện đại hóa sản xuất và tạo ra những sản phẩm mới. Các doanh 

nghiệp nhỏ, thiếu đủ nguồn lực sẽ khó xuất khẩu nếu không được hỗ trợ về tài chính và 

phi tài chính, cho dù đó là tham gia triển lãm quốc tế, sản xuất tương đồng sản phẩm theo 

yêu cầu của thị trường bên ngoài, thay đổi công thức, bao bì, sản xuất bao bì mới, mở rộng 

năng lực sản xuất. 

Cách thức để gia nhập thị trường Việt Nam của các sản phẩm Kuzbass bao gồm: 

ản đối với từng chủng loại sản phẩm (yêu cầu pháp lý, thuế hải 

quan nhập khẩu, các quy định cấm và hạn chế, yêu cầu về nhãn mác, bao bì); 
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ịnh nhóm các nhà xuất khẩu có triển vọng và tiềm năng nhất, đào tạo nhân 

sự; 

ếm thị trường «đang phát triển» đầy hứa hẹn để xuất khẩu sản phẩm, 

nghiên cứu marketing, tìm kiếm đối tác, triển lãm, đoàn công tác, trao đổi liên hệ; 

ảng bá sản phẩm trên các sàn giao dịch trực tuyến Alibaba.com, 

Tmall, JD.com, 1688, Lazada, Rakuten, eBay, Amazon, Etsy.com và các nền tảng khác. 

ảm bảo sự tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế, các đoàn công tác, các diễn 

đàn, các hoạt động giao lưu tiếp xúc B2B, B2C. 

ỗ trợ của Nhà nước đối với xuất khẩu sản phẩm (Trung tâm xuất khẩu của Nga, 

Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu Kuzbass). 

ển cơ sở hạ tầng thúc đẩy xuất khẩu (hải quan và dịch vụ hậu cần). 

ợp tác của các nhà sản xuất sản phẩm xuất khẩu (để tạo ra một khối lượng hàng 

hóa mới, tham gia các triển lãm quốc tế, các đoàn kinh doanh, vận tải kết hợp). 

Vì vậy, tác giả đã phát triển một quy trình thực tế để xuất khẩu, bao gồm 10 bước: 

1. Đánh giá mức độ sẵn sàng xuất khẩu của doanh nghiệp (nghiên cứu thị trường 

tiêu thụ, lựa chọn sản phẩm, tìm kiếm và xác minh người mua, đánh giá sản xuất, năng lực 

tài chính và nguồn nhân lực của doanh nghiệp). 

2. Đào tạo nhân lực về xuất khẩu, đào tạo nâng cao nghiệp vụ kinh tế đối ngoại hoặc 

thuê ngoài đào tạo về hoạt động kinh tế đối ngoại (Trường đào tạo xuất khẩu Trung tâm 

xuất khẩu Nga). 

3. Tính toán lợi nhuận của hàng xuất khẩu, có tính đến việc sử dụng các công cụ hỗ 

trợ của nhà nước của Trung tâm xuất khẩu Nga. 

4. Bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ. 

5. Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương. 

6. Thích nghi, tương đồng sản phẩm, đóng gói, sản xuất sản phẩm để xuất khẩu. 

7. Xin giấy phép. 

8. Lựa chọn kênh xúc tiến. 

9. Tính toán lộ trình giao hàng tối ưu. 

10. Làm thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế. 
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Balaganskaya Evgenia Nikolaevna – Giám đốc Văn phòng đại diện Kuzbass của Hội hữu 

nghị Nga-Việt, Phó Giám đốc phụ trách xuất khẩu Siberian Products LLC, trưởng phòng 

nghiên cứu sinh Đại học Y quốc gia Kemerovo, tiến sĩ kinh tế, phó giáo sư – trình bày trực 

tuyến tại Hội nghị  
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HỢP TÁC THANH NIÊN NGA-VIỆT NAM 

 

Orlov Sergey Vadimovich – chuyên gia hàng đầu của Ban quốc tế Cơ quan Liên bang về 

các vấn đề thanh niên (Rosmolodezh) 

 

 
 

Phát triển hợp tác theo định hướng thực tiễn với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Cơ quan Liên bang về Các vấn đề thanh niên 

(Rosmolodezh) theo hướng thanh niên quốc tế. Đối tác chính của Rosmolodezh tại Việt 

Nam là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Cho đến năm 2019, hợp tác thanh niên Nga-Việt đã phát triển trong khuôn khổ các 

sự kiện đa phương, cũng như các chiến dịch diễn đàn do Rosmolodezh tổ chức tại Nga. 

Ví dụ, đoàn Việt Nam gồm 183 người tham gia Liên hoan Thanh niên Thế giới lần 

thứ XIX và sinh viên, diễn ra vào tháng 10/2017 tại Sochi. 

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng quốc tế gồm các trưởng bộ phận liên quan đến việc thực 

hiện chính sách thanh niên do Rosmolodezh tổ chức vào trước ngày Liên hoan, Việt Nam 

đã cử đại diện tham gia là Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 

Năm 2019 được tuyên bố là năm «chéo» hữu nghị của Nga và Việt Nam, trở thành 

một giai đoạn mới trong sự phát triển của hợp tác song phương Nga-Việt trong lĩnh vực 

chính sách thanh niên. Lần đầu tiên hoạt động giao lưu thanh niên Nga-Việt được 

Rosmolodezh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn 

khổ chương trình  năm chéo. 
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Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7 năm 2019, Diễn đàn thanh niên Việt-Nga (gọi tắt là 

Diễn đàn) đã được tổ chức tại Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Diễn 

đàn có sự tham dự của một phái đoàn Nga với số lượng 50 người do người đứng đầu 

Rosmolodezh A.V. Bugaev dẫn đầu. Trong thành phần của đoàn có đại diện của các tổ 

chức thanh niên lớn nhất của Nga và các chuyên gia trẻ các khu vực  nghiên cứu về Việt 

Nam và khu vực châu Á. 

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn tại Hà Nội đã diễn ra phiên thảo luận 

chuyên đề “Đóng góp của tuổi trẻ vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 

Nga và Việt Nam”. Thay mặt đoàn đại biểu Nga, cố vấn trưởng về các vấn đề quốc tế của 

Hội luật gia Nga Vũ Thị Trà My đã trình bày báo cáo về việc tổ chức các sự kiện khoa học 

và văn hóa dành cho Việt Nam tại Matxcova và các dự án quốc tế của Hội luật gia Nga. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra tọa đàm “Phong trào thanh niên tình nguyện vì 

lợi ích xã hội”, “Thanh niên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” «(gọi tắt là – Tọa đàm). 

Trong buổi Tọa đàm, thay mặt phía Nga, các dự án của đã được Liên hiệp Thanh niên 

Nông thôn Nga, Hiệp hội các Trung tâm Tình nguyện và Phong trào xã hội toàn Nga 

"Những người tình nguyện của Chiến thắng». 

Đã diễn ra hội đàm giữa người đứng đầu Rosmolodezh A.V. Bugaev và Bí thư thứ 

nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Công tác 

thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong. Các bên đã thảo luận về hiện trạng và triển vọng 

phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực chính sách thanh niên. Trong khuôn khổ 

buổi làm việc, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công tác thanh niên đã được ký kết  

giữa Cơ quan Liên bang về các vấn đề Thanh niên và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt 

Nam cho giai đoạn 2019–2022. 

Cần lưu ý rằng vào ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, phái đoàn của Rosmolodezh đã 

được Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp. Trong cuộc gặp, ông đã nhấn mạnh riêng tầm quan  

trọng của việc tăng cường quan hệ thanh niên trong bối cảnh năm «chéo» của Nga và Việt Nam. 

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2019 một 

diễn đàn thanh niên Nga-Việt tương ứng đã được tổ chức tại Matxcova và Xanh petecbua. 

Hơn 140 người đã tham gia sự kiện, trong đó có 50 đại biểu đến từ Việt Nam, do Bí thư 

thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về công tác 

thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phương làm Trưởng đoàn. 

Chương trình Diễn đàn bao gồm một số sự kiện thảo luận với sự tham gia của các 

bạn trẻ Nga và Việt Nam. Ngày 26 tháng 9 ba diễn đàn chuyên đề được tổ chức tại trường 

MGIMO của Bộ Ngoại giao Nga về các lĩnh vực: «Chung sức với thanh niên nông thôn», 

«Tình nguyện» và «Thanh niên truyền thông». Đại diện trẻ của Nga và Việt Nam trao đổi 

kinh nghiệm và thảo luận về triển vọng thực hiện các dự án chungtrong các lĩnh vực liên 

quan.  Các dự án «Vườn ươm các sáng kiến nông thôn» và «Nông dân khởi nghiệp» của 

Liên hiệp Thanh niên nông thôn Nga đã nhận được sự quan tâm cao từ phía Việt Nam. Về 

phần mình, đại diện Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thu hút những người trẻ có trình độ học 

vấn cao hơn ở thành phố về nông thôn. 

Ngoài ra, vào ngày 27/9/2019, tại St.Petersburg đã diễn ra hội thảo «Bảo tồn di sản 

văn hóa Nga và Việt Nam». Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia sẻ những thực tiễn tốt 

nhất trong lĩnh vực bảo vệ văn hóa dân tộc tại các tỉnh của Việt Nam và các vùng của Nga. 

Chương trình Diễn đàn cũng diễn ra một số cuộc gặp của đoàn Việt Nam với đại 

diện các cơ quan chính phủ Liên bang Nga. Ngày 24 tháng 9, người đứng đầu 
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Rosmolodezh A.V. Bugaev đã gặp ông Lê Quốc Phong. Các bên ghi nhận tầm quan trọng 

cao của việc tổ chức các diễn đàn thanh niên trong khuôn khổ chương trình "năm chéo" và 

bày tỏ ý định tiếp tục thực hiện này vào năm 2020. 

Vào ngày 26 tháng 9, một cuộc họp đã được tổ chức với sựu tham gia của Đặc phái 

viên Tổng thống Liên bang Nga M.E. Shvydkoi về hợp tác văn hóa quốc tế. Ngày 1/10, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga T.A. Golikova đã tiếp đoàn đại biểu Việt Nam. 

Năm 2020, liên quan đến đại dịch, Rosmolodezh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã 

đưa ra quyết định về việc hoãn giao lưu thanh niên song phương. Trong cuộc họp trực 

tuyến giữa lãnh đạo các cơ quan thanh niên Nga và Việt Nam, diễn ra qua cầu truyền hình 

vào ngày 8 tháng 10 năm nay, đã đạt được thỏa thuận tổ chức hai diễn đàn thanh niên Nga-

Việt vào năm 2021: một ở Việt Nam và một ở Nga. Các lĩnh vực trao đổi hai bên cùng 

quan tâm được xác định là: tình nguyện, thanh niên khởi nghiệp, khoa học công nghệ, giao 

lưu giữa các chính trị gia trẻ với các nghị sĩ, trao đổi sinh viên. 

Ngoài ra, vào năm 2021, Rosmolodezh, cùng với Trung tâm ASEAN tại MGIMO 

của Bộ Ngoại giao Nga, có kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thanh niên lần thứ VI 

«Nga-ASEAN» tại Matxcova và Kazan. Sự kiện sẽ tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm 

và thực tiễn tốt nhất của thanh niên từ các quốc gia tham gia trong sáu lĩnh vực: đổi mới và 

khởi nghiệp, hợp tác nhân đạo, tình nguyện, truyền thông thanh niên, giáo dục và khoa 

học, cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh trong môi trường thanh niên. Một phái đoàn 

Việt Nam sẽ được mời tham dự sự kiện với thành phần ít nhất là 10 người. 

 

 
Orlov Sergey Vadimovich – chuyên gia hàng đầu của Ban quốc tế, Cơ quan Liên bang về 

các vấn đề thanh niên và Zubtsova Elena Robertovna – người điều hành bàn tròn số 1 

«Cơ hội của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế» 

 



334 
 

VAI TRÒ CỦA NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 

TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT VĂN HÓA QUỐC TẾ 

 

Legostaeva Albina Sergeevna – Trưởng phòng triển lãm và trưng bày thường xuyên Bảo 

tàng quốc gia Phương Đông, người phụ trách bộ sưu tập Việt Nam. 

 

 
 

Diễn giả ghi nhận tầm quan trọng và vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân 

trong ví dụ hoạt động nhiều năm của Bảo tàng Nhà nước Phương Đông. Kết luận, diễn giả 

trình bày  một số ý tưởng, đề xuất xây dựng các đề án hợp tác hiện có (hội nghị, bàn tròn, 

triển lãm và các dự án giáo dục), và phát triển các đề án mới, chẳng hạn như tạo một cơ sở 

dữ liệu duy nhất với thông tin về tất cả các sự kiện về Việt Nam tại Nga, v.v. 

Từ khóa: ngoại giao nhân dân, quan hệ quốc tế, hợp tác văn hóa, mỹ thuật Việt 

Nam, hoạt động bảo tàng, triển lãm 

 

Các mối quan hệ quốc tế quan trọng đến mức 

chúng không thể được dành riêng 

cho các cơ quan chính phủ. 

 

Willy Brandt, chính trị gia người Đức 

 

Trong những năm gần đây, các vấn đề ngoại giao công chúng được chú ý nhiều hơn: 

các diễn đàn, hội nghị, bàn tròn dành cho các khía cạnh khác nhau của nó được tổ chức ở 

Nga. Đúng là, «đến đầu thế kỷ 21, ngoại giao nhân dân đang trở thành một nhân tố chính 

thức trong tiến trình chính trị thế giới. Trong thế giới hiện đại, sự phát triển của quan hệ 

quốc tế không còn có thể được quyết định chỉ bởi hoạt động của các cơ quan quốc tế và 

nhà nước mà không phụ thuộc rộng rãi vào các lực lượng xã hội» [Chursina VN, tr. 155]. 

Nhiều người trong chúng ta làm việc cho các cơ quan chính phủ hoặc các công ty tư 

nhân. Tuy nhiên, điều đã xảy ra với chúng ta  – các nhà khoa học chính trị, nhà sử học, nhà 

kinh tế học, nhà ngôn ngữ học, nhà văn hóa học, nhà sử học, nghiên cứu nghệ thuật, những 

người đã làm cho việc nghiên cứu về Việt Nam trở thành nghề nghiệp của mình và đoàn 
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kết bởi một tình yêu chung đối với đất nước này, thường vượt ra ngoài nhiệm vụ chính 

thức của chúng ta, ngay cả khi những nhiệm vụ này trực tiếp hay gián tiếp, bằng cách này 

hay cách khác liên quan đến Việt Nam. Thông thường, chính bạn và tôi, những người 

không được ưu đãi với bất kỳ quyền lực ngoại giao hay chính trị nào và thể hiện sáng kiến 

«từ bên dưới», lại là những người làm nhiều hơn để phổ biến kiến thức về Việt Nam, hơn 

là các cấu trúc nhà nước chuyên biệt, bị giới hạn bởi khuôn khổ hướng dẫn và năng lực 

của họ. Mặt khác, chúng tôi, trong khuôn khổ hợp tác không chính thức, đôi khi tự do hơn 

trong các hành động của mình và nhờ sự kết nối được thiết lập trong giới chuyên gia Việt 

Nam, chúng tôi thúc đẩy tất cả các loại ý tưởng, dự án, v.v. Như vậy, ngoại giao nhân dân 

là một ví dụ sinh động về hoạt động chung của các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội 

và các cá nhân trong việc phát triển mối quan hệ toàn diện giữa các quốc gia, chủ yếu là 

thiết lập các mối quan hệ và giao tiếp với các đối tác nước ngoài của họ, cho dù đó là hợp 

tác giữa các bảo tàng, công việc «ghép đôi» của các liên hiệp hữu nghị, truyền thông, quan 

hệ đối tác kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác. 

Tại hội nghị này, tôi đại diện cho Bảo tàng Nhà nước về phương Đông. Kỷ niệm 

100 năm thành lập cách đây không lâu, đây vẫn là bảo tàng «phương Đông» duy nhất ở 

Nga và tích cực quảng bá văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam trong nhiều năm. Việc mua 

lại các bộ sưu tập nghệ thuật Việt Nam bắt đầu từ giữa thế kỷ 20, và hoạt động ngoại giao 

nhân dân đã đóng góp rất nhiều vào hoạt động của loại hình bảo tàng này. Phần lớn bộ sưu 

tập của chúng tôi là quyên góp của các cá nhân, cũng như quà tặng cho các nhà lãnh đạo 

của Liên Xô và các phái đoàn chính thức của đại diện các tổ chức chính phủ và xã hội tại 

Việt Nam. Vì vậy, ví dụ như, bảo tàng của chúng tôi có một món quà cá nhân do Hồ Chí 

Minh tặng N.S. Khrushchev, cũng như các kỷ vật và đồ vật của nghệ thuật trang trí và ứng 

dụng nhận được từ các công nhân của đội sản xuất  Hà Đông, đội sản xuất mỹ thuật Hải 

Phòng và thậm chí từ toàn bộ người dân thành phố – Hà Nội và Hải Phòng. Hiệp hội toàn 

liên bang về hợp tác văn hóa với nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào việc bổ sung các 

bộ sưu tập của bảo tàng, và trên quy mô quốc gia – vào việc thiết lập và phát triển các mối 

quan hệ quốc tế trong lĩnh vực khoa học và văn hóa. Tổ chức xã hội này của Liên Xô được 

thống nhất dưới sự lãnh đạo của các Hội hữu nghị với nước ngoài, trong đó có Việt Nam. 

Và vào tháng 4 năm 1956, «như một món quà của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, trung ương Đảng cộng sản Việt nam và Hội Hữu nghị Việt-Xô» [Lưu trữ Bảo 

tàng Mỹ thuật Nhà nước, 1956/1, fol. 13] bảo tàng đã nhận được 104 tác phẩm trưng bày – 

những bức chân dung thêu trên lụa của N.А. Bulganin và Hồ Chí Minh, vecni, đồ trang 

sức, kim loại, gốm sứ,dệt. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, đến cuối những năm 1980, bảo 

tàng tiếp tục nhận được quà tặng là các tác phẩm của các nghệ nhân Việt Nam. 

Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, mà bảo tàng của chúng tôi đã có Thỏa thuận hợp tác, đã 

hỗ trợ rất nhiều trong việc hình thành bộ sưu tập. Các đồng nghiệp Việt Nam của chúng tôi 

đã tặng chúng tôi một bộ sưu tập lớn mỹ thuật trang trí và mỹ thuật sau một số cuộc triển 

lãm nghệ thuật. 

Kể từ những năm 1990. tình hình thay đổi đáng kể, nhiều người trong chúng ta còn 

nhớ rõ sự sụp đổ của Liên bang Xô viết và thời kỳ kinh tế hỗn loạn của đất nước. Hầu như 

tất cả các liên lạc đã bị mất và vẫn đang được khôi phục với rất nhiều khó khăn, chủ yếu 

nhờ vào ngoại giao nhân dân. Một trong những ví dụ gần đây của sự tương tác này là 

chuỗi sự kiện đã giúp tổ chức một số buổi trình diễn thời trang tại Matxcova của một trong 

những nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam, Đặng Thị Minh Hạnh. Tháng 10/2018, nhân 

kỷ niệm 100 năm thành lập, Bảo tàng Phương Đông đã chuẩn bị một cuộc triển lãm độc 
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đáo «Phương Đông. Một vẻ đẹp khác», dành riêng cho vẻ đẹp phụ nữ và những ý tưởng về 

vẻ đẹp đó tồn tại ở các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Cuộc triển lãm Đông Nam Á 

chiếm một hội trường riêng. Tuy nhiên, trong bộ sưu tập của bảo tàng lúc đó vẫn không có 

một chiếc áo dài nào, nếu không có nó thì không thể tưởng tượng được việc thể hiện một 

cách xứng đáng vẻ đẹp Việt Nam. Tôi đã chuyển sang cầu cứu các cán bộ của Đại sứ quán 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội hữu nghị Nga-Việt, đến các đồng nghiệp 

Việt Nam của tôi. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã phản hồi lại lời kêu 

gọi tuyệt vọng của tôi. Kết quả là, một «chiếc váy với lịch sử» đã được trưng bày tại triển 

lãm. Áo dài này được Minh Hạnh thực hiện để trưng bày tại Văn Miếu Hà Nội (Vương 

Miếu) vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài hàng năm. Khi đó 

những người phụ nữ Việt Nam nổi tiếng - những nữ diễn viên, nhân vật của công chúng, 

cũng như bốn phụ nữ nước ngoài, trong đó có Elena Zubtsova, người đứng đầu Trung tâm 

Khoa học và Văn hóa Nga lúc bấy giờ được mời lên sàn diễn với tư cách người mẫu để 

trình diễn phiên bản quốc phục phổ biến và dễ nhận biết nhất. Hà Nội, đồng thời là cố vấn 

cho Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Sau khi triển lãm khai mạc, một bức ảnh về chiếc áo 

dài do Elena vui lòng cung cấp đã xuất hiện trên Internet, trên mạng xã hội, trong thời đại 

chúng ta, đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để trao đổi thông tin, mở rộng quan hệ 

công chúng và quảng cáo tốt. Sự kiện này lần lượt được các phương tiện truyền thông Việt 

Nam viết bài, từ đó nhà thiết kế thời trang đã tự tìm hiểu về nó và đến Matxcova. Đây là 

cách mà sự quen biết cá nhân của chúng tôi bắt đầu, dẫn đến 2 buổi biểu diễn và một cuộc 

triển lãm: cho Ngày nước Nga tại Bảo tàng Phương Đông (tháng 6 năm 2019), như một 

phần của Buổi tối cùng đại sứ tại Bảo tàng-Khu bảo tồn Tsaritsyno (tháng 10 năm 2019) 

và một cuộc triển lãm (tháng 10 năm 2019) ở Kolomna là một phần trong buổi khai trương 

không gian làm việc chung sáng tạo của bảo tàng- phòng thí nghiệm “nhà máy tơ lụa”, nơi 

phái đoàn Việt Nam được chào đón rất nồng nhiệt. 

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng sự tương trợ lẫn nhau như vậy là một công 

lao to lớn của ngoại giao nhân dân. Bây giờ, tôi xin nhắc lại, quá trình khôi phục và củng 

cố những mối quan hệ bị gián đoạn vào cuối thế kỷ trước vẫn tiếp tục. Chúng tôi, những 

nhà Việt Nam học, đang tích cực mời nhau tham gia tất cả các loại sự kiện được tổ chức 

trong tổ chức của chúng tôi, nơi chúng tôi có cơ hội trao đổi thông tin mang tính thời sự, 

thảo luận tin tức, bày tỏ quan điểm của mình và đơn giản là chỉ cần giao tiếp với các đồng 

nghiệp cùng chí hướng trong một không gian thân mật. 

Tuy nhiên thế kỷ XXI cũng đã thực hiện những điều chỉnh nghiêm túc của riêng 

mình đối với việc thay đổi các ưu tiên và đặt các điểm nhấn mới: các mối liên hệ quốc tế 

trong lĩnh vực kinh tế ở vị trí đầu tiên với một khoảng cách lớn. Văn hóa, trong khi vẫn 

còn trụ được, buộc phải lùi lại phía sau. 

 Chúng ta đều biết rằng Việt Nam là một quốc gia hiện đại với một nền kinh tế đang 

phát triển năng động. Chúng ta đang tích cực hợp tác trên các lĩnh vực, chúng ta đang nói 

về truyền thống hợp tác cùng có lợi và tình hữu nghị giữa các nước chúng ta. Trong lời 

chào của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov, được đưa ra ngày 

30/1/2020 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam, 

chủ yếu tập trung vào các vấn đề đối thoại chính trị, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh, phát triển quan hệ thương mại, năng lượng và kinh tế. trong nhiều lĩnh vực, dự án 

độc đáo – Trung tâm nhiệt đới, được đặc biệt chú ý, sự tương tác hiệu quả của chúng ta 

trên trường thế giới, vấn đề giáo dục của sinh viên Việt Nam tại Nga và thậm chí là sức 

hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam đối với du khách Nga. Và chỉ khi kết thúc bài phát 
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biểu, lần đầu tiên trong lịch sử, Năm chéo giữa Nga và Việt Nam 2019–2020 được đề cập. 

Nhưng ở đây người ta cũng nói rằng chương trình của năm «bao gồm hơn một trăm sự 

kiện được thiết kế để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế, quân sự 

và quân sự-kỹ thuật, khoa học và công nghệ, nhân đạo, và phát triển hợp tác ở cấp độ liên 

vùng». Có thể tìm thấy toàn bộ chương trình tổng hợp về các sự kiện của năm, minh họa 

lời nói của Bộ trưởng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Có thể dễ dàng tính được 

rằng trong 123 điểm của chương trình, các sự kiện dành riêng cho lĩnh vực văn hóa và 

khoa học chiếm một phần không đáng kể, phản ánh những ưu tiên thực sự. Theo tôi, 

những tiến bộ như vậy trong một số lĩnh vực gây tổn hại cho những lĩnh vưc khác là một 

sai lầm nghiêm trọng trong sự phát triển trong tương lai. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng 

văn hóa là công cụ quan trọng nhất của chính sách đối ngoại, do đó, để hợp tác thực sự 

toàn diện giữa các nước chúng ta cần phải có những bước đi nghiêm túc hơn theo hướng 

này. Đồng nghiệp của tôi – nhà Việt Nam học, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Pavel Pozner, khi 

nói về tốc độ phát triển nhanh chóng về tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông 

Nam Á và trên thế giới dưới góc độ viễn cảnh phát triển quan hệ giữa các nước chúng ta, 

đã cảnh báo rằng «không thể đưa ra dự báo mà không tính đến truyền thống và văn hóa» 

[Pavel Pozner. http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=4492]. 

Trên trang web của Hội hữu nghị Việt-Nga, có thể đọc được «chức năng quan trọng 

nhất thuộc về các tổ chức xã hội – thúc đẩy sự tôn trọng và khoan dung lẫn nhau, thông 

báo cho người dân của cả hai quốc gia về những đặc thù, truyền thống, lịch sử và văn hóa 

của dân tộc chúng ta».  Đó là những lời nói công bằng, và cảm ơn Hội đã thực hiện nhất 

quán định đề này và thực hiện các dự án thú vị, đặc biệt, đặc biệt trong công việc với trẻ 

em. 

Tôi cũng xin kết thúc phần trình bày của mình với một số gợi ý thực tế trong chủ đề. 

Trước hết, theo tôi, cần nghĩ đến khả năng tạo ra một cơ sở thông tin thống nhất. 

Mỗi người chúng ta chỉ có một phần nhỏ thông tin về mọi thứ liên quan đến Việt Nam ở 

đất nước chúng ta và những gì có thể hữu ích trong công việc của chúng ta. Ngoài kiến 

thức về lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của mình, chúng tôi còn bổ sung thông tin từ các 

bản tin hoặc thư mời của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các tổ 

chức khác nhau, đồng nghiệp, chúng tôi tìm thấy điều gì đó trên Internet, nhưng điều đó 

lại xảy ra khi chúng tôi biết về một số sự kiện hoặc hoạt động muộn sau khi đã kết thúc. Ví 

dụ, đối với cá nhân tôi, thành công của đội Quân đội Nhân dân Việt Nam) tại «Quân đội – 

2020" là một phát hiện, cũng như việc Đội xe tăng được đồng hành cùng đoàn văn nghệ 

của Quân đội tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc tổ chức tại bãi tập «Alabino» Tình 

bạn không biên giới». Tuy nhiên, nếu có một cơ sở thông tin chi tiết như vậy có thể tạo 

điều kiện thuận lợi cho công việc của chúng tôi và nhận được thông tin quan trọng đúng 

hạn. Việc hỗ trợ thông tin như vậy công việc rất khó khăn, cần phải suy nghĩ xem ai có thể 

là người phát triển cơ sở dữ liệu đó và tổ chức các luồng thông tin từ các nguồn khác nhau. 

Đối với lĩnh vực văn hóa, khoa học, nghệ thuật và giáo dục, sẽ là truyền thống tốt 

nếu  thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về quan hệ văn hóa, giáo dục, 

giao lưu văn hóa giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam trên các lĩnh vực, các chuyến đi 

khoa học và thực tập. 

Để công việc hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận tổng hợp và sự tương tác chặt chẽ 

của các tổ chức khác nhau. Như vậy, sự tham gia tích cực của trẻ em và thanh thiếu niên 

vào công việc phổ biến Việt Nam ở các lứa tuổi khác nhau: hoạt động của Hội hữu nghị 

Nga-Việt với việc tổ chức cuộc thi vẽ thiếu nhi và câu chuyện về Việt Nam, hướng dẫn 
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thiếu nhi đến triển lãm thường xuyên ở Bảo tàng Phương Đông, thu hút học sinh vào công 

tác khoa học và giáo dục, v.v. 

Tôi biết từ các đồng nghiệp của tôi rằng hàng năm số lượng sinh viên học tiếng Việt 

trong các trường đại học của chúng ta đang giảm. Đúng là hiện nay việc tìm một người 

Việt Nam nói tiếng Nga xuất sắc sẽ dễ dàng hơn và có lợi hơn đối với một nhà tuyển dụng, 

nhưng chúng tôi hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể thu hút được một người nước 

ngoài làm công việc phiên dịch. Vì vậy, chúng ta đang phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách 

là tăng cường sự quan tâm của thanh niên đối với đất nước đang nghiên cứu. Và có cầu, sẽ 

có cung sẽ tăng lên, và một số lượng lớn hơn những người muốn học ngôn ngữ sẽ hình 

thành, như đang diễn ra hiện nay với sự gia tăng vượt bậc của những người muốn học 

tiếng Hàn ở Matxcova. 

Một điểm quan trọng khác. Đã bao lần, trước khi bắt đầu bài giảng, tôi đã nghe 

những người đến thăm Bảo tàng nói rằng “Việt Nam cũng giống như Trung Quốc (hay 

Nhật Bản), chỉ kém hơn thôi. Sau bài giảng, mọi người rời đi, và bị ấn tượng bởi câu 

chuyện về đất nước, mà hóa ra họ đã có một quan niệm sai lầm. Trong những chuyến công 

tác hay nghỉ dưỡng tại Việt Nam, tôi cũng đã nhiều lần nghe những câu nói rằng Việt Nam 

cũng như Thái Lan, chỉ có điều ở đây không thú vị như thế v.v.  

Những tuyên bố như vậy là bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng cần phải làm việc với 

đối tượng mục tiêu là người lớn: những người đồng hương của chúng tôi đến thăm Việt 

Nam với mục đích nghỉ mát ở bãi biển và họ trở lại Nga, và chưa bao giờ biết đất nước họ 

đã đến là gì, vì nhiều du khách đến trực tiếp khu nghỉ dưỡng. chỉ qua các thành phố Hà 

Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất là vài giờ tại sân bay trong các chuyến bay 

nối chuyến của họ. Tại nơi đến tham quan, ngoại trừ tham quan các thắng cảnh tự nhiên, 

cũng thường không được tốt lắm, hoặc do chương trình được soạn thảo sơ sài hoặc hướng 

dẫn viên không được đào tạo bài bản, những người mà họ không có nhiệm vụ giáo dục 

khách du lịch Nga. 

Và còn nhiều hơn những chuyện buồn như thế. Trong bảo tàng của chúng tôi, nghệ 

thuật Việt Nam đóng băng ở mốc «những năm 1980». Gần đây, việc bổ sung bộ sưu tập 

bao gồm những món quà quý hiếm và những món quà mua từ các cá nhân, cũng như việc 

mua số lượng khiêm tốn các tác phẩm riêng lẻ do các nhân viên bảo tàng thực hiện bằng 

chi phí của họ trong các chuyến đi khoa học. Đối với Bảo tàng Nhà nước Phương Đông, 

một yếu tố quan trọng trong việc phát triển và tăng cường mối quan hệ văn hóa là khả 

năng tổ chức các chuyến khảo sát mua bán đến Việt Nam để bổ sung bộ sưu tập của bảo 

tàng nhằm phổ biến rộng rãi hơn và tạo ra những cuộc triển lãm chuyên đề mà hiện nay 

không thể thực hiện được do bộ sưu tập còn nhiều thiếu sót. Về điều này, chúng tôi cũng 

mong muốn tích cực hơn nữa trong việc thu hút các quỹ tài trợ, ví dụ như Hiệp hội Doanh 

nghiệp Việt Nam, các tổ chức cá nhân khác, nhưng cũng khó khăn do doanh nghiệp Việt 

Nam chủ yếu phải đối mặt với các nhiệm vụ khác. 

Việc khôi phục và tăng cường mối quan hệ văn hóa Nga-Việt là cơ hội tuyệt vời để 

tiếp tục phổ biến nghệ thuật Việt Nam ở Nga ở mức độ xứng đáng thông qua việc trao đổi 

triển lãm thường xuyên giữa Bảo tàng Mỹ thuật Phương Đông và các bảo tàng Việt Nam 

không chỉ ở Hà Nội (Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Đông Nam Á..vv.), 

mà còn ở các thành phố khác trong cả nước (Bảo tàng Cung đình Huế, Bảo tàng Thành 

phố Hồ Chí Minh). Trong lĩnh vực hoạt động triển lãm giữa Nga và Việt Nam, cần phải 

làm việc tích cực hơn với Rossotrudnichestvo, người kế thừa hợp pháp của Tổ chức toàn 

Nga về quan hệ văn hóa, đồng thời thiết lập một cuộc trao đổi các triển lãm chuyên đề 
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thường xuyên, trong đó có thể tổ chức một loạt các sự kiện văn hóa. Trong số các sự kiện 

đi kèm với triển lãm, có thể có các lớp học tổng thể về tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và 

sản phẩm thủ công (thêu, dệt, dệt vải, tranh dân gian, v.v.) với sự tham gia của chính các 

thợ thủ công của các trung tâm thủ công và bằng cách chiếu phim tài liệu về loại hình nghệ 

thuật khác nhau, triển lãm thủ công. Một ví dụ về đề xuất thứ hai có thể là một cuộc triển 

lãm tranh dân gian, nhưng không phải tranh in Đông Hồ, mà chúng tôi triển lãm định kỳ 

và biết khá rõ, mà là những loại chưa được công chúng Nga biết đến (tranh khắc gỗ Kim 

Hoàng, làng Sình..), cũng như các nhạc cụ dân tộc với việc tổ chức các buổi tối dạ hội âm 

nhạc hoặc văn học-âm nhạc của những nghẹ sĩ từ hai nước. 

Một khía cạnh khác của hoạt động triển lãm là thể hiện sự đa dạng của các dân tộc, 

các dân tộc Việt Nam với văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán, trang phục sặc sỡ. 

Điều này hiện tại là không thể do bảo tàng thiếu các vật trưng bày có thể minh họa cho ý 

tưởng. Có lẽ việc tổ chức hội chợ Kraftlink ở Mátxcơva, được tổ chức hàng năm trên lãnh 

thổ của Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội, chẳng hạn như tại Expocentre, tại VDNKH hay ở 

Công viên Krasnaya Presnya, nơi diễn ra các lễ hội từ các nước Đông Nam Á khác, cũng 

sẽ mang lại một số kết quả theo hướng này. Có thể có một số lượng lớn các ý tưởng cho sự 

phát triển phổ biến nghệ thuật Việt Nam ở nước ta, nhưng rõ ràng việc thực hiện chúng 

không chỉ đòi hỏi tâm huyết và sự sáng tạo mà còn cần sự hỗ trợ về tài chính. 

Cuối bài phát biểu của mình, tôi muốn lưu ý rằng năm 2014, trong khuôn khổ 

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN Viện 

Viễn Đông, Viện hàn lâm khoa học Nga và Việt Nam đã tổ chức một bàn tròn. Trong số 

các đề xuất được đưa ra trong bài phát biểu của tôi lúc đó về lĩnh vực hợp tác văn hóa là 

việc tổ chức tại Nga một buổi trình diễn thời trang của các nhà thiết kế Việt Nam với các 

bộ sưu tập chuyên đề. Có thể thấy, sau 5 năm, ước mơ này đã phần nào được hiện thực 

hóa. Tôi hy vọng rằng những đề xuất khác có thể thành hiện thực nhờ nỗ lực của ngành 

ngoại giao nhân dân. 

Để kết luận, tôi xin đưa ra đề xuất về kế hoạch hoạt động chung của các Hội hữu 

nghị 

1. Tổ chức các hội nghị chuyên đề hàng năm, bàn tròn, hội thảo với sự tham gia của 

các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng, v.v. 

2. Tổ chức các đoàn nghiên cứu chung đến Việt Nam với mục đích nghiên cứu sâu 

về đất nước: dân tộc học, ngôn ngữ học, văn hóa, nghệ thuật. Trao đổi văn hóa giữa các 

chuyên gia Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, các chuyến đi khoa học và 

thực tập nhằm trao đổi kinh nghiệm. 

3. Khuyến khích việc học tiếng Việt ở Nga. Làm việc với đối tượng trẻ  

4. Ủng hộ truyền thống tổ chức Ngày Văn hóa Nga hàng năm tại Việt Nam và Việt 

Nam tại Nga. Tổ chức fesstival hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại LB Nga. Hội chợ 

hàng thủ công ở công viên Krasnaya Presnya. Triển lãm và bán hàng thủ công mỹ nghệ 

truyền thống, các lớp học nghệ nhân về sản xuất (thêu, dệt, dệt vải, vẽ tranh dân gian, đồ 

chơi, món ăn dân tộc), bài giảng về văn hóa đất nước, trình diễn thời trang của các nhà 

thiết kế Việt Nam, hoạt động thiếu nhi (trò chơi dân tộc, chơi nhạc cụ vv) và nhiều loại 

khác. Lễ hội riêng «Sắc màu Việt Nam» là sự thể hiện của các nhóm dân tộc thiểu số, các 

dân tộc Việt Nam với bề dày văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán, trang phục sặc sỡ. 

5. Tạo cơ sở nền tảng thông tin thống nhất về tất cả các sự kiện liên quan đến Việt 

Nam tại Nga. 
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6. Tổ chức (hỗ trợ tổ chức) các chuyến mua bán đến Việt Nam. Mục đích là hỗ trợ 

các nghề thủ công truyền thống của Việt Nam và bổ sung các bộ sưu tập cho các bảo tàng 

Nga, nhằm phổ biến nghệ thuật Việt Nam tại Nga 

7. Hoạt động của bảo tàng. Thiết lập và củng cố mối quan hệ liên bảo tàng, trao đổi 

triển lãm thường xuyên giữa các bảo tàng Việt Nam và Liên bang Nga. Tương tác với 

Rossotrudnichestvo. 

8. Tổ chức Tuần phim (Tuần sân khấu, Tuần thể thao, Tuần sách, Tuần lễ năm mới, 

Maslenitsa tại Việt Nam và các sự kiện Tết Trung thu tại Mátxcơva, v.v.) với sự hỗ trợ của 

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Mátxcơva và Hội hữu nghị Nga-Việt, cũng như 

song song - Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội và Hội hữu nghị Việt-Nga, cũng như 

thu hút tích cực hơn các nguồn tài trợ để thực hiện thành công các dự án. 

9. Tháng 4 năm 2021 Triển lãm kỷ niệm 60 năm chuyến bay của con người đầu tiên 

vào vũ trụ. Trưng bày các tài liệu lưu trữ và hình ảnh ở Mátxcơva và Việt Nam, Trong đó 

về G. Titov và chuyến bay chung Xô-Việt trên Soyuz-37 của V. Gorbatko và Phạm Tuân. 

Mời đến dự lễ khai mạc các nhà du hành vũ trụ hai nước. 

 

  

Legostaeva Albina Sergeevna – Trưởng phòng triển lãm và trưng bày thường xuyên Bảo 

tàng quốc gia Phương Đông, người phụ trách bộ sưu tập Việt Nam-phát biểu tại bàn tròn 

số 1 «Cơ hội của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế»    
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NGOẠI GIAO NHÂN DÂN VÀ QUAN HỆ NGA-VIỆT NAM 

 

Lokshin Grigory Mikhailovich –  Nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Viễn Đông thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Tiến sĩ lịch sử 

 

 
Lokshin Grigory Mikhailovich – Chuyên gia khoa học hàng đầu của Viện Viễn Đông Viện 

Hàn lâm Khoa học Nga, tiến sĩ lịch sử - trình bày trực tuyến tại hội nghị  

 

 Hợp tác của chúng ta với Việt Nam và với các nước ASEAN khác là một lĩnh vực 

quan trọng của “ xoay trục về phía Đông” do Nga thực hiện từ lâu và hoàn toàn kém hiệu 

quả, điều này càng trở nên đặc biệt cấp bách trong tình hình quốc tế hiện nay. Chúng ta 

cần hợp tác này không phải để thay thế và không phải là một giải pháp thay thế cho hợp 

tác với đối tác chính ở châu Á là Trung Quốc, mà cùng với đó là cơ hội để đa dạng hóa các 

mối quan hệ thương mại và kinh tế của chúng ta ở phương Đông chứ không phải như 

người ta nói, «cho tất cả trứng vào một giỏ». Điều này là cần thiết để mối quan hệ đang 

phát triển của chúng ta với Trung Quốc không bao giờ biến thành mối quan hệ giữa thiên 

tử và chư hầu. 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, sự hợp tác của chúng ta đã trải qua những thời kỳ khó khăn 

và gần như vô ích. Nó bắt đầu hồi sinh nhanh chóng chỉ vào đầu thiên niên kỷ mới, đặc 

biệt là sau chuyến thăm của V.V. Putin đến Việt Nam năm 2001. Kể từ đó chúng ta đã đi 

khá xa. Trong thời đại của chúng ta, quan hệ với Việt Nam được xây dựng trên những nền 

tảng hoàn toàn khác. Quan hệ nay đã không con hệ tư tưởng mà dựa trên các nguyên tắc 

tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ, tin cậy lẫn nhau về 

chính trị và quân sự. Tất nhiên, luôn có sự tìm kiếm những liên kết lợi ích và đôi bên cùng 

có lợi. Quan hệ đối tác chiến lược được gọi là chiến lược bởi vì nó được xây dựng cho một 
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tương lai lâu dài và được xác định không phải bởi sự đồng cảm và ký ức về quá khứ của 

nhau, mà bởi một loạt các lợi ích chung. 

Trong những năm qua, một hệ thống đối thoại và tiếp xúc chính trị tích cực đã được 

xây dựng giữa Liên bang Nga và CHXHCNVN, ở cả cấp cao nhất và ở tất cả các cấp khác, 

đã tạo cơ sở vững chắc cho hợp tác chính trị. Tổng thống Liên bang Nga đã ba lần đến 

thăm Việt Nam. Tổng thống Nga đã được đón tiếp ở đó với sự nồng nhiệt đặc biệt. Nhưng 

đã nhiều năm trôi qua kể từ đó. Có tin đồn rằng Tổng thống V.V Putin sẽ tham gia hội 

nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới tại Hà Nội vào tháng 11. Tôi muốn tin điều đó, nhưng 

đại dịch coronavirus đã khiến mọi thứ không chắc chắn .. 

 Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng theo hướng châu Âu và việc Mỹ và EU theo 

đuổi chính sách trừng phạt cứng rắn, đương nhiên Nga đặc biệt quan tâm đến việc tăng 

cường hợp tác với đối tác lâu đời ở Đông Á là Việt Nam. Giới tinh hoa chính trị của nước 

này cũng nhận thức rõ rằng Nga, với tư cách là một cường quốc châu Á và thế giới, với 

tiềm lực quân sự vẫn còn đáng kể và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc, đã và vẫn là một nhân tố thiết yếu trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong 

khu vực. Nga có thể và cần đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ thống an 

ninh tương lai ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ở Đông Nam Á nói 

riêng, với tư cách là một bên tham gia tích cực và một bên bảo đảm đáng tin cậy cho các 

thỏa thuận. 

Tiếc rằng, những quan niệm phổ biến về quan hệ Nga-Việt rõ ràng đã lỗi thời. Việt 

Nam từ lâu đã vượt qua vai trò của một «người em» cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng ta. 

Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng với 95 triệu dân, thoát 

khỏi tình trạng đói nghèo và lạc hậu hàng thế kỷ. Việt Nam đang hội nhập thành công vào 

nền kinh tế khu vực và trở thành đối tác uy tín, tin cậy của nhiều quốc gia trên thế giới, 

thành viên được cộng đồng thế giới kính trọng. 

Với tất cả những điều này, nhiều bộ phận và tổ chức của chúng ta tham gia vào việc 

xây dựng các mối quan hệ này rõ ràng đang «hoạt động kém hiệu quả». Gần đây, nhiều 

tuyên bố quan trọng ở cấp cao nhất và cấp cao đã nói rằng chúng tôi có quan hệ gần gũi 

trong lịch sử với Việt Nam, rằng chúng tôi quan tâm đến Việt Nam như một đối tác kinh tế 

và chiến lược. Nhưng nội dung thực tế thực sự của những tuyên bố này của các nhà lãnh 

đạo của chúng ta, theo tôi, vẫn còn thiếu. Cũng thiếu sự ủng hộ cần thiết của công luận của 

đất nước. Tiếc rằng, nhiều hiệp định và thỏa thuận đã biến thành những tuyên bố trống 

rỗng về mong muốn. 

Công việc của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác giữa Nga và Việt Nam để lại một 

ấn tượng kỳ lạ. «Hơn 20 chương trình đầu tư chung lớn đã được phê duyệt với số tiền 

khoảng 10 tỷ USD». Nhưng hầu hết các thỏa thuận đã được soạn thảo từ lâu trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau vẫn nằm trên giấy. Trong số đó, có thể đặc biệt lưu ý thỏa thuận được 

ký trong chuyến thăm của V.V Putin đến Hà Nội năm về việc mở một trường đại học bách 

khoa chung, trong đó hoàn toàn không yêu cầu Chính phủ phải có chi phí đặc biệt nào. 

Hơn 300 doanh nghiệp và cơ sở năng lượng được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên 

Xô đang trong tình trạng hư hỏng. Thiết bị của họ không thay đổi trong nhiều thập kỷ. 

Thương mại Nga-Việt tăng từ 3,8 tỷ USD năm 2016 lên 6,1 tỷ USD năm 2018. Sau đó lại 

giảm. Giữa đại dịch nửa đầu năm 2020 thương mại của Nga với Việt Nam tăng trưởng trở 

lại 4,7% và đạt 2,3 tỷ USD. Xuất khẩu của chúng ta sang Việt Nam tăng 43% lên 682 triệu 

đô la. Nhưng những con số này thậm chí không thể so sánh với hàng chục tỷ đô la ở Trung 

Quốc và Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
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Nga và Việt Nam đang nỗ lực để tăng khối lượng thương mại. Đầu tàu cho sự hợp 

tác của chúng ta, Liên doanh Vietsovpetro, thể hiện hiệu quả kinh tế cao, cung cấp một 

phần ba sản lượng dầu tại Việt Nam. Với sự tham gia của các công ty Nga Zarubezhneft, 

Gazprom và Rosneft, khai thác được khoảng 2/3 lượng khí đốt tại Việt Nam. Liên doanh 

Rusvietpetro và Gazpromviet hoạt động thành công tại Nga. Các công ty của hai nước 

cũng đang thực hiện các dự án công nghệ cao mới, bao gồm xây dựng nhà máy điện sử 

dụng khí tự nhiên, sản xuất và sử dụng nhiên liệu động cơ khí, và phát triển năng lượng tái 

tạo. 

 Khối lượng đầu tư vốn tích lũy của Nga vào nền kinh tế Việt Nam là khoảng 1 tỷ 

USD, không bao gồm lĩnh vực dầu khí. Các nguồn vốn được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, 

cơ khí chế tạo và bất động sản du lịch. Các công ty Việt Nam đã đầu tư vào nền kinh tế 

Nga gấp hơn hai lần so với các công ty Nga vào nền kinh tế Việt Nam - 2,4 tỷ USD. 

 Giao tiếp giữa những người dân thường của Nga và Việt Nam cũng ngày càng phát 

triển. Điều này, tất nhiên, được tạo điều kiện bởi sự thu hút khách du lịch của hai nước 

chúng ta. Năm 2018, hơn 600 nghìn công dân của chúng ta đã đến thăm các khu nghỉ 

dưỡng của Việt Nam và khoảng 70 nghìn người Việt Nam đến thăm Nga. 

 Trong khi đó, tình hình phát triển trong quan hệ với Việt Nam khiến nhiều bạn bè 

Nga của Việt Nam lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là những người đã dành không chỉ một 

năm cuộc đời mình ở đó, góp phần vào công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước, hoặc cá 

nhân tham gia bảo vệ độc lập tự do trước sự xâm lược của Mỹ. Chúng ta lo lắng về sự suy 

yếu của nhiều vị trí chính trị và kinh tế, sự suy yếu chung về ảnh hưởng của Nga, thứ 

thường được gọi là "quyền lực mềm" của đất nước chúng ta, và quan trọng nhất là mối đe 

dọa đánh mất hình ảnh là một người bạn đáng tin cậy, cả trong giới tinh hoa chính trị và 

công chúng. 

Thế hệ lãnh đạo Việt Nam, cũng như nhiều chuyên gia tốt nghiệp các trường đại 

học, kỹ thuật của Liên Xô, những công nhân lành nghề tiếp nhận nghề và kinh nghiệm làm 

việc ở đó và nói chung là những nhân chứng sống về sự giúp đỡ của chúng ta trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã hoặc sẽ ra đi trong những năm tới. Phải nói rằng trong 

các chương trình tuyên truyền, giáo dục chính thức, chủ đề về lòng biết ơn đối với nước 

Nga vẫn được lưu giữ. Việt Nam ngày nay là một trong số ít quốc gia trên thế giới nói đến 

và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của các dân tộc anh em Liên Xô. Nhưng thời gian trôi đi, dĩ 

nhiên giờ đây, Nga, trong tâm trí của đa số người Việt Nam đang sinh sống, không còn là 

“miền đất hứa” như ngày xưa. Đối với nhiều người trong số họ, đặc biệt là những người 

trẻ tuổi sử dụng Internet, lý tưởng của họ ngày càng trở nên không hẳn là phương Tây mà 

là Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Nhật Bản. 

 Cộng đồng chuyên gia theo hướng Việt Nam tại Nga hầu như không còn. Không 

chú ý đến việc hỗ trợ phân tích và khoa học-tuyên truyền về chính sách của Nga tại Việt 

Nam. Số lượng các chuyên gia đang giảm đáng kể. Việc phát hành các công trình đã xuất 

bản về những vấn đề này là không đáng kể, cũng như lượng phát hành chung của các tạp 

chí chính nghiên cứu khu vực. Đài phát thanh đến Việt Nam được giữ ở mức tối thiểu. Số 

thanh niên và tích cực học tiếng Việt ở nước ta không đáng kể. Và xã hội trong điều kiện 

thực sự bị phong tỏa thông tin hoàn toàn không có một ý niệm đầy đủ nào về Việt Nam 

hiện đại. Thế hệ lớn tuổi có một số ký ức về quá khứ huy hoàng của quan hệ Xô-Việt, mà 

họ có thể và nên tự hào, trong khi thế hệ trẻ đôi khi chỉ có ý niệm mơ hồ về đất nước này 

như một điểm du lịch hay một nguồn di cư bất hợp pháp. Nhưng cả hai điều này đều 
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không phản ánh thực trạng của Việt Nam hiện đại, đã thoát nghèo và đang đổi mới, hiện 

đại hóa thành công hơn 30 năm. 

Một sự kiện quan trọng trong quan hệ của chúng ta là việc xây dựng khu liên hợp 

nông nghiệp ở khu vực Matxcova, trong đó giai đoạn đầu đầu tư 500 triệu USD và tổng 

cộng 2,7 tỷ USD dự kiến đầu tư trong 10 năm. Nó đang được tạo ra ở làng Bukovo, vùng 

Volokolamsk. Các đối tác Việt Nam cho biết đây sẽ là nhà máy sữa lớn nhất, hoạt động 

theo công nghệ của Israel và trên cơ sở giống bò đặc biệt, được lai tạo đặc biệt được nuôi 

tại Australia. Thoạt nhìn, đây là một thử nghiệm mạo hiểm nhưng đầy cám dỗ. Tất cả 

chúng ta đều chúc dự án thành công, nhưng chúng ta không thể giới hạn bản thân chỉ trong 

những điều ước. Hội hữu nghị Nga-Việt lẽ ra thực sự phải nắm quyền kiểm soát xã hội đối 

với việc thực hiện dự án này, một cách công khai và ủng hộ dự án. 

Để đạt được mức độ hợp tác kinh tế và thương mại mới, cần phải phát triển các mối 

liên hệ trực tiếp giữa các giới kinh doanh. Nga thậm chí không thể so sánh được với các 

mối quan hệ của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản có trong khu vực. Đồng thời, vấn đề 

không phải là các cuộc tiếp xúc chính trị ở cấp lãnh đạo, vốn trong những năm gần đây đã 

nhận được sự phát triển đầy đủ, mà là về hợp tác thông qua «kênh thứ hai», tức là thông 

qua các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng khoa học, và sự hợp tác như thế ngoại trừ các 

trường hợp ngoại lệ hiếm hoi không quan sát thấy . Không có hoạt động nào của Hội hữu 

nghị Nga-Việt nào trong khu vực này, nhưng vẫn có cơ hội cho việc này. 

 Chính sách của Nga ở Việt Nam nói chung rõ ràng cần được tăng cường tối đa hỗ 

trợ khoa học có chất lượng tốt và hỗ trợ tuyên truyền khoa học. Điều này đòi hỏi sự tham 

gia tích cực hơn nhiều vào các sự kiện quốc tế của xã hội chúng ta theo đường mà ta vẫn 

gọi là “kênh hai” do các trung tâm nghiên cứu hàng đầu của chúng ta đại diện, xác định, 

ghi lại và duy trì liên hệ với các nhà lãnh đạo trí thức có uy tín nhất trong khu vực (các nhà 

lãnh đạo dư luận xã hội), phát triển quan hệ ở cấp độ các tổ chức xã hội, vốn hầu như 

không còn ở nước ta. 

 Về điều này, phòng thương mại và công nghiệp của Nga này sẽ rất tốt nếu học hỏi 

từ Trung Quốc, nơi hàng năm tổ chức triển lãm thương mại và công nghiệp, nhiều cuộc 

họp của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động xã hội, lễ hội, cuộc thi – mọi thứ đều 

được chi trả từ ngân sách của Trung Quốc và được tính toán để giành được thiện cảm của 

không chỉ giới cầm quyền. giới tinh hoa, mà còn cả các tầng lớp trong xã hội ở Việt Nam, 

bất chấp những rào cản dường như không thể vượt qua của sự ngờ vực và thù địch. 

Trong điều kiện hiện nay và trong hoàn cảnh hiện tại của các tổ chức xã hội từng 

đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền chính sách đối ngoại của Liên Xô trước đây, 

hoạt động của Hội hữu nghị Nga-Việt ngày nay rõ ràng không phải là một kênh hữu hiệu 

để thúc đẩy các luận điểm và động cơ của chính sách đối ngoại Nga và lợi ích của Nga tại 

Việt Nam. Điều này sẽ đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn đáng kể và sự hỗ trợ hiệu quả hơn từ 

Rossotrudnichestvo, Bộ Ngoại giao Nga và Văn phòng Tổng thống, và từ các đảng chính 

trị hàng đầu của Nga. Hiện nay hoàn toàn không có gì tương tự như thế mà chúng ta quan 

sát được, và thật tiếc rằng, điều này không được mong đợi trong tương lai gần. 

Trong vài năm trở lại đây, một “kẻ kích động” nghiêm trọng và nguy hiểm hơn rất 

nhiều trong quan hệ giữa hai nước chúng ta, đó là sự trầm trọng hóa quan hệ Việt – Trung 

do tình hình xung đột ở khu vực Biển Đông. Sự trung lập chính thức của Nga liên quan 

đến các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông không có nghĩa là xã hội Nga thờ ơ và phớt lờ 

vấn đề này. Và chắc chắn Hội hữu nghị Nga-Việt không thể và không nên đứng ngoài 

cuộc trước những gì mà cả nước Việt Nam đang sống hiện nay. 
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Việt Nam đang tiến tới Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra vào 

tháng Giêng. Những thành công của Việt Nam rất rõ ràng, nhưng tình hình vẫn vô cùng 

khó khăn, căng thẳng, khi đặc biệt coi trọng quan hệ với Trung Quốc,  nhưng không thể bỏ 

qua những biểu hiện nguy hiểm của chủ nghĩa sô vanh Đại Hán đang diễn ra ở Biển Đông 

trong quan hệ với Việt Nam và các nước ven biển ASEAN. 

Trong tình hình tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông 

đã trở nên không thể hòa giải, khả năng của các cơ cấu của Bộ Ngoại giao nước ta ngày 

càng trở nên hạn chế. Tuy nhiên, có những cơ hội “ngoại giao nhân dân” rất hiệu quả đã 

được thời gian kiểm nghiệm. Về vấn đề này, có vẻ như rất đúng lúc để chúng ta cố gắng tổ 

chức một cuộc họp được chuẩn bị tốt giữa Hội hữu nghị Nga-Việt và Nga-Trung dưới hình 

thức Bàn tròn để thảo luận về các cách giải quyết khả thi cho cuộc khủng hoảng ở Biển 

Đông. Ở giai đoạn tiếp theo, có thể tổ chức cuộc họp bốn bên tại Mátxcơva, Bắc Kinh 

hoặc Hà Nội (tùy theo thỏa thuận), với sự tham gia của các Hội hữu nghị Việt-Nga và 

Trung-Nga. Nói cách khác, ngày nay chúng ta cần sự tiếp cận rộng rãi và tập trung hơn với 

các nhà lãnh đạo xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc thông qua trung gian của chính sách 

ngoại giao nhân dân Nga nhằm tăng cường tìm kiếm lối thoát cho sự bế tắc đang nảy sinh 

ở Biển Đông và tìm ra một giải pháp chính trị được các bên chấp nhận. Lập trường chính 

thức không can thiệp vào cuộc xung đột đang diễn ra không được cản trở việc tìm kiếm 

giải pháp bằng biện pháp ngoại giao nhân dân. 

Tất cả điều này hoàn toàn có thể thực hiện được chỉ với việc thúc đẩy đáng kể và lấp 

đầy các nội dung cần thiết của các hoạt động của Nhà Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt 

Nam, Trung tâm ASEAN tại MGIMO, các tổ chức xã hội khác của Nga, bao gồm cả Hội 

hữu nghị Nga-Việt. 

Hội hữu nghị Nga-Việt khó có thể vượt qua tất cả những điều này. Tôi hiểu rằng tất 

cả những gì đã nói dường như là không tưởng với hệ thống quan hệ giữa xã hội và bộ máy 

nhà nước hiện nay, khi hầu như không có quan hệ tương tác, phản hồi. Ai đó có thể không 

thích mọi thứ đã nói. Nhưng tôi vẫn có một hy vọng rất nhỏ là được lắng nghe. Bởi chúng 

ta đang mất, có thể nói, đất nước thực sự thân thiện cuối cùng ở phương Đông. 

Ở Việt Nam, tôi thường nghe câu hỏi, Nga sẽ đứng về phía ai nếu chiến tranh giữa 

Trung Quốc và Việt Nam nổ ra, cầu trời là nó không xảy ra? Chỉ có một câu trả lời: không 

nên để xảy ra một cuộc chiến như vậy! Đồng thời, tôi thường nhớ những lời phát biểu của 

một nhà phát triển chiến lược chính trị - quân sự rất có uy tín của Việt Nam, Thứ trưởng 

Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tại diễn đàn thường niên 

Shangri-la ở Singapore năm 2012. Ông cho biết, với việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ ở Biển Đông bằng mọi biện pháp và lực lượng, Việt Nam sẽ làm mọi cách để đảm 

bảo rằng tai họa chiến tranh sẽ không bao giờ lại đến với mảnh đất Việt Nam đã phải chịu 

biết bao đau khổ. 

Không thể diễn đạt tốt hơn như thế. Theo tôi, đây là nhiệm vụ chính của Hội hữu 

nghị Nga-Việt của chúng ta hiện nay. 
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Công việc tiếp tục trong giải lao giữa các phiên tại Hội thảo 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC CUỘC THI QUỐC 

TẾ VỀ LUẬT VÀ CÁC TRƯỜNG LUẬT MÙA HÈ ĐỐI 

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 

 

Ilyutchenko Natalia Vladimirovna – điều phối viên các dự án quốc tế của khoa luật trường 

Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova mang tên M.V. Lomonosov, Giám đốc điều hành 

của trung tâm giáo dục quốc gia «Các cuộc thi quốc tế về luật», Phó Giáo sư Bộ môn Tố 

tụng hình sự, tư pháp và kiểm sát của Khoa Luật của Đại học Tổng hợp Lomonosov 

Moscow, Phó Giáo sư, Phó tiến sĩ luật. 

 

 
 

Ngoại giao nhân dân thường được hiểu là sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự 

vào các quan hệ quốc tế, xây dựng các mối quan hệ theo chiều ngang trong các lĩnh vực 

chuyên môn khác nhau. Ngoại giao nhân dân đôi khi đối lập với “quyền lực cứng” và 

được gọi là “quyền lực mềm”. Nền dân chủ nhân dân có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực 

hợp tác học thuật quốc tế. 

Một trong những hình thức ngoại giao nhân dân hiệu quả trong lĩnh vực này là các 

cuộc thi quốc tế về luật và các trường luật hè. Tôi sẽ dừng lại trong từng trường hợp cụ 

thể, có tính đến kinh nghiệm của khoa luật của Đại học Tổng hợp Matxcova mang tên 

M.V. Lomonosov. 

Các cuộc thi quốc tế về luật. Thời gian gần đây, phong trào các cuộ thi luật ngày 

càng phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là các cuộc thi quốc tế đúng nghĩa rất được các sinh 

viên luật yêu thích. Tại sao uy tín của các cuộc thi quốc tế lại ngày càng phát triển? Trước 

hết, không có gì bí mật khi đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh rằng bạn là người 

giỏi nhất thông qua cuộc thi trí tuệ. Việc tham gia một cuộc thi quốc tế về luật cho phép 

bạn đảm bảo cho mình một sự nghiệp thú vị gắn với luật trong tương lai. Đây là một loại 

«thang thăng tiến xã hội». Học sinh hiểu rõ điều này và cố gắng sử dụng cơ hội của mình. 

Năm 2019, đội của Khoa Luật đã giành được kết quả duy nhất trong cuộc thi Willem S. 

Vis danh giá tại Viên. Các em đã đứng thứ 3 trong số 372 đội. Vị trí địa lý của các thành 

viên trong nhóm thật tuyệt vời – từ Matxcova, Rostov trên song Đông, Seversk, Tomsk. 

Điều này thúc đẩy những người còn lại. Thành công, sự tôn trọng của đồng nghiệp, tương 

tác với các chuyên gia. Danh tiếng tốt của các cuộc thi cũng đóng một vai trò tích cực. 

Mọi thứ đều minh bạch và trung thực. Và tôi nghĩ, chính không khí cạnh tranh lành mạnh, 

liên tục, tương trợ lẫn nhau cũng thu hút học sinh tham gia thi đấu. 
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Tôi có thể nói rằng cuộc thi là một «cuộc sống nhỏ» với những quy tắc riêng, điểm 

cộng và điểm hạn chế. Trong một thời gian dài, phong trào các cuộc thi mang tính tự phát.  

Các em dự thi tự mình tìm huấn luyện viên, tham gia các vòng thi quốc tế, bỏ giờ 

học trên lớp. Chúng tôi luôn hiểu và hiểu rằng ưu tiên quan trọng nhất của khoa là học tập, 

nhưng ở đây một nghịch lý đã nảy sinh: dường như những sinh viên tài năng nhất tham gia 

các cuộc thi, nhưng hóa ra họ lại «trốn học». Mọi thứ phụ thuộc vào thái độ của một giáo 

viên cụ thể đối với việc nghỉ học, một số coi lý do này là hợp lệ, một số khác thì không. 

Một vấn đề khác nảy sinh: nhiều sinh viên muốn tham gia đã không được thông báo kịp 

thời và thậm chí hoàn toàn không biết rằng có những cuộc thi như vậy. 

Đội ngũ của khoa luật được chuẩn bị tại các văn phòng công ty và thường xuyên cần 

sự hỗ trợ có tổ chức. Những vấn đề này và các vấn đề khác dự định sẽ được giải quyết bởi 

trung tâm giáo dục quốc gia «Các cuộc thi quốc tế về luật» (Trung tâm), được thành lập 

vào năm 2018. Mục tiêu của Trung tâm là hệ thống hóa, điều phối và hỗ trợ hoạt động của 

các đội sinh viên của khoa tham gia các cuộc thi quốc tế về luật, cũng như thiết lập mối 

quan hệ đối thoại giữa các đội này, giáo viên và quản lý của khoa; đào tạo chất lượng cao 

đội ngũ chuyên gia trẻ và thu hút nhân lực tài năng tham gia phát triển khoa học và nghiên 

cứu trong lĩnh vực của Trung tâm; tổ chức hội nhập liên trường và hội nhập liên ngành, 

phát triển hợp tác quốc tế. Trong một thời gian ngắn Trung tâm đã cho thấy hiệu quả của 

nó. 

Sinh viên của chúng tôi đã có mái nhà của mình, và điều này sẽ giúp duy trì và tăng 

sự thành công của Khoa trong lĩnh vực này. Khoa Luật ủng hộ phong trào tham gia thi 

quốc tế về luật vì hai lý do: thứ nhất, bằng cách này chúng tôi tìm ra những sinh viên tài 

năng nhất; thứ hai, đây là một trong những dự án ưu tiên của Chương trình Khoa Luật 

mang tên M.V. Lomonosov. Đây là tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. 

Về các trường luật vào mùa hè. Tổ chức các trường về luật vào mùa hè cũng đóng 

một vai trò quan trọng trong bối cảnh ngoại giao nhân dân. Đã 20 năm rồi, trong khuôn 

khổ hợp tác với Khoa Luật của Đại học Paris Lodron ở Salzburg (Áo), một trường luật 

mùa hè đã được tổ chức tại Salzburg. Trường có truyền thống và những ưu tiên riêng của 

mình. Hiện tại, chủ đề chính là mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Liên bang Nga. 

Sự tương tác lâu dài, được xây dựng dựa trên lòng tin và thiện chí của cả hai bên, theo tôi, 

là ngoại giao nhân dân đích thực. Trường luật mùa hè của chúng tôi đã thành công và vẫn 

tồn tại sau khi tình hình trầm trọng hơn của các mối quan hệ chính trị liên quan đến việc 

sáp nhập Crimea vào Nga. Và bây giờ, trong thời kỳ khó khăn của đại dịch coronavirus, 

chúng ta đang tìm ra những điểm tương tác. 

 Tất nhiên, đối với sự phát triển của quan hệ Nga-Việt dưới hình thức hợp tác học 

thuật, việc đào tạo ngôn ngữ có ý nghĩa rất quan trọng. Khoa Luật, Đại học Tổng hợp 

Matxcova mang tên Lomonosov có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế và sẵn sàng 

tương tác với các trường đại học Việt Nam. Chúng tôi sẽ rất vui khi thấy các đội Việt Nam 

tham gia các cuộc thi quốc tế về luật, và cũng mời tham gia các trường luật mùa hè của 

chúng tôi. 
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Ilyutchenko Natalia Vladimirovna – điều phối viên các dự án quốc tế của khoa luật trường 

Đại học tổng hợp quốc gia Matxcova mang tên M.V. Lomonosov, Giám đốc điều hành của 

trung tâm giáo dục quốc gia «Các cuộc thi quốc tế về luật», Phó Giáo sư Bộ môn tố tụng 

hình sự, tư pháp và kiểm sát của Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Lomonosov Matxcova, Phó 

Giáo sư, Phó tiến sĩ luật. phát biểu tại Bàn tròn số 1 «Những cơ hội của ngoại giao nhân 

dân trong tăng cường hợp tác Quốc tế» 
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NHỮNG NHIỆM VỤ TƯ TƯỞNG VÀ NHIỆM VỤ CHIẾN 

LƯỢC TRONG ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CHO VIỆT NAM 

(KINH NGHIỆM TỈNH IVANOVO) 

 

Malygin Aleksey Aleksandrovich – Quyền Hiệu trưởng Đại học quốc gia Ivanovo (IvSU), 

Phó tiến sỹ sư phạm, Phó Giáo sư; 

Usoltseva Nadezhda Vasilievna – Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học Vật liệu nano «Đại 

học quốc gia Ivanovo» (IvGU), Tiến sĩ hóa học, Giáo sư. 

 

 
 

Bài báo mô tả kinh nghiệm của các giáo viên đại học làm việc cùng với các tổ chức 

xã hội của tỉnh Ivanovo trong lĩnh vực truyền cho sinh viên nước ngoài các nguyên tắc của 

chủ nghĩa nhân văn, lòng trung thành với truyền thống của dân tộc và chủ nghĩa quốc tế. 

Bài báo cũng trao đổi về những khó khăn trong việc thu hút công dân Việt Nam vào các 

trường đại học Nga và cách khắc phục. 

Từ khóa: Sinh viên Việt Nam, chủ nghĩa quốc tế, «quyền lực mềm» 

Các vấn đề về ngoại giao nhân dân, cùng với công việc của các cơ quan nhà nước, 

trong thế giới hiện đại ngày càng trở nên quan trọng đối với việc gìn giữ hòa bình giữa các 

dân tộc. Ngoại giao nhân dân thường được gọi là «quyền lực mềm», nghĩa là khả năng các 

quốc gia thu hút những người ủng hộ trong việc thực hiện các quan hệ quốc tế bằng cách 

thể hiện các giá trị văn hóa và đạo đức của mình, bao gồm cả đường lối chính trị và hoạt 

động của các cơ sở văn hóa và giáo dục. Giáo dục đại học có một vai trò đặc biệt trong vấn 

đề này: những người trẻ đến từ các quốc gia khác nhau đến Nga dễ dàng bị thu phục trước 

những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, vì họ không có kinh nghiệm lịch sử và kinh nghiệm 

sống. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là phải thấm nhuần những giá trị đích thực ở lứa 

tuổi này: chủ nghĩa nhân văn, lòng trung thành với truyền thống lịch sử của dân tộc mình, 

tôn trọng truyền thống dân tộc của các nước khác,… Tất cả những điều này hoàn toàn áp 

dụng cho các sinh viên từ Việt Nam sang Nga học tập. Việt Nam và Nga ở các giai đoạn 

phát triển khác nhau của các quốc gia này luôn gắn bó với nhau bởi sự tôn trọng sâu sắc, 

lý tưởng nhân văn chung, thể hiện ở sự giúp đỡ anh em của Liên Xô trong các thời kỳ đấu 

tranh giải phóng chống giặc Pháp và giặc Mỹ. 
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Cần lưu ý rằng trong những năm chiến tranh khó khăn, Ngôi nhà Quốc tế Ivanovo 

mang tên E.D. Stasova đã mở rộng cửa đón trẻ em từ Việt Nam, bao gồm cả trẻ mồ côi. 

Những truyền thống của tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc của chúng ta trong lĩnh 

vực nhân đạo vẫn tiếp tục cho đến thế kỷ 21. Nhưng hiện nay quá trình này đang diễn ra 

trên nền tảng của một cuộc đấu tranh tư tưởng cho giới trẻ Việt Nam và giới trẻ chúng ta. 

 Hơn 1.500 sinh viên nước ngoài đến từ hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam, 

đang theo học tại các trường đại học Ivanovo. Để phối hợp tất cả các khía cạnh liên quan 

đến việc đảm bảo tính năng động học thuật ở cấp độ chuyên nghiệp và phát triển quốc tế 

hóa giáo dục đại học, năm 2000, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại 

học tỉnh Ivanovo, Ủy ban Quan hệ Quốc tế đã được thành lập dưới sự chủ trì của Giáo sư 

N.V. Usoltseva. Hiện nay, Ủy ban bao gồm đại diện của các bộ phận phụ trách quốc tế từ 

7 trường đại học và 2 chi nhánh, làm mọi thứ để đảm bảo rằng việc lưu trú của thanh niên 

nước ngoài không chỉ gắn liền với việc học tiếng Nga mà còn với việc làm quen với truyền 

thống và văn hóa của Nga và những quốc gia có đại diện học tập tại Ivanovo. Một loạt các 

biện pháp đã được phát triển và thực hiện trong gần 20 năm, nhằm đưa học sinh hòa nhập 

vào một môi trường văn hóa và luật pháp mới, nhằm hài hòa các mối quan hệ giữa các dân 

tộc. Năm 2000, với sự hỗ trợ của Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Nước ngoài (AIS) G.A. 

Kochofy trên cơ sở Đại học quốc gia Ivanovo, chi nhánh Ivanovo của tổ chức sinh viên 

quốc tế này đã được mở. Kể từ năm 2001, Ngày Quốc tế Sinh viên được tổ chức hàng 

năm, và một hội thảo khoa học và thực tiễn «Thế giới không biên giới» được tổ chức. Từ 

năm 2013, hội nghị liên trường «Năng lượng cộng đồng» cũng đã được tổ chức trên quy 

mô tỉnh. Các sinh viên cùng nhau đón năm mới, kể cả theo lịch phương Đông, các ngày lễ 

quốc gia «Navruz», «Ngày châu Phi», Maslenitsa, Ngày hòa bình và hòa giải ở Angola, 

v.v. Câu lạc bộ di động Tình bạn Quốc tế tổ chức các bài học về hòa bình trong các trường 

học ở Ivanovo và khu vực. Sinh viên nước ngoài cũng tham gia tích cực vào các cuộc thi 

và hội nghị bên ngoài khu vực Ivanovo, bao gồm cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới do 

Đại học kinh tế-luật Matxcova tổ chức. Sinh viên Việt Nam tích cực tham gia vào cuộc 

sống sinh viên và đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Ví dụ như, sinh viên Bùi Bình Minh 

đã giành giải nhất cuộc thi quốc tế theo hình thức gián tiếp với công trình khoa học «Động 

lực học ngôn ngữ và dân tộc Nga» (thành phố Belgorod). Mới đây, một cặp vợ chồng sinh 

viên Việt Nam đã bảo vệ hai luận án Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Hóa học quốc gia 

Ivanovo. Năm 2008, chi nhánh khu vực Ivanovo của Hội Hữu nghị Nga-Việt được khai 

trương. Vì những hoạt động tích cực của các thành viên - đóng góp vào sự phát triển của 

tình hữu nghị Nga-Việt và đào tạo chuyên gia cho Việt Nam, 18 đại diện cán bộ giảng dạy 

của các trường đại học của thành phố đã được trao tặng kỷ niệm chương, huy hiệu  và 

bằng khen của Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt-Nga. 

Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, số lượng sinh viên Việt Nam vào các 

trường đại học Ivanovo có xu hướng giảm, mặc dù những người đến đây đều tỏ ra rất thích 

học và đạt kết quả học tập cao. Có vẻ như đó là do những nguyên nhân khách quan sau 

đây. Thứ nhất, tính tích cực trong hoạt động của các bộ chuyên ngành của chúng ta đã 

giảm đi: đã không còn như thời gian trước, khi mà các quốc gia hoặc nhóm quốc gia nước 

ngoài riêng lẻ có những người điều phối có trình độ trong bộ phận  tham gia tuyển dụng. 

Đặc biệt, như chúng tôi đã hiểu khi đến thăm Việt Nam, những người nộp đơn xin hạn 

ngạch học tập ở Nga được thông báo rất ít về các trường đại học của Nga, đặc biệt là các 

trường ở các tỉnh. Thứ hai, số lượng hạn ngạch giáo dục của Nga và quy mô học bổng thấp 

hơn đáng kể so với một số nước phương Tây: số lượng hạn ngạch lớn hơn nhiều lần so với 



352 
 

số lượng hạn ngạch do Nga phân bổ. Nhìn chung, ở Việt Nam có tương đối ít thông tin về 

nước Nga hiện đại, không có đủ sách giáo khoa tiếng Nga và số trường dạy tiếng Nga 

ngày càng giảm. 

Về vấn đề này, chúng tôi cho rằng các phương hướng mang tính thời sự trong việc 

giải quyết các nhiệm vụ chiến lược là: 1) tăng cường vai trò của Rossotrudnichestvo tại 

Việt Nam; 2) hỗ trợ của chính phủ trong việc quảng bá thông tin về các hoạt động giáo dục 

và quốc tế của các trường đại học khu vực trên mạng xã hội và báo chí ở Việt Nam; 3) 

tăng tính linh hoạt (khả năng thích ứng) của các chương trình giáo dục, có tính đến nhu 

cầu của công dân Việt Nam; 4) hỗ trợ toàn bộ chu trình đào tạo chuyên gia nước ngoài (từ 

bộ phận dự bị đến cao học); 5) hỗ trợ của các trường đại học trong việc tìm việc làm cho 

sinh viên nước ngoài trong thời gian học tập tại Nga. 

Chúng tôi cho rằng mình có nghĩa vụ để bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ của 

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mátxcơva đã cùng Ivanovo 

tham gia một số hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế, trong công việc của ủy ban thi cử 

nhà nước, gặp gỡ sinh viên Việt Nam, kể cả tại các sự kiện tốt nghiệp. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ủy ban trung ương của Hội hữu nghị Nga-Việt và 

cá nhân ông V.P. Buyanov đã mời các thành viên của chi nhánh chúng tôi tham dự các 

cuộc họp với đại diện chính phủ CHXHCN Việt Nam và các hội nghị của Hội hữu nghị 

Nga-Việt được tổ chức tại trường kinh tế-Luật Matxcova. 

 

 
Malygin Aleksey Aleksandrovich – Quyền Hiệu trưởng Đại học quốc gia Ivanovo (IvSU), 

tiến sĩ sư phạm, phó Giáo sư và Usoltseva Nadezhda Vasilievna – Giám đốc Viện nghiên 

cứu vật liệu nano «Đại học quốc gia Ivanovo» (IvSU), Tiến sĩ khoa học hóa học, giáo sư - 

trình bày trực tuyến tại Hội nghị 
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GIÚP ĐỠ TRONG VIỆC TỔ CHỨC KINH DOANH 

TẠI NGA, NHƯ MỘT PHẦN CỦA NGOẠI GIAO 

NHÂN DÂN. KINH DOANH TẠI NGA XÉT TRÊN GÓC 

ĐỘ VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT VỀ DI TRÚ 

 

Aisina Oksana Alekseevna – Tổng giám đốc LLC «Kế toán. Thuế. Tư vấn»; 

Morozov Igor Vladimirovich – Giám đốc phát triển của OOO «Kế hoán. Thuế. Tư vấn»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt: 

 

1. Nên mở doanh nghiệp ở Nga dưới hình thức nào; 

2. Nga có những hệ thống thuế nào và cách chọn hệ thống tối ưu cho doanh nghiệp 

của bạn; 

3. Tiếp nhận những nhân viên là những người không cư trú tại Liên bang Nga vào 

làm việc cho một công ty nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga; 

4. CFC, vấn đề chống ofsor; 

5. Vài lời về quản lý rủi ro thuế. 

 

Xin chào quý vị và các bạn! 

 

Tên tôi là Oksana Aisina, tôi là chủ sở hữu và Giám đốc điều hành của Tư vấn Thuế 

Kế toán. Công ty của tôi chuyên về các vấn đề kế toán và thuế. Chúng tôi làm việc với các 

lĩnh vực kinh doanh như lĩnh vực CNTT, xây dựng, chứng khoán và tất nhiên, hoạt động 

kinh tế đối ngoại. Nhóm của tôi và tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các cơ cấu tập 

đoàn lớn như Ngân hàng Otkritie, Đường sắt Nga, Bưu điện Nga. Chúng tôi có quan hệ 

hữu nghị và từ rất lâu với Trung tâm Kinh doanh của Hội Hữu nghị Nga-Việt. Chúng tôi 

đã cùng nhau thực hiện một số dự án mang tính thời sự. 

Chúng tôi có quan hệ kinh doanh chặt chẽ với các trường đại học kinh tế hàng đầu 

của Liên bang Nga và là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên của các trường đại học này. 

Chúng tôi lưu ý những người thực tập rằng trong mọi công việc đều có quá trình sáng tạo 

và cái chính là nhìn thấy nó, khi đó công việc sẽ không theo thói quen mà sẽ thú vị và hấp 

dẫn. 

 Chúng tôi đã rất quen thuộc với các vấn đề về kế toán và thuế của hoạt động kinh tế 

đối ngoại, xuất nhập khẩu. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm các vấn đề về chống 

ofsor, các quy tắc Công ty nước ngoài được kiểm soát, các khía cạnh của việc xác định 

người nhận thu nhập cuối cùng, v.v. 
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      Hôm nay tôi sẽ đề cập một chút về những vấn đề mà theo tôi, dường như là cấp 

bách nhất đối với tất cả những người kinh doanh ở Nga. Trên thực tế, rất khó để phân chia 

các vấn đề về thuế theo mức độ quan trọng, vì chúng đều rất quan trọng và một cách tiếp 

cận bài bản sẽ tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp và tránh được các biện pháp trừng phạt có 

thể xảy ra từ các cơ quan quản lý trong tương lai. 

 

1. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Thành lập công ty. 

 

 Có vẻ như nếu bạn có một kế hoạch kinh doanh, có tiền thì còn gì dễ dàng hơn, trả 

20 nghìn rúp và mở công ty. Nhưng nếu bạn không phân tích trước khả năng áp dụng các 

hệ thống thuế khác nhau, không nghiên cứu các ưu đãi về thuế có thể áp dụng trên lãnh thổ 

Liên bang Nga, không tính toán sẽ phải trả bao nhiêu để nuôi công ty, khi tính đến các yêu 

cầu quy định của các loại pháp nhân khác nhau thì bạn có thể bị bạn có thể sai lầm khi lựa 

chọn như vậy. 

Doanh nghiệp ở Nga có thể được mở dưới các hình thức tổ chức và pháp lý sau: 

A. Pháp nhân Nga (LLC, JSC); 

B. Chi nhánh nước ngoài (văn phòng đại diện); 

C. Tổ chức phi lợi nhuận. 

Sự lựa chọn tốt nhất là gì? Phụ thuộc vào nhiều khía cạnh, từ loại hoạt động mà bạn 

dự định thực hiện đến việc tìm hiểu chủ sở hữu (chủ sở hữu ở trạng thái nào: không cư trú 

hoặc cư trú tại Liên bang Nga, pháp nhân hoặc cá nhân). Nếu bạn đang nghĩ đến việc mở 

một cơ sở kinh doanh phụ trợ trên lãnh thổ Liên bang Nga cho một cơ sở kinh doanh hiện 

có trên lãnh thổ của các quốc gia khác, thì điều quan trọng là phải xác định các chức năng 

sẽ được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến pháp 

nhân lựa chọn. 

2. Lựa chọn hệ thống thuế nào? 

Ở Nga, tính đến năm 2020, có 6 chế độ thuế dành cho các doanh nhân và tổ chức cá 

nhân của Nga: 1 chế độ chung (OSN) và 5 chế độ đặc biệt (STS, UTII, ESKhN, PSN, 

NPD). 

Được sử dụng nhiều nhất là Hệ thống thuế cơ bản (OSN) và Hệ thống đơn giản hóa 

(STS). 

Hệ thống thuế cơ bản quy định việc nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập. Thuế 

thu nhập – thuế suất ở Nga là 20%. Một loại thuế quan trọng không kém là thuế giá trị gia 

tăng cũng là 20%. Mọi người đều biết rằng Nga có hệ thống tốt nhất để quản lý loại thuế 

này; các nhà cung cấp và người mua có thể tự động theo dõi đến 9 mắt xích. 

Hệ thống thuế đơn giản hóa (STS). Không phải ai cũng có thể cho phép mình thực 

hiện, nhưng nó sẽ giúp một doanh nghiệp mới thành lập bắt đầu khởi nghiệp, vì tỷ lệ khá 

thấp từ 15 đến 6% (ở các vùng có thể thấp hơn) và theo hệ thống như vậy, người nộp thuế 

được miễn thuế giá trị gia tăng. 

Khi tài trợ từ nước ngoài hoặc cho các giao dịch khác bằng đơn vị tiền tệ không phải 

là rúp, một công ty ở Liên bang Nga có chênh lệch tỷ giá hối đoái và do đó với hệ thống 

thuế OSN, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái này phải chịu thuế, còn theo STS, chúng 

không phải chịu thuế và đây là một trong số nhiều những khía cạnh cần được xem xét khi 

lập kế hoạch kinh doanh ở Liên bang Nga. 

3. Khi người không cư trú tại Liên bang Nga mở cơ sở kinh doanh trên lãnh thổ 

Liên bang Nga hoặc người cư trú tại Liên bang Nga sử dụng công dân nước ngoài, cần lưu 
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ý đến thủ tục thuê công dân nước ngoài. Nếu không, nó có thể gây tốn kém cho người sử 

dụng lao động. Số tiền phạt lên tới 800 nghìn rúp (hơn 10 nghìn USD một chút). Cũng có 

thể bị tạm ngừng hoạt động của công ty lên đến 90 ngày. 

Luật nào quy định việc này: việc tuyển dụng công dân nước ngoài được quy định 

chủ yếu bởi Bộ luật Lao động của Liên bang Nga. 

Trong Bộ luật Lao động của Liên bang Nga, việc thuê công dân nước ngoài được 

dành cho chương 50.1. Đây là các Điều 327.1–327.7 

Luật số 115-FZ ngày 25.07.2002 thiết lập các quy tắc pháp lý đối với việc lưu trú 

của người nước ngoài tại Liên bang Nga, bao gồm điều chỉnh hoạt động lao động (Điều 

13). 

Luật số 109-FZ ngày 18.07.2006 xác định các quy tắc đăng ký di cư của công dân 

nước ngoài và người không quốc tịch. 

Các Điều 18.15–18.19 của Bộ luật hành chính quy định trách nhiệm hành chính đối 

với việc vi phạm các quy tắc tuyển dụng công dân nước ngoài và những hạn chế trong việc 

làm của họ do luật định. 

Điều quan trọng cần nhớ là các công ty nợ thuế sẽ không được phép thuê người 

nước ngoài. 

Các quy định khác nhau để tiếp nhận nhân viên nước ngoài, tùy thuộc vào việc nhân 

viên đó có phải là chuyên gia có trình độ cao hay không; người nước ngoài đến từ quốc gia 

nào: thị thực, miễn thị thực 

Khi chấp nhận một công dân nước ngoài, điều quan trọng là phải tuân theo trình tự 

các bước. Bằng cách này bạn tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ bất cứ điều gì. 

Bước 1. Nộp đơn cho trung tâm việc làm. 

Bước 2. Xin giấy phép của Bộ Nội vụ để thu hút người nước ngoài vào làm việc. 

Bước 3. Xin giấy phép làm việc tại Nga của Bộ Nội vụ cho người nộp đơn. 

Ở Nga, có hạn ngạch cấp giấy phép làm việc cho người nước ngoài cần visa. Cho 

năm 2020, chúng được xác định theo Nghị định của Chính phủ số 1579 ngày 12 tháng 3 

năm 2019. 

Bước 4. Đăng ký visa làm việc cho người nước ngoài. 

Trong suốt thời gian làm việc của mình ở Nga, một người nước ngoài phải có bảo 

hiểm y tế. Có thể tự mình làm hoặc nhà tuyển dụng làm. 

Quan trọng! 

 Hợp đồng lao động được lập ra để bảo vệ lợi ích của cả hai bên. Hợp đồng không 

chỉ mang lại cho người sử dụng lao động những đảm bảo nhất định mà còn áp đặt trách 

nhiệm cho chủ lao động. Ai được báo trước người đó sẽ được bảo vệ. 

Bước 5. Làm quen với các quy định của địa phương (LNA) và ký hợp đồng lao 

động. 

Đối với các chuyên gia nước ngoài có trình độ cao (HQS), có giới hạn mức lương 

thấp nhất. Đối với hầu hết các chuyên gia, con số này là 167.000 rúp một tháng (Điều 13.2 

của Luật số 115-FZ) (khoảng 2.000 đô la). Nhưng thủ tục xin giấy phép lao động đơn giản 

hơn rất nhiều. 

Chuyên gia nước ngoài có trình độ cao cũng phải có giấy phép làm việc ở Nga, trả 

phí thông thường là 3.500 rúp (khoảng 40 đô la). 

3. Các vấn đề về chống ofsor hóa và giao dịch xuyên biên giới hiện đang rất thời sự 

trong toàn bộ cộng đồng thế giới. Mỗi quốc gia coi đó là nhiệm vụ và mục tiêu của mình là 

xác định nguồn thực tế chi trả thu nhập. Cụ thể là xác định vị trí của nguồn này (ở nước 
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nào). Các cơ quan lập pháp cũng không chịu ngồi yên và liên tục đưa ra một số sửa đổi đối 

với luật chơi. Sự xuất hiện của một số lượng lớn các khu vực ofsor khiến họ buộc phải thắt 

chặt các quy định và đôi khi chúng ta phải đối mặt với sự mất cân bằng về yêu cầu của các 

cơ quan quản lý và lòng vị tha của doanh nghiệp. Sự hiểu lầm dẫn đến các tình huống gây 

tranh cãi và ở đây điều quan trọng là phải xem bức tranh phía trước, dựa trên sự đọc hiểu 

chuyên nghiệp về các chỉ tiêu và kinh nghiệm của các chuyên gia có trình độ. Điều quan 

trọng là phải chú ý đến người nhận thực tể thu nhập, để lập tất cả các tài liệu cần thiết một 

cách kịp thời, hơn nữa là vì ở Nga, các cơ quan thuế rất nghiêm ngặt trong việc lập hồ sơ. 

Nếu có các công ty nước ngoài được kiểm soát, điều quan trọng là phải nhớ nộp hồ sơ phù 

hợp kịp thời. 

Nếu không cung cấp báo cáo về  công ty nước ngoài được kiểm soát tại Nga thì sẽ 

bị phạt: 

1. Có nhiệm vụ thông báo cho cơ quan thuế Liên bang Nga về việc tổ chức nước 

ngoài tham gia với tỷ lệ sở hữu trên 10%. Trong trường hợp không thông báo - phạt 50 

nghìn rúp. (khoảng 600 USD) 

2. Hàng năm nộp thông báo về lợi nhuận của Công ty nước ngoài được kiểm soát 

trước ngày 20 tháng 3 kèm theo báo cáo thuế. Trong trường hợp không thông báo - phạt 

100 nghìn rúp. (1.150 USD). 

3. Đồng thời, việc không cung cấp thông báo về công ty có yếu tố nước ngoài bị 

kiểm soát trong thời hạn quy định hoặc cung cấp thông báo có chứa thông tin không chính 

xác sẽ bị phạt 100 nghìn rúp. (1.150 USD) cho mỗi công ty nước ngoài bị kiểm soát không 

được báo cáo hoặc thông tin không chính xác. 

Có lẽ, nếu tính sang đô la, số tiền phạt trông có vẻ không quá cao do tỷ giá rúp / đô 

la cao, nhưng thứ nhất, tiền phạt thường được sửa đổi theo hướng tăng lên, và thứ hai, 

không có đồng tiền nào đáng để mất như vậy. Và đằng sau số tiền phạt thông thường, có 

thể có những biện pháp cứng rắn hơn, có thể bao gồm cả trách nhiệm hình sự. 

 Và đây chính xác là những gì tôi muốn nói trong phần kết luận. Việc đếm lãi luôn 

dễ chịu hơn lỗ. Và việc tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mà bạn biết trước luôn dễ dàng 

hơn so với khi mọi thứ đã kết thúc và có rất ít điều có thể sửa chữa được. 

Ở Nga có câu: "Rủi ro là một việc cao cả", tức là do rủi ro, một cái gì đó tốt (có ích) 

có thể xuất hiện (sinh ra). Nhưng để điều này xảy ra, rủi ro phải hợp lý và thậm chí có thể 

kiểm soát được. Và chúng ta có thể và phải quản lý rủi ro, ít nhất là rủi ro về thuế một 

cách chính xác. 

Trong thế giới công nghệ ngày nay, quản lý rủi ro về thuế không có nghĩa là có một 

đội ngũ lớn hay nhỏ những nhân viên trả lương cao cố định. Đó có thể là một dịch vụ điểm 

«ở cổng vào» doanh nghiệp, để hiểu cách tổ chức nó tốt hơn, đó là việc xây dựng và thực 

hiện các tiêu chuẩn về tài liệu, lập bản đồ rủi ro, giám sát pháp luật và áp dụng các phương 

pháp quản lý khác. 

Điều thuận lợi nhất dường như là một thỏa thuận với một công ty chuyên trách sẽ 

giám sát tất cả những điểm này và thông báo cho bạn. Nếu công việc này được thực hiện 

bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thì kết quả có thể đạt được một cách nhanh 

chóng và hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực và thời gian kinh doanh. 

 Đến đây, tôi muốn kết thúc bài phát biểu của mình, cảm ơn sự quan tâm của bạn và 

chúc bạn thành công trong tất cả những nỗ lực của mình. Hãy luôn liên hệ với chúng tôi, 

chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn trong các vấn đề hỗ trợ về thuế, quan hệ với cơ quan thuế 
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của Nga, loại bỏ và phân tích rủi ro, chúng tôi sẽ giúp bạn trong việc tổ chức hoạt động 

kinh doanh của mình. 

Và tôi muốn các bạn chú ý đến thực tế là không có nhiều chuyên gia ở Nga am hiểu 

sâu sắc về chủ đề  thuế xuyên biên giới. Đó chính xác là Big4, mà dịch vụ của các công ty 

này rất đắt, và một số công ty nhỏ hơn, bao gồm cả chúng tôi. Nhưng không chắc bạn sẽ 

tìm được một nhân viên kế toán hiểu điều này, rất có thể người hiểu được điều đó đã và 

đang làm việc trong một nhóm tuyệt vời, như của chúng tôi. 

 

 
Aisina Oksana Alekseevna – Tổng giám đốc LLC «Kế toán. Thuế. Tư vấn», Morozov Igor 

Vladimirovich – Giám đốc phát triển của LLC «Kế toán. Thuế. Tư vấn» đàm thoại với ông 

Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác Nga-Việt «Truyền thống và hữu nghị» tại Hội nghị 
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SỨC MẠNH MỀM CỦA NGOẠI GIAO CỰU CHIẾN BINH 

 

Kolesnik Nikolay Nikolaevich – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch tổ chức xã hội toàn Nga của các 

cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam 

 

 
 

Trong 19 Hội đồng liên hợp Cựu chiến binh của Ủy ban Matxcơva mà tôi làm chủ 

tịch kể từ năm 2019, có 4 tổ chức sơ cấp: Hội đồng Cựu chiến binh trong Chiến tranh ở Ai 

Cập, Hội đồng Cựu chiến binh ở Hàn Quốc 1950–1953, Hội đồng Cựu chiến binh của các 

chiến binh quốc tế Cuba và Tổ chức công liên khu vực Cựu chiến binh chiến tranh Việt 

Nam, gồm 230 thành viên với 8 chi nhánh khu vực. Tổng cộng, có hơn 700 người trong 

các tổ chức sơ cấp. Cựu chiến binh của các tổ chức sơ cấp duy trì mối quan hệ chặt chẽ với 

các tổ chức cựu chiến binh, xã hội và nhà nước của các quốc gia mà chúng tôi đã hỗ trợ 

quốc tế trong cuộc đấu tranh giành độc lập trong những thời gian khác nhau. 

Vào tháng 1 năm 2020, một cuộc họp thường niên của các cựu chiến binh trong 

cuộc chiến tại Ai Cập đã được tổ chức với sự tham gia của các tùy viên quân sự của Cộng 

hòa Ả Rập Ai Cập và các cựu chiến binh của Cộng hòa Belarus. Các cựu chiến binh đang 

tích cực làm việc tại các trường được tài trợ №1925, 1591, 1200 và 1927 ở quận 

Novokosino, Moscow (VAO). 

Theo đề nghị của Hội đồng Cựu chiến binh Chiến tranh ở Ai Cập (SVE) và tổ chức 

cựu chiến binh địa phương, Bảo tàng Quân sự của trường học số 1591 được tài trợ ở 

Novokosino được đặt theo tên của Anh hùng Liên Xô Konstantin Ilyich Popov, người đã 

từng là Chủ tịch thường trực của SVE trong hơn 20 năm. 

Các cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên tại trường số 170 (phố Volgina) đã thành 

lập Bảo tàng Chiến tranh Triều Tiên và công việc đang được tiến hành để đặt tên Bảo tàng 

này theo tên Anh hùng Liên Xô, Đại tướng Sergei Makarovich Kramarenko, người nhiều 

năm là Chủ tịch Hội đồng Cựu chiến binh và là người khởi xướng việc thành lập bảo tàng 

này. 

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, tại Ủy ban Cựu chiến binh Matxcova, chúng tôi đã 

tổ chức một sự kiện trọng thể dành riêng cho Ngày Chiến sĩ Quốc tế. 

Các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam đã tham gia một sự kiện trang trọng 

dành riêng cho Ngày Bảo vệ Tổ quốc tại Trường Pushkin số 1500 ở quận trung tâm. 

• Tôi nhấn mạnh rằng cả ở Việt Nam và các nước khác, những người lính quốc tế 

của Liên Xô đã bảo vệ lợi ích của Tổ quốc chúng ta, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. 
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• Cùng với Chủ tịch Hội đồng Liên hợp Chiến binh Afghanistan-Quốc tế Popov 

Dmitry Igorevich, chuẩn bị im và phát hành 7 tạp hồi ký của 50 chiến sĩ quốc tế «Những 

người bảo vệ đất nước ngoài Tổ quốc». Buổi giới thiệu sách đã diễn ra vào ngày 

26/02/2020. 

• Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, 55 năm thành lập 

nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam và Ngày Chiến thắng tại Hà Nội, cuốn 

sách hồi ký của các cựu chiến binh Việt Nam «Những người con Liên Xô trong khói lửa 

chiến tranh Việt Nam» đã được xuất bản bằng tiếng Việt. 

• Theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch tổ chức xã hội toàn Nga của các cựu chiến 

binh trong Chiến tranh Việt Nam gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tưởng nhớ một số chuyên gia quân sự Liên Xô đã hy sinh 

tại Việt Nam tại Khu tưởng niệm ở Cam Ranh, cũng như tưởng nhớ 5 chiến sĩ tình nguyện 

Việt Nam bảo vệ Mátxcơva năm 1941 – tại Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang 

Nga, trong Bảo tàng Lực lượng Phòng không và trong Phòng trưng bày các Anh hùng của 

Nhà thờ chính của Lực lượng Vũ trang Nga. 

• Tưởng nhớ một nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc vào những năm 1972–1975 là trưởng 

nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam, thượng tướng Anatoly Ivanovich 

Khiupenen: Vào ngày 25 tháng 7 năm 2020, một lễ trưng bày dành riêng cho ông, bao 

gồm hai khán đài, đã được khai mạc tại Bảo tàng Lực lượng Phòng không và vào ngày 4 

tháng 8, lễ khánh thành tượng đài trọng thể tại mộ của ông trong Nghĩa trang Quân đội 

Liên bang ở Mytishchi đã diễn ra. Lễ khai mạc có sự tham dự của Phó Tổng Tư lệnh Lực 

lượng Phòng không Vũ trụ Nga – Tư lệnh Quân chủng Phòng không và Tên lửa, Trung 

tướng Yuri Nikolayevich Grekhov, Tư lệnh Quân chủng Phòng không và Tên lửa 1, Tùy 

viên Quân sự Việt Nam Đại tá Trần Tiến Phương, các cựu chiến binh Quân chủng Phòng 

không, các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. 

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, trong không khí trang nghiêm, đã tiến hành lễ đặt phiến 

đá tại khu vực sẽ xây dựng Tượng đài Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam, một nhà hoạt 

động nhà nước và xã hội kiệt xuất tầm cỡ thế giới, Đồng chí Hồ Chí Minh, sẽ được dựng 

lên tại Xanh Pê-téc-bua nhờ sự chủ động và kiên trì của Chủ tịch  Chi nhánh Liên bang. tổ 

chức xã hội của các cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, Đại tá Alexey Ivanovich 

Skreblyukov, và sự ủng hộ của Chính phủ St.Petersburg đối với sáng kiến của các cựu 

chiến binh. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước 

CHXHCN Việt Nam. Ngô Đức Mạnh, đại diện chính quyền St.Petersburg và Đại tá 

Skreblyukov A.I. Đây là một trong những Chiến thắng chung của chúng ta! 

Đây chỉ là một vài ví dụ về hoạt động ngoại giao kỳ cựu trong thời gian đầy thử 

thách này. 

Tại Hội nghị toàn thể của Liên minh Cựu chiến binh Nga «Về hợp tác quốc tế của 

các tổ chức cựu chiến binh» được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, tôi đã đề xuất 

dựng ở Mátxcơva một tượng đài (bia tưởng niệm) những người bảo vệ Mátxcơva cho 

những người lính chống phát xít thuộc trung đoàn quốc tế thuộc lữ đoàn mô tô Cơ giới 

Đặc biệt (OMSDON),những người đã chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân trong Chiến 

tranh Vệ quốc Vĩ đại. 

Đại diện của 15 quốc gia tham chiến như một phần của trung đoàn quốc tế 

OMSDON: người Tây Ban Nha, người Bulgaria, người Hungary, người Việt Nam, người 

Séc, người Slovakia, người Ba Lan, người Áo, người Nam Tư, người Hy Lạp, người Ý, 

người Đức, người Pháp, người Phần Lan. Danh sách này có thể không đầy đủ. 
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Tấm bia tưởng niệm sẽ phù hợp một cách hữu cơ với đài tưởng niệm như một phần 

của đài tưởng niệm các chiến sĩ quốc tế đã ngã xuống tại Công viên Chiến thắng trên 

Poklonnaya Gora, được dựng vào năm 2004 và hoàn toàn phù hợp với Quyết định của 

Chính phủ Liên bang Nga số 2121-r ngày 18 tháng 11 năm 2013 về sự tưởng nhớ tên tuổi 

của các chiến sĩ Liên Xô, Nga đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột vũ 

trang ở nước ngoài. 

Tôi không nghi ngờ gì rằng phản ứng bất đối xứng như vậy của Nga đối với tư 

tưởng chống Nga của phương Tây sẽ gây ra tiếng vang chính trị tích cực trên thế giới, giúp 

nâng cao uy tín quốc tế của Nga, phát triển hơn nữa ngoại giao nhân dân, tăng cường quan 

hệ quốc tế của các tổ chức cựu chiến binh và chống phát xít, đồng thời sẽ góp phần nâng 

cao giáo dục quân sự- yêu nước và quốc tế cho thanh niên chúng ta. Tiếc rằng, Tướng 

quân đội Mikhail Alekseevich Moiseev, Chủ tịch Liên minh Cựu chiến binh Nga, đã 

không ủng hộ đề xuất này, có lẽ vì vấn đề này cần được giải quyết trong Chính phủ 

Matxcova, và sẽ gặp khó khăn. 

Và quan trọng nhất, trong 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước chúng ta đã 

tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú về hợp tác chặt chẽ ở nhiều cấp độ. Các mối 

quan hệ và kết nối cá nhân tuyệt vời đã phát triển giữa hàng nghìn chuyên gia dân sự và 

quân sự, giáo viên và nhà khoa học, nếu không sử dụng sẽ quá lãng phí cho cả Nga và Việt 

Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng việc mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nga 

và Việt Nam sẽ mang lại kết quả thiết thực trong tương lai gần. 

Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể các chuyên gia quân sự Liên Xô cũ – các cựu 

chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam, tôi xin gửi tới các cựu chiến binh Việt Nam lời 

chào nồng ấm quân nhân và lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và thành công trong công tác 

ngoại giao cựu chiến binh. 
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50 NĂM HỢP TÁC GIỮA HỘI HỮU NGHỊ VÙNG 

PRIMORYE VỚI VIỆT NAM 

VÀ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Sokolovsky Alexander Yakubovich – Lãnh đạo Hội hữu nghị vùng Primorye với Việt Nam, 

Giáo sư Đại học Liên bang Viễn Đông 

 

 
 

Kính thưa ông Vladimir Petrovich – Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Ban tổ chức 

Hội nghị và các đại biểu Nga và Việt Nam, xin chào tất cả các bạn! 

Trước hết, tôi muốn gửi tới các bạn lời chào nồng nhiệt từ các nhà ngoại giao nhân 

dân của Vladivostok, thủ phủ của khu vực Liên bang Viễn Đông, có lẽ là khu vực gần nhất 

của Nga với Việt Nam cả về địa lý và lịch sử. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến những 

người bạn Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

(từ năm 1976, là nước CHXHCNVN) và chúc nhân dân Việt Nam anh em thành công 

trong sự nghiệp tiếp tục phát triển và thịnh vượng! 

Ngày 19 tháng 11 năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị 

Vùng Primorye với Việt Nam – một tổ chức xã hội là kế thừa hợp pháp của Hội hữu nghị 

Xô-Việt thành phố Vladivostok, được thành lập vào ngày 19 tháng 11 năm 1971 theo sáng 

kiến của các thủy thủ Công ty vận tải Viễn Đông (DVMP), những người làm việc tại cảng 

thương mại Vladivostok, công nhân của  nhà máy Viễn Đông, các nhà khoa học và cán bộ 

của chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, các bác sĩ, ngư dân, thợ 

xây dựng và sinh viên. Hội này được thành lập trong thời kỳ khó khăn của Việt Nam trong 

cuộc xâm lược của Mỹ với mục đích dành sự giúp đỡ và hỗ trợ thực sự cho những người 

dân Việt Nam đang gặp khó khăn. Chính vào thời điểm này, những người lao động ở 

Vladivostok và các thành phố khác của Primorsk, cùng với toàn thể nhân dân Liên Xô, đã 

chung tay giúp đỡ Việt Nam. Các thủy thủ đoàn của các tàu Viễn Đông Turkestan, Izhma, 

Grisha Akopyan, Pereslavl Zalessky, Zeya, Marat Kazey đã đặt «Cầu hữu nghị» giữa 

Vladivostok và Hải Phòng – một đường biển dài 3.000 dặm, dọc theo đó chở đến Việt 

Nam hàng hóa mà đất nước này cần rất nhiều. 3/4 số hàng này, khi đó được gửi từ Liên 

Xô, được vận chuyển bằng chính các tàu này. Và tên tuổi của họ đã được ghi vào Sách 

vinh danh tại cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam – thành phố Hải Phòng. Ký ức về thợ cơ 
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khí của tàu «Turkestan» Nikolai Rybachuk, thuyền trưởng của tàu"Grisha Akopyan" Yuri 

Zotov, thợ lặn của tàu cứu hộ «Argus» Yuri Terekhov,những người đã hy sinh khi thực 

hiện nhiệm vụ quốc tế, được tôn vinh thiêng liêng ở đây. Chính phủ của cả hai nước đều 

đánh giá cao chiến công của các thủy thủ và công nhân tàu Viễn Đông, và đã trao tặng 

huân chương và huân chương cho hơn ba trăm người. Tháng 4 năm 1968, Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền của VNDCCH tại Liên Xô, đồng chí Nguyễn Thọ Chân thay mặt chính 

phủ Việt Nam đã trao tặng thành phố Vladivostok một lá cờ kỷ niệm với dòng chữ «Tình 

hữu nghị Việt-Xô muôn năm». 

Trong những ngày nắng nóng của tháng 7 năm 1971, lần đầu tiên Vladivostok tiếp 

một đoàn đại biểu Đảng từ Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Văn Hùng một đồng chí cán bộ 

thành ủy Đảng lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn (từ năm 1951 đến năm 1976 Đảng 

cộng sản Việt Nam được gọi tên như vậy). Trong mười ngày, những người Hải Phòng đã 

làm quen với thành phố của chúng tôi, với công việc của cảng thương mại đường biển, với 

nhà máy Viễn Đông, các doanh nghiệp ngành cá và ngành xây dựng. 

 Chuyến thăm đáp lại tới Hải Phòng của đoàn chúng tôi đúng vào dịp kỷ niệm 26 

năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nó diễn ra vào mùa thu cùng năm 

1971. Các thành viên của phái đoàn Vladivostok hoàn toàn bị thuyết phục về mong muốn 

thiết lập quan hệ hữu nghị lâu dài của người dân Hải Phòng với thành phố của chúng tôi. 

Những chuyến thăm đáng nhớ này đã trở thành một loại hoạt động chính thức công nhận 

mối quan hệ bền chặt giữa hai thành phố, vốn đã hình thành rõ nét vào đầu những năm 70. 

Có thể coi là Vladivostok và Hải Phòng đã là thành phố kết nghĩa anh em kể từ thời điểm 

đó. 

Người dân thành phố Vladivostok trên thực tế đã có mối quan hệ tốt đẹp với Hải 

Phòng và Hội hữu nghị Việt-Nga TP Hải Phòng từ rất lâu – từ giữa những năm 1950, khi 

nhân dân Việt Nam vừa thoát khỏi ách thực dân Pháp. Khi đó, con tàu đầu tiên từ 

Vladivostok, tàu hơi nước General Panfilov, vào ngày 1 tháng 9 năm 1955, tức là cách đây 

65 năm, đã neo đậu tại cảng Hải Phòng, vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa kinh tế quốc 

gia quan trọng nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi biết tin tàu từ Vladivostok chở hàng viện 

trợ vào Hải Phòng, Người đã từ Hà Nội đến cảng Hải Phòng, bước lên tàu Liên Xô và nói 

chuyện rất lâu với các thủy thủ của chúng tôi, hỏi về Vladivostok, nơi Người đã hơn một 

lần đến và yêu mến, gọi đó là thành phố đã cứu mình. Sự thật này đã được Viktor 

Mikhailovich Miskov, thuyền trưởng tàu biển, cựu lãnh đạo DVMP và Lev Stepanovich 

Panteleimonov, người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam trên con tàu Stepan 

Razin vào mùa hè năm 1957, kể lại nhiều lần. 

Nhiều người dân ở Vladivostok và Hải Phòng đều biết rằng trong những năm 1920 

và 1930 của thế kỷ trước, lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh, đã nhiều lần đến 

thăm Vladivostok. Một tấm bảng tưởng niệm trên tòa nhà của Nhà ga xe lửa và tượng đài 

vị chủ tịch đầu tiên của VNDCCH tại một trong những quảng trường đẹp như tranh vẽ của 

thành phố nhắc nhở về điều này. Tượng đài này được đặt hàng từ nhà điêu khắc địa 

phương Chagodaev và được xây dựng cách đây hai năm với kinh phí của một công dân 

Hải Phòng nổi tiếng ở thành phố chúng tôi – người đứng đầu Hội người Việt Nam tại 

Primorsk, người đồng chí đáng kính của chúng tôi là Đỗ Quốc Việt. Anh ấy đã tạo cảnh 

quan cho quảng trường này, kê những chiếc ghế dài và trải những bồn hoa. Và bây giờ 

những người dân Vladivostok luôn biết ơn được nghỉ ngơi thoải mái tại đây và bày tỏ lòng 

thành kính tưởng nhớ và tôn kính sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Cần phải 

nói rằng hiện nay hầu hết cộng đồng người Việt  ở Vladivostok là người Hải Phòng. Do 
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đó, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh rằng việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố 

trên thực tế không phải là một hành động xa vời của các nhà lãnh đạo của hai thành phố, 

mà là sự tiếp nối tự nhiên của tình bạn thực sự chứ không phải trên giấy tờ, vốn đã được 

thử thách trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó bắt đầu và củng cố không phải bởi 

những âm thanh hào hùng của các cuộc tuần hành và quốc ca, mà là trong điều kiện khắc 

nghiệt của những ngày chiến tranh, tiếng nổ của bom và những âm thanh xé lòng của máy 

bay Mỹ đang ngụp lặn bầu trời. 

Kể từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, ngày càng có nhiều bộ phận công chúng 

của cả hai thành phố tham gia vào quỹ đạo của quan hệ Xô-Việt. Điều này phần lớn được 

tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc thành lập chi hội Vladivostok của Hội hữu nghị Xô-Việt. 

(Tiện đây xin nói rằng, Hội Hữu nghị Việt-Xô tại Hải Phòng được thành lập sớm hơn 

nhiều, 5 năm sau khi Liên Xô và VNDCCH thiết lập quan hệ ngoại giao – vào mùa hè năm 

1955). 

Đáng chú ý là hội nghị thành lập chi nhánh Hội hữu nghị Xô-Việt tại Vladivostok  

được tổ chức vào hôm trước khi diễn ra sự kiện toàn Liên bang – đoàn kết với nhân dân 

Việt Nam đang chiến đấu – cử tàu Pionerskaya Pravda từ Vladivostok đến VNDCCH với 

một lượng quà cho trẻ em, thanh niên và công nhân Việt Nam. 

Cần phải nói rằng, quá trình hình thành những nền tảng hợp tác vững chắc, những 

phương thức thực sự để phát triển quan hệ toàn diện giữa Vladivostok và Hải Phòng 

không chỉ diễn ra suôn sẻ mà thường xuyên bị chậm lại. Điều này là do sự tập trung quá 

mức của các quan hệ quốc tế. Thậm chí còn có một giới hạn cho các chuyến thăm hàng 

năm, mà không thể vượt quá. Những người thủy thủ Viễn Đông của chúng tôi đã giúp đỡ 

trong tình huống này, họ đã thực hiện hơn 1500 chuyến tàu ghé vào 10 cảng ở Việt Nam, 

bao gồm cả Hải Phòng, chỉ trong giai đoạn từ 1980 đến 1987. Họ tổ chức các cuộc triển 

lãm tranh vẽ của trẻ em, vệ sinh ngày thứ Bảy, dạ hội buổi tối tình bạn, gặp gỡ và gửi thư. 

Ngư dân và các nhà khoa học của hai nước đã hợp tác thành công. Kể từ năm 1977, trẻ em 

Việt Nam thường xuyên nghỉ ngơi trong các trại thiếu nhi của chúng tôi. 

Mối quan hệ kinh tế và thương mại ngày càng sâu sắc. Ví dụ như, nhân viên của 

Vladivostok GUM (bách hoa tổng hợp) trên cơ sở giao dịch phi tiền tệ đã thực hiện trao 

đổi hàng hóa với cửa hàng bách hóa Hải Phòng. Các thiết bị điện, đồ gia dụng và vải được 

chuyển từ Vladivostok. Thảm, gốm sứ, đay, tre, nứa, ống hút, đồ trang sức và đồ lưu niệm 

đến từ Hải Phòng. 

Bây giờ cả chúng ta và Việt Nam đang sống trong một thời đại khác. Tại Việt Nam 

đã không có chiến tranh trong 45 năm. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng chỉ đạo 

và chèo lái đất nước. Ở nước ta, Đảng cộng sản và hệ tư tưởng cộng sản đã không còn 

thống trị trong xã hội. Tuy nhiên, sự tương tác và tình hữu nghị với Việt Nam, và đối với 

chúng tôi, những người Viễn Đông, với người dân Hải Phòng và Hội Hữu nghị Việt-Nga, 

năm nay đã 65 tuổi, vẫn chưa bị mất đi. 

Trường Đại học Hàng hải mang tên  Nevelskoy tiếp tục hợp tác tích cực với Trường 

Hàng hải Hải Phòng, đào tạo học sinh, sinh viên sĩ quan Việt Nam. Tổ chức sơ cấp của 

Hội Hữu nghị Việt-Nga đã được tái hiện tại đây. Tàu đào tạo của trường đại học hàng hải 

«Nadezhda» này thường xuyên cập cảng Hải Phòng và tổ chức các cuộc gặp gỡ với đối tác 

hàng hải. 

Trong thời hiện đại, nhiệm vụ của các hội hữu nghị đã mở rộng và mang tính nhân 

văn hơn. Nhờ sự nỗ lực của cả hai Hội, Vladivostok đã tổ chức buổi biểu diễn của ca sĩ nổi 

tiếng Việt Nam Nya Phương và Nhà hát Hải Phòng, do bà Mai đại biểu quốc hội làm 
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Giám đốc, cũng như triển lãm của nghệ sĩ ảnh nổi tiếng Hải Phòng, người tham gia và đoạt 

giải nhiều triển lãm ảnh, trong đó có quốc tế – Phạm Vũ Dũng... 

Cả hai xã hội của chúng ta đều rất coi trọng việc giao lưu thanh niên. Không có gì lạ 

khi các công dân trẻ Việt Nam đến thăm Trại thiếu nhi toàn Nga «Đại dương» trong kỳ 

nghỉ. 

Một sự kiện lớn trong đời sống văn hóa của Hải Phòng là sự tham gia của Đoàn đại 

biểu Hội Hữu nghị Primorye với Việt Nam trong Festival quốc tế Đồng bằng sông Hồng 

năm 2013. Trong Festival này có sự tham gia của các nhóm nghệ thuật từ 20 quốc gia. 

Đoàn Nga gồm các đội sáng tạo của Cung Sáng tạo Trẻ em ở Vladivostok, trong đó có đại 

diện của dàn hợp xướng Kamerton (giám đốc nghệ thuật - Người làm văn hóa danh dự 

Natalya Lifanova) và nhóm múa Plyasunya (giám đốc nghệ thuật – Yulia Gorbunova). 

Ngoài ra, phái đoàn còn có các nhà ngoại giao trẻ – sinh viên FEFU – Marina Lytkina 

Irina Zryutina, Ekaterina Burnashova, và những nghệ sĩ trẻ đến từ Vladivostok đã biểu 

diễn xuất sắc tại buổi hòa nhạc tại nhà hát «Tháng 8» thành phố Hải Phòng và tham gia 

buổi hòa nhạc ngoài trời hoành tráng. Họ biểu diễn các ca khúc bằng tiếng Nga và tiếng 

Việt: «Kalinka», «Vladivostok – Hải Phòng», «Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng», «Bài ca 

về Vladivostok» do bà Lê Thị Minh – phu nhân của nguyên Tổng lãnh sự nước CHXHCN 

Việt Nam tại Vladivostok Vũ Dương Huân. Các điệu múa dân gian Nga và múa Cung đình 

Việt Nam «Cung Đình» do nhóm múa «Vũ công» và chị Lê Thị Minh dàn dựng đã được 

khán giả Hải Phòng đón nhận nồng nhiệt. Ông Dương Anh Điền thị trưởng thành phố Hải 

Phòng cũng là chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga thành phố tiếp Đoàn đại biểu Vladivostok 

gồm 32 người. 

Người dân thành phố Primorye đã quen với việc vào mùa xuân ở Vladivostok và các 

thành phố khác đều tổ chức Ngày Việt Nam, nhân ngày giải phóng miền Nam Việt Nam 

và ngày sinh của Chủ tịch đầu tiên của nước VNDCCH Hồ Chí Minh. Chúng tôi cố gắng 

thu hút vào công việc này không chỉ các cựu chiến binh, mà cả những người trẻ tuổi, 

không chỉ thanh niên Nga, mà cả Việt Nam. Không có sự kiện nào do Hội hữu nghị 

Primorsk tổ chức mà không có sự tham gia của các nhà ngoại giao trẻ. Hầu hết họ là sinh 

viên Đại học Viễn Đông (FEFU) nghiên cứu Việt Nam, tiếng Việt  và sinh viên Việt Nam 

học tại FEFU, cũng như học viên và sinh viên của Đại học MGU mang tên G.I. 

Nevelskoy, cũng như học sinh các trường trung học, trung học cơ sở và cao đẳng. Các cựu 

binh của Hạm đội Thái Bình Dương và DVMP  thường nói chuyện, phát biểu với họ. Tôi 

nhớ như in cuộc gặp gỡ của sinh viên FEFU với Đại tá đã nghỉ hưu Mikhail Trofimovich 

Kozub – người trực tiếp tham gia các trận đánh với giặc Mỹ giải phóng Việt Nam. Năm 

nay ông đã bước sang tuổi 92. Nhưng ông ấy vui vẻ và không từ chối gặp gỡ những người 

trẻ tuổi, kể cho họ nghe về những sự kiện mà ông ấy đã tham gia. Những cuộc trò chuyện 

của ông ấy mang một giá trị giáo dục lớn lao mà hiện nay rất cần thiết. 

Cuộc mít tinh thanh niên toàn thành phố diễn ra hàng năm tại khách sạn Versailles 

vào đúng dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có ý nghĩa giáo dục rất quan trọng. 

Các sinh viên Nga và Việt Nam cùng với các cựu chiến binh của DVMP, Hạm đội Thái 

Bình Dương tỏ lòng thành kính với Chủ tịch đầu tiên của nước VNDCCH Hồ Chí Minh, 

đặt hoa lên chân dung của Người và đọc những bài thơ của Người trong tập «Nhật ký 

trong tù». Một trong những cuộc mít tinh này có sự tham dự của một phái đoàn Việt Nam 

đến Vladivostok cách đây hai năm để tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thái Bình Dương 

lần thứ XXIII, PITE(Pacific International Toururism Expo) họ đã hát những bài hát tiếng 
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Việt và tiếng Nga, và đặc biệt là bài hát nổi tiếng «Qua thung lũng và những ngọn đồi có 

một sư đoàn tiến lên phía trước» mà Chủ tịch Hồ Chí Minh biết và rất thích hát. 

Để kết luận, tôi muốn nói như sau. Hoạt động tích cực của Hội Hữu nghị Vùng lãnh 

thổ Primorye với Việt Nam tại một trong những trung tâm triển vọng nhất của khu vực 

Liên bang Viễn Đông là bằng chứng cho thấy chính sách ngoại giao nhân dân của chúng ta 

đã và đang thấy tiềm năng đáng kể để củng cố và tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn 

diện và tình hữu nghị anh em của Vladivostok, thủ phủ của Khu vực Liên bang Viễn Đông 

với người anh em kết nghĩa lịch sử Việt Nam, và cụ thể là với Hải Phòng. 

Nhân đây, về việc kết nghĩa. Ở trên, tôi đã kể về sự kết nghĩa thực tế của 

Vladivostok và Hải Phòng, có thể nói, sự kết nghĩa trên thực tế. 

Tuy nhiên, đối với sự hợp nhất về mặt pháp lý của mối quan hệ kết nghĩa này, có thể 

nói như vậy – thật kỳ lạ, nó vẫn chưa tồn tại. Vào thời Xô Viết, như bạn biết, người ta tin 

rằng nếu Đảng nói, thì mọi chuyện sẽ như vậy. Nhưng không có văn bản pháp lý – không 

có thỏa thuận về việc kết nghĩa giữa hai thành phố. Cho dù chúng tôi đã nêu vấn đề này 

với chính quyền thành phố như thế nào, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời, các 

thỏa thuận kết nghĩa đã được ký kết với San Diego của Mỹ, Cebu của Philippines, mà 

Vladivostok chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào và với thành phố Ecuador 

vẫn chưa được biết đến. Tôi sẽ nói thêm, ngay cả khi diễn ra lễ khánh thành trọng thể 

tượng đài Hồ Chí Minh (do chính quyền thành phố tổ chức), thì Trưởng đoàn Hải Phòng - 

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga TP Hải Phòng, người bạn thân thiết Dương Anh Điền, 

hay đại diện Hội vùng Primorye hữu nghị với Việt Nam cũng không được phát biểu. Cũng 

còn may là họ đã cho anh Đỗ Quốc Việt, người bằng tiền của mình và tiền của người cộng 

đồng người Việt đã dựng tượng đài cho người đồng hương vĩ đại của mình. 

Bây giờ ở Vladivostok, không cách xa khách sạn lịch sử «Versailles», nơi Hồ Chí 

Minh ở, quảng trường của hai thành phố kết nghĩa của Vladivostok đang được tái thiết. 

Vòm thành phố kết nghĩa Hải Phòng vẫn chưa có. Tôi rất đề nghị các đại biểu tham dự hội 

nghị này ủng hộ lời kêu gọi của Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Vùng Primorsky với Việt Nam 

đến người đứng đầu thành phố Vladivostok, Oleg Vladimirovich Gumenyuk, nhằm khôi 

phục lại công bằng lịch sử và cuối cùng ký kết Thỏa thuận kết nghĩa giữa thành phố 

Vladivostok và thành phố Hải Phòng và thêm vào đôi vòm cầu trên quảng trường – cổng 

vòm của thành phố Việt Nam mà người dân của Vladivostok có lịch sử gắn bó lâu đời và 

trên thực tế là có quan hệ kết nghĩa. 

Cảm ơn sự chú ý của các bạn! 
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VAI TRÒ CỦA NHỮNG CỰU SINH VIÊN NƯỚC 

NGOÀI TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGA 

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ HỢP TÁC KINH 

DOANH CỦA NƯỚC MÌNH VỚI LIÊN BANG NGA 

 

Efremova Larisa Ivanovna – Chủ tịch tổ chức phi chính phủ «INCORVUZ-XXI», Phó hiệu 

trưởng phụ trách các hoạt động quốc tế của Đại học RUDN; 

Vasina Daria Alekseevna – Chuyên gia chính của Bộ phận làm việc với các cựu sinh viên 

Đại học RUDN, Trợ lý Chủ tịch  «INCORVUZ-XXI» 

 

Vasi

na Daria Alekseevna – Chuyên gia chính của Bộ phận làm việc với các cựu sinh viên Đại 

học RUDN, Trợ lý Chủ tịch «INCORVUZ-XX» phát biểu tại bàn tròn số 2 «Tổng kết kinh 

nghiệm tương tác giữa các tổ chức xã hội của Nga và Việt Nam» 

 

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Trường Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga gửi lời 

chào tới các đại biểu và khách mời của Hội nghị Khoa học và Thực tiễn Quốc tế, hội thảo 

quy tụ các đại biểu của Nga và Việt Nam, cũng như các nhà tổ chức, mà hôm nay có đại 

diện là các cán bộ của Hội Hữu nghị Nga-Việt. 

 Đạt được sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc góp phần nuôi dưỡng họ một nhận 

thức khoan dung về các giá trị thế giới, bao gồm giáo dục và văn hóa, đồng thời truyền tải 

những giá trị này đến ý thức của những người mang các nền văn hóa và văn minh khác 

không chỉ bởi các cơ quan chính phủ, mà còn bởi những đại diện tích cực nhất của các dân 

tộc, nghĩa là, bằng phương thức «ngoại giao nhân dân». 

Bằng một phương tiện hiệu quả của ngoại giao nhân dân, ngày nay chúng ta muốn 

nói đến các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa những người dân thường hoặc các tổ 

chức xã hội, mục đích của việc đó là nâng cao sự hiểu biết và mối quan hệ lẫn nhau, hiểu 

rõ hơn về văn hóa, truyền thống của đại diện các quốc gia khác nhau, và sự phát triển hợp 

tác giữa các quốc gia và dân tộc. 
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Hiện nay, các đại diện của xã hội dân sự, không hiếm khi đại diện cho một bên quan 

tâm hoặc quốc gia của họ tại một sự kiện nào đó có tính chất quốc tế, thường đưa ra các 

sáng kiến chính sách đối ngoại quan trọng, trở thành những người hòa giải thành công 

trong các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột và nhanh chóng thiết lập các mối quan hệ 

hiệu quả với những cá nhân như họ cũng như với đại diện của các cơ quan chính phủ, chắc 

chắn đóng góp vào giải pháp của các vấn đề bức xúc và thực hiện các nhiệm vụ đặt ra ở 

cấp chính thức. 

Điều quan trọng nữa là, trái ngược với công việc ngoại giao chính thức, ngoại giao 

nhân dân được thực hiện bởi những người không chính thức hoặc các tổ chức xã hội trên 

cơ sở tự nguyện, như một sáng kiến tự nguyện từ bên dưới. 

  Cùng với việc quan tâm đến bảo vệ môi trường, đấu tranh vì hòa bình, xóa bỏ vũ 

khí hủy diệt hàng loạt để bảo toàn nhân loại, ngoại giao nhân dân còn phải đối mặt với 

nhiều nhiệm vụ liên quan, trong đó có việc giải quyết vấn đề nhân đạo. 

 Tôi muốn lưu ý rằng trong 60 năm, Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc của Nga đã 

đào tạo hơn 150 nghìn sinh viên tốt nghiệp từ Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ 

Latinh và Trung Đông. Trong số đó, tại trường Đại học, khoảng 500 công dân Việt Nam 

đã được đào tạo. Hiện nay, 233 sinh viên nước CHXHCN Việt Nam đang theo học tại Đại 

học RUDN. Trường Đại học Hữu nghị các dân tộc của Nga hợp tác hiệu quả với các 

trường đại học của Việt Nam, hiện nay đã có 15 văn kiện (thỏa thuận / hợp đồng / chương 

trình làm việc / bản ghi nhớ / nghị định thư / chương trình) về hợp tác trong lĩnh vực giáo 

dục và khoa học. 

Hội nghị Quốc tế về Ngoại giao Nhân dân tập trung vào việc tăng cường vai trò của 

sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục của Nga và Liên Xô trong việc phát 

triển hợp tác kinh doanh giữa nước họ và Nga, về nhu cầu cung cấp hỗ trợ toàn diện cho 

sinh viên tốt nghiệp. 

 Về phần mình, với tư cách là đại diện của Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc của 

Nga, Hội đồng Điều phối Quốc tế về sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục 

«INCORVUZ-XXI» hoàn toàn tin tưởng rằng các trường đại học Nga sẽ coi các khuyến 

nghị của cuộc họp hôm nay của «các nhà ngoại giao nhân dân» như một hướng dẫn hành 

động để thúc đẩy và cải thiện công việc với các cựu sinh viên nước ngoài nhằm tăng 

cường quan hệ đối tác kinh doanh của các nước của họ với Liên bang Nga. 

 Để kết luận, tôi muốn ghi nhận vai trò điều phối của «INCORVUZ-XXI» trong 

việc hợp tác với các hiệp hội (liên đoàn) cựu sinh viên nước ngoài ở cấp quốc gia, khu vực 

và toàn cầu và kêu gọi các hiệp hội quốc gia (liên đoàn) của cựu sinh viên nước ngoài thúc 

đẩy, cải thiện và phát triển hợp tác để tích cực sử dụng tiềm năng của sinh viên nước ngoài 

tốt nghiệp trong các sự kiện hợp tác kinh doanh và nhân văn giữa Nga và các nước. 

Và tôi xin chúc các hiệp hội quốc gia (liên đoàn) sinh viên nước ngoài tốt nghiệp 

các cơ sở giáo dục của Nga và Liên Xô: 

- giữ liên lạc với «trường cũ» của họ một cách thường xuyên; Bất cứ khi nào có thể, 

cung cấp cho họ các hình thức hỗ trợ khác nhau, bao gồm thúc đẩy tìm kiếm nhà tuyển 

dụng để đảm bảo việc làm của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Nga sử dụng hiệu 

quả trên thị trường lao động và dịch vụ quốc gia, tạo cơ sở thực tập cho sinh viên nước 

ngoài trong tương lai bằng các phương tiện làm việc thực tế và phương pháp «ngoại giao 

nhân dân» duy trì hình ảnh tích cực của nước Nga trên thế giới, phát triển quan hệ hợp tác 

hiệu quả giữa các nước của họ với Liên bang Nga. 

Cảm ơn bạn đã chú ý! 
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI 

NGƯỜI VIỆT NAM TỈNH PRIMORYE 

 

Nguyễn Thị Mai Dung – Lịch sử thành lập Hội 
 

 
 

Cộng đồng người Việt tỉnh Primorye đã có từ những năm 80 thế kỷ trước. Những 

người Việt đầu tiên ở Primorye là các công dân hợp tác lao động tại các nhà máy sản xuất 

gạch, bê tông, nhà máy may. Sau khi Liên Xô tan rã, một số công nhân người Việt ở lại 

bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ, tổ chức các điểm bán hàng và dần tập trung rồi hình thành nên 

các chợ và người Việt tại đây chủ yếu làm nghề như bán hàng, cắt tóc, làm khóa, xây 

dựng, dịch vụ ăn uống... 

Hiện toàn tỉnh Primorye có khoảng 1800 người Việt đang sinh sống, làm việc và 

học tập. Trong đó có khoảng 70 sinh viên các khóa đang học tại Trường đại học tổng hợp 

Viễn Đông, khoảng 30 sinh viên đang học tại Trường đại học Hàng hải. Còn lại là một số 

doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt và đa phần là tiểu thương buôn bán tại các 

chợ, công nhân xây dựng tự do và công nhân xây dựng làm việc trong các công ty hợp 

pháp. 

Cơ cấu Hội 

Hội người Việt Nam tỉnh Primorye được thành lập vào ngày 22/5/1999, được đăng 

ký hoạtđộng hợp pháp với sở tại vào ngày 21/06/2019 với tên gọi: Tổ chức xã hội khu vực 

«Hội người Việt Nam tỉnh Primorye». Tính đến thời điểm hiện tại, Hội người Việt Nam 

tỉnh Primorye có 13 thành viên do ông Đỗ Quốc Việt giữ chức Chủ tịch, bà Nguyễn Thị 

Mai Dung giữ chức Phó chủ tịch thường trực và các đai điện ở chợ lẻ, các thành phố xa 

Artem, Nakhodka, sinh viên 2 trường. 

Hoạt động chính của Hội là: 

- Hoạt động từ thiện giúp đỡ các hội viên trong nước cũng như ngoài nước 
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- Hoạt động tích cực trong việc phát triển Văn hóa và nghệ thuật làm nền tảng để 

thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, giáo dục tinh thần yêu nước, giữ gìn bản sắc, lòng tự 

hào dân tộc Việt Nam, như cầu nối liên kết những người Việt Nam với các hội hữu nghị 

của các nước khác nhau và các tổ chức xã hội tiến bộ trên toàn thế giới. 

Hoạt động  

Hội người Việt Nam tỉnh Primorye tổ chức thường niên cho cộng đồng khoảng trên 

10 sự kiện lớn như Tết nguyên đán, Ngày thống nhất 30/4, Sinh nhật Bác Hồ, Tết thiếu 

nhi, Trại hè , Trung thu, Giải bóng đá cộng đồng, Quốc khánh, tham gia tích cực các ngày 

Lễ lớn, các cuộc thi và giao lưu văn hóa văn nghệ Hữu nghị các Dân tộc do chính quyền 

Tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok tổ chức. Một sự kiện vô cùng ý nghĩa và nóng hổi 

mới đây là cùng với chính quyền nước sở tại, kết hợp với cơ quan Lãnh sự quán tổ chức 

thành công Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vladivostok ngày 

5/7/2019 nhân kỷ niệm «năm chéo» hữu nghị Nga và Việt Nam – Đây là sự kiện mang 

tính lịch sử, là Ngày hội lớn của cộng đồng thu hút được đông đảo khách mời trong và 

ngoài nước về dự, là biểu tượng gắn kết cộng đồng xa xứ, là tình cảm và lòng biết ơn của 

những kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, về Bác kính yêu, là biểu tượng của tình hữu nghị 

bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt-Nga. 

Hội người Việt Nam tỉnh Primorye được chính quyền nước sở tại đánh giá cao Hội 

người Việt Nam tỉnh Primorye là một Hội có tổ chức pháp lý, được Bạn công nhận hoạt 

động hiệu quả trong việc duy trì  đoàn kết và bảo đảm an ninh cộng đồng, được chính 

quyền tỉnh Primorye cám ơn và ghi nhận vai trò và đóng góp của Hội vào tăng cường tình 

hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, làm tốt vai trò của  «Nhà ngoại giao nhân dân». 

 

 
Nguyễn Thm Mai Dung – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại vùng Primorsky, thành 

phố Vladivostok – Phát biểu tại bàn tròn số 2 «Khái quát kinh nghiệm tương tác giữa các 

tổ chức xã hội của Nga và Việt Nam» 
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THỰC HIỆN 

NGOẠI GIAO NHÂN DÂN CỦA VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA 

 

Giang Thị Thơm – Nghiên cứu sinh, Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Matxcova 

 
Giang Thị Thơm – Nghiên cứu sinh, Đại học ngôn ngữ quốc gia Matxcova Phát biểu tại 

bàn tròn số 2 «Khái quát kinh nghiệm tương tác giữa các tổ chức xã hội của Nga và Việt 

Nam» 

 

Giới thiệu 

 Hiện nay, mối quan hệ Nga-Việt được đặc trưng bởi sự phụ thuộc lẫn nhau cao. 

Quan hệ hữu nghị giữa các bên ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt năm 2012, 

Mátxcơva và Hà Nội đã nâng quan hệ lên một tầm cao mới, gọi là «Đối tác chiến lược 

toàn diện» – cơ sở cao nhất của quan hệ với Việt Nam. 

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nhấn mạnh thực hiện ngoại giao nhân dân, tạo cầu nối vững chắc cho sự 

phát triển của quan hệ hai nước hiện nay và trong tương lai. Trong «Tuyên bố chung về 

tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện» khẳng định: «thúc đẩy ngoại giao nhân 

dân, bao gồm tăng cường tương tác giữa trẻ em và thanh niên». Đồng thời, các bên nhấn 

mạnh: «sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn để nâng cao 

hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và mở rộng cơ sở xã hội cho quan hệ đối tác 

chiến lược toàn diện». 

Điều quan trọng cần lưu ý là trong bối cảnh các vấn đề ngày càng gia tăng ở Biển 

Đông, Việt Nam ngày càng cần thiết thúc đẩy các dự án ngoại giao nhân dân ở Nga. 

CHXHCNVN không chỉ cần sự ủng hộ của giới lãnh đạo Nga mà còn cần sự ủng hộ của 

nhân dân Nga trong chính sách đối ngoại nhằm đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và 

giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển nội bộ. 

- Các lực lượng tham gia thực hiện đường lối ngoại giao nhân dân của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga 
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Ngoại giao nhân dân được sự quan tâm của lãnh đạo hai chính phủ. Hai bên thường 

xuyên trao đổi đoàn các cấp, chủ yếu ở cấp cao nhất và cấp cao, liên nghị viện. Những 

việc làm này vừa mang tính định hướng, vừa tạo tiền đề, cơ sở cho việc phát triển mối 

quan hệ giữa nhân dân hai nước. Sau tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện, Mátxcơva và Hà Nội đã ký hơn 30 văn kiện liên chính phủ, là cơ sở pháp lý tổng hợp 

cho hợp tác song phương, bao gồm cả ngoại giao nhân dân. 

Các cơ quan chính thức trực tiếp quản lý và theo dõi việc thực hiện các dự án ngoại 

giao nhân dân Việt Nam tại Nga bao gồm: 

• Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các lãnh sự quán tại Yekaterinburg và 

Vladivostok. 

• Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trực thuộc của Mặt trận như Hội Hữu 

nghị Việt-Nga, Hội những người Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga; 

• Các Bộ liên quan như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

Ngoài các cơ quan này, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nga, Hội Người Việt Nam ở 

nước ngoài, sinh viên Việt Nam và các trường đại học, v.v. cũng là những thành phần 

tham gia ngoại giao nhân dân. 

- Thực tiễn ngoại giao nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga 

• Hoạt động của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại Liên bang Nga. 

Đại sứ quán, Lãnh sự quán là cơ quan đại diện chính thức của Việt Nam ở nước 

ngoài, có nhiệm vụ đpàn kết đối ngoại, phát triển quan hệ văn hóa, phối hợp với các tổ 

chức trong nước và quốc tế để quảng bá, phát triển hình ảnh Việt Nam. 

Đại sứ quán, lãnh sự quán có vai trò to lớn trong việc lập kế hoạch và thực hiện việc 

trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực văn 

hóa, thông tin tuyên truyền. Định kỳ tổ chức các sự kiện hợp tác văn hóa như «Ngày văn 

hóa Việt Nam», «Tuần lễ điện ảnh Việt Nam» tại Nga, tổ chức triển lãm ảnh, hội họa, hội 

thảo, phóng sự, viết bài, xuất bản sách,… để người dân Nga hiểu thêm về đất nước Việt 

Nam. 

• Hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Nga 

Hội hữu nghị Việt-Nga là cơ quan kế thừa của Hội Hữu nghị Việt-Xô, được thành 

lập vào tháng 5 năm 1950. Trong 70 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga, Hội Hữu nghị 

Việt-Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quan hệ giữa nhân dân hai nước. 

Ngày nay, các chi nhánh, đạnh diện của Hội có mặt tại hơn 34 tỉnh, thành phố của Việt 

Nam, cũng như ở hầu hết các tổ chức, đối tượng có quan hệ đối tác trực tiếp với các doanh 

nghiệp Nga. 

Các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của tổ chức này là: tương tác với Hội Hữu nghị Nga-

Việt; trao đổi đoàn; tổ chức các sự kiện nhằm thiết lập mối quan hệ kinh tế và nhân văn 

giữa các thành phố, tỉnh và các tổ chức của hai nước; phát triển tương tác giới trẻ; phổ 

biến thông tin về Hội và quan hệ Việt - Nga. 

 Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, cùng với chính phủ Việt Nam, Hội và các chi 

hội cũng tham gia cùng Nga trong việc chống lại đại dịch. Ví dụ, họ đã hỗ trợ nhiều cho 

các công dân Nga bị mắc kẹt tại Việt Nam do các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ. Họ cũng 

đã trao tặng các thiết bị, vật tư y tế để phòng chống bệnh coronavirus cho phía Nga, thể 

hiện truyền thống lịch sử của tình hữu nghị giữa hai dân tộc Nga và Việt Nam trong việc 

giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. 

• Làm việc với cộng đồng Việt Nam 
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 Theo ước tính chưa chính thức, hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở Nga có từ 60 

đến 100 nghìn người, là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lớn 

nhất. Người Việt Nam ở nước ngoài chủ yếu tập trung ở các chủ thể rộng lớn của Liên 

bang Nga như Matxcova, St.Petersburg, Tula và Volgograd. Hoạt động kinh tế chính của 

họ là bán buôn và bán lẻ, chế biến thực phẩm, công nghiệp dệt may, xây dựng, nông 

nghiệp và kinh doanh nhà hàng. 

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài là «chất xúc tác» quan trọng cho sự thành công của công cuộc đổi mới 

đất nước. 

Nhờ hoạt động lao động của cộng đồng người Việt, sự hiện diện của hàng hóa Việt 

Nam trên thị trường Nga ngày càng nhiều, đặc biệt là sự lan tỏa của chuỗi nhà hàng Việt 

Nam trên đường phố của các thành phố lớn nhất ở Nga, điều này đã nâng cao nhận thức 

của người dân địa phương về các thương hiệu, công ty Việt Nam và văn hóa dân tộc, củng 

cố hình ảnh tích cực của đất nước. 

• Hợp tác khoa học và giáo dục 

Theo truyền thống, Nga đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực trình độ 

cao cho Việt Nam. Năm 2014, «Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, 

khoa học và văn hóa» đã được ký kết giữa hai nước. Việt Nam đứng đầu trong số các quốc 

gia nhận hạn ngạch trong khuôn khổ ngân sách nhà nước Nga. Hiện có trên 6 nghìn sinh 

viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga. Sinh viên Việt Nam nước ngoài có thể 

được coi là những «đại sứ văn hóa» mang văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trong thời gian 

học tập, họ thường tham gia tổ chức các lễ hội, sự kiện, thể hiện văn hóa, lịch sử Việt Nam 

của dân tộc mình, quảng bá hình ảnh của đất nước mình trong mắt người Nga và bạn bè 

nước ngoài. 

• Tăng cường thông tin liên lạc 

Trong lĩnh vực truyền thông của ngoại giao nhân dân Việt Nam có sự tham gia của 

các cơ quan thông tin bằng tiếng Nga cho công dân Nga như «Báo nhân dân Online», 

Thông tấn xã Việt Nam «Vietnam Plus», Vietnam Times, Đài tiếng nói Việt Nam – 

VOV5, Tạp chí Báo ảnh Việt Nam Vietnam. Họ tích cực phổ biến thông tin về quan điểm 

chính thức của nhà nước Việt Nam về các vấn đề đối nội và đối ngoại, giới thiệu đến độc 

giả trong nước về mọi mặt đời sống xã hội của người dân Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến 

thông tin về khả năng hợp tác, đầu tư cũng như các điểm du lịch tại Việt Nam. 

Ngoài các trang web chính thức, các cơ quan thông tấn của CHXHCNVN cũng sử 

dụng Facebook để tiếp cận lượng độc giả lớn hơn. Tuy nhiên, hiện tại, họ vẫn còn một số 

lượng nhỏ người đăng ký (ví dụ: trang «Thông tấn xã Việt Nam» có ít hơn 2 nghìn người 

đăng ký, còn «Nhân dân Online» hoặc «Đài tiếng nói Việt Nam» – chỉ có vài trăm). Hơn 

nữa, hoạt động của họ lại vắng bóng trên mạng xã hội phổ biến nhất ở Nga – VKontakte. 

Phần kết luận 

Mặc dù Chính phủ Việt Nam có những hoạt động đa dạng trong việc thúc đẩy ngoại 

giao nhân dân của mình, hiệu quả của nó trên thực tế trong hợp tác với Nga vẫn là một chủ 

đề gây tranh luận. Ngày nay, thế hệ trẻ ít biết về Việt Nam. Có thể họ biết về vị trí địa lý, 

tôn giáo, nhân vật nổi tiếng (Hồ Chí Minh), cơ cấu nhà nước CHXHCNVN, nhưng họ khó 

để hiểu về tình hình kinh tế hiện tại của đất nước, lịch sử hay truyền thống của Việt Nam. 

Tuy nhiên, người Nga vẫn có "nhận thức tập thể tích cực về người Việt Nam như một 

quốc gia thân thiện, cần cù lao động và có khả năng bảo vệ nền độc lập của mình." 
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Kết quả của ngoại giao nhân dân sẽ không nhận được ngay lập tức, mà ngoại giao 

nhân dân chỉ tạo ra kết quả về lâu dài. Việt Nam đang nỗ lực cải thiện hình ảnh của mình 

trong xã hội toàn cầu bằng cách mở rộng sự hiện diện của mình trong một thế giới đa cực, 

tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế để bảo vệ chủ quyền và thu hút các nguồn lực tổng hợp cho 

phát triển đất nước. 
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NGA-VIỆT NAM-ASEAN: 

THƯỚC ĐO NHÂN VĂN CỦA SỰ HỢP TÁC 

 

Koldunova Ekaterina Valerievna – Chuyên gia hàng đầu của Trung tâm ASEAN Đại học 

MGIMO của Bộ Ngoại giao Nga, tiến sỹ chính trị, Phó Giáo sư Khoa Đông phương học 

MGIMO 

 
 

Tóm tắt: Bài viết này mô tả thực trạng quan hệ giữa Nga và ASEAN và vai trò của 

Việt Nam trong đó với tư cách là đối tác đặc biệt của Liên bang Nga, ghi nhận những 

thách thức mà ngoại giao nhân dân phải đối mặt hiện nay và đưa ra một số đề xuất để khắc 

phục chúng. 

Bối cảnh chung của giai đoạn tương tác hiện nay giữa Nga và ASEAN 

Vào tháng 11/2018, quan hệ đối tác đối thoại giữa Nga và ASEAN đã được đưa lên 

mức độ chiến lược. Quyết định này được đưa ra tại hội nghị cấp cao Nga-ASEAN ở 

Singapore, có sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin. Đến thời điểm này, 

quan hệ chính thức giữa Nga và Hiệp hội đã có hơn hai thập kỷ và được đặc trưng bởi các 

kênh tương tác nói chung hoạt động tốt, bao gồm các cuộc họp thượng đỉnh thường xuyên 

và các định dạng như Ủy ban Hợp tác chung Nga-ASEAN, Ủy ban Kế hoạch và Quản lý 

chung Nga-ASEAN, Quỹ tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga. 

 Trong bối cảnh mối quan hệ của Nga với các nước phương Tây khủng hoảng sâu 

sắc sau sự kiện năm 2014 ở Ukraine, việc “xoay trục sang phía Đông” được nhiều đại diện 

của giới tinh hoa và chuyên gia chính trị Nga cho là nhu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, 

Hiệp hội và các thành viên là những đối tác tự nhiên trong việc đa dạng hóa chính sách đối 

ngoại của Nga ở châu Á, vì việc tăng cường quan hệ với ASEAN sẽ chứng tỏ rằng vector 

châu Á của chính trị Nga không phải là sự phụ thuộc đơn phương vào Trung Quốc. Không 

một quốc gia ASEAN nào, bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ, đã chính thức tham gia các lệnh 

trừng phạt chống lại Nga. 

 Vai trò của Việt Nam trong các tương tác nhân văn giữa Nga và ASEAN 

Quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam từ năm 2012 đã được hai bên coi là quan hệ 

đối tác chiến lược toàn diện. So với các quốc gia thành viên khác của Hiệp hội, mối quan 
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hệ này được đặc trưng bởi sự năng động mạnh mẽ hơn nhiều với các mối quan hệ ở cấp 

cao nhất và cơ cấu tương tác nhân văn dày đặc hơn, do các mối quan hệ giáo dục và kinh 

doanh. 

Hai nước đang tiến hành đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng quốc phòng, các ủy 

ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự, hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học kỹ 

thuật đang hoạt động. Nga và Việt Nam nhất trí về nhiều vấn đề chiến lược liên quan đến 

sự cần thiết phải hình thành tại Châu Á-Thái Bình Dương một hệ thống quốc tế đa trung 

tâm dựa trên các nguyên tắc chung về đảm bảo an ninh và không cho phép duy trì các 

đường phân chia trong khu vực. Nga chính thức ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về 

ứng xử của các bên ở Biển Đông, được Trung Quốc và các nước ASEAN thông qua năm 

2002, và việc sớm ký Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên, với kỳ vọng sẽ làm dịu đi mức độ 

nghiêm trọng của mâu thuẫn về các đảo tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc, Việt 

Nam, Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. 

Nga và Việt Nam đang triển khai các dự án song phương độc đáo trong lĩnh vực 

kinh tế. Ví dụ như, liên doanh Vietsovpetro hoạt động trong lĩnh vực dầu khí trên lãnh thổ 

Việt Nam. Các công ty Rusvietpetro (từ năm 2008 đã phát triển các mỏ hydrocacbon ở 

Khu tự trị Nenetsk) và Gazpromviet (ở khu vực Orenburg và khu tự trị Yamalo-Nenets) 

hoạt động ở Nga. Novatek có kế hoạch xây dựng một kho tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa 

lỏng tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Vào tháng 9 năm nay, Putin và Nguyễn Phú Trọng đã 

có phát biểu ủng hộ những kế hoạch này. Năm 2015, một hiệp định về khu thương mại tự 

do giữa Ủy ban Kinh tế Á-Âu và Việt Nam đã được ký kết và từ năm 2016 có hiệu lực, 

cho đến nay là hiệp định duy nhất thuộc loại này giữa EAEU và một trong những quốc gia 

Đông Nam Á. Theo Pew Research, sau cuộc khủng hoảng năm 2014, người dân Việt Nam 

vẫn giữ quan điểm cực kỳ tích cực về Nga (75% nhìn nhận nước Nga theo hướng tích 

cực). Để so sánh, chỉ số tương tự trong trường hợp của Malaysia là 30%, Philippines –

44%, Indonesia – 28%. [Sorkes 2015]. 

Đồng thời, quan hệ song phương giữa Nga và Việt Nam không phải là không có 

một số vấn đề phức tạp. Trong đó có những vấn đề như «cạn kiệt» ký ức lịch sử về các 

mối quan hệ anh em trong Chiến tranh Lạnh, mà hai bên đang tiếp tục dựa vào, tuy nhiên, 

nhận thấy rằng cần phải chuyển nó thành các hình thức hợp tác thực dụng hơn. Việc Nga 

bảo lưu quan điểm trung lập về Biển Đông, không thể hiện rõ ràng sự lên án của mình với 

Trung Quốc, cũng không làm hài lòng Việt Nam. Sự đình trệ của các siêu dự án song 

phương vẫn là một vấn đề riêng cần giải quyết. Ví dụ như, vào năm 2016, dự án xây dựng 

nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam đã bị đóng băng (theo tuyên bố chính thức thì 

vì lý do kinh tế), thỏa thuận về việc xây dựng nhà máy này đã được Thủ tướng Medvedev 

ký kết trong chuyến thăm Việt Nam năm 2010. Thay vào đó, hai bên đang nỗ lực thành lập 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Nga. Do các 

lệnh trừng phạt chống lại Nga, cản trở quá trình thu tiền xuất khẩu của Power Machines, 

đơn vị đang thực hiện dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú-, nên dự án này cũng 

đang gặp vấn đề. 
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Những thách thức về đại dịch đối với ngoại giao nhân dân và các khuyến nghị thực 

tế 

Trong bối cảnh một đại dịch coronavirus mới, đã làm giảm đáng kể và gián đoạn 

một số lượng lớn các cuộc tiếp xúc giữa con người với nhau, bao gồm cả giữa Nga và Việt 

Nam. Tình hình hiện nay vẫn chưa tạo cơ hội cho sự phát triển thành công của các hình 

thức thanh niên, văn hóa, khoa học và nói chung, ngoại giao nhân dân / công chúng đã 

được thử nghiệm trước đây (các diễn đàn thanh niên, các sự kiện xã hội song phương, 

v.v.). 

Việc tạm dừng các chuyến bay giữa nhiều quốc gia đã gây khó khăn, kể cả các cuộc 

tiếp xúc giáo dục trực tiếp. Mặc dù thực tế là các đại diện của Việt Nam theo truyền thống 

đã được cấp một số lượng học bổng đáng kể để học tập tại Liên bang Nga (965 suất học 

bổng vào năm 2020 [Vnukov, 2020]), nhưng hình thức đào tạo từ xa, đã trở thành một 

biện pháp cần thiết trong điều kiện cách ly, rất tiếc đã tước đi cơ hội tiếp xúc trực tiếp của 

sinh viên với đất nước ở lại, nhận thức trực tiếp về văn hóa và động lực xã hội của nó. 

Trong những điều kiện này và tính đến việc có khả năng một số hạn chế vẫn được 

duy trì trong cả những năm tới, cần suy nghĩ về các hình thức tương tác mới, bao gồm: 

Phát triển các dự án giáo dục chung ngắn hạn và dài hạn (bao gồm cả các khóa học 

ngôn ngữ) có thể được thực hiện bởi Nga và Việt Nam bằng cách sử dụng các công nghệ 

mới của giáo dục từ xa, 

Khuyến khích nghiên cứu hợp tác, điều phối và thực hiện có thể diễn ra ở các định 

dạng trực tuyến, 

Phát triển các dự án văn hóa chung, có thể thực hiện các dự án đó bằng công nghệ 

Internet, 

Thảo luận và triển khai các mô hình mới để tổ chức du lịch, có tính đến các hạn chế 

của coronavirus. 
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Trong ảnh ở giữa là Koldunova Ekaterina Valerievna – người điều hành bàn tròn số 3 

«Nhiệm vụ tư tưởng và chiến lược của ngoại giao nhân dân trong điều kiện hiện đại», 

Chuyên gia hàng đầu của Trung tâm ASEAN MGIMO thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Tiến sĩ 

chính trị học, giáo sư bộ môn Phương Đông họcMGIMO. 
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HỘI NHẬP SINH VIÊN VIỆT NAM, HỌC TẠI ĐẠI 

HỌC LIÊN BANG VIỄN ĐÔNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHÁC CỦA KHU VỰC PRIMORYE, 

ĐẾN XÃ HỘI SINH VIÊN NGA 

 

Nguyễn Anh Nam – Chuyên viên Bộ phận Quốc tế Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), 

Giảng viên cao cấp Bộ môn Châu Á Thái Bình Dương thuộc Viện Phương Đông – Trường 

Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông 

 

 
 

Trường Đại học Liên bang Viễn Đông là một trong những trường đại học hàng đầu 

của Liên bang Nga, được Tổng thống Putin đặt mục tiêu vào năm 2020 trong khuôn khổ 

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ V với mục tiêu là Trường Đại học Liên bang Viễn 

Đông  phát triển như một trong những trung tâm chính của không gian giáo dục chung của 

khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này cũng giải thích cho số lượng sinh viên 

quốc tế khổng lồ tại FEFU. Hiện tại, FEFU có khoảng 3.500 sinh viên nước ngoài đến từ 

74 quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có sinh viên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Cho đến năm 2011, sinh viên Việt Nam chỉ học tại FEFU theo hợp đồng. Hầu hết họ 

là sinh viên có gia đình hiện đang sinh sống và làm việc tại Vladivostok. Số lượng sinh 

viên như vậy cũng ít. 

Từ năm học 2011-2012, trường tiếp nhận đào tạo sinh viên Việt Nam đoạt giải trong 

cuộc thi đào tạo công dân nước ngoài tại Liên bang Nga bằng kinh phí do ngân sách liên 

bang cấp. Kể từ đó, số lượng sinh viên Việt Nam vào FEFU ngày càng tăng nhanh. Hiện 

tại, sinh viên Việt Nam được đào tạo ở tất cả các bậc học (cử nhân, chuyên khoa, thạc sĩ, 

nghiên cứu sinh) và ở nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó phần lớn là ngữ văn, ngôn 

ngữ, luật, kinh tế, đóng tàu. 
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Số lượng sinh viên Việt Nam tại FEFU từ năm 2011  

 

Mặc dù số lượng sinh viên Việt Nam vào FEFU hàng năm vẫn còn ít so với tổng số 

sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, nhưng đây là những bước đầu tiên 

trong quá trình phát triển hợp tác hơn nữa. Trường không ngừng nỗ lực để thu hút sinh 

viên nước ngoài, và hy vọng rằng số lượng sinh viên Việt Nam sẽ chỉ tăng lên hàng năm. 

Đối với FEFU, giảng dạy cho sinh viên Việt Nam tại trường cũng là một trong những lợi 

ích và ưu tiên hàng đầu của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. 

Đối với sinh viên nước ngoài nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng khi đến học 

tập tại Liên bang Nga, họ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi hòa nhập vào một môi 

trường giáo dục và văn hóa hoàn toàn khác. 

Trước hết, về ngôn ngữ, hầu hết sinh viên khi đến học tại FEFU đều không nói được 

tiếng Nga và phải trải qua khóa đào tạo tiếng một năm tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn 

hóa Nga của trường đại học. Sau 1 năm đào tạo ngôn ngữ, sinh viên mới được chính thức 

đăng ký học chuyên ngành của mình. Việc đào tạo tiếng Nga hàng năm là rất ít và cũng 

không đủ để sinh viên có thể thoải mái theo học chuyên ngành. Vì vậy, hầu hết sinh viên 

đều gặp khó khăn lớn trong việc hiểu bài, hoàn thành bài tập trong năm đầu đại học. 

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi cũng đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh 

viên. Hội thảo bàn tròn được tổ chức hàng năm để theo dõi tình hình: đánh giá môi trường 

và trình độ hiện tại, xác định các vấn đề cụ thể của học sinh. Đây là điều cần thiết để hỗ 

trợ kịp thời. Đồng thời, những sinh viên đến học trước cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm 

học tập của mình với những sinh viên mới, bao gồm cả sinh viên học tiếng Nga và các 

môn chuyên ngành. Cơ chế hỗ trợ này, mà chúng tôi gọi là «kèm cặp», khi học sinh cuối 

cấp giúp học sinh mới thích nghi, đã bắt rễ tốt trong học sinh Việt Nam do đặc điểm văn 

hóa. 

Chúng tôi cũng tổ chức các buổi họp mặt, du ngoạn, ăn trưa, v.v. giữa sinh viên Việt 

Nam và sinh viên Nga tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam được giao tiếp thực tế, thực 

hành tiếng Nga với người bản ngữ, tạo môi trường giao tiếp quốc tế, thoải mái trao đổi 

kinh nghiệm và giao tiếp. Đây có lẽ là một kênh giao tiếp quan trọng sẽ giúp bạn áp dụng 

kiến thức ngôn ngữ của mình vào thực tế. Nhờ quá trình này, chúng tôi thấy rằng hiệu quả 

của việc thực hành ngôn ngữ là rất lớn, học sinh học tập chủ động hơn, biết thêm nhiều từ 

mới và quan trọng hơn là mạnh dạn hơn trong giao tiếp với người bản ngữ. 
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Theo quan điểm của hội nhập văn hóa, đây là một vấn đề lớn, và hoàn toàn không 

dễ dàng để làm được điều này ngay cả với những sinh viên đã sinh sống lâu năm ở Nga. 

Tâm lý chung e dè, không tự tin của người Việt khiến sinh viên Việt Nam khó hòa nhập 

văn hóa. 

FEFU đào tạo chuyên ngành tiếng Việt. Trung bình hàng năm, FEFU tiếp nhận 

khoảng 15 sinh viên Nga  học tiếng Việt. Sự kết nối và trao đổi giữa các sinh viên này với 

sinh viên Việt Nam cũng cho phép các sinh viên giúp nhau học tiếng Nga và tiếng Việt. 

Đồng thời, đó cũng là điều kiện thuận lợi giúp sinh viên Việt Nam dần gần gũi hơn với 

con người Nga và tính cách của họ; đến gần hơn với những cá nhân và con người cụ thể, 

tiếp cận dần với văn hóa Nga. Tiếp xúc trực tiếp với sinh viên Nga học tiếng Việt cũng là 

bước thấp nhất giúp sinh viên Việt Nam tự tin và can đảm hơn trong giao tiếp. 

Sinh viên Việt Nam tham gia vào cuộc sống và các hoạt động của trung tâm văn hóa 

và giáo dục Việt Nam. Sinh viên của chúng tôi tích cực tham gia tất cả các sự kiện văn hóa 

do Trung tâm tổ chức tại FEFU và thành phố: Olympic tiếng Nga và tiếng Việt, trong các 

sự kiện kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (khách sạn «Versailles»), khai mạc sáng tác điêu 

khắc về Hồ Chí Minh trong quảng trường trên phố Borisenko. Các sinh viên Việt Nam 

cùng với các sinh viên Nga đã tham gia lễ khánh thành tượng đài Katyusha nổi tiếng thế 

giới và hát ca khúc «Katyusha» bằng tiếng Việt và tiếng Nga. Ngoài ra, sinh viên Việt 

Nam còn tham gia các hoạt động do Hội Hữu nghị với Việt Nam khu vực Primorsky tổ 

chức. Ví dụ, họ đã tham gia tích cực vào buổi tối «Hành trình đến vùng đất con rồng cháu 

tiên», được tổ chức tại Thư viện Công cộng Vùng Primorsk mang tên A.M. Gorky. Các 

bài hát Việt Nam đã được trình diễn và trình bày quốc phục Việt Nam «áo dài». Tất cả 

những điều này minh chứng cho sự hòa nhập nhẹ nhàng và hài hòa của sinh viên Việt 

Nam đang theo học tại FEFU và các trường đại học khác ở Vladivostok không chỉ vào 

cộng đồng sinh viên Nga mà còn vào toàn xã hội Nga. 

Tại FEFU, trường luôn tạo điều kiện cho các hoạt động trong lĩnh vực giao lưu văn 

hóa, đồng thời hỗ trợ sự hòa nhập của sinh viên nước ngoài. Vì vậy, trường thường xuyên 

tổ chức các chương trình dành cho sinh viên quốc tế như Ngày đoàn kết sinh viên các dân 

tộc vào tháng 11 hàng năm, Ngày sinh viên năm nhất. Điều này mang đến cho sinh viên 

Việt Nam cơ hội không chỉ trải nghiệm các nền văn hóa thế giới, mà còn quảng bá văn hóa 

Việt Nam với bạn bè các nước. 

Sinh sống và học tập tại Vladivostok, sinh viên Việt Nam của FEFU và Đại học 

Tổng hợp mang tên Nevelskoy không chỉ tập trung vào việc học hay giao tiếp với các bạn 

cùng lớp, mà còn tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi, nói riêng ở thành phố 

Vladivostok và Vùng Primorye nói chung. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Lãnh sự quán Việt 

Nam tại Vladivostok, Hội người Việt Nam tại Vùng Primorye, Trung tâm Văn hóa Việt 

Nam tại FEFU, sinh viên cũng tích cực tham gia nhiều sự kiện chung và các sự kiện xã 

hội. Các sự kiện văn hóa lớn được tổ chức hàng năm như cuộc thi Tiếng hát đại dương, 

Ngày thành lập thành phố, Ngày chiến thắng, Olympic tiếng Nga ... các sự kiện văn hóa, 

ngoại giao do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức, với sự tham gia của 

sinh viên Việt Nam. Sự tham gia này luôn được phía Nga đánh giá cao, thậm chí còn có 

nhóm múa Uyên Thảo – Đông Nhi  đã giành giải nhất Liên hoan các cuộc thi quốc tế dành 

cho trẻ em, thanh niên và gia đình. 

Primorye là vùng đặc biệt kết hợp giữa hai nền văn hóa Á – Âu, là cầu nối với châu 

Á trong chiến lược dịch chuyển về phía Đông do Tổng thống Nga Putin khởi xướng. Bằng 

cách này, các sự kiện văn hóa nói chung tại Primorye và nói riêng tại Vladivostok luôn có 
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sức hút đối với sinh viên nước ngoài, đồng thời là cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam giao 

lưu, học tập văn hóa và hòa nhập cuộc sống bản địa. 

Trong số các phương pháp giảng dạy và hội nhập văn hóa, sự tham gia trực tiếp vào 

đời sống của người dân địa phương có lẽ là hiệu quả và nhanh chóng nhất. Nhiều sinh viên 

FEFU Việt Nam đã mạnh dạn lựa chọn phương pháp này. Một số sinh viên đã thỏa thuận 

với các gia đình Nga để sống theo hình thức Homestay. Nhờ đó, sinh viên sẽ trực tiếp 

«tiếp thu» văn hóa Nga qua các hoạt động thường ngày, nắm bắt những chi tiết nhỏ nhất. 

Ngoài ra, phương pháp này rất được các sinh viên yêu thích nghiên cứu văn hóa quan tâm, 

giúp sinh viên không chỉ hiểu hơn về văn hóa truyền thống của Nga mà còn là cơ hội tuyệt 

vời để thực hành ngôn ngữ, tăng hiệu quả học tập khi trở lại trường đại học. 

Nhìn chung, việc hỗ trợ sinh viên hòa nhập với cuộc sống và xã hội Nga được thực 

hiện khá tốt và cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, có một số vấn đề cụ thể cần được giải 

quyết như sau: 

- Trong giảng dạy: nhà trường cần khuyến khích, động viên sinh viên tham gia các 

hội thảo, dự án khoa học. Các bài học thực hành cuối học kỳ được tổ chức tại các nhà máy, 

công ty và mang tính thực hành nhiều hơn. 

- Trong các sự kiện khác: nhà trường và thành phố tổ chức nhiều cuộc thi, giao lưu 

kiến thức, văn nghệ, thể thao giữa sinh viên nước ngoài, giúp sinh viên giao lưu văn hóa, 

giúp quảng bá, quảng bá thành phố về văn hóa Nga cho sinh viên nước ngoài. 

Tôi muốn lưu ý rằng kinh nghiệm của Lãnh thổ Primorye trong việc hòa nhập sinh 

viên Việt Nam vào xã hội Nga có thể được nhân rộng cho các khu vực khác, vì đây là cơ 

chế quan trọng trong việc hình thành các điều kiện chất lượng cao cho giáo dục và cuộc 

sống. Tuy nhiên, mặc dù có những thuận lợi do sự gần gũi về địa lý và văn hóa của các 

dân tộc chúng ta, cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ quá trình hội nhập đã hoạt động ở 

Vladivostok, tiềm năng của chúng tôi vẫn chưa được phát huy hết và chúng tôi có kế 

hoạch cải thiện các cơ chế hiện tại, cũng như tìm kiếm những cơ chế mới. Đặc biệt, chúng 

tôi bắt đầu làm việc thông qua các nhóm tập trung là sinh viên Việt Nam ở nhiều hình thức 

và cấp học khác nhau và có kế hoạch sử dụng các kết quả thu được vào thực tế. 
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Lychkan Leonid Petrovich – Phó Giáo sư Khoa quản lý Đại học nhân văn Matxcova, 

giảng viên Học viện kinh doanh Quốc gia, Viện Luật Quốc tế, phó tiến sĩ kinh tế, Luật sư 

 

 
 

Thế giới hiện đại trong các điều kiện của «trật tự thế giới mới» phần lớn được đặc 

trưng bởi những thay đổi phát triển năng động, không ổn định, không chắc chắn và phức 

tạp. Thế giới hiện đại và cuộc sống con người bắt đầu đặt ra những yêu cầu mới, rất cao 

đối với bản thân con người, người mang nguyên tắc cá nhân ban đầu, đối với hành động và 

mọi thứ gắn liền với sự hình thành nhân cách của anh ta, được bộc lộ trong các mối quan 

hệ xã hội, khi anh ta, với tư cách là một con người, đồng hóa kinh nghiệm xã hội của 

tương tác con người trong xã hội và trong các vấn đề về công bằng xã hội, khi anh ta là 

một con người, nằm trong hệ thống nhiều quan hệ xã hội, khi vị trí và vai trò của một 

người được xác định trong hình thức cuộc sống đa dạng của anh ta trong bối cảnh chuyển 

đổi số. 

Kinh tế kỹ thuật số 

các hoạt động (bao gồm cả kinh tế), trong đó yếu tố quan trọng là dữ liệu số, xử lý 

khối lượng lớn và sử dụng kết quả phân tích, so với các hình thức hoạt động (quản lý) 

truyền thống, có thể làm tăng đáng kể hiệu quả của các hoạt động khác nhau – sản xuất, 

công nghệ, thiết bị, lưu trữ , mua bán, cung cấp hàng hóa và dịch vụ của «ngoại giao nhân 

dân». 

Chuyển đổi kỹ thuật số 

Quá trình gắn liền với sự chuyển đổi cơ cấu, hình thức và phương pháp của một số 

loại hoạt động, với sự thay đổi định hướng mục tiêu của các hoạt động đó, với việc sử 

dụng quy mô lớn công nghệ số và thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả và khả 

năng cạnh tranh của chúng 

B.N Chicherin từng nói «Trung tâm chính của tự do con người là ở xã hội dân sự». 
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Đương nhiên, các điều kiện của cuộc sống – vật chất và tinh thần, dựa trên các 

nguyên tắc đạo đức, về công bằng xã hội, được phát triển trong nhà nước – có tác động 

đáng kể đến việc hình thành một con người với tư cách là một cá nhân, tự do và bình đẳng 

về phẩm giá và quyền của họ. 

Dưới tác động của những điều kiện đó, cá nhân, đặc điểm cụ thể và đặc điểm riêng 

biệt của con người được hình thành, năng lực, sự phát triển thể chất và tinh thần của người 

đó được hình thành, tri thức nhất định được đồng hóa như một dạng tồn tại và hệ thống 

hóa kết quả của người đó - phát sinh hoạt động nhận thức, kỹ năng, năng lực và kinh 

nghiệm hoạt động thực tiễn của người đó trong một vai trò xã hội đa dạng. 

Con người 

một sinh thể xã hội (sinh vật, chủ thể của hoạt động xã hội và lịch sử) có lý trí, ý 

thức, năng khiếu tư duy và lời nói, khả năng tạo ra công cụ sản xuất và sử dụng chúng vào 

quá trình lao động xã hội. 

Quan hệ xã hội 

các hình thức tương tác và thực hiện các nhu cầu lẫn nhau, mục đích là thông tin xã 

hội, người dân, giới truyền thông về các quyết định của nhà nước nhằm đảm bảo tương tác 

xã hội, sự phát triển của quan hệ xã hội và ý nghĩa của chúng đối với kinh tế, chính trị, dự 

báo hậu quả. 

Công bằng xã hội 

một tập hợp các đánh giá đạo đức khái quát và liên kết với nhau về các mối quan hệ 

xã hội; đảm bảo cho mọi người một mức và chất lượng cuộc sống tối thiểu và được đảm 

bảo; cung cấp thông tin; quyền làm việc; tiếp cận các thành tựu văn hóa; bảo đảm bình 

đẳng về cơ hội trong giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; lý tưởng xã hội chung của con 

người; trạng thái phúc lợi chung. 

Đúng vậy, các quốc gia, trong điều kiện hiện tại, trong những hoàn cảnh hoặc 

trường hợp nhất định, không phải lúc nào cũng có thể là hoặc là đại diện duy nhất của xã 

hội dân sự trên trường quốc tế và trong nhiều ý định chính sách đối ngoại khác. 

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, khi phát biểu về thế giới đa trung tâm, 

lưu ý rằng “đây không phải là liều thuốc chữa bách bệnh cho các vấn đề, nó không củng 

cố sự ổn định. Cần phải tạo ra các cơ chế để giải quyết các mâu thuẫn gay gắt, hình thành 

các thông tin liên lạc ổn định ở tất cả các cấp độ của quan hệ quốc tế, điều này sẽ đóng vai 

trò như một van điều tiết cho những biến động gây mất ổn định của toàn bộ quan hệ liên 

quốc gia. Đây là những gì chúng tôi xem là sứ mệnh chính của ngoại giao nhân dân ”. 

Nhưng điều vẫn không thay đổi, đó là mong muốn của người dân trên hành tinh 

được sống trong hòa bình, hợp tác trong nhiều lĩnh vực hoạt động giữa các khu vực và 

giữa các quốc gia, thiết lập mối quan hệ kinh doanh và hiểu biết lẫn nhau, không ngừng 

duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị. 

«Ngoại giao nhân dân» 

một bộ công cụ đặc biệt về các mối liên hệ không chính thức giữa mọi người, các tổ 

chức xã hội (hoạt động quốc tế của các tổ chức xã hội, giáo dục, khoa học, văn hóa, chính 

quyền địa phương, giới kinh doanh, cá nhân): 
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- nhằm phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị và liên lạc giữa các quốc gia và 

các dân tộc; 

- góp phần cải thiện các mối quan hệ, hợp tác cùng có lợi; 

- hình thành bầu không khí đạo đức và chính trị thuận lợi trong quan hệ giữa các 

quốc gia; 

- góp phần hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống và những nét đặc trưng của đời 

sống người dân các nước (các hoạt động đa dạng để tương tác với xã hội dân sự của nước 

ngoài); 

- góp phần mở rộng quan hệ xã hội quốc tế của các quốc gia. 

Hữu nghị 

mối quan hệ bền vững giữa các nhà nước và các dân tộc, dựa trên sự thông cảm, lợi 

ích chung, tương thân, tương ái, tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, 

được phát triển trong quá trình giao lưu xã hội nhiều thế kỷ của con người. 

Hợp tác quốc tế 

sự tương tác của một số bên tham gia trong lĩnh vực cùng có lợi và các hoạt động có 

liên quan (hành động chung) để thống nhất quan điểm của họ, phối hợp hành động, tìm 

giải pháp cho các vấn đề được thừa nhận chung và quan trọng chung, để đưa ra quyết định 

được cả hai bên chấp nhận, giải quyết xung đột. 

Thông tin 

thông tin (tin nhắn, dữ liệu) không phụ thuộc vào hình thức trình bày của chúng. 

Với chủ đề của hội nghị về vai trò của «ngoại giao nhân dân» đối với sự phát triển 

của quan hệ Nga - Việt, chúng tôi đã phân tích và đánh giá một tài liệu thông tin sâu rộng 

(KHÔNG GẮN VỚI BÀI ĐĂNG  HOẶC TÁC GIẢ CỤ THỂ), tiết lộ các hoạt động của  

«ngoại giao nhân dân» nói chung, với nhiều thành phần và đặc điểm hoạt động của các tổ 

chức ngoại giao nhân dân, giúp làm nổi bật các lĩnh vực hoạt động thực tế nhất trong sự 

phát triển của quan hệ Nga-Việt và đưa ra các đề xuất cụ thể để sử dụng tích cực các lĩnh 

vực và khía cạnh hoạt động này trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa 

nhân dân Nga và Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số theo các nhiệm vụ tư tưởng và 

chiến lược của  «Ngoại giao nhân dân» trong công tác của Hội hữu nghị Nga-Việt. 

Hệ tư tưởng 

Hệ thống các quan điểm chính trị, pháp luật, đạo đức, tôn giáo, thẩm mỹ, triết học, 

các quan điểm, giá trị, ý tưởng có ý nghĩa xã hội, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của con 

người, thái độ của con người đối với hiện thực được nhìn nhận và đánh giá. 

Nhiệm vụ tư tưởng 

Hệ thống quan điểm, lợi ích, ý tưởng, hành động và phương tiện giải quyết các mâu 

thuẫn xã hội, chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, chính trị và các mâu thuẫn khác. 

Theo chúng tôi, nhiệm vụ tư tưởng của «ngoại giao nhân dân» với tư cách là một hệ 

thống quan điểm, lợi ích, tư tưởng, hành động, là phương tiện giải quyết các mâu thuẫn xã 

hội, chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, chính trị và các mâu thuẫn khác trong điều kiện thực tế 

hiện đại, phải được thường xuyên gắn với: 
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- Đảm bảo hoạt động của các hội hữu nghị nhằm thực hiện chính sách của nhà nước 

trong lĩnh vực tư tưởng trong nhân dân Nga, Việt Nam và cộng đồng quốc tế; 

- với sự phát triển của xã hội dân sự ở các nước chúng ta; 

- tăng cường hợp tác quốc tế và tương tác của các tổ chức xã hội của Nga và Việt 

Nam; 

- với khả năng học hỏi để tìm ra và thực hiện các thỏa hiệp được tính toán kỹ và có 

trách nhiệm nhằm thu hút sự chú ý của xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp 

nhất có bản chất khác; 

- với sự hình thành thái độ và thế giới quan của xã hội; 

- với sự hỗ trợ của các quá trình hội nhập và đối thoại giữa các nền văn minh của 

nhân loại nói chung; 

- với sự hình thành mong muốn của mọi người về sự hiểu biết lẫn nhau, về hợp tác 

nhân văn quốc tế, vì sự phát triển của hòa hợp dân tộc và hòa hợp giữa các tôn giáo, hữu 

nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. 

Tôi muốn nêu bật những câu nói của những người kiệt xuất trong quá khứ và hiện 

tại, trong đó có, 

K. Marx: «Ý tưởng không bao giờ có thể dẫn ra khỏi trật tự thế giới cũ. Ý tưởng 

hoàn toàn không thể thực hiện được. Để thực hiện ý tưởng, con người bắt buộc phải sử 

dụng lực lượng thực tế», 

V.I.Lênin: «Không phải lịch sử, mà là một con người, một con người thực, đang 

sống - đó là người làm tất cả những điều này, sở hữu mọi thứ và đảm nhận mọi thứ», 

Alexander Kochnev cùng thời với chúng ta: «Không có gì truyền cảm hứng cho mọi 

người bằng một mục tiêu chung, một giấc mơ chung. Đó đúng hơn là một sức mạnh đến từ 

trái tim, và một lực lượng rất mạnh. Nguồn có thể là một ý tưởng nếu nó đủ hấp dẫn. Để 

đốt cháy lòng người, ý tưởng mất đi tính trừu tượng. Nó trở nên hữu hình và có thể nhìn 

thấy được, như một thứ thực sự đang tồn tại. Ít có sức mạnh nào trong cuộc sống của xã 

hội sánh được với sức mạnh của một ước mơ chung». 

Chiến lược 

Kết quả của một định nghĩa khái quát về một quá trình hành động dài hạn, một 

hướng hành động, bản chất của các hành động để lựa chọn một tập hợp các mục tiêu và 

giải quyết các vấn đề tương ứng với việc ghi lại nhu cầu thay đổi các thuộc tính của một 

đối tượng (hệ thống), với việc hình thành một tầm nhìn tổng thể và thực hiện có trách 

nhiệm những thay đổi trong một đối tượng (hệ thống) vì lợi ích của hoạt động chung (tập 

thể) và mối quan hệ kinh doanh. 

Nhiệm vụ chiến lược 

Các hoạt động nhằm đạt được kết quả theo kế hoạch, có tính đến triển vọng phát 

triển lâu dài của các mối quan hệ thực sự giữa các quốc gia và các dân tộc. 

Theo chúng tôi, nhiệm vụ chiến lược của «ngoại giao nhân dân» với tư cách là một 

hoạt động nhằm đạt được kết quả theo kế hoạch, có tính đến triển vọng phát triển lâu dài 

của quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quan hệ kỹ thuật số hiện đại, phải được gắn thường 

xuyên: 
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- với nhu cầu phát triển cả bên trong và bên ngoài của hai nước chúng ta; 

- giúp tăng cường thiện cảm với hai nước của chúng ta; 

- với khả năng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu quốc gia cụ thể , đồng thời 

nhận thức được giá trị và lợi ích của riêng mình, khoan dung và hiểu biết về giá trị và lợi 

ích của bên kia; 

- với các nhiệm vụ dài hạn được xây dựng tốt, cần có một số đặc tính: cụ thể; có thể 

đo lường được; thích hợp; phù hợp với hoàn cảnh; thực tế; có định hướng rõ ràng cho các 

mối quan hệ; 

- với việc bình thường hóa và hài hòa các mối quan hệ giữa các dân tộc, tôn giáo và 

giữa các nước; 

Nữ diễn viên ballet nổi tiếng của Liên Xô Olga Lepeshinskaya nói rằng «nhiệm vụ 

của những Hội đã được tạo ra ở Liên Xô, và những Hội vẫn đang được tạo ra, là đóng góp 

bằng mọi cách để thực hiện một mục tiêu cao cả – đoàn kết tất cả những người có thiện chí 

sống trên toàn cầu». 

Sự tham gia của những người quan tâm đến việc xác định vector tương lai của sự 

phát triển con người vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. 

- với sự gia tăng khả năng hợp tác quốc tế của các đô thị, vì chính lĩnh vực ngoại 

giao nhân dân này tạo ra các mối quan hệ trực tiếp giữa các dân tộc, dựa trên sự bình đẳng 

và tôn trọng lẫn nhau vô điều kiện, nhằm giải quyết các vấn đề thực tế, vấn đề cuộc sống 

ảnh hưởng đến lợi ích hàng ngày của hàng triệu người, kết quả cuối cùng là dẫn đến đối 

thoại mang tính xây dựng của những người mang các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống 

và phong tục khác nhau. 

Tăng cường mối quan hệ giữa các thành phố, quận, huyện, cộng đồng (như một 

cuộc đối thoại của các thực thể lãnh thổ), góp phần ổn định hệ thống trật tự thế giới nói 

chung, hài hòa các phương pháp tiếp cận để giải quyết mọi vấn đề phức tạp và giải quyết 

mâu thuẫn hiện có giữa các dân tộc, định hình các hình thức tương tác đa dạng nhất giữa 

các quốc gia, các dân tộc, các cá nhân. 

- với công việc trong môi trường thanh niên nhằm nâng cao trình độ năng lực của 

thanh niên chúng ta, hình thành thái độ khoan dung đối với đại diện của các quốc gia khác, 

để tăng cường sự quan tâm của thanh niên đối với văn hóa của các quốc gia khác; 

- với khả năng tương tác của các tổ chức phi lợi nhuận của các quốc gia với các tổ 

chức đối tác; 

- với việc tránh bỏ qua các đặc tính dân tộc và đặc tính tôn giáo của các nước chúng 

ta; 

- với sự gia tăng khả năng sử dụng các tổ chức xã hội dân sự với cấu trúc nhà nước 

ở Nga và Việt Nam, với cộng đồng nghề nghiệp, với doanh nghiệp; 

- với nhu cầu tăng cường đáng kể việc sử dụng thực hành thi hành luật trong quan 

hệ giữa các quốc gia; 

- với việc củng cố hòa bình và hiểu biết lẫn nhau của các dân tộc, sự phát triển của 

quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân Nga và Việt Nam; 

- với việc phổ biến tích cực chính sách đối ngoại và đối nội của Nga và Việt Nam; 
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- với việc tích cực xây dựng thông tin liên lạc hiệu quả giữa nhân dân Nga và Việt 

Nam để thực hiện các dự án quốc tế. 

Đúng vậy, thế giới đang thay đổi, có những lực lượng xã hội xuất hiện và đang phát 

triển – «ngoại giao nhân dân», tầm quan trọng và hoạt động của nó là cần thiết để cộng 

đồng thế giới nhận được thông tin khách quan hơn về công việc của các tổ chức xã hội 

như thế, về cách «ngoại giao nhân dân» tìm kiếm sự tin cậy, về mặt đạo đức – Các điểm 

chung về đạo đức và chính trị giữa các quốc gia và các dân tộc, việc tìm kiếm các điểm tựa 

trong việc gìn giữ hòa bình giữa các quốc gia và các dân tộc. Mục tiêu mà Hội Hữu nghị 

Nga-Việt thực hiện là kết quả cụ thể, cuối cùng, mong muốn, các nhiệm vụ mà Hội hữu 

nghị Nga-Việt Nam là một hoạt động như một tiêu chí phải được thực hiện theo phương 

pháp được xã định và trong một khung thời gian nhất định, sứ mệnh mà  Hội Hữu nghị 

Nga-Việt  phải thực hiện là xuất phát điểm xác định mục đích tồn tại của quan hệ Nga-

Việt: 

- phải không thay đổi; 

- nên được lấp đầy với ngày càng nhiều nội dung mới; 

- góp phần tăng cường hợp tác quốc tế; 

- cần hướng tới sự tương tác rộng rãi nhất có thể của các tổ chức xã hội của Nga và 

Việt Nam; 

- Phải phục vụ sự nghiệp cao cả là phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn 

nhau giữa các dân tộc Nga và Việt Nam. 

Và nhất định sẽ như vậy! 

Xin kính chúc «Ngoại giao nhân dân» toàn thắng, có ý nghĩa, hiệu quả trong mọi ý 

đồ chính sách đối ngoại của đất nước và nhân dân chúng ta, xin chúc Hội Hữu nghị Nga - 

Việt chúng ta thắng lợi: 

- trong việc thực hiện các cuộc đàm phán chung; 

- trong các cuộc đối thoại; 

- trong các loại thảo luận về các vấn đề và các lựa chọn cho giải pháp của họ; 

- ủng hộ từng hành động cụ thể của các đại diện xã hội dân sự ở Nga và Việt Nam 

trong một khu vực cụ thể của hai nước ta; 

- trong việc thực hiện các dự án liên quan đến quyền con người, kinh tế, giáo dục, 

văn hóa, khoa học, công nghệ, với việc thực hiện các chương trình thúc đẩy sự phát triển 

tương tác mang tính xây dựng giữa hai nước Nga và Việt Nam cũng như trong nhiều 

hướng và lĩnh vực khác nhau; 

- có sự tham gia của «ngoại giao nhân dân» trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 

dân sự; 

- trong việc đưa các giá trị nhân văn vào ý thức của con người thuộc các nền văn 

hóa và nền văn minh khác bằng các hình thức mà thông qua đó, các giá trị này, dựa trên đó 

thế giới quan của các dân tộc, có thể được hiểu, chấp nhận và ủng hộ tốt nhất; 

- thiết lập mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các quốc gia Nga và Việt Nam trên 

các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, luật pháp, quốc tế và các lĩnh vực khác. 
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Đề xuất về tài liệu kết quả 

- tiếp tục công việc đảm bảo hoạt động của các Hội hữu nghị nhằm thực hiện chính 

sách của các quốc gia trong lĩnh vực tư tưởng trong nhân dân Nga, Việt Nam và cộng 

đồng quốc tế; 

- phổ biến những vấn đề quan trọng nhất về tăng cường hợp tác quốc tế và tương tác 

của các tổ chức xã hội của Nga và Việt Nam; 

- tích cực sử dụng hơn và thực hiện các thỏa hiệp được tính toán kỹ có hệ thống và 

có trách nhiệm để thu hút sự chú ý của xã hội dân sự ở các quốc gia và để giải quyết các 

vấn đề xã hội phức tạp nhất có bản chất khác nhau; 

- cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ trong việc hình thành thái độ và thế 

giới quan xã hội; 

- thúc đẩy các quá trình hội nhập và đối thoại giữa các nền văn minh của nhân loại 

nói chung; 

- Hình thành mong muốn chung của mọi người về hợp tác nhân văn quốc tế, vì sự 

phát triển của hòa hợp dân tộc và tôn giáo, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. 

- mở rộng phạm vi hoạt động để tăng cường thiện cảm giữa hai nước của chúng ta; 

- cải thiện khả năng thực hiện các mục tiêu cụ thể của nhà nước, đồng thời thực hiện 

các giá trị và lợi ích của chính mình, khoan dung và thấu hiểu các giá trị và lợi ích của bên 

kia; 

- thực hiện tích cực hơn các nhiệm vụ dài hạn đã được xây dựng, cần có một số tính 

chất: cụ thể; có thể đo lường được; thích hợp; phù hợp với hoàn cảnh; thực tế; có định 

hướng rõ ràng cho các mối quan hệ; 

- tăng cường công tác bình thường hóa và hài hòa các mối quan hệ giữa các dân tộc, 

tôn giáo và giữa các nước; 

- thu hút sự tham gia tích cực hơn của những người quan tâm trong việc xác định 

phương thức phát triển hơn nữa của quan hệ Nga-Việt; 

- nâng cao khả năng hợp tác quốc tế của các đô thị (chính lĩnh vực ngoại giao nhân 

dân này tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa các dân tộc dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng 

lẫn nhau vô điều kiện, nhằm giải quyết các vấn đề thực tế, vấn đề cuộc sống ảnh hưởng 

đến lợi ích hàng ngày của hàng triệu người, với kết quả cuối cùng dẫn đến một  đối thoại 

mang tính xây dựng của những người mang văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và phong tục 

khác nhau); 

- hỗ trợ tăng cường mối quan hệ giữa các thành phố, khu vực, cộng đồng (như một 

cuộc đối thoại của các thực thể lãnh thổ), góp phần vào việc ổn định hệ thống trật tự thế 

giới nói chung, hài hòa các phương pháp tiếp cận để giải quyết mọi vấn đề phức tạp, giải 

quyết mâu thuẫn hiện có giữa các dân tộc; 

- hoạt động tích cực hơn trong giới trẻ để nâng cao trình độ năng lực của giới trẻ, 

hình thành thái độ khoan dung đối với đại diện của các dân tộc khác, để tăng sự quan tâm 

của giới trẻ đối với văn hóa của các dân tộc khác; 

- phát triển tích cực hơn khả năng tương tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận của các 

quốc gia với các tổ chức đối tác; 
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- để đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan chính phủ và các sáng kiến ngoại giao 

nhằm ngăn chặn việc bỏ qua các đặc điểm dân tộc và tôn giáo của các nước chúng ta; 

- tạo cơ hội cho việc sử dụng các tổ chức xã hội dân sự với cấu trúc nhà nước ở Nga 

và Việt Nam, với cộng đồng nghề nghiệp, với doanh nghiệp; 

- cải thiện các cơ chế để tăng đáng kể việc sử dụng thực thi pháp luật trong quan hệ 

giữa các quốc gia; 

- phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách đối ngoại và 

đối nội của Nga và Việt Nam; 

- thúc đẩy việc xây dựng tích cực các thông tin liên lạc hiệu quả giữa nhân dân Nga 

và Việt Nam để thực hiện các dự án quốc tế. 

 

Lychkan Leonid Petrovich – Phó Giáo sư bộ môn quản trị Đại học nhân văn Matxcova, 

giảng viên Viện kinh doanh quốc gia, Viện luật quốc tế, tiến sĩ kinh tế, Luật gia – phát 

biểu tại bàn tròn số 3 «Nhiệm vụ tư tưởng và chiến lược của ngoại giao nhân dân trong 

điều kiện hiện nay» 
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VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (NGO) TRONG VIỆC TĂNG 

CƯỜNG HỢP TÁC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA NGA VÀ VIỆT NAM. HỖ TRỢ 

ĐỒNG BÀO NGA SỐNG TẠI VIỆT NAM 

Snegov Andrey Mikhailovich – Tổng Giám đốc Quỹ xã hội quốc tế bảo vệ nhân phẩm và 

An ninh 

 

Trong ảnh bên phải, Andrey Mikhailovich Snegov – Tổng Giám đốc Quỹ xã hội quốc tế 

bảo vệ nhân phẩm và an ninh - phát biểu tại bàn tròn số 3 «Nhiệm vụ tư tưởng và chiến 

lược của ngoại giao nhân dân trong điều kiện hiện nay» 

 

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở khu vực Châu 

Á – Thái Bình Dương. Quan hệ Nga-Việt dựa trên 70 năm kinh nghiệm tương tác chặt 

chẽ. Các văn bản pháp lý cơ bản của hợp tác quốc tế giữa Nga và Việt Nam là: Hiệp ước 

về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị (1994) và Tuyên bố về quan hệ đối tác 

chiến lược trong thế kỷ 21 (2001). Xác nhận hai bên cùng quan tâm đến việc phát triển và 

làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn 2019–2020. Năm «chéo» 

của Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga đang được tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 25 

năm Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản quan hệ hữu nghị. 

Các tổ chức phi chính phủ (phi lợi nhuận) của Nga (NGO) đóng vai trò quan trọng 

trong hợp tác song phương. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt 

Nam được Chính phủ nước này hoan nghênh. Để phối hợp tương tác với các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài và cung cấp hỗ trợ trong công việc của họ vào năm 1989, Ủy ban 

điều phối viện trợ nhân dân đã được thành lập tại Việt Nam, cũng như Ủy ban về công 

việc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, sự 

quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn là do 
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mong muốn học hỏi kinh nghiệm mà các tổ chức này có được trong việc thực hiện các dự 

án quan trọng đối với Việt Nam. 

Hệ thống tương tác của các tổ chức phi chính phủ (NGO) của các quốc gia khác 

nhau nhằm đạt được những mục tiêu nhất định được gọi là ngoại giao công chúng hay 

«nhân dân». Ngoại giao nhân dân bổ sung và tác động tích cực đến quan hệ giữa các nước, 

mở ra thêm cơ hội để giải quyết các vấn đề nan giải và tăng cường hợp tác toàn diện cùng 

có lợi. Gần đây, khả năng và ảnh hưởng của ngoại giao nhân dân đã tăng lên đáng kể, 

không phải tự nhiên, ngoại giao nhân dân ngày càng được coi là «quyền lực mềm», tác 

động tích cực không chỉ đến sự phát triển của các mối quan hệ văn hóa, xã hội, nhân văn 

và kinh tế, mà còn là cân bằng chính trị của rất nhiều các quốc gia. Tuy nhiên, nhiệm vụ 

chính của phần lớn các tổ chức phi chính phủ vốn tạo nên nền tảng của ngoại giao nhân 

dân là phát triển hợp tác xã hội và nhân văn quốc tế. 

Một trong những thành viên tích cực tham gia hoạt động ngoại giao nhân dân là Quỹ 

Bảo vệ nhân phẩm và an ninh Quốc tế, đang hoạt động, trong đó có cả ở Việt Nam. Đất 

nước này không phải được lựa chọn một cách tình cờ, vì Chủ tịch đầu tiên và người sáng 

lập Quỹ của chúng tôi, phi công – phi hành gia, hai lần Anh hùng Liên Xô Viktor 

Gorbatko, một người nổi tiếng và được kính trọng ở Việt Nam, ông đã bay vào vũ trụ cùng 

với nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và được tặng thưởng Sao vàng 

Anh hùng Việt Nam và Huân chương Hồ Chí Minh. 

Trong 15 năm, Quỹ của chúng tôi đã tiến hành các hoạt động xã hội và nhân văn 

chung với các cơ cấu tương tự ở Việt Nam, và hỗ trợ các cơ cấu thương mại của hai nước 

chúng ta trong việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh chung. 

Dựa trên phân tích, một vấn đề xã hội khác đã được xác định cần được giải quyết. 

Tại các thành phố không phải thủ đô của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, một số lượng 

lớn công dân Nga sinh sống lâu đời, thường là cùng gia đình và trẻ em. Nhu cầu thích nghi 

tâm lý-xã hội  và giáo dục con cái của công dân Nga là rất cao. Các bậc cha mẹ sẽ không 

di cư sang Việt Nam, do đó, họ quan tâm đến việc con cái của họ gần với nước Nga hơn, 

được đào tạo và giáo dục bổ sung bằng tiếng Nga, theo tiêu chuẩn của Nga. Để giải quyết 

vấn đề này, vào cuối năm 2018, một Trung tâm thích nghi tâm lý và xã hội của đồng bào 

sống ở nước ngoài đã được thành lập trong cơ cấu của Quỹ. Là một dự án "thử nghiệm" 

cho sự phát triển thực tế của hướng đi, tại Việt Nam, văn phòng đại diện của Quỹ chúng 

tôi đã được thành lập tại thành phố nghỉ dưỡng Mũi Né, nơi có rất đông các gia đình Nga 

sinh sống, bao gồm cả những gia đình có con ở độ tuổi mẫu giáo và đi học. 

Bà Marina Milyaeva trở thành đại diện của Quỹ tại Việt Nam và là trưởng dự án thí 

điểm, người đã phát triển chương trình giáo dục và xã hội quốc tế «Hỗ trợ tâm lý và sư 

phạm cho các gia đình Nga sống lâu năm ở nước ngoài». Đây là hoạt động phù hợp với 

phương hướng hợp tác chính giữa Nga và Việt Nam và Luật Liên bang Nga «chính sách 

nhà nước của Liên bang Nga trong quan hệ với đồng bào ở nước ngoài», trong đó nêu ra 

các nhiệm vụ: «... góp phần bảo tồn kiến thức tiếng Nga và tiếng mẹ đẻ của các dân tộc 

thuộc Liên bang Nga cho đồng bào, tạo điều kiện để nghiên cứu và sử dụng vào việc học  

 Chương trình này được thực hiện bởi các chuyên gia – giáo viên và nhà tâm lý học, 

tình nguyện viên tự do của Quỹ, chủ yếu là những người đã nghỉ hưu, có nhiều kinh 

nghiệm trong các cơ sở giáo dục và hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Một yếu tố quan 

trọng là việc tổ chức giao tiếp thường xuyên giữa trẻ em Nga, đây là một phần trong quá 

trình thích ứng tâm lý xã hội và duy trì các mối liên hệ từ xa với Nga (truyền thống dân 

tộc, ngày lễ chung, trò chơi, văn hóa giao tiếp, v.v.). 
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Hiện có khoảng 30 trẻ em Nga trong độ tuổi phổ thông và tiểu học đang theo học tại 

Trung tâm. Phản hồi của trẻ em và phụ huynh là rất tích cực, có triển vọng phát triển 

hướng này và mở rộng hoạt động, đặc biệt có yêu cầu tổ chức các nhóm trẻ mầm non để 

chuẩn bị cho các em đi học thêm tại Nga hoặc tại Trung tâm này. Hiện tại, một thỏa thuận 

đang được tiến hành với một số trường học của Nga để tiến hành các hoạt động chung 

nhằm thực hiện đào tạo từ xa tại một trường tiếng Nga ở Mũi Né, với việc trao các tài liệu 

giáo dục của nhà nước tương ứng. 

 Do hệ thống giáo dục của Liên Xô và Nga nổi tiếng ở Việt Nam và được đánh giá 

cao trên toàn thế giới, các chuyên gia Việt Nam thường xuyên tiếp xúc với các giáo viên 

của «trường Nga», đặc biệt là với những người đã nghỉ hưu có nhiều kinh nghiệm giảng 

dạy tại các trường Liên Xô. Một số phụ huynh có con em Việt Nam cũng quan tâm đến 

khả năng sắp xếp cho con mình học tiếng Nga và có thể giao tiếp với trẻ em Nga. 

Hoạt động này là một trong những hướng hoạt động thiết thực của Quỹ nhằm bảo vệ 

nhân phẩm và quyền lợi của trẻ em Nga và cha mẹ các em sống lâu năm ở nước ngoài. 

Kinh nghiệm thành lập các Trung tâm tương tự có thể được nhân rộng ở các quốc gia khác 

có đông gia đình Nga sinh sống, cũng như một ví dụ về việc thành lập các trung tâm tương 

tự ở Nga cho việc trẻ em Việt Nam trong các gia đình sống lâu năm tại Nga thích nghi với 

đất nước. 

Hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục góp phần tăng cường quan hệ hợp tác xã 

hội, nhân đạo, kinh tế và văn hóa cùng có lợi giữa hai nước cả trong giai đoạn hiện nay và 

lâu dài. 

 

Trong Ảnh từ trái qua phải: Snegov Andrey Mikhailovich, Lychkan Leonid Petrovich và 

Baburin Sergei Nikolaevich 
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TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

TRÊN CẤP ĐỘ QUỐC TẾ 

NHƯ MỘT CÔNG CỤ CỦA NGOẠI NHÂN DÂN 

 

Petoshina Elena Ivanovna – Phó Giám đốc dự án hội thảo «Vai trò của Ngoại giao Nhân 

dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» 

 

Trong ảnh từ phải qua trái: Petoshina Elena Ivanovna – Phó Ban dự án hội nghị «Vai trò 

của Ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» và Trợ lý Ksenia Denisovna 

Kostochko 

 

Đằng sau sự phổ biến của ngoại giao nhân dân là một điều đơn giản - nó được nuôi 

dưỡng bởi những giá trị cao nhất vốn có của con người: khát vọng được sống trong hòa 

bình, an ninh, láng giềng tốt với các dân tộc khác, khát vọng công lý và tự hoàn thiện. 

Ngoại giao nhân dân là một giao tiếp đơn giản giữa những người dân bình thường và các 

tổ chức từ các quốc gia khác nhau, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các dân tộc để 

hiểu rõ hơn về văn hóa và truyền thống, cũng như phát triển sự hợp tác cùng có lợi. Trong 

chính sách ngoại giao đó, không có hạn chế về chính trị và luật pháp, các nhà khoa học, 

nghệ sĩ và văn hóa, doanh nhân, các nhà lãnh đạo tôn giáo, thanh niên, các tổ chức du lịch 

và thể thao, những người bình thường, tất cả họ, với tư cách là đại diện độc lập và không 

chính thức của xã hội dân sự, có thể đại diện cho nhà nước trên trường quốc tế tham gia 

các dự án văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế: (diễn đàn, hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại 

hội, lễ hội, hội chợ, triển lãm, cuộc thi, sự kiện thể thao, v.v.). Trên cơ sở này, chúng ta có 

thể tự tin nói rằng việc triển khai các hoạt động của dự án ở cấp quốc tế là một công cụ 
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hữu hiệu cho ngoại giao nhân dân, trong điều kiện hiện đại phải được hỗ trợ và phát triển ở 

cấp quốc gia. 

Để làm ví dụ, tôi sẽ trích dẫn kết quả của dự án, diễn ra từ 03.10. 2019 đến ngày 

25.12.2019 với kinh phí tài trợ từ Bộ Giáo dục Liên bang Nga, trong đó tác giả của báo 

cáo là một trong những người tổ chức. 

Mục tiêu của dự án «Cuộc thi quốc tế của độc giả yêu thích văn học cổ điển Nga 

«Và nguồn cảm hứng trong từng dòng chữ»: 

- Phổ biến ở Nga và nước ngoài văn học cổ điển Nga như một bộ phận của nền văn 

hóa dân tộc vĩ đại, mang lại ý thức cho những người tham gia cuộc thi trong và ngoài nước 

ý nghĩa nhân văn sâu sắc - tôn trọng con người, cao thượng, đạo đức trong sáng, ngăn chặn 

sự thô tục, phấn đấu trở thành một công dân tích cực, sẵn sàng hy sinh. ... 

- Thúc đẩy và củng cố vị thế của tiếng Nga, là cơ sở cho sự đoàn kết văn hóa và 

giáo dục của các dân tộc Liên bang Nga, giao tiếp quốc tế có hiệu quả, phổ biến tiếng Nga, 

giáo dục và văn hóa Nga ở nước ngoài. 

Khi đạt được các mục tiêu đã đặt ra, các nhiệm vụ sau đã được giải quyết: 

- củng cố và mở rộng không gian ngôn ngữ Nga, văn hóa và giáo dục Nga trên thế 

giới; 

- Tạo điều kiện phát triển năng lực tự sáng tạo của người tham gia Cuộc thi, phát 

triển thị hiếu nghệ thuật, hình thành kỹ năng phản ứng cảm xúc với ngôn từ nghệ thuật và 

phát triển thị hiếu thẩm mỹ; 

- Nâng cao chất lượng hỗ trợ thông tin, tư vấn, phương pháp luận, sáng tạo của đối 

tượng mục tiêu: 

• Những người đồng hương sống ở nước ngoài và không mất mối quan hệ với văn 

hóa Nga; 

• có song ngữ ở các độ tuổi khác nhau và mức độ thông thạo ngôn ngữ khác nhau; 

• giáo viên dạy tiếng Nga và văn học; 

• các đối tượng ở các lứa tuổi khác nhau của hoạt động giáo dục quan tâm đến văn 

hóa Nga, nghiên cứu ngôn ngữ và văn học Nga; 

• các tác nhân và người khởi xướng việc quảng bá và hỗ trợ ngôn ngữ và văn hóa 

Nga trong thế giới đa văn hóa. 

- Hỗ trợ về tổ chức và phương pháp luận cho các cơ sở giáo dục nước ngoài (trường 

học, trường đại học, trung tâm đào tạo, v.v.) có giảng dạy tiếng Nga; 

- thu hút thêm người nước ngoài tham gia tổ chức các sự kiện nhằm phổ biến tiếng 

Nga, giáo dục và văn hóa Nga; 

- hỗ trợ cải thiện các điều kiện để củng cố và mở rộng sự hiện diện của tiếng Nga, 

không gian văn hóa và giáo dục Nga ở nước ngoài; 

- ngày càng quan tâm đến văn học cổ điển Nga, lĩnh hội tiềm năng tinh thần và đạo 

đức của «văn học của những câu hỏi», hình thành những ý tưởng về «tâm hồn Nga huyền 

bí» và tâm hồn Nga; 
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- thể hiện thái độ thiêng liêng đối với từ ngữ trong triết học và văn hóa Nga trên ví 

dụ các điển hình của Nga; 

- nhận thức về «bí mật» của từ vựng và ngữ pháp tiếng Nga, giải thích về mối liên 

hệ tinh thần của giai điệu của lời nói tiếng Nga, kết hợp sự gần gũi, gần gũi, du dương, với 

sự cởi mở và «bề rộng» của tâm hồn Nga, tương quan với những vùng đất rộng lớn của 

nước Nga. Làm quen với các «thương hiệu» quốc gia: chim-tam mã (trong truyện của 

Gogol chỉ nước Nga, cỗ xe tam mã và những con đường; rừng bạch dương; chuông reo; 

đất nước màu xanh; rừng rậm; Mẹ Volga; cha Yenisei và nhiều thứ khác; 

- Tạo điều kiện phát triển khả năng cảm thụ thẩm mỹ của các tác nhân đối với các 

văn bản thơ, ca dao, kịch và làm quen với các tác phẩm kinh điển Nga xuất sắc nhất của 

M.V. Lomonosov đến I. Brodsky; 

- Hình thành và phát triển các kỹ năng đọc thuộc lòng, kích thích tiềm năng sáng tạo 

trong nhận thức cá nhân, cách giải thích của người đọc và tái hiện giai đoạn của một văn 

bản văn học, có tính đến mô hình lời nói của hình ảnh. 

Để đạt được các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong khuôn khổ dự án, các công việc 

sau đã được thực hiện: 

Một loạt các hoạt động được thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy, duy trì và hỗ trợ 

mối quan tâm đến việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn học Nga, văn hóa Nga ở Nga, Đông 

Nam Á, cũng như ở các quốc gia cách xa Nga và các nước SNG, tương ứng với mức độ 

thời sự mà dự án đã nêu. 

Sự quan tâm đến việc đọc và giải thích sáng tạo các tác phẩm vĩ đại từ quỹ vàng của 

các tác phẩm kinh điển của Nga bằng tiếng Nga đã được ủng hộ, góp phần vào việc thiết 

lập và tăng cường mối quan hệ văn hóa và giáo dục giữa các quốc gia, cũng như phục hồi 

mối quan tâm của đồng bào và những người gốc nước ngoài nhằm thâm nhập sâu hơn vào 

các cuộc tìm kiếm tinh thần và đạo đức của các định hướng chúng của nhân loại trong thời 

đại của chủ nghĩa hậu hiện đại và những chuyển biến tiên đề trong ý thức ngôn ngữ của 

giới trẻ. 

Sự tham gia cuộc thi của đại diện các quốc gia và nền văn hóa khác nhau đảm bảo 

trao đổi thông tin, tư vấn, thông tin phương pháp luận trong các cuộc thi sáng tạo quốc gia 

và khu vực cho người đọc, điều này dường như vô cùng quan trọng trong bối cảnh cần 

hình thành nhận thức tích cực về tiếng Nga, văn hóa Nga và giáo dục ở nước ngoài. 

Việc thực hiện dự án đã góp phần vào việc bảo tồn và phục hồi sự quan tâm đến các 

tác phẩm kinh điển của Nga trong điều kiện giá trị của văn hóa Nga bị giảm đi. Cuộc thi 

quốc tế người đọc được tổ chức trùng với kỷ niệm 110 năm ngày ra đời của thể loại “ từ 

âm thanh”. Việc độc giả nước ngoài khám phá ra những cái tên có ý nghĩa văn hóa của thơ 

ca, văn xuôi và kịch Nga giúp mở rộng hiểu biết của họ về các chủ trương tinh thần và đạo 

đức của các nhóm tuổi khác nhau, góp phần tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực giáo dục và văn hóa ở các nước cách xa Nga và gần Nga, chứng tỏ sức hấp dẫn 

của giáo dục ở Liên bang Nga , giúp áp dụng vào thực tế những kiến thức về thực tế xã 

hội, văn hóa, lịch sử của quá khứ, hiện tại và tương lai. Những kết quả này đã góp phần 

đạt được giá trị xã hội đã được tuyên bố của việc thực hiện Cuộc thi quốc tế dành cho 

những người đọc văn học cổ điển Nga "Và nguồn cảm hứng trong từng dòng chữ". 

Các điều kiện bổ sung đã được tạo ra để phục hồi uy tín của việc đọc như một chỉ số 

đánh giá sự phát triển trí tuệ của nhân cách, sự phát triển bản thân sáng tạo của những 

người tham gia, trong việc nuôi dưỡng nhân cách trên những điển hình kinh điển của Nga, 
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sự phát triển của thị hiếu nghệ thuật, thái độ cẩn trọng đối với con chữ. Những kết quả này 

đã góp phần vào việc đạt được ý nghĩa khoa học và sư phạm đã được công bố của đề tài. 

Sự hỗ trợ về mặt khoa học và phương pháp luận của các khuyến nghị cho những 

người tham gia Cuộc thi đã giúp hình thành năng lực đọc hiểu và nâng cao kỹ năng biểu 

diễn, nắm vững những kiến thức cơ bản về khả năng hùng biện. Tiềm năng thế giới quan 

của văn học cổ điển Nga thế kỷ 19 phục vụ mục đích làm phong phú quá trình giáo dục, 

tạo cơ hội duy nhất để tác động tích cực đến sự phát triển của thế hệ trẻ bằng sức mạnh 

của ngôn từ nghệ thuật, giáo dục thanh niên những «tình cảm tốt đẹp» theo tinh thần 

những tư tưởng và truyền thống nhân văn cao cả của văn học cổ điển Nga. 

 Tổng kết của dự án đã thu được các kết quả sau: 

Kết quả của các hoạt động do nhóm công tác thực hiện nhằm tạo ra một nền tảng 

Internet cho Cuộc thi với khả năng đăng ký trực tuyến từ mọi nơi trên thế giới, phân phối 

rộng rãi các thư thông tin đến nhân viên của các tổ chức đại diện tiếng Nga ở nước ngoài, 

22.732 người tham gia đã đăng ký trên trang web chính thức của Cuộc thi (kết quả dự kiến 

là 20.000) ... Trong 2,5 tháng đầu tiên trang web Cuộc thi vận hành, trang web của Cuộc 

thi đã có khoảng 393.000 người truy cập. Để thu hút các thí sinh nước ngoài, 57 người 

điều hành cuộc thi từ 31 quốc gia đã tham gia, kết quả là 929 công dân nước ngoài đã 

tham gia cuộc thi trên Internet của Cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.748 

video từ 65 quốc gia tham gia vòng Internet của Cuộc thi (kết quả dự kiến là 250 video). 

Các chỉ số này không chỉ cho thấy sự gia tăng quan tâm đến ngôn ngữ và văn học Nga 

giữa các đại diện của mọi nhóm tuổi đến từ Nga, Trung Quốc, các quốc gia ở xa Nga và 

các nước SNG, mà còn về kinh nghiệm thành công trong việc tạo ra một không gian văn 

hóa và giáo dục gắn kết đại diện của các quốc gia khác nhau trong khuôn khổ dự án này, 

tôn giáo và văn hóa với mong muốn của họ được tiếp xúc với di sản văn học của Nga. 

 Hỗ trợ giáo dục, khoa học và phương pháp cho Cuộc thi đã được phát triển, bao 

gồm các khuyến nghị về phương pháp luận, thông tin và tài liệu tư vấn, tài liệu video, cho 

phép hình thành năng lực đọc và cải thiện kỹ năng biểu diễn, nắm vững kiến thức cơ bản 

về hùng biện. 

Trên trang web chính thức của Cuộc thi, 20 hội thảo đã được tổ chức về việc lựa 

chọn các văn bản văn học nghệ thuật để ngâm thơ, có tính đến độ tuổi, đặc điểm quốc gia 

và sở thích cá nhân của những người tham gia (hội thảo trên web của Cuộc thi trong suốt 

thời gian tổ chức); một kênh video «Oblomov» được tạo ra với các phác thảo văn học, 

phóng sự về cuộc đời và tác phẩm của các nhà thơ và nhà văn; tổ chức các cuộc hội thảo 

và đào tạo về phương pháp hùng biện trước công chúng; 12 podcast đã được đăng tải với 

các khuyến nghị thiết thực về cách đọc diễn cảm và tạo hình ảnh nghệ thuật, giúp phát 

triển khả năng cảm thụ thẩm mỹ của những người tham gia Cuộc thi đối với các văn bản 

thơ, văn và kịch, khả năng phân tích và khả năng đọc. 

 Đối với những người tham gia thi gián tiếp trên Internet đã tổ chức các bài giảng 

tận nơi về lịch sử văn học, tư vấn, tập huấn dạy các lớp về diễn xuất, diễn thuyết trên sân 

khấu và đọc văn học, đã tổ chức: «Văn học Nga trong bối cảnh văn hóa», «Hình ảnh nước 

Nga trong văn học và văn hóa», của mình «và» của người khác «trong bức tranh khái niệm 

của Nga về thế giới», «Văn hóa tuyên ngôn: giọng nói, nét mặt, cử chỉ», «Thật dễ dàng trở 

thành một diễn giả!» Trong các sự kiện thực địa, các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với 

các cơ sở giáo dục của các quốc gia này và các liên hệ bổ sung đã được thiết lập với các 

giáo viên dạy tiếng Nga và người điều hành dự án này từ Hungary, Serbia, Bosnia và 

Herzegovina, Estonia và một số quốc gia khác. 
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Những sự kiện này giúp xác định, nghiên cứu và khái quát những vấn đề về nhận 

thức và diễn giải giai đoạn của các tác phẩm kinh điển Nga, tạo điều kiện cho sự phát triển 

năng lực sáng tạo của người tham gia, cũng như tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế 

với các nhà chuyên môn (giáo viên dạy tiếng Nga, chuyên gia về ngôn ngữ và văn học 

Nga ở Nga và nước ngoài).  và những người tham gia khác trong việc tuyên truyền (quảng 

bá) ngôn ngữ và văn học Nga. Những công trình này đã tạo thêm cơ hội hợp tác trong 

nước và quốc tế tiếp theo trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. 

Kết quả của vòng Internet của Cuộc thi, 30 thí sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới, 

những người được mời đến Mátxcơva để tham dự vòng chung kết của Cuộc thi. 10 người 

tham gia thi trên Internet, theo kết quả của một cuộc bỏ phiếu mở trên trang web của Cuộc 

thi, đã nhận được chứng chỉ điện tử «Giải thưởng khán giả yêu thích». Những người tham 

gia còn lại (2707 người) đã nhận được chứng nhận cá nhân tham gia Cuộc thi quốc tế của 

những người đọc văn học cổ điển Nga «Và nguồn cảm hứng trong từng dòng chữ». 

Các thành viên của nhóm công tác của Cuộc thi và các tình nguyện viên thực hiện 

một bộ công việc để tổ chức đưa những người tham gia vòng chung kết Cuộc thi đến 

Matxcova. Công tác tổ chức được thực hiện để chuẩn bị cho vòng chung kết (họp và ăn ở 

của người tham gia, lựa chọn và chuẩn bị hội trường cho các sự kiện theo kế hoạch, hỗ trợ 

thông tin, tổ chức công tác ban giám khảo vòng chung kết, chuẩn bị buổi dạ tiệc, mời khán 

giả, khách mời, v.v.). 

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, vòng chung kết của Cuộc thi được tổ chức tại 

Matxcova, kết quả là các thành viên Ban giám khảo chuyên môn đã xác định được những 

tiết mục hay nhất trong các đề cử. Thành phần ban giám khảo là giáo viên dạy tiếng Nga 

và văn học, văn hóa và nghệ thuật, bao gồm cả các chuyên gia làm việc với thanh niên 

nước ngoài. Cùng ngày, đã diễn ra bàn tròn như dự kiến «Giá như bạn biết  thơ mọc lên từ 

hạt bụi nào…», trong đó các thí sinh tham gia Hội thi đã tích cực tham gia. 

 Vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, một gala hòa nhạc «Từ nước Nga ... với tình 

yêu!» với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ khách mời. Tại đêm nhạc hội đã tổng hợp 

các tiết mục của các thí sinh đoạt giải trong vòng chung kết Cuộc thi và các tiết mục sáng 

tạo của các nghệ sĩ khách mời. 

 Trang web chính thức của Cuộc thi có ghi lại hôm chung kết, buổi hòa nhạc và một 

bộ phim về tất cả các giai đoạn của cuộc thi. Những sự kiện này đã tạo điều kiện và môi 

trường thuận lợi để người tham gia làm quen với những tác phẩm kinh điển của Nga và sự 

phát triển bản thân sáng tạo của các thí sinh, cũng như phát triển gu nghệ thuật và tăng 

hứng thú nghiên cứu ngôn ngữ Nga và văn học cổ điển Nga. Điều này đặc biệt quan trọng 

đối với những người tham gia nước ngoài. 

Như vậy, kết quả của dự án đã chứng minh rằng ban tổ chức Cuộc thi đã đạt được 

việc  phổ biến và thu hút sự quan tâm đến tiếng Nga và văn học cổ điển Nga ở Nga và 

nước ngoài như một phần không thể thiếu của lịch sử và văn hóa của Nga nói chung. Số 

lượng, địa lý và hoạt động của những người tham gia Cuộc thi cho thấy có nhu cầu trên 

thế giới về việc hòa mình vào văn hóa Nga. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong 

thời đại toàn cầu hóa, khi biên giới bị xóa bỏ và bản sắc của người dân biến mất. Cần lưu ý 

rằng có sự quan tâm lớn đến Cuộc thi giữa các cựu đồng bào sống ở nước ngoài, đối với 

họ những sự kiện như vậy là một trong số ít cơ hội để giữ liên lạc với Nga và làm quen với 

văn hóa Nga cho con cái họ. 

Một bộ công cụ đã được tạo ra (trang web, podcast, hội thảo trên web, thông tin, tài 

liệu tư vấn và phương pháp luận), một mạng lưới các nhà điều hành Nga và nước ngoài đã 
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được tạo ra. Tất cả những điều này giúp chúng tôi có thể tiếp tục công việc quảng bá hiệu 

quả tiếng Nga và văn học cổ điển Nga sau khi hoàn thành dự án. 

Trong thế giới hiện đại, có một loạt vấn đề xã hội và sư phạm quan trọng, mà chủ 

yếu là sự dư thừa thông tin, thường là không chính xác, người trẻ không có khả năng suy 

nghĩ chín chắn và làm việc với các nguồn chính, cũng như thái độ đối với chủ nghĩa vị kỷ. 

Đó là lý do tại sao việc thường xuyên tổ chức các cuộc thi quốc tế như vậy trở nên đặc biệt 

quan trọng, vì trong quá trình thực hiện, có sự giao tiếp trực tiếp giữa những người thuộc 

các quốc tịch và nền văn hóa khác nhau, trao đổi thông tin tư vấn và phương pháp luận. 

Văn học Nga nổi tiếng thế giới, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tôn trọng con người, cao 

thượng, đạo đức trong sáng, không ưa sự thô tục, không chỉ phát triển nhân cách của 

những người tham gia cuộc thi mà còn góp phần hình thành hình ảnh tích cực về đất nước 

và con người Nga. Trong những sự kiện như vậy, ngôn ngữ Nga và văn học cổ điển Nga 

không chỉ trở thành một phần của di sản văn hóa quốc tế, mà còn trở thành công cụ hữu 

hiệu để củng cố tình hữu nghị và duy trì ổn định quốc tế. 

Phản hồi nhận được về dự án xác nhận tầm quan trọng của công việc đã thực hiện 

và được tóm tắt trong một đề xuất về sự cần thiết phải tiếp tục dự án này và các dự án 

tương tự. Trong quá trình thực hiện dự án, một cơ sở kỹ thuật, phương pháp luận và thông 

tin đầy đủ đã được tạo ra để thúc đẩy triển vọng tiếp tục dự án này và các dự án khác ở cấp 

quốc tế. Nhiều người tham gia dự án đã trở thành bạn bè và tiếp tục giao tiếp. Dự án đã 

quy tụ một số lượng lớn người dân, tăng cường tình hữu nghị giữa những người tham gia 

đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Trên thực tế, mỗi bên tham gia dự án đã trở 

thành những nhà ngoại giao nhân dân của đất nước họ và chúng tôi có thể tự tin nói rằng: 

«Việc triển khai các hoạt động của dự án ở cấp độ quốc tế là một công cụ ngoại giao nhân 

dân hiệu quả». 

Trong sự phát triển của quan hệ song phương giữa Nga và Việt Nam,  Hội Hữu nghị 

Nga-Việt chú trọng đến hợp tác nhân văn, nghĩa là quan hệ trong các lĩnh vực giáo dục, 

văn hóa, du lịch và ngoại giao nhân dân. Điều đáng mừng là, mặc dù những thay đổi quan 

trọng trên thế giới trong những thập kỷ gần đây, xã hội dân sự của các nước chúng ta vẫn 

quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật và cuộc sống đời thường của nhau. Rõ ràng, thái độ này 

cần được khuyến khích và ủng hộ, và cần có thêm nhiều dự án trao đổi mới trong kế hoạch 

hoạt động chung của các Hội hữu nghị của Nga và Việt Nam, nhằm thúc đẩy các mối quan 

hệ và cuối cùng là tình hữu nghị giữa trẻ em, thanh niên và sinh viên Nga và Việt Nam. 
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Đăng ký đại biểu hội nghị 

Trong ảnh, từ trái qua phải: Andrey Mikhailovich Snegov, Elena Ivanovna Petoshina, 

Sergey Nikolaevich Baburin và các học viên của trường Cao đẳng Cứu hỏa và Cứu hộ 

Infoline  
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NGOẠI GIAO NHÂN DÂN TRONG HÀNH ĐỘNG. 

CÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN VÀ SỰ HỢP TÁC VĂN 

HÓA GIỮA NGA VÀ VIỆT NAM TRONG NHỮNG THỰC TẾ MỚI 

 

Belskaya Olga Vyacheslavovna – nhà ngữ văn của Đại học Tổng hợp Matxcova, nhà hoạt 

động xã hội trong công việc với đồng bào tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, «Tiếng nói Nga 

ở Nha Trang» 

 

Cuộc sống ngày nay đặt ra những quy tắc mới cho chúng ta và sự phát triển của 

ngoại giao nhân dân giữa các quốc gia sẽ trở thành nền tảng để mọi người có thể xây dựng 

các mối quan hệ mới chất lượng cao giữa các dân tộc. 

Đất nước chúng ta gắn bó với Việt Nam bằng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều 

năm, tháng 1 vừa qua đã kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Trong bao nhiêu năm qua, chúng ta đã cùng nhau sánh bước cùng dân tộc Việt Nam. 

Trong những năm xa xôi ấy, chúng ta luôn làm mọi thứ cùng nhau: 

- cùng nhau chống ngoại xâm, 

- đã cùng nhau nghiên cứu, hàng nghìn sinh viên đã đến đất nước chúng ta để trở 

thành những chuyên gia hạng nhất, 

- đã làm việc cùng nhau để khôi phục Việt Nam bị tàn phá bởi chiến tranh, 

- chúng ta cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Khi những thay đổi toàn cầu bắt đầu trên thế giới, mỗi quốc gia của chúng ta đều 

trải qua sự phát triển theo cách riêng của mình. Nhưng nền tảng của sự hiểu biết và hỗ trợ 

lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chúng ta vẫn là nhịp cầu kết nối chúng ta cho đến ngày 

nay. 

Và hiện nay, trong điều kiện phát triển mới, chúng ta mong muốn tình hữu nghị của 

chúng ta sẽ chỉ ngày càng bền chặt, sự hợp tác của chúng ta sẽ phát triển về phía trước, để 

quan hệ đối tác ngày càng tiến bộ. 

Một chủ đề tuyệt vời cho buổi hội thảo hôm nay là Ngoại giao Nhân dân. 

Về bản chất, mỗi người ra nước ngoài đều trở thành nhà ngoại giao nhân dân, vì 

người đó đại diện cho đất nước và hành động của người đó ảnh hưởng đến nhận thức của 

cả nước. Tất cả chúng ta đều có mặt tại hội nghị – những nhà ngoại giao nhân dân, chúng 

ta đã tập hợp lại để làm cho cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này trở nên hòa bình và 

êm ả, tạo ra những dự án mới, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. 

Nếu chúng ta phát triển và củng cố thuật ngữ này, thì mỗi người yêu mến và hiểu 

biết văn hóa, truyền thống của Tổ quốc mình, những người muốn mang kiến thức này cho 

người khác, cho các quốc gia khác sẽ có thể coi mình là một nhà ngoại giao nhân dân. 

Năm 2020 mang đến những điều bất ngờ ở đó, đại dịch đã tự điều chỉnh cuộc sống 

của mọi người trên thế giới. Tất cả chúng ta đều chứng kiến việc đóng cửa biên giới khi 

mọi người thấy mình bị cô lập với nhau. Nhiều người đã gặp phải các vấn đề không chỉ 

với việc trở lại, mà còn với chỗ ở, thực phẩm, tiền bạc. 

 Nhưng chính vào thời điểm này chúng tôi đã chứng kiến cách thức hoạt động của 

ngoại giao nhân dân và sáng kiến của nhân dân. Mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. 

Một ví dụ của sự giúp đỡ và hỗ trợ anh em là ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), một 

quỹ từ thiện được thành lập và phát triển một cách tự phát. 

Đó là một trung tâm nơi mọi người có thể đến, nhận trợ giúp, tìm hiểu thông tin hữu 

ích và giao tiếp với nhau. Bất cứ ai có nhu cầu đều có thể đến đó và không ai bị từ chối. 
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Trung tâm được hỗ trợ rất nhiều bởi người dân Việt Nam, những người đã mang đến thực 

phẩm miễn phí và bữa ăn chuẩn bị sẵn. Một người dân đáng kính của Nha Trang, ông Lê 

Xuân Thơm, chủ khách sạn Galina nổi tiếng đã có công đóng góp rất lớn. Không phải 

ngẫu nhiên mà khách sạn được đặt theo tên của Nga. Anh từng học ở Nga, biết tiếng Nga, 

yêu văn hóa Nga. Sự giúp đỡ của ông là vô giá: bằng tiền của mình, ông mua thức ăn và 

phân phát cho những người cần giúp đỡ, mọi người được mời ăn miễn phí và được chăm 

sóc y tế miễn phí. 

Vì vậy, đại dịch biểu hiện theo hai cách: nó đóng cửa biên giới giữa các quốc gia, 

nhưng trong những biên giới này, mọi người đoàn kết và trở nên nhạy cảm hơn với nhau. 

Trên làn sóng tương trợ và hỗ trợ mới này, chúng tôi muốn làm sâu sắc hơn và mở 

rộng hợp tác hơn nữa và đưa ra các sáng kiến mới. 

 Khía cạnh quan trọng nhất của ngoại giao nhân dân là phát triển văn hóa, trao đổi 

các giá trị văn hóa giữa các quốc gia. Do đó, việc thành lập một trung tâm văn hóa Nga-

Việt tại Nha Trang sẽ trở thành một điểm khởi đầu mới để củng cố mối quan hệ của chúng 

ta. Chúng ta có thể cho giới trẻ Việt Nam làm quen với văn hóa Nga, sách Nga, thành lập 

các trung tâm dạy tiếng Nga. Nó sẽ trở thành nơi thu hút và gắn kết giữa hai dân tộc anh 

em. Việc đưa các khía cạnh thông tin và hỗ trợ pháp lý vào trung tâm này sẽ là một trợ 

giúp quan trọng cho khách du lịch Nga. 

 

Olga Vyacheslavovna Belskaya – nhà ngữ văn Đại học tổng hợp Matxcova MGU, nhà 

hoạt động xã hội trong công việc với đồng bào tại tỉnh Khánh Hòa Việt Nam Việt Nam, 

«Tiếng nói Nga tại Nha Trang» – phát biểu tại bàn tròn số 3 «Nhiệm vụ tư tưởng và chiến 

lược của ngoại giao nhân dân trong điều kiện hiệnnay» 
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SÁNG KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN NHẰM PHÁT TRIỂN 

QUAN HỆ GẮN BÓ GIỮA THANH NIÊN HAI NƯỚC NGA-VIỆT 

Dikhtyar Svetlana Vasilievna – giám đốc tổ chức phi lợi nhuận tự chủ «Phát triển du lịch 

và hiếu khách trong thế giới hiện đại»; 

Glezdeneva Olga Vladimirovna – phó giám đốc tổ chức phi lợi nhuận tự chủ «Phát triển 

du lịch và hiếu khách trong thế giới hiện đại», Tiến sĩ xã hội học 

 

 

Dikhtyar Svetlana Vasilievna 

 

Bài báo xem xét các vấn đề hợp tác giữa thanh niên Nga và Việt Nam trên ví dụ tổ 

chức Trường hè «Toàn diện nước Nga: Sự kiện, Con người, Ý tưởng». 

Các từ khóa: ngoại giao nhân dân, tổ chức phi chính phủ, sinh viên nước ngoài, làm 

việc với thanh niên, Trường hè, «Toàn diện nước Nga: Sự kiện, Con người, Ý tưởng». 

Việc mở rộng tương tác giữa các lực lượng xã hội của Nga và Việt Nam hiện nay 

tạo thêm cơ hội cho sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Chính các 

công cụ của «sức mạnh mềm» đã giúp củng cố cơ sở xã hội của sự hợp tác, đang ngày 

càng trở nên cần thiết trong việc xây dựng quan hệ quốc tế trong thế giới hiện đại. Các tổ 

chức phi lợi nhuận với tư cách là cấu trúc phản ứng linh hoạt và nhanh chóng với các 

thách thức và vấn đề xã hội mới, có khả năng trở thành một nguồn đổi mới sáng tạo xã hội 

trong việc phát triển ngoại giao nhân dân, bao gồm cả việc làm việc với thanh niên. 

Thanh niên là những người phản ứng nhanh nhất với các chuẩn mực và thực hành 

văn hóa xã hội, một nhóm xã hội năng động. Những cách tiếp cận cuộc sống của thanh 

niên trong tương lai gần sẽ quyết định thực trạng xã hội và hướng phát triển của nó, bản 

chất của mối quan hệ giữa các quốc gia. Thanh niên sinh viên được phân biệt bởi sự kết 

hợp khá hài hòa giữa sự trưởng thành về trí tuệ và xã hội: trình độ học vấn tốt và động cơ 

nhận thức, các chỉ số hoạt động xã hội cao. Về vấn đề này, nên tính đến tiềm năng hiện có 

của việc làm việc với sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga để phát triển quan hệ mang 

tính xây dựng giữa Nga và Việt Nam. 

 Hiện có khoảng 270 nghìn sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại 

học của Nga. Thực tiễn cho thấy, mặc dù thời gian lưu trú dài (4–7 năm) ở trong nước 

Nga, có nhiều cơ hội tiếp cận với văn hóa Nga, tiếp cận công việc của các tổ chức nhà 
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nước và xã hội, nhưng đến khi tốt nghiệp, hầu hết sinh viên nước ngoài đều có những suy 

nghĩ rất hời hợt về nước Nga, hiểu biết kém về đặc điểm văn hóa Nga. Tuy nhiên, nghiên 

cứu và kinh nghiệm của các tác giả trong lĩnh vực giáo dục đại học cho thấy sinh viên 

nước ngoài quan tâm đến lịch sử và văn hóa của Nga, có nhu cầu trong việc hiểu rõ vai trò 

lịch sử và đương đại của Nga. 

Những lý do này là cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện dự án «Toàn diện nước 

Nga: Sự kiện, Con người và Ý tưởng» do tổ chức phi lợi nhuận tự quản «Phát triển Du lịch 

và hiếu khách trong thế giới hiện đại», trong đó có sinh viên Việt Nam từ các trường đại 

học ở Matxcova tham gia tích cực. 

Dự án bao gồm một tập hợp các sự kiện giáo dục có định hướng lịch sử và văn hóa 

cho sinh viên nước ngoài của các trường đại học ở Matxcova và được thực hiện với sự hỗ 

trợ của Quỹ tài trợ của Tổng thống vào năm 2020. Trong khuôn khổ dự án, trong vòng hai 

tuần đã diễn ra các bài giảng về lịch sử và văn hóa của Nga, các cuộc gặp gỡ với các nhà 

hoạt động nhà nước và xã hội, các đại diện các cơ quan văn hóa, tổ chức xã hội, tham quan 

Matxcova lịch sử và hiện đại, thuyết trình về các dự án nhóm của các học viên. 

Các sự kiện chính được tổ chức dưới hình thức Trường học Mùa hè, với sự tham gia 

của 50 sinh viên đến từ 21 quốc gia và 19 trường đại học ở Matxcova. 

Trong số các sinh viên nước ngoài đăng ký tham gia dự án, số lượng lớn nhất (11%) 

là sinh viên Việt Nam. Cuộc khảo sát cho thấy sinh viên Việt Nam giao tiếp với nhau rất 

tích cực, duy trì liên lạc thường xuyên, chia sẻ thông tin với đồng hương. Họ thích tham 

gia các lớp học cùng nhau, dành thời gian giải trí, do đó, ngay khi một trong số các thành 

viên trong cộng đồng nhận được thông tin về dự án và quan tâm đến nó, thành viên này đã 

tự nhiên thu hút thêm nhiều người đến dự án. 

Phân tích bảng khai thông tin của các sinh viên Việt Nam được lựa chọn dẫn đến kết 

luận rằng hầu hết các em đều rất năng động, thích nghiên cứu lịch sử và văn hóa của Nga, 

sẵn sàng giao tiếp và nghiên cứu sâu hơn về tiếng Nga. Văn hóa, thiên nhiên, ngôn ngữ - 

đây là những gì thu hút họ và những gì họ tích cực học tập ở Matxcova, thăm nhà hát, bảo 

tàng, công viên, các sự kiện của thành phố, hòa nhập hơn môi trường thành phố. Trong 

cuộc khảo sát, một trong những sinh viên đã viết rằng cô ấy «đã đến thăm Nhà hát Bolshoi 

gần 80 lần», và đây là «địa điểm yêu thích của cô ấy ở Matxcova». 

Sinh viên Việt Nam thường nêu những khó khăn chính ở Nga là «giao tiếp bằng 

tiếng Nga» và «thiếu hiểu biết về phong tục và văn hóa địa phương». Theo nhiều cách, 

chương trình Trường học mùa hè nhằm giải quyết chính những vấn đề này. 

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 12 sinh viên đến từ Việt Nam (chủ yếu là nữ sinh) 

được chọn là người tham gia Trường hè, chiếm 24% toàn bộ nhóm. Giả định rằng trong 

tình huống này sinh viên Việt Nam chỉ giao tiếp trong nhóm tham chiếu của họ là không 

chính đáng. Trên thực tế họ cởi mở đến mức họ đã giao tiếp thành công và vô cùng quan 

tâm tới tất cả những người tham gia dự án. Quá trình làm quen với các sinh viên Việt Nam 

cũng cho thấy trình độ tiếng Nga thấp của những người mới bắt đầu nghiên cứu nó nhưng 

không ngăn cản họ muốn tìm hiểu thêm về nước Nga. 

Kết quả đạt được về chất lượng của dự án là việc mở rộng ý tưởng của sinh viên 

nước ngoài ở Matxcova về các sự kiện lịch sử quan trọng trong đời sống của nước Nga, sự 

đa dạng văn hóa, cuộc sống hiện đại của thủ đô và đất nước nói chung. Những người tham 

gia đã ghi nhận sự cải thiện về trình độ thông thạo tiếng Nga, mở rộng vốn từ vựng, sự 

xuất hiện của các mối quan hệ văn hóa và xã hội mới, và năng lực giao tiếp. Điều này 

được chứng minh qua kết quả quan sát sự tương tác của những người tham gia và kết quả 
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làm việc nhóm của họ. Các chuyên gia và cố vấn của dự án lưu ý rằng dự án đã đóng góp 

vào sự phát triển của ngoại giao nhân dân và đối thoại giữa các nền văn hóa, cho thấy tính 

khả thi của việc tiếp tục và mở rộng dự án. 

Khóa học hè trở thành một cơ hội tốt để làm quen với các bạn trẻ Việt Nam, tìm 

hiểu sở thích, ấn tượng của họ về nước Nga, ý tưởng về thế giới và hiểu được những vấn 

đề mà họ quan tâm. Những điều đơn giản, những hành động theo thói quen thường được 

các đại diện của một quốc gia, một nền văn hóa khác nhìn nhận khác nhau. Ví dụ, các sinh 

viên Việt Nam đã chia sẻ về việc tàu điện ngầm ở Matxcova và hệ thống giao thông ở 

Matxcova trở nên lạ lẫm như thế nào đối với họ. Chiêm ngưỡng thán phục những cung 

điện dưới lòng đất, tuy nhiên, họ đã mất nhiều thời gian để có thể chiếm lĩnh trong một 

không gian mới cho riêng mình. 

Những gì có vẻ là chuyện bình thường đối với một sinh viên Nga thì có thể là một 

nhiệm vụ khó khăn đối với người nước ngoài, giải pháp cho việc này không chỉ đòi hỏi 

thời gian, mà còn cả những nỗ lực trí tuệ và hao tổn tinh thần. Việc xác định các khía cạnh 

như vậy là quan trọng trên quan điểm hiểu biết lẫn nhau và thích ứng hiệu quả của sinh 

viên nước ngoài. 

Sự tương tác của sinh viên Việt Nam với sinh viên tình nguyện Nga, giảng viên, ban 

tổ chức trong khuôn khổ Trường hè giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Các sinh viên đến từ 

Việt Nam hóa ra rất hòa đồng, họ dễ dàng tham gia tập thể, giữ mối quan hệ thân thiết với 

nhau, thích cười và thích uống cà phê hơn là trà. Đồng thời, họ cũng lo lắng về những vấn 

đề phức tạp: giải quyết các vấn đề xã hội, thách thức văn minh hiện đại, vấn đề công ích 

và công bằng xã hội. 

Trải nghiệm của Trường hè cho thấy học sinh Việt Nam năng động, tích cực và sẵn 

sàng tương tác. Những phẩm chất này là cơ sở tốt để tiếp tục làm việc với họ ở Nga, điều 

này sẽ hữu ích cho cả hai nước. 

Việt Nam có truyền thống chú trọng hợp tác với Nga trong lĩnh vực khoa học và 

giáo dục. Hơn 50 nghìn chuyên gia có trình độ đại học, vài nghìn tiến sĩ và tiến sĩ khoa 

học ở tất cả các ngành đã được đào tạo cho Việt Nam trong các trường đại học của nước 

ta. Những người này nhận thức rõ về các lĩnh vực khác nhau của xã hội Nga, biết tiềm 

năng của nó và có các mối quan hệ kinh doanh và cá nhân chặt chẽ ở Nga. 

Với sự tăng trưởng của các hướng giáo dục, di cư, du lịch và các hướng khác và sự 

phát triển của giao tiếp giữa các dân tộc nói chung, các tổ chức xã hội cần tham gia tích 

cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề về thích ứng, hòa nhập của công dân đến Nga và 

phát triển sự hiểu biết lẫn nhau với đại diện của các quốc gia khác. Trước tình hình đó, các 

hình thức làm việc mới thú vị với thanh niên nước ngoài sẽ không chỉ ngày càng cần thiết, 

mà còn có thể tạo động lực mới để mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Nga 

và Việt Nam. 

 Kinh nghiệm của Trường hè cho thấy ngày nay có nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt 

động giao lưu, tương tác không chính thức sâu sắc và có ý nghĩa giữa thanh niên Nga và 

Việt Nam. Dự án «Toàn diện nước Nga: Sự kiện, Con người và Ý tưởng» không chỉ trở 

thành không gian giao tiếp và phát triển bản thân cho sinh viên nước ngoài, nguồn kiến 

thức về nước Nga, mà còn là nền tảng để phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đối thoại, thúc 

đẩy nền tảng hợp tác và định hình hình ảnh một tương lai xứng đáng cho giới trẻ. 

Công việc được bắt đầu bởi tổ chức phi lợi nhuận tự chủ «Phát triển Du lịch và hiếu 

khách trong thế giới Hiện đại» trong khuôn khổ dự án «Toàn diện nước Nga: Sự kiện, Con 

người, Ý tưởng» sẽ được tiếp tục trong một dự án mới được hỗ trợ bởi Quỹ Tài trợ của 
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Tổng thống, «Toàn diện nước Nga: Đa văn hóa» và các sáng kiến khác. Tổ chức đang xem 

xét các lựa chọn để thực hiện các sáng kiến như vậy ở các khu vực của Nga, nơi đã thể 

hiện sự quan tâm đến chủ đề của dự án, ví dụ như ở Cộng hòa Dagestan. 
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TIẾN HÀNH LỄ HỘI SINH VIÊN «VIETFEST TULA GO 2019» 

NHƯ CÔNG CỤ THÚC ĐẨY VĂN HÓA VIỆT 

NAM Ở CẤP THÀNH PHỐ VÀ KHU VỰC 

 

Gladkova Olga Dmitrievna – Phó giám đốc Viện giáo dục quốc tế, Tiến sĩ sư phạm, Phó 

Giáo sư; 

Tamara Dmitrievna Kartashova – Phó Giám đốc Viện Giáo dục Quốc tế, Tiến sĩ hóa học, 

Phó giáo sư 

 

Giới thiệu 

Vào tháng 12/2019, với sự tham gia và hỗ trợ tích cực của Đại học quốc gia Tula 

(gọi tắt là TulSU) đã tổ chức và triển khai Ngày hội sinh viên «VietFest Tula Go 2019» 

(gọi tắt là Lễ hội), nhân Năm chéo giữa Nga và Việt Nam (gọi tắt – Lễ hội) được tổ chức 

vào năm 2019–2020. 

Ngày hội có sự tham gia của cán bộ và sinh viên các trường đại học tại Tula, cụ thể 

là: Đại học Sư phạm quốc gia Tula mang tên L.N. Tolstoy (sau đây gọi tắt là – TSPU) và 

TulSU, cũng như đại diện của cộng đồng Việt Nam tại Tula. 

Lễ hội được tổ chức theo nhiều giai đoạn và bao gồm một đại hội thể thao tại TSPU, 

một trò chơi tìm kiếm thú vị trên lãnh thổ của khuôn viên TulSU và khu vực trung tâm của 

thành phố Tula, cũng như một buổi hòa nhạc lớn được tổ chức tại phòng hòa nhạc của 

TulSU. Sự kiện cuối cùng quy tụ đông đảo đại diện thanh niên Việt Nam đang học tập tại 

khu vực Tula. 

Mô tả vấn đề 

 Liên quan đến sự di chuyển học tập ngày càng tăng của thanh niên trên phạm vi 

toàn cầu gần đây, vấn đề căng thẳng giữa các sắc tộc nổi lên và gay gắt, giải pháp có thể 

được tạo ra bởi hai yếu tố: một mặt là sự thích nghi văn hóa xã hội của những người đến 

Nga với điều kiện học tập và cư trú tại Liên bang Nga, mặt khác là giáo dục thái độ khoan 

dung đối với họ từ phía xã hội Nga, người dân bản địa. 

Vì vậy, sự cần thiết phải tổ chức Lễ hội như vậy là nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho 

một vấn đề theo định hướng thực tiễn – «Làm thế nào để đoàn kết cộng đồng thanh niên 

đa quốc gia đang học tập tại Liên bang Nga thông qua việc hòa mình vào môi trường văn 

hóa và giáo dục?» 

Để giải quyết vấn đề này, trước hết, chúng tôi cố gắng tập trung vào những người 

trẻ tài năng, tích cực hoạt động xã hội, những người trong tương lai có thể trở thành những 

đại sứ thực sự của cuộc đối thoại thân thiện giữa các nền văn hóa ở nước họ. 

Vì vậy, ngày hội không chỉ nhằm mục đích làm quen với lịch sử và văn hóa của các 

quốc gia hữu nghị (Việt Nam và Nga) trên bình diện thực tế, mà còn nhằm tìm ra giải pháp 

cho vấn đề tăng cường mối quan hệ dân tộc trong sinh viên và quảng bá văn hóa Việt Nam 

ở cấp thành phố và khu vực. 

Mục tiêu và nhiệm vụ 
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Mục tiêu chính của Lễ hội như một công cụ quảng bá văn hóa Việt Nam ở cấp thành 

phố và khu vực là tăng cường mối quan hệ giữa các dân tộc trong môi trường sinh viên đa 

quốc gia ở Tula và tỉnh Tula. 

Các mục tiêu nhỏ quan trọng của Lễ hội là: 

• tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam và Nga 

đang theo học tại Tula và tỉnh Tula, cũng như tạo ra bầu không khí khoan dung để sinh 

viên giao tiếp đa văn hóa; 

• phát triển tiềm năng văn hóa và giáo dục của sinh viên Việt Nam và Nga. 

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã xác định phạm vi nhiệm vụ cần thiết cho 

giải pháp, đó là: 

• Tổ chức và hội nhập: tăng cường và tìm kiếm các hình thức tương tác quốc tế mới 

giữa sinh viên của các trường đại học Tula và tỉnh Tula; để giới thiệu với người dân Tula 

và tỉnh Tula với nền văn hóa Việt Nam phong phú. 

• Văn hóa và thông tin: tạo ra một bầu không khí khoan dung thông qua sự hòa 

mình tối đa của những người tham gia Lễ hội trong môi trường văn hóa và giáo dục để 

giao tiếp đa văn hóa của các đại diện của cả hai quốc gia thân thiện. 

• Văn hóa và giáo dục: để cộng đồng đa quốc gia của những người tham gia Lễ hội 

làm quen với văn hóa và truyền thống của các dân tộc Việt Nam và Nga. 

• Hội nhập: nhằm đoàn kết cộng đồng sinh viên đa quốc gia ở Tula và tỉnh Tula. 

• Thông tin và hội nhập: Giúp những người tham gia Lễ hội hiểu biết về văn hóa, 

truyền thống, phong tục, ngôn ngữ và tâm lý của các dân tộc khác. 

Phương pháp thực hiện 

Trong nỗ lực đạt được mục tiêu này và giải quyết các nhiệm vụ đã đặt ra, chúng tôi 

đề xuất một danh sách các hành động từng bước nhất định, được cụ thể hóa trong các 

phương pháp tổ chức Lễ hội, sẽ cho phép chúng tôi sử dụng sự kiện này như một công cụ 

để tăng cường mối quan hệ giữa các dân tộc trong môi trường sinh viên đa quốc gia và 

quảng bá văn hóa Việt Nam ở cấp thành phố và khu vực. 

Tính đến khía cạnh khái niệm của phương pháp luận nghiên cứu sư phạm (Duranov, 

2014), cũng như việc phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học-sư phạm (Vlasova 

V.N., Tairova N.Yu., 2018), trong công việc của mình, chúng tôi đã hệ thống hóa các 

phương pháp thực hiện và kết hợp chúng thành nhiều nhóm , cụ thể là: phương pháp thông 

tin, tổ chức, chẩn đoán và định tính. 

Phương pháp thông tin: 

• Quảng bá thông tin về Lễ hội sinh viên «VietFest Tula Go 2019» trên mạng xã hội 

bằng tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Anh, đăng thông tin về Lễ hội trên trang web chính 

thức của TulSU. 

• Thông báo cho những người tham gia Lễ hội và các phương tiện truyền thông của 

Tula và tỉnh Tula về kết quả của Lễ hội. 

Phương pháp tổ chức: 
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• Xác định và thực hiện các chương trình của Lễ hội, bao gồm một đại hội thể thao 

được tổ chức trên cơ sở TSPU, một trò chơi tìm kiếm thú vị trên lãnh thổ của khuôn viên 

TulSU và khu vực trung tâm của thành phố Tula, cũng như một buổi hòa nhạc lớn được tổ 

chức trong phòng hòa nhạc của TulSU. 

• Thu hút các chuyên gia để quảng bá thông tin về Lễ hội trên các phương tiện 

truyền thông. 

Phương pháp chẩn đoán và định tính: 

• Thực hiện bảng khai trả lời câu hỏi đầu vào và cuối cùng của những người tham 

gia Lễ hội để xác định và đánh giá kết quả chất lượng của sự kiện, xử lý kết quả. 

• Chuyên gia lựa chọn tài liệu để tham gia Lễ hội, xem xét và chuẩn bị các khuyến 

nghị của họ. 

Nghiên cứu thí nghiệm 

Việc kiểm tra đầu vào (trước khi bắt đầu Lễ hội) và cuối cùng (sau khi kết thúc Lễ 

hội) đối với những người tham gia trong số các sinh viên của các trường đại học Tula và 

tỉnh Tula đã được thực hiện để xác định và đánh giá kết quả chất lượng của Lễ hội. Kết 

quả được xử lý theo phương pháp khảo sát cấp tốc «Chỉ số khoan dung"» (Soldatova G.U., 

Kravtsova O.A. và cộng sự, 2002). 

Chất liệu kích thích của bảng khảo sát cấp tốc cho thấy những khẳng định, phản ánh 

cả thái độ chung đối với thế giới xung quanh và những người khác, và thái độ xã hội trong 

các lĩnh vực tương tác khác nhau. 

Trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt chú ý đến 

sự khoan dung và không khoan dung của dân tộc, được cụ thể hóa trong mối quan hệ với 

những người thuộc một sắc tộc khác và nhóm dân tộc khác với nhóm dân tộc của họ. Dựa 

trên các tài liệu của bảng khảo sát cấp tốc, việc đánh giá nhận thức về văn hóa của các 

quốc gia thân thiện cũng được thực hiện. 

30 sinh viên nước ngoài của TulSU, 30 sinh viên Nga của TulSY, 10 sinh viên nước 

ngoài của TSPU, tất cả tổng cộng 70 người trong độ tuổi 19–27. Theo kết quả tiến hành Lễ 

hội và xử lý các kết quả của cuộc khảo sát, đã có sự gia tăng chất lượng trong mức độ 

khoan dung chung là 4%. 

Kết luận chung, tổng kết 

Kết quả thu được có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rõ ràng đối với các chuyên gia 

trong lĩnh vực giao tiếp đa văn hóa và thích nghi văn hóa xã hội của công dân nước ngoài 

sinh sống và học tập tại Liên bang Nga, giáo viên đại học làm việc với đội ngũ nước 

ngoài, giáo viên dạy giáo dục bổ sung làm việc với sinh viên nước ngoài trong chương 

trình đào tạo dự bị đại học bằng tiếng Nga. cán bộ làm việc trong bộ phận quốc tế của các 

trường đại học. 

Kinh nghiệm thực hiện Lễ hội cho thấy rằng hình thức làm việc như vậy, khi mà áp 

dụng danh sách các hành động từng bước được cụ thể hóa trong các phương pháp thực 

hiện sự kiện, cho phép Lễ hội được sử dụng như một công cụ để tăng cường mối quan hệ 

giữa các dân tộc trong môi trường sinh viên đa quốc gia và quảng bá văn hóa Việt Nam ở 

cấp thành phố và khu vực. Kinh nghiệm này có thể được áp dụng không chỉ ở Tula và tỉnh 



409 
 

Tula và các chủ thể khác của Liên bang Nga, mà còn trên phạm vi quốc tế, điều này cho 

thấy khả năng nhân rộng của nó. 

Điều này đạt được thông qua việc trình bày kết quả và kinh nghiệm thực hiện Lễ hội 

tại các kỳ Đại hội thường niên của Hội Sinh viên nước ngoài, thông qua việc đăng các bài 

thuyết trình trên trang web «Giáo dục tiếng Nga cho công dân nước ngoài» và trên các 

trang chính thức của Hội nghị trên mạng xã hội, trên trang web của TulSU, trên các 

phương tiện truyền thông, cũng như thông qua công việc của các Hội cựu sinh viên các 

trường đại học Nga ở nước ngoài. 

 

Tại Hội nghị đã tiến hành dịch cabin từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Trong ảnh là phòng 

cabin chuyên biệt dành cho phiên dịch trong phòng khánh tiết. 
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VỊ TRÍ CỦA SAINT PETERSBURG TRONG VIỆC PHÁT 

TRIỂN QUAN HỆ NGA - VIỆT NAM TRONG NĂM 2017-2019 

 

Petrunova Evdokia Vyacheslavovna – sinh viên khóa học thạc sĩ năm thứ nhất của Đại 

học quốc gia St.Petersburg 

 

Tóm tắt của bài báo: 

Trong những năm 2010. hoạt động của Liên bang Nga ở Đông Nam Á ngày càng 

mạnh mẽ. Tác giả của bài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam, trong đó có 

quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa là thành phố St.Petersburg và Thành phố Hồ Chí 

Minh. Tác giả đã cố gắng xác định vị trí của Xanh Pê-téc-bua trong sự phát triển của quan 

hệ Nga-Việt trong những năm gần đây bằng cách phân tích các dự án đô thị hợp tác song 

phương. 

Từ khóa: quan hệ Việt-Nga, quan hệ song phương, Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg 

Khái niệm «Xoay trục về phía Đông» trong chính trị Nga xuất hiện vào những năm 

2010. Năm 2012, Putin V.V. đã đăng một bài báo trên tờ Wall Street Journal, trong đó ông 

tuyên bố rằng Nga sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề của khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương. Các chuyên gia đưa ra một số lý do đã đặt nền móng cho chiến lược 

này. Người ta cho rằng Nga đã tăng tốc thực hiện khái niệm này sau cuộc khủng hoảng 

Ukraine (2013–2014) và đặt nhiệm vụ khắc phục sự cô lập chính trị quốc tế sau khi các 

nước châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt do việc sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014. Khi 

tính đến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương, các nước này ngày càng nâng cao vai trò địa chính trị của mình trên trường quốc 

tế, giới lãnh đạo Nga đã thấy rõ nhu cầu hợp tác sâu rộng với các nước trong khu vực. Bài 

viết này sẽ tập trung vào quan hệ song phương giữa Nga và Việt Nam, trong đó có giữa 

hai thành phố an hem là St.Petersburg và thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra, tác giả sẽ 

cố gắng xác định vị trí của St Petersburg trong sự phát triển của quan hệ Nga-Việt trong 

những năm gần đây. 

Quan hệ Nga-Việt có lịch sử lâu đời. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính thức 

được thiết lập vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Liên Xô đã hỗ trợ rất lớn về kỹ thuật, vật 

chất và chính trị cho Việt Nam trong kháng chiến, chiến tranh Việt Nam và xung đột biên 

giới Trung-Việt. Trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1973. Các chuyên gia Liên Xô đã 

huấn luyện tích cực cho quân đội Việt Nam. Ngoài ra, nhiều người Việt Nam đã được đào 
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tạo trong các trường đại học của Liên Xô. Ngày nay, thực tế trong mỗi gia đình Việt Nam, 

bạn có thể gặp một đại diện của thế hệ lớn tuổi - một thành viên trong gia đình này hoặc 

một người quen từng học tập hoặc làm việc tại Liên Xô. Tuy nhiên, kể từ khi Liên Xô tan 

rã, cường độ tiếp xúc song phương đã giảm mạnh. Điều này đã xảy mặc dù vào năm 1994 

Matxcơva và Hà Nội đã ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. Một 

giai đoạn mới, năm 2001, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Putin tới 

Việt Nam, Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã được ký kết. Năm 

2012, mối quan hệ này đã được nâng cấp lên cấp độ đối tác chiến lược toàn diện. Kể từ 

thời điểm Nga thực hiện chính sách hướng đông, chủ đề quan hệ với các nước châu Á đã 

được chú trọng. Một minh chứng sống động cho điều này là công việc của chính quyền St 

Petersburg, được thực hiện trong hai năm qua, cụ thể là công việc của Ủy ban Đối ngoại 

Thành phố Xanh Pê-téc-bua (gọi tắt là KVS) theo hướng Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2017 

KVS đã tăng cường công việc có hệ thống về tương tác giữa St.Petersburg và Việt Nam. 

Đặc biệt, với Thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố kết nghĩa từ năm 1977. Trong 2,5 

năm, 8 Ủy viên Bộ Chính trị và hơn 20 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng 

sản Việt Nam đã đến thăm St.Petersburg. Trong năm 2019, 14 đoàn đã đến thăm 

St.Petersburg và 19 sự kiện đã được tổ chức. 

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện ý nghĩa tiếp theo là buổi gặp mặt của tập 

thể cán bộ KVS với lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào ngày 

19/5/2017. Học viện là đơn vị trong cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam (gọi tắt là BCHTW Đảng), là trung tâm đào tạo cán bộ quản lý cấp cao, có 

tầm quan trọng về chính trị của Việt Nam. Cuộc gặp được tiến hành nhân  ngày sinh của 

đồng chí Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một ngày trước đó, tại Smolny đã diễn ra triển lãm tranh 

dành riêng cho lãnh tụ Việt Nam. Theo phản hồi của các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, 

cuộc gặp này ảnh hưởng đến chương trình của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam tại Liên bang Nga, ông đã thay đổi lịch trình đi lại bằng việc bổ sung chuyến 

thăm St Petersburg. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, tại Smolny đã diễn ra cuộc gặp giữa 

Thống đốc St. Petersburg G.S. Poltavchenko và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần 

Đại Quang. 

Tháng 10/2017, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm St Petersburg. Bên lề Đại hội lần thứ 137 của Liên 

minh Nghị viện tại Cung Tauride, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ các cán bộ 

của KVS. Kết quả của buổi gặp gỡ này là dự án đầu tiên của KVS theo hướng Việt Nam 

“Kỷ niệm 95 năm ngày đồng chí Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) lần đầu tiên đến 

Petrograd ”, dự án đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. 

Đỉnh cao của dự án này là việc tổ chức Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh 17-19 

/ 5/2018, khi một đoàn đại biểu chính thức của ĐCSVN (khoảng 100 người), do Ủy viên 

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh Nguyễn Thiện Nhân, làm Trưởng đoàn đến thăm St.Petersburg. Trong đoàn có lãnh 

đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hải Phòng – thành phố kết nghĩa của 

St.Petersburg, cũng như tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa. Trong khuôn khổ dự án này, một diễn 

đàn văn hóa và doanh nghiệp Nga-Việt đã được tổ chức. Công việc của diễn đàn được 

thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau: hợp tác khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, 

xử lý nước và xử lý nước thải. Diễn đàn đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện 

truyền thông của cả hai nước. Thực tế này chứng tỏ cách tiếp cận toàn diện của chính 

quyền St.Petersburg đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. 
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Cuối tháng 6 năm 2018, một đoàn công tác văn hóa và kinh doanh của St.Petersburg 

đến thành phố Hồ Chí Minh, đây là hoạt động nằm trong phần Việt Nam của chương trình 

dự án «Kỷ niệm 95 năm ngày Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) lần đầu tiên đến 

Petrograd». Đoàn không chỉ có đại diện của KVS mà còn có các doanh nhân 

St.Petersburg, đại diện của các tổ chức y tế và doanh nghiệp kỹ thuật. Ngoài các cuộc gặp 

chính thức với các thành viên của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện phái đoàn 

Nga đã tham gia diễn đàn doanh nghiệp, thăm trung tâm ung thư thành phố và làm quen 

với các doanh nghiệp xử lý nước. Ngoài ra, một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ dự án 

này là việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Tổng hợp St.Petersburg và Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố. Do đó, việc cử sinh 

viên St.Petersburg sang học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được nối lại. 

Vào tháng 10 năm 2018 V.V. Putin đã ký sắc lệnh «Về việc tổ chức năm Nga tại 

Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga». St.Petersburg cũng đã tham gia vào ban tổ chức của 

năm chéo và bắt đầu làm việc chuyên sâu cho dự án thứ hai «Di sản tinh thần của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 50 năm sau» Ngoài ra, 2 tháng sau khi Tổng thống Liên bang Nga công bố 

năm chéo, Diễn đàn Thanh niên Nga-Việt lần thứ nhất đã được tổ chức theo sáng kiến của 

Ủy ban đối ngoại St.Petersburg. Buổi khai mạc Diễn đàn và các sự kiện của nó đã thu hút 

khoảng 500 người tham gia. Như vậy, KVS bắt đầu mở rộng các cuộc tiếp xúc song 

phương không chỉ trong lĩnh vực tương tác chính trị và kinh tế, mà còn bắt đầu lôi kéo 

thanh niên hai nước tham gia đối thoại tích cực. Sáng kiến này của KVS có thể được coi là 

đặc biệt, vì Diễn đàn này trở thành đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Liên bang Nga và 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, ý tưởng về một diễn đàn thanh niên Nga-

Việt đã được ủng hộ ở Matxcova, và dự án này có ý nghĩa Liên bang. Hai Diễn đàn tiếp 

theo được tổ chức bởi Cơ quan Liên bang về Các vấn đề Thanh niên của Liên bang Nga và 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng kiến như vậy của chính quyền 

St.Petersburg nên được xem như một thành tố của «sức mạnh mềm» trong việc xây dựng 

quan hệ song phương. Chính quyền thành phố cố gắng thực hiện các dự án của họ không 

chỉ với một chương trình nghị sự chính trị và kinh tế, mà còn tập trung vào thành phần văn 

hóa. Điều quan trọng cần lưu ý là lãnh đạo KVS tích cực tiếp xúc với đại diện cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức Đoàn của Việt Nam tại St.Petersburg. Một trong 

những ví dụ nổi bật nhất là sự tham gia của các Đoàn viên của cộng đồng người Việt Nam 

ở nước ngoài trong hoạt động dọn vệ sinh toàn thành phố vào tháng 4 năm 2019, cùng với 

các nhân viên của KVS. Như vậy, trong năm vừa qua đã có sự tương tác tích cực theo 

hướng thiết lập các mối liên hệ với đại diện cộng đồng người Việt Nam sống tại thành 

phố. 

Trong vòng hai năm 2018–2019. Tại St.Petersburg, nhiều cuộc triển lãm đã được tổ 

chức, trong đó có: «Việt Nam, nỗi đau của bạn trong trái tim tôi», để nhớ về sự giúp đỡ 

của các bác sĩ quân y Liên Xô trong Chiến tranh Việt Nam; «Báu vật của sông Hồng. Bộ 

sưu tập Khảo cổ học từ Bảo tàng Việt Nam» tại Bảo tàng Hermitage. 

Hiện nay, tại các cuộc họp và diễn đàn doanh nghiệp, vấn đề tổ chức đường bay 

thẳng giữa St.Petersburg và TP.HCM được thảo luận sôi nổi, cũng như vấn đề xây dựng 

Trung tâm văn hóa và Kinh doanh TP.HCM tại St.Petersburg Tại thời điểm viết bài này, 

phía Việt Nam đã xác định được vị trí xây dựng. 

Kết luận, cần lưu ý rằng công việc của chính quyền Xanh Pê-téc-bua, trong đó có 

Ủy ban Đối ngoại theo hướng Việt Nam được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận 
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dự án và được đặc trưng bởi tính hệ thống. Rõ ràng, khi nhận thấy sự quan tâm và nghiêm 

túc trong công việc từ phía St.Petersburg, giới lãnh đạo chính trị của Việt Nam, phần lớn 

từng học ở Liên Xô, đã đưa ra quyết định mang tính nguyên tắc là tăng cường tương tác 

với thành phố này. Như vậy, có thể nêu một thực tế là trong hơn hai năm qua, chính quyền 

thành phố đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của quan hệ Nga-Việt. Và cũng có lý do 

để tin rằng St.Petersburg sẽ trở thành một trong những thành phố hàng đầu, nhờ đó mà 

nhiệm vụ của Tổng thống Liên bang Nga là nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 

10 tỷ USD trong những năm tới sẽ được hoàn thành. 
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Mỗi người tham gia Hội nghị được tặng một bộ sản phẩm có thương hiệu và tài liệu thông 

tin (Tuyển tập tư liệu từ Hội nghị năm 2019, một cuốn sách tra cứu tiểu sử ngắn của các 

nhà hoạt động của Hội hữu nghị Nga-Việt, v.v.) 
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CƠ HỘI CỦA NGOẠI GIAO NHÂN DÂN TRONG 

VIỆC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRÊN 

VÍ DỤ VỀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ NGA-VIỆT NAM 

 

Khalilov Odilshokh Ulugbek Ogly – sinh viên Khoa Lịch sử Đại học quốc gia Fergan 

 Báo cáo nêu vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự phát triển của quan hệ song 

phương giữa Nga và Việt Nam. Từ năm này qua năm khác, quan hệ giữa hai nước phát 

triển trên các lĩnh vực khác nhau như xã hội, giáo dục và khoa học. 

Ví dụ như, năm 2011, phòng khám nhãn khoa Việt Nga hoạt động tại Hà Nội từ 

năm 2009 đã mở thêm Trung tâm Phẫu thuật Laser và các trụ sở mới. Trong hai năm làm 

việc tại cơ sở y tế này đã khám cho hơn 30 nghìn lượt bệnh nhân. Phòng khám đã thực 

hiện 2 nghìn ca phẫu thuật với việc sử dụng các công nghệ y tế tiên tiến của Nga; các sự 

kiện từ thiện thường xuyên được tổ chức cho các cựu chiến binh, học sinh và các gia đình 

có thu nhập thấp. 

Như chúng ta biết, giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngoại giao 

nhân dân. Năm 2014, 6 nghìn sinh viên Việt Nam sang học tập tại Nga, trong đó 2 nghìn 

sinh viên theo Hiệp định liên chính phủ giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Rossotrudnichestvo đảm nhận vị trí chính trong việc chỉ đạo ngoại giao nhân 

dân. Năm nay, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã chuẩn bị một chương 

trình đặc biệt dành cho các trường đại học, không chỉ bao gồm các cuộc họp truyền thống 

và giới thiệu về các dịch vụ giáo dục của Nga tại các trường đặc biệt ở Việt Nam có học 

tiếng Nga, mà còn có hơn 15 cuộc gặp tại các tổ chức giáo dục và khoa học của Việt 

Nam… 

Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã cùng với các đồng 

nghiệp Việt Nam nghiên cứu ngôn ngữ của các dân tộc Việt Nam trong nhiều năm. Cho 

đến năm 2005, 10 cuộc khảo sát ngôn ngữ đã được thực hiện tại Việt Nam, 22 ngôn ngữ 

đã được mô tả khoa học và 4 sách chuyên khảo đã được xuất bản. Đối với các nhà khoa 

học Nga, việc nghiên cứu các ngôn ngữ này có bản chất khoa học, còn đối với các nhà 

khoa học Việt Nam, việc nghiên cứu các ngôn ngữ này mang cả tính khoa học và thực tiễn 

nhằm giải quyết các vấn đề ngôn ngữ dân tộc, tạo ra chữ viết cho các ngôn ngữ không có 

chữ viết, đào tạo nhân lực dạy các ngôn ngữ khác nhau. Năm 2012, hoàn thành công việc 

biên soạn ấn phẩm đặc biệt cơ bản – Bộ Từ điển Việt-Nga khổ lớn gồm 2 tập. 

Ngoài ra, cũng cần đặc biệt chú ý đến các hãng thông tấn Russia Today (RT), 

Sputnik, Nước Nga ngày nay, vì chúng là công cụ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa 

các dân tộc Nga và Việt Nam, góp phần phổ biến thông tin về Việt Nam tại Nga và về Nga 

tại Việt Nam. Ví dụ, trung tâm biên tập Sputnik đã được mở tại Hà Nội. Theo Dmitry 

Kiselev, Tổng giám đốc Nước Nga ngày nay «Sputnik được xây dựng cho những khán giả 

cảm thấy mệt mỏi với những tuyên truyền ám ảnh về một thế giới đơn cực và cần một 

quan điểm thay thế». 

Ngoài ra, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, 

lưu ý «Việc mở văn phòng Sputnik tại Việt Nam là rất quan trọng. Hiện nay, quan hệ giữa 

Việt Nam và Liên bang Nga mang vị thế là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tôi tin 

rằng thông tin và tin tức của Sputnik Việt Nam sẽ góp phần to lớn vào việc tăng cường 

hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc chúng ta». 
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Do đó, quan hệ giữa Nga và Việt Nam mang tính hữu nghị và tin cậy. Đồng thời, 

vai trò của ngoại giao nhân dân rất lớn, vì nó chiếm vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy 

lợi ích quốc gia và củng cố quan hệ quốc tế. 
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VĂN HÓA LÀM XÍCH LẠI CÁC DÂN TỘC: VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM 

CỦA CÁC NHÀ VĂN, ĐIỆN ẢNH, HỌA SĨ LIÊN XÔ / NGA 

 

Sokolov Anatoly Alekseevich – Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, 

Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Australia và Châu Đại 

Dương, Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Ủy viên Ban biên tập, 

tiến sĩ ngữ văn 

 

 

  

Mối quan hệ văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô/Nga là một thành phần quan trọng 

của quan hệ giữa các quốc gia, ở một mức độ nhất định, mối quan hệ này đã và đang tiếp 

tục ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của đời sống nhân dân hai nước chúng ta. 

Trong hơn sáu thập kỷ, các tác phẩm của các nhà văn, nghệ sĩ Liên Xô/Nga đã đóng vai 

trò quan trọng trong việc truyền bá thông tin và tri thức về đời sống của người dân Việt 

Nam, góp phần hình thành hình ảnh Việt Nam tích cực trong người dân nước ta. 

Chủ đề Việt Nam tích cực đi vào tác phẩm của các nhà hoạt động văn hóa Liên Xô 

sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết năm 1954, chính thức kết thúc cuộc đấu tranh lâu 

dài và anh dũng của nhân dân Việt Nam. Trong thập kỷ hòa bình tiếp theo, sự phát triển 

chính của chủ đề Việt Nam diễn ra trong văn học Xô Viết, chủ yếu là phim tài liệu, tác giả 

chính là các nhà báo, và các thể loại là tiểu luận du ký, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn. 

Người Liên Xô đầu tiên đặt chân đến Việt Nam sau khi kết thúc cuộc chiến tranh chống 

thực dân Pháp là nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Roman Carmen. Thành quả sáng tạo trong 

chuyến đi của ông là bộ phim truyện dài tập Việt Nam (1955). Sau đó, phóng viên của báo 

«Sự thật thanh niên» Boris Strelnikov (cuốn «Một trăm ngày ở Việt Nam», 1955), phóng 

viên của tạp chí «Ngọn lửa nhỏ» Heinrich Borovik (cuốn «Rất xa-rất xa», 1956), nhà thơ 

nổi tiếng Pavel Antokolsky (cuốn «Sức mạnh Việt Nam – Travel Journal», 1960), nhà văn 

văn xuôi Vladimir Soloukhin (cuố «Những bưu thiếp từ Việt Nam», 1960) và nhiều nhà 

văn khác đã kể về đất nước Đông Nam Á tuyệt vời thú vị này, những con người anh hùng 

và cần cù lao động. 

Ngay từ khi đó và sau này, nhờ mối quan hệ ngày càng phát triển giữa các hiệp hội 

sáng tạo và các Bộ văn hóa của hai nước, các nhà văn, nghệ sĩ và nhà làm phim Liên Xô 

bắt đầu thường xuyên đến thăm Việt Nam. Họ không chỉ giúp đỡ thiết thực những người 

đồng nghiệp Việt Nam tại Việt Nam, mà còn ghi dấu ấn về đất nước này, về những con 

người anh hùng trong những ngày tháng trong quân ngũ và công tác. 
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Một giai đoạn mới trong quá trình phát triển chủ đề Việt Nam trong các tác phẩm 

văn học của đất nước Xô Viết đa dân tộc gắn liền với thời kỳ bắt đầu chiến tranh xâm lược 

của Mỹ vào năm 1964, kéo dài hơn mười năm. Cuốn sách của những nhà báo sống sót sau 

trận bom Mỹ ở Hà Nội và Hải Phòng, ở thành phố Vinh bị tàn phá, vĩ tuyến 17, và đi dọc 

các con đường du kích của miền Nam Việt Nam, kể về sự anh dũng, bất khuất của dân tộc 

Việt Nam. Đó là các tập tiểu luận của các nhà báo A. Leontyev «Việt Nam chiến đấu» 

(1965), I. Shchedrov «Cách Sài Gòn mười lăm cây số» (1967) và «Giông tố trên sông 

Hồng» (1967), I. Levchenko «Hãy chạm tay vào bom» (1968) , M. Ilyinsky «Tôi đang đi 

dưới bầu trời sấm sét» (1968), A. Vasiliev «Tên lửa trên hoa sen» (1970), E. Kobelev 

«Việt Nam, tình yêu và nỗi đau của tôi» (1971), v.v. 

Gần như đồng thời với các nhà báo, nhà thơ ở tất cả các nước cộng hòa của Liên Xô 

đã hưởng ứng các sự kiện của Việt Nam: tác phẩm kinh điển của văn học Xô Viết Tajik 

Mirzo Tursunzade, nhà thơ Armenia Silva Kaputikyan «Chiến tranh» (1966), người 

Leningrad Ilya Fonyakov, nhà thơ Bashkir Mustai Karim. Những tác phẩm này và các tác 

phẩm khác của các nhà văn của đất nước nhiều dân tộc Liên Xô được đưa vào tuyển tập 

Đoàn kết (1973). 

Đóng góp to lớn vào việc thể hiện nghệ thuật của chủ đề Việt Nam thuộc về nhà 

văn, nhà thơ văn xuôi Konstantin Simonov. Ông từ lâu đã trở nên quen thuộc với độc giả 

Việt Nam. «Đợi anh về», «Em có nhớ không, Alyosha, những con đường mòn Smolensk» 

đã được dịch tại Việt Nam từ bản dịch tiếng Pháp trong thời kỳ Kháng chiến chống thực 

dân Pháp. Bài thơ «Đợi anh về» nổi tiếng nhất của ông đã làm nức lòng người lính và 

được học thuộc lòng, trở thành một trong những bài thơ được yêu thích nhất trong những 

năm đó. Bài thơ được dịch bởi nhà thơ nổi tiếng và nhà hoạt động của Đảng – Tố Hữu. 

Trong một chuyến đi đến Liên Xô, ông đã gặp và kết bạn với Simonov. Theo lời mời của 

ông, Konstantin Simonov bay đến Hà Nội vào đầu tháng 12 năm 1970, khi Mỹ ném bom 

miền Bắc Việt Nam. Ông muốn nhìn thấy Việt Nam trong khói lửa chiến tranh. 

Khi trở về quê hương, Simonov đã xuất bản tập thơ «Việt Nam, mùa đông năm bảy 

mươi» (1971), tâm điểm trong đó là tập thơ «Không có nỗi buồn nào xa lạ». Đây là tượng 

đài thơ văn lớn nhất và có ý nghĩa nhất do một nhà văn Liên Xô dựng lên để tưởng nhớ 

những người lính Việt Nam đã hy sinh vì quê hương đất nước, đã được dịch hoàn toàn 

sang tiếng Việt. 

 Một nhà thơ Liên Xô khác là Yevgeny Yevtushenko cũng nhiều lần đến thăm Việt 

Nam và ông đã dành viết về Việt Nam với tập thơ Con đường số một (1972). 

Trong những tác phẩm này và các tác phẩm khác của các nhà thơ Liên Xô - Mikhail 

Lukonin (Biên giới hoang mang, 1968), David Kugultinov (Ký ức đánh thức bởi Việt 

Nam, 1969), Yevgeny Dolmatovsky (Cô gái mặc áo trắng, 1968), Alexander Nikolaev 

(Thiện và ác, 1972) – Việt Nam đã hiện lên không phải «từ bên ngoài», mà là «từ bên 

trong», một cảm giác về sự tham gia của chính các tác giả vào các sự kiện ở đất nước này, 

khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác như của chính họ được thể hiện. 

Sau giải phóng miền Nam 1975 và thống nhất đất nước, chủ đề Việt Nam chiếm ưu 

thế trong các tác phẩm văn xuôi của các tác giả Liên Xô, chủ yếu là các nhà báo: Mikhail 

Ilyinsky «Việt Nam thống nhất – từ Cao Lạng đến Cà Mau» (1978), Valerian Skvortsov 

«Cuối con đường của quýt» (1979), Alexander Mineev «Pháo đài tre» (1984), Ilya 

Fonyakov «Cành xanh Việt Nam» (1989), v.v. 
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Năm 1979, nhà sử học phương đông Yevgeny Kobelev đã soạn cuốn sách «Hồ Chí 

Minh» – về cuộc đời và hoạt động cách mạng của người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, 

một trong những nhân vật kiệt xuất của phong trào cộng sản thế giới, giải phóng dân tộc. 

Một sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Liên Xô và các nhà làm phim 

VNDCCH là bộ phim truyện – tài liệu «Việt Nam» được dựng ngay sau chiến thắng Điện 

Biên Phủ mùa xuân năm 1954 của nhân dân Việt Nam trước thực dân Pháp. Một nhóm các 

nhà làm phim Liên Xô đã thực hiện bộ phim: đạo diễn Roman Karmen và các quay phim 

Yevgeny Mukhin và Vladimir Eshurin. Cùng làm việc với các nhà làm phim Liên Xô là  

các nhà quay phim và đạo diễn Việt Nam, những người mà đối với họ việc tham gia thực 

hiện bộ phim này không chỉ là một trường học tuyệt vời về kỹ năng nghề nghiệp, mà còn 

đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa các nhà làm phim 

hai nước. 

Đạo diễn điện ảnh Liên Xô nổi tiếng Azhdar Ibragimov từ năm 1959 đến năm 1962, 

theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Liên Xô, làm việc tại VNDCCH, tham gia thành lập trường 

điện ảnh quốc gia (nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh), nơi ông dạy diễn xuất và đạo 

diễn. Vì những đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn cán bộ cho điện ảnh quốc gia, A. 

Ibragimov đã được Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động và Huân chương «Hữu 

nghị». 

Khi Mỹ bắt đầu xâm lược Việt Nam, các bộ phim của Liên Xô – chủ yếu là phim tài 

liệu – mô tả cuộc chiến đấu anh dũng của quân đội và sự lao động quên mình của nhân dân 

hậu phương, sự giúp đỡ của Liên Xô đối với nước anh em. Bộ phim tài liệu «Không có nỗi 

đau xa lạ» (1972) do nhà thơ Konstantin Simonov và đạo diễn Marina Babak thực hiện đã 

nhận được sự công nhận rộng rãi. 

Đạo diễn nổi tiếng Ekaterina Vermisheva đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng 

bộ phim tài liệu về Việt Nam: «Tên Người là Hồ Chí Minh» (1969) – về cuộc đời của vị 

Chủ tịch đầu tiên của nước VNDCCH, «Chuyện về mùa xuân đầu tiên» (1973) – về Việt 

Nam vào mùa xuân đầu tiên sau khi Hiệp định Paris ký kết năm 1973, «Chiến tranh đã kết 

thúc – cuộc đấu tranh tiếp tục» (1976) – về những ngày đầu toàn thắng của nhân dân miền 

Nam Việt Nam sau khi lật đổ chế độ độc tài ngụy quyền, v.v. 

Đạo diễn Viktor Lisakovich năm 1975 quay phim về Việt Nam, nơi đã giành được 

thắng lợi trong cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập tự do.  

Năm 1985, bộ phim truyện chung Xô-Việt đầu tiên «Tọa độ chết», do Samvel 

Gasparov và Nguyễn Xuân Chân đạo diễn, được phát hành. Cốt truyện dựa trên các sự 

kiện liên quan đến việc người Mỹ rải mìn ở Vịnh Hạ Long và các cảng phía Bắc nhằm 

tước đoạt lương thực của VNDCCH. 

 Trong thời kỳ Liên Xô, có mối quan hệ chặt chẽ và đa dạng giữa các bộ văn hóa, 

các đoàn thể sáng tạo của Liên Xô và VNDCCH / CHXHCNVN. Các họa sĩ là một trong 

những đại diện đầu tiên của văn hóa Xô Viết đến đất nước này. 

Năm 1957, nghệ sĩ đồ họa kiêm họa sĩ Nikolai Afanasyevich Ponomarev cũng đã 

đến thăm Việt Nam trong một chuyến công tác sáng tạo, ông đã sáng tác ra hàng loạt tác 

phẩm về miền Bắc Việt Nam. 

 Năm 1960, nghệ sĩ Liên Xô nổi tiếng Alexei Petrovich Kuznetsov được cử sang 

VNDCCH làm việc tại Viện Nghệ thuật Hà Nội hai năm. Trong những năm ở Việt Nam, 

họa sĩ đã vẽ hơn 70 bức tranh và thực hiện một số lượng lớn các bức vẽ, được trưng bày 

tại các cuộc triển lãm cá nhân ở Hà Nội (1960–1962), và sau đó là năm 1963 tại 

Leningrad. Một số tác phẩm còn lưu lại trong các bảo tàng của Hà Nội, Việt Nam, Chính 
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phủ VNDCCH đã trao tặng danh hiệu «Hữu nghị» cho họa sĩ, ông được phong giáo sư tại 

Học viện Nghệ thuật Hà Nội, tác phẩm của ông được công nhận là một trong những di sản 

văn hóa quan trọng của Việt Nam. 

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Liên Xô, họa sĩ của Hãng phim Lenfilm Vasily 

Nikitovich Zachinyaev đã làm việc tại Việt Nam từ năm 1960–1963, tại Trường Điện ảnh 

mới thành lập ở Hà Nội, đào tạo họa sĩ cho nền điện ảnh non trẻ của đất nước. Trở về quê 

hương, ông phát hành sách album «Việt Nam tự do» (1968). 

Năm 1967, họa sĩ Ilya Glazunov cùng với phóng viên báo «Sự thật thanh niên» 

Sergei Vysotsky đã đến thăm Việt Nam. Kết quả của sự hợp tác sáng tạo của họ là album 

«Việt Nam chiến đấu» (1967) ra đời với các bức vẽ của I. Glazunov và lời mở đầu của S. 

Vysotsky, và sau đó – cuốn «Vùng đất của người không bị khuất phục» (1970), trong đó 

các phóng sự sinh động của nhà báo và các bức vẽ biểu cảm của họa sĩ với độ chính xác tư 

liệu tái hiện lại dáng vẻ hào hùng của đất nước và con người. 

Một trang Việt Nam đặc biệt trong nghệ thuật hội họa Xô Viết gắn liền với tên tuổi 

của hai họa sĩ chiến trường thuộc Xưởng họa sĩ Quân đội mang tên M. B. Grekov – Marat 

Ivanovich Samsonov và Vladimir Ivanovich Pereyaslavets. Năm 1966, họ cùng nhau có 

mặt tại nước việt Nam đang chiến đấu và ở đó hơn một tháng. Sau chuyến đi này, họ đã 

phát hành một cuốn sách-album «Việt Nam chiến đấu anh hùng!» (1968), bao gồm các tác 

phẩm quan trọng nhất của họ. 

Trong thời kỳ hậu Xô Viết sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, mối quan hệ văn hóa 

và nghệ thuật Nga-Việt vẫn tiếp tục, nhưng ở quy mô khiêm tốn hơn. 

Trước những thực tế mới của đời sống Nga có cơ hội đề cập đến nhiều các chủ đề, 

vấn đề, có rất nhiều tư liệu, hồi ký của các nhà báo, nhà ngoại giao, quân sự Liên Xô / Nga 

về Việt Nam và chiến tranh Việt Nam. Trong cuốn sách của nhà sử học và nhà ngoại giao 

I.A. Ognhetov, tác phẩm «Trên hướng Việt Nam» (2007) của Ognetov đã kết hợp một 

cách hữu cơ ký ức của tác giả, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên, nghiên cứu đất nước, 

lịch sử, nghiên cứu quan hệ quốc tế, suy ngẫm về quá khứ và hiện tại của quan hệ Xô / 

Nga-Việt. 

Ngoài ra, rất nhiều tư liệu thực tế và thú vị về Việt Nam và quan hệ Liên Xô / Nga-

Việt có trong hồi ký của nhà báo Sergei Nikitovich Afonin «Những năm tháng nóng 

bỏng» (2007), nhà ngoại giao Evgeny Pavlovich Glazunov «Trong những ngày chiến tranh 

và hòa bình (từ sổ tay)» (2010), Anatoly Safronovich Zaitsev «Nhớ về Việt Nam» (2010). 

 Một loạt tài liệu văn học đặc biệt về Việt Nam được tạo thành từ các ấn phẩm được 

chuẩn bị với sự tham gia của Hội Hữu nghị Nga-Việt và Tổ chức xã hội liên vùng của các 

Cựu chiến binh Việt Nam. Cuốn sách «Cuộc chiến tranh ở Việt Nam…Điều đó đã diễn ra 

như thế nào (1965–1973)», xuất bản năm 2005, mô tả những sự kiện vẫn còn ít được biết 

đến ở nước ta. Trong đó lần đầu tiên tập hợp và xuất bản hồi ký của các chuyên gia quân 

sự Liên Xô từng làm việc tại Việt Nam trong những năm 1960–1970 trong chiến tranh và 

đã giúp đỡ trực tiếp nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược. 

Một cuốn sách khác cùng thể loại là «Liên Xô- đó là từ không thể nào quên» (2006). 

Cuốn sách này chứa đựng các hồi ký của các chuyên gia Liên Xô và Nga đã làm việc tại 

Việt Nam trong những năm khác nhau – từ đầu những năm 1950 cho đến nay. Trong số 

các tác giả của các tài liệu được xuất bản có các nhà ngoại giao và nhà báo, nhà xây dựng 

và nhà địa chất, quân sự và nhà khoa học. 

Trong những năm gần đây, Internet đã trở thành diễn đàn cho những cá nhân sáng 

tạo, nhiều trang web đăng tải các hồi ký, bài thơ, bài hát của các chuyên gia quân sự Liên 
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Xô viết về Việt Nam trong những năm đấu tranh chống Mỹ xâm lược, du ký – ghi chép và 

nhật ký của du khách Nga đến du lịch tại đất nước này, các video tư liệu lịch sử, văn hóa 

khác nhau và nội dung dân tộc học. 
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NƯỚC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HÔM NAY – ĐẤT NƯỚC MƠ ƯỚC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

 

Sinitsyn Sergey Nikolaevich - Giám đốc Ban thuộc Đại học quan hệ quốc tế, Bộ ngoại 

giao Nga (MGIMO) 

 

Mối quan hệ văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô / Nga là một thành phần quan trọng 

của quan hệ giữa các quốc gia, ở một mức độ nhất định, mối quan hệ này đã và đang tiếp 

tục ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của đời sống nhân dân hai nước chúng ta. 

Trong hơn sáu thập kỷ, các tác phẩm của các nhà văn, nghệ sĩ Liên Xô / Nga đã đóng vai 

trò quan trọng trong việc truyền bá thông tin và tri thức về đời sống của người dân Việt 

Nam, góp phần hình thành hình ảnh Việt Nam tích cực trong người dân nước ta. 

Chủ đề Việt Nam tích cực đi vào tác phẩm của các nhà hoạt động văn hóa Liên Xô 

sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết năm 1954, chính thức kết thúc cuộc đấu tranh lâu 

dài và anh dũng của nhân dân Việt Nam. Trong thập kỷ hòa bình tiếp theo, sự phát triển 

chính của chủ đề Việt Nam diễn ra trong văn học Xô Viết, chủ yếu là phim tài liệu, tác giả 

chính là các nhà báo, và các thể loại là tiểu luận du ký, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn. 

Người Liên Xô đầu tiên đặt chân đến Việt Nam sau khi kết thúc cuộc chiến tranh chống 

thực dân Pháp là nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Roman Carmen. Thành quả sáng tạo trong 

chuyến đi của ông là bộ phim truyện dài tập Việt Nam (1955). Sau đó, phóng viên của báo 

«Sự thật thanh niên» Boris Strelnikov (cuốn «Một trăm ngày ở Việt Nam», 1955), phóng 

viên của tạp chí «Ngọn lửa nhỏ» Heinrich Borovik (cuốn «Rất xa-rất xa», 1956), nhà thơ 

nổi tiếng Pavel Antokolsky (cuốn «Sức mạnh Việt Nam – Travel Journal», 1960), nhà văn 

văn xuôi Vladimir Soloukhin (cuốn «Những bưu thiếp từ Việt Nam», 1960) và nhiều nhà 

văn khác đã kể về đất nước Đông Nam Á tuyệt vời thú vị này, những con người anh hùng 

và cần cù lao động. 

 Ngay từ khi đó và sau này, nhờ mối quan hệ ngày càng phát triển giữa các hiệp hội 

sáng tạo và các Bộ văn hóa của hai nước, các nhà văn, nghệ sĩ và nhà làm phim Liên Xô 

bắt đầu thường xuyên đến thăm Việt Nam. Họ không chỉ giúp đỡ thiết thực những người 

đồng nghiệp Việt Nam tại Việt Nam, mà còn ghi dấu ấn về đất nước này, về những con 

người anh hùng trong những ngày tháng trong quân ngũ và công tác. 

 Một giai đoạn mới trong quá trình phát triển chủ đề Việt Nam trong các tác phẩm 

văn học của đất nước Xô Viết đa dân tộc gắn liền với thời kỳ bắt đầu chiến tranh xâm lược 

của Mỹ vào năm 1964, kéo dài hơn mười năm. Cuốn sách của những nhà báo sống sót sau 

trận bom Mỹ ở Hà Nội và Hải Phòng, ở thành phố Vinh bị tàn phá, vĩ tuyến 17, và đi dọc 

các con đường du kích của miền Nam Việt Nam, kể về sự anh dũng, bất khuất của dân tộc 

Việt Nam. Đó là các tập tiểu luận của các nhà báo A. Leontyev «Việt Nam chiến đấu» 

(1965), I. Shchedrov «Cách Sài Gòn mười lăm cây số» (1967) và «Giông tố trên sông 

Hồng» (1967), I. Levchenko «Hãy chạm tay vào bom» (1968) , M. Ilyinsky «Tôi đang đi 

dưới bầu trời sấm sét» (1968), A. Vasiliev «Tên lửa trên hoa sen» (1970), E. Kobelev 

«Việt Nam, tình yêu và nỗi đau của tôi» (1971), v.v. 

Gần như đồng thời với các nhà báo, nhà thơ ở tất cả các nước cộng hòa của Liên Xô 

đã hưởng ứng các sự kiện của Việt Nam: tác phẩm kinh điển của văn học Xô Viết Tajik 

Mirzo Tursunzade, nhà thơ Armenia Silva Kaputikyan «Chiến tranh» (1966), người 

Leningrad Ilya Fonyakov, nhà thơ Bashkir Mustai Karim. Những tác phẩm này và các tác 
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phẩm khác của các nhà văn của đất nước nhiều dân tộc Liên Xô được đưa vào tuyển tập 

Đoàn kết (1973). 

Đóng góp to lớn vào việc thể hiện nghệ thuật của chủ đề Việt Nam thuộc về nhà 

văn, nhà thơ văn xuôi Konstantin Simonov. Ông từ lâu đã trở nên quen thuộc với độc giả 

Việt Nam. «Đợi anh về», «Em có nhớ không, Alyosha, những con đường mòn Smolensk» 

đã được dịch tại Việt Nam từ bản dịch tiếng Pháp trong thời kỳ Kháng chiến chống thực 

dân Pháp. Bài thơ «Đợi anh về» nổi tiếng nhất của ông đã làm nức lòng người lính và 

được học thuộc lòng, trở thành một trong những bài thơ được yêu thích nhất trong những 

năm đó. Bài thơ được dịch bởi nhà thơ nổi tiếng và nhà hoạt động của Đảng - Tố Hữu. 

Trong một chuyến đi đến Liên Xô, ông đã gặp và kết bạn với Simonov. Theo lời mời của 

ông, Konstantin Simonov bay đến Hà Nội vào đầu tháng 12 năm 1970, khi Mỹ ném bom 

miền Bắc Việt Nam. Ông muốn nhìn thấy Việt Nam trong khói lửa chiến tranh. 

Khi trở về quê hương, Simonov đã xuất bản tập thơ «Việt Nam, mùa đông năm bảy 

mươi» (1971), tâm điểm trong đó là tập thơ «Không có nỗi buồn nào xa lạ». Đây là tượng 

đài thơ văn lớn nhất và có ý nghĩa nhất do một nhà văn Liên Xô dựng lên để tưởng nhớ 

những người lính Việt Nam đã hy sinh vì quê hương đất nước, đã được dịch hoàn toàn 

sang tiếng Việt. 

Một nhà thơ Liên Xô khác là Yevgeny Yevtushenko cũng nhiều lần đến thăm Việt 

Nam và ông đã dành viết về Việt Nam với tập thơ Con đường số một (1972). 

Trong những tác phẩm này và các tác phẩm khác của các nhà thơ Liên Xô – Mikhail 

Lukonin (Biên giới hoang mang, 1968), David Kugultinov (Ký ức đánh thức bởi Việt 

Nam, 1969), Yevgeny Dolmatovsky (Cô gái mặc áo trắng, 1968), Alexander Nikolaev 

(«Thiện và ác», 1972) – Việt Nam đã hiện lên không phải «từ bên ngoài», mà là «từ bên 

trong», một cảm giác về sự tham gia của chính các tác giả vào các sự kiện ở đất nước này, 

khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác như của chính họ được thể hiện. 

Sau giải phóng miền Nam 1975 và thống nhất đất nước, chủ đề Việt Nam chiếm ưu 

thế trong các tác phẩm văn xuôi của các tác giả Liên Xô, chủ yếu là các nhà báo: Mikhail 

Ilyinsky «Việt Nam thống nhất – từ Cao Lạng đến Cà Mau» (1978), Valerian Skvortsov 

«Cuối con đường của quýt» (1979), Alexander Mineev «Pháo đài tre» (1984), Ilya 

Fonyakov «Cành xanh Việt Nam» (1989), v.v. 

 Năm 1979, nhà sử học phương đông Yevgeny Kobelev đã soạn cuốn sách «Hồ Chí 

Minh» – về cuộc đời và hoạt động cách mạng của người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, 

một trong những nhân vật kiệt xuất của phong trào cộng sản thế giới, giải phóng dân tộc. 

Một sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Liên Xô và các nhà làm phim 

VNDCCH là bộ phim truyện – tài liệu «Việt Nam» được dựng ngay sau chiến thắng Điện 

Biên Phủ mùa xuân năm 1954 của nhân dân Việt Nam trước thực dân Pháp. Một nhóm các 

nhà làm phim Liên Xô đã thực hiện bộ phim: đạo diễn Roman Karmen và các quay phim 

Yevgeny Mukhin và Vladimir Eshurin. Cùng làm việc với các nhà làm phim Liên Xô là  

các nhà quay phim và đạo diễn Việt Nam, những người mà đối với họ việc tham gia thực 

hiện bộ phim này không chỉ là một trường học tuyệt vời về kỹ năng nghề nghiệp, mà còn 

đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa các nhà làm phim 

hai nước. 

     Đạo diễn điện ảnh Liên Xô nổi tiếng Azhdar Ibragimov từ năm 1959 đến năm 

1962, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Liên Xô, làm việc tại VNDCCH, tham gia thành lập 

trường điện ảnh quốc gia (nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh), nơi ông dạy diễn xuất và 

đạo diễn. Vì những đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn cán bộ cho điện ảnh quốc 



424 
 

gia, A. Ibragimov đã được Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động và Huân chương 

«Hữu nghị». 

 Khi Mỹ bắt đầu xâm lược Việt Nam, các bộ phim của Liên Xô – chủ yếu là phim 

tài liệu - mô tả cuộc chiến đấu anh dũng của quân đội và sự lao động quên mình của nhân 

dân hậu phương, sự giúp đỡ của Liên Xô đối với nước anh em. Bộ phim tài liệu «Không 

có nỗi đau xa lạ» (1972) do nhà thơ Konstantin Simonov và đạo diễn Marina Babak thực 

hiện đã nhận được sự công nhận rộng rãi. 

 Đạo diễn nổi tiếng Ekaterina Vermisheva đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng 

bộ phim tài liệu về Việt Nam: «Tên Người là Hồ Chí Minh» (1969) – về cuộc đời của vị 

Chủ tịch đầu tiên của nước VNDCCH, «Chuyện về mùa xuân đầu tiên» (1973) – về Việt 

Nam vào mùa xuân đầu tiên sau khi Hiệp định Paris ký kết năm 1973, «Chiến tranh đã kết 

thúc – cuộc đấu tranh tiếp tục» (1976) – về những ngày đầu toàn thắng của nhân dân miền 

Nam Việt Nam sau khi lật đổ chế độ độc tài ngụy quyền, v.v. 

Đạo diễn Viktor Lisakovich năm 1975 quay phim về Việt Nam, nơi đã giành được 

thắng lợi trong cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập tự do.  

Năm 1985, bộ phim truyện chung Xô-Việt đầu tiên «Tọa độ chết», do Samvel 

Gasparov và Nguyễn Xuân Chân đạo diễn, được phát hành. Cốt truyện dựa trên các sự 

kiện liên quan đến việc người Mỹ rải mìn ở Vịnh Hạ Long và các cảng phía Bắc nhằm 

tước đoạt lương thực của VNDCCH. 

Trong thời kỳ Liên Xô, có mối quan hệ chặt chẽ và đa dạng giữa các bộ văn hóa, 

các đoàn thể sáng tạo của Liên Xô và VNDCCH/CHXHCNVN. Các họa sĩ là một trong 

những đại diện đầu tiên của văn hóa Xô Viết đến đất nước này. 

Năm 1957, nghệ sĩ đồ họa kiêm họa sĩ Nikolai Afanasyevich Ponomarev cũng đã 

đến thăm Việt Nam trong một chuyến công tác sáng tạo, ông đã sáng tác ra hàng loạt tác 

phẩm về miền Bắc Việt Nam. 

Năm 1960, nghệ sĩ Liên Xô nổi tiếng Alexei Petrovich Kuznetsov được cử sang 

VNDCCH làm việc tại Viện Nghệ thuật Hà Nội hai năm. Trong những năm ở Việt Nam, 

họa sĩ đã vẽ hơn 70 bức tranh và thực hiện một số lượng lớn các bức vẽ, được trưng bày 

tại các cuộc triển lãm cá nhân ở Hà Nội (1960–1962), và sau đó là năm 1963 tại 

Leningrad. Một số tác phẩm còn lưu lại trong các bảo tàng của Hà Nội, Việt Nam, Chính 

phủ VNDCCH đã trao tặng danh hiệu «Hữu nghị» cho họa sĩ, ông được phong giáo sư tại 

Học viện Nghệ thuật Hà Nội, tác phẩm của ông được công nhận là một trong những di sản 

văn hóa quan trọng của Việt Nam. 

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Liên Xô, họa sĩ của Hãng phim Lenfilm Vasily 

Nikitovich Zachinyaev đã làm việc tại Việt Nam từ năm 1960–1963, tại Trường Điện ảnh 

mới thành lập ở Hà Nội, đào tạo họa sĩ cho nền điện ảnh non trẻ của đất nước. Trở về quê 

hương, ông phát hành sách album «Việt Nam tự do» (1968). 

Năm 1967, họa sĩ Ilya Glazunov cùng với phóng viên báo "Sự thật thanh niên" 

Sergei Vysotsky đã đến thăm Việt Nam. Kết quả của sự hợp tác sáng tạo của họ là album 

«Việt Nam chiến đấu» (1967) ra đời với các bức vẽ của I. Glazunov và lời mở đầu của S. 

Vysotsky, và sau đó – cuốn «Vùng đất của người không bị khuất phục» (1970), trong đó 

các phóng sự sinh động của nhà báo và các bức vẽ biểu cảm của họa sĩ với độ chính xác tư 

liệu tái hiện lại dáng vẻ hào hùng của đất nước và con người. 

Một trang Việt Nam đặc biệt trong nghệ thuật hội họa Xô Viết gắn liền với tên tuổi 

của hai họa sĩ chiến trường thuộc Xưởng họa sĩ Quân đội mang tên M. B. Grekov – Marat 

Ivanovich Samsonov và Vladimir Ivanovich Pereyaslavets. Năm 1966, họ cùng nhau có 
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mặt tại nước việt Nam đang chiến đấu và ở đó hơn một tháng. Sau chuyến đi này, họ đã 

phát hành một cuốn sách-album «Việt Nam chiến đấu anh hùng!» (1968), bao gồm các tác 

phẩm quan trọng nhất của họ. 

Trong thời kỳ hậu Xô Viết sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, mối quan hệ văn hóa 

và nghệ thuật Nga-Việt vẫn tiếp tục, nhưng ở quy mô khiêm tốn hơn. 

Trước những thực tế mới của đời sống Nga có cơ hội đề cập đến nhiều các chủ đề, 

vấn đề, có rất nhiều tư liệu, hồi ký của các nhà báo, nhà ngoại giao, quân sự Liên Xô / Nga 

về Việt Nam và chiến tranh Việt Nam. Trong cuốn sách của nhà sử học và nhà ngoại giao 

I.A. Ognhetov, tác phẩm «Trên hướng Việt Nam» (2007) của Ognetov đã kết hợp một 

cách hữu cơ ký ức của tác giả, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên, nghiên cứu đất nước, 

lịch sử, nghiên cứu quan hệ quốc tế, suy ngẫm về quá khứ và hiện tại của quan hệ Xô / 

Nga-Việt. 

 Ngoài ra, rất nhiều tư liệu thực tế và thú vị về Việt Nam và quan hệ Liên Xô / Nga-

Việt có trong hồi ký của nhà báo Sergei Nikitovich Afonin «Những năm tháng nóng 

bỏng» (2007), nhà ngoại giao Evgeny Pavlovich Glazunov «Trong những ngày chiến tranh 

và hòa bình (từ sổ tay)» (2010), Anatoly Safronovich Zaitsev «Nhớ về Việt Nam» (2010). 

 Một loạt tài liệu văn học đặc biệt về Việt Nam được tạo thành từ các ấn phẩm được 

chuẩn bị với sự tham gia của Hội Hữu nghị Nga-Việt và Tổ chức xã hội liên vùng của các 

Cựu chiến binh Việt Nam. Cuốn sách «Cuộc chiến tranh ở Việt Nam…Điều đó đã diễn ra 

như thế nào (1965–1973)», xuất bản năm 2005, mô tả những sự kiện vẫn còn ít được biết 

đến ở nước ta. Trong đó lần đầu tiên tập hợp và xuất bản hồi ký của các chuyên gia quân 

sự Liên Xô từng làm việc tại Việt Nam trong những năm 1960–1970 trong chiến tranh và 

đã giúp đỡ trực tiếp nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược. 

Một cuốn sách khác cùng thể loại là «Liên Xô– đó là từ không thể nào quên» 

(2006). Cuốn sách này chứa đựng các hồi ký của các chuyên gia Liên Xô và Nga đã làm 

việc tại Việt Nam trong những năm khác nhau – từ đầu những năm 1950 cho đến nay. 

Trong số các tác giả của các tài liệu được xuất bản có các nhà ngoại giao và nhà báo, nhà 

xây dựng và nhà địa chất, quân sự và nhà khoa học. 

Trong những năm gần đây, Internet đã trở thành diễn đàn cho những cá nhân sáng 

tạo, nhiều trang web đăng tải các hồi ký, bài thơ, bài hát của các chuyên gia quân sự Liên 

Xô viết về Việt Nam trong những năm đấu tranh chống Mỹ xâm lược, du ký – ghi chép và 

nhật ký của du khách Nga đến du lịch tại đất nước này, các video tư liệu lịch sử, văn hóa 

khác nhau và nội dung dân tộc học. 
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CÁC CUỘC GẶP GỠ CÔNG VIỆC, ĐƯỢC 

TIẾN HÀNH TRONG THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO 

KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN QUỐC TẾ 

«VAI TRÒ CỦA DÂN GIAN TRONG SỰ PHÁT 

TRIỂN QUAN HỆ NGA-VIỆT NAM» 

 

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học và thực tiễn quốc tế «Vai trò của Ngoại giao 

nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt», một số cuộc gặp gỡ doanh nghiệp đã được tổ 

chức bởi Trung tâm kinh doanh của Hội Hữu nghị Nga-Việt (người đứng đầu Trung tâm 

kinh doanh- Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, bà RA Budarina). Kết quả của các cuộc 

họp, các Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa: 

 

Hội hữu nghị Nga-Việt và Công ty điều hành Tour Quốc tế CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN AMBER (Amber Co., LTD) do Tổng Giám đốc Đào Đại Hải làm đại diện 

về hợp tác phát triển du lịch của công dân Việt Nam sang Nga và công dân Nga đến Việt 

Nam, đặc biệt là xây dựng các chương trình du lịch chung cho nhóm du khách Việt Nam 

tham quan các khu vực của Nga, cũng như du lịch kinh doanh. 

 

Hội hữu nghị Nga-Việt và CT TNHH «Kế toán.Thuế.Tư vấn» đại diện là Tổng 

Giám đốc Oksana Aisina Alekseevna về hợp tác trong phát triển Trung tâm Văn hóa – 

Giáo dục Việt Nam «Âu Á mới» và phát triển các khóa học giáo dục theo hướng tài chính 

 

Hội hữu nghị Nga-Việt và Hiệp hội Doanh nhân «Hội đồng doanh nghiệp hợp tác 

với Hàn Quốc» do Giám đốc điều hành Lilia Igorevna Kulik làm đại diện về hợp tác trong 

lĩnh vực hai nước cùng có lợi, trong đó có việc phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến 

chuyên đề với sự tham gia của đại diện giới doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc và Nga. 

 

Hội hữu nghị Nga-Việt và công ty trách nhiệm hữu hạn Cotton Club LLC do Giám 

đốc xuất khẩu Nesen Bogdan Alexandrovich đại diện về hợp tác kinh doanh trong việc 

quảng bá các sản phẩm của Cotton Club LLC tại Việt Nam. 
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Những cuộc gặp gỡ công việc tại Hội nghị  

 

 

Đào Đại Hải – Tổng Giám đốc «Công ty TNHH MTV Amber» và Regina Alexandrovna 

Budarina – Lãnh đạo trung tâm kinh doanh – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Ký kết 

thỏa thuận hợp tác 

 



428 
 

 

Kulik Lilia Igorevna – Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp «Hội đồng Doanh 

nghiệp hợp tác với Hàn Quốc» và Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch Hội hữu nghị 

Nga-Việt ký kết thỏa thuận hợp tác 

 

 

 

Nesen Bogdan Aleksandrovich – Giám đốc bán hàng ra nước ngoài  LLC «Cotton Club» 

và Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt ký kết thỏa thuận hợp 

tác 
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Aisina Oksana Alekseevna – Tổng giám đốc công ty TNHH «Kế toán. Thuế. Tư vấn» và 

Buyanov Vladimir Petrovich –  Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt ký kết thỏa thuận hợp tác 

 

 

Tsvetov Petr Yurievich – Người điều hành hội nghị đọc nghị quyết 
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NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế 

«Vai trò của ngoại giao nhân dân trong 

 phát triển của quan hệ Nga-Việt» 

 Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế «Vai trò của 

ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt» (gọi tắt là – Hội nghị) đã được tổ 

chức tại Mátxcơva. 

Hội nghị do Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Hữu nghị Việt-Nga tổ chức với sự hỗ 

trợ của Quỹ tài trợ của Tổng thống và đồng tài trợ của Học viện kinh tế và luật Matxcova. 

Do tình hình dịch tễ học ở Nga không thuận lợi, phái đoàn của Hội hữu nghị Việt-

Nga không thể đến Matxcova, và một phần quan trọng của hội nghị được tổ chức trực 

tuyến. 

Mục tiêu của hội nghị là khái quát và truyền bá kinh nghiệm về các thể chế ngoại 

giao nhân dân của Nga và Việt Nam nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân 

dân hai nước trong điều kiện hiện đại. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/1/1950), kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Hữu 

nghị Việt – Nga (23/5/1950) và được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện của năm chéo 

của Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga. 

Lĩnh vực thảo luận của Hội nghị bao gồm các vấn đề như: 

1. «Cơ hội của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế»; 

2. «Kinh nghiệm tương tác của các tổ chức xã hội của Nga và Việt Nam»; 

3. «Nhiệm vụ lý tưởng và nhiệm vụ chiến lược của ngoại giao nhân dân trong điều 

kiện hiện đại». 

Hội nghị đã nhận được lời chào mừng từ Chủ tịch đoàn chủ tịch Hiệp hội Nga về 

quan hệ quốc tế (RAMS) S.V. Kalashnikov, Chủ tịch Rossotrudnichestvo E.A. Primakov, 
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từ Vụ Châu Á 3 của Bộ Ngoại giao Nga, từ Vụ Hợp tác đa phương và các dự án đặc biệt 

của Bộ Phát triển Kinh tế. 

Các bài phát biểu chào mừng và báo cáo tại Hội nghị được thực hiện bởi: 

1. Buyanov Vladimir Petrovich - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt, 

Tiến sĩ kinh tế, GS. Phát biểu chào mừng. 

2. Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội Hữu nghị Việt – 

Nga, hàm Thiếu tướng. Phát biểu chào mừng. 

3. Grigoriev Semyon Vyacheslavovich – Vụ trưởng Vụ quan hệ với các chủ thể của 

Liên bang, quốc hội và các tổ chức xã hội của Bộ Ngoại giao Nga. Phát biểu chào mừng. 

4. Ngô Đức Mạnh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga. Phát biểu 

chào mừng. 

5. Kalashnikov Sergey Vyacheslavovich – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch RAMS, Phó Chủ 

tịch thứ nhất Ủy ban Đuma Quốc gia về Chính sách Kinh tế, Công nghiệp, Phát triển sáng 

tạo và kinh doanh. 

6. Bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Phát biểu chào mừng. 

7. Kalganov Vyacheslav Gennadievich – Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Saint 

Petersburg, Trưởng ban thông tin và quan hệ với các tổ chức quốc tế của Chính phủ Saint 

Petersburg. Phát biểu chào mừng. 

8 Timokhov Sergey Konstantinovich – Lãnh đạo văn phòng khối Đảng cộng sản  

trong Duma thành phố Matxcova. Phát biểu chào mừng. 

9. Tsvetov Petr Yurievich – Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội 

Hữu nghị Nga – Việt, Tiến sĩ lịch sử, phó giáo sư Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao 

Nga. Chủ đề: «Họ là những người đầu tiên (Tôn Đức Thắng và IV Goroshkin)». 

10. Vũ Xuân Hồng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Hữu nghị Việt Nam (1998–2018). 

Chủ đề: «Vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong hoạt động ngoại giao 

nhân dân góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang 

Nga». 

11. Kuznetsov Andrey Nikolaevich – Tổng giám đốc phía Nga của Trung tâm 

nghiên cứu khoa học và  công nghệ nhiệt đới Nga–Việt (Trung tâm Nhiệt đới), Tiến sĩ 
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khoa học Sinh học; Alexey Svitich – Quyền Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm 

ghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới Nga – Việt (Trung tâm Nhiệt đới), Tiến sĩ 

khoa học Sinh học. Chủ đề: «Kinh nghiệm độc đáo về ngoại giao khoa học trên ví dụ của 

Trung tâm Nhiệt đới. 

12. Drobyshev Dmitry Vadimovich – Trưởng phòng hợp tác khoa học và giáo dục 

quốc tế trường đại học kỹ thuật quốc gia (MSTU) mang tên N.E. Bauman. Chủ đề: «Vai 

trò của MSTU mang tên N.E. Bauman trong hợp tác quốc tế với nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam». 

13. Nguyễn Đăng Phát – Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt – Nga, tổng biên tập tạp 

chí Bạch Dương. Chủ đề: «Vai trò của báo chí trong việc củng cố và phát triển quan hệ 

Việt – Nga». 

14. Phí Văn Lực – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Việt – Nga thành phố Hải 

Phòng. Chủ đề: «Hải Phòng và vùng Primorye: quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các 

thành phố kết nghĩa. Khái quát kinh nghiệm». 

15. Đào Đại Hải – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St.Petersburg. Đề tài: 

«Kinh nghiệm ngoại giao nhân dân trong kinh doanh». 

16. Baburin Sergey Nikolaevich – Lãnh đạo khoa học Trung tâm Nghiên cứu Hội 

nhập và Văn minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội quốc tế Quỹ Hòa bình, Tiến sĩ luật, Giáo sư, 

Nhà khoa học công huân Liên bang Nga. Chủ đề: «Khát vọng đến một nhà nước pháp 

quyền xã hội làm cơ sở tư tưởng của ngoại giao nhân dân». 

17. Lê Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. 

Chủ đề: «Về công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga». 

18. Đỗ Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch Quỹ thúc 

đẩy phát triển hợp tác Nga – Việt «Truyền thống và hữu nghị». Chủ đề: 

«Cộng đồng người Việt  ở Nga và ngoại giao nhân dân». 

18. Trịnh Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Việt – Nga. Chủ đề: 

«70 năm Hội Hữu nghị Việt-Xô / Việt-Nga: Đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan 

hệ toàn diện Việt-Xô / Việt-Nga». 

19. Shpakovskaya Marina Anatolyevna – Giáo sư Bộ môn lý thuyết và lịch sử quan 

hệ quốc tế của Khoa khoa học xã hội và nhân văn của Đại học RUDN, Tiến sĩ khoa học 
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Lịch sử; Nguyễn Bá Chi – Học viên cao học Bộ môn TIMO. Chủ đề: «Cộng đồng sinh 

viên Việt Nam tại RUDN: những thành công và triển vọng». 

20. Võ Quốc Khánh – Phó Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt – Nga. Đề tài: «Về công 

tác xúc tiến hợp tác thương mại đầu tư và hoạt động dịch thuật của Hội Hữu nghị Việt – 

Nga». 

21. Zubtsova Elena Robertovna – Phó Giáo sư Bộ môn ngôn ngữ Phương Đông, 

Trường Đại học ngôn ngữ Quốc gia Matxcova, Tiến sĩ ngữ văn; Hoàng Thị Hồng Hoa – 

Phó Giáo sư Bộ môn Ngôn ngữ Phương Đông, Khoa Phiên dịch, Đại học Ngôn ngữ Quốc 

gia Matxcova, tiến sĩ lịch sử. Chủ đề: «Sức mạnh mềm» của Nga ở Việt Nam, vấn đề và 

triển vọng». 

22. Balaganskaya Evgenia Nikolaevna – Giám đốc Văn phòng đại diện Kuzbass của 

Hội Hữu nghị Nga-Việt, Phó Giám đốc xuất khẩu của Siberian Products LLC, Trưởng 

phòng nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Kemerovo, tiến sĩ kinh tế, phó giáo sư. Chủ đề: 

«Phát triển văn hóa giáo dục và hợp tác kinh tế thương mại giữa Kuzbass và Việt Nam». 

23. Orlov Sergey Vadimovich – chuyên viên hàng đầu - chuyên gia Ban các hoạt 

động quốc tế của Cơ quan Liên bang về các vấn đề thanh niên. Chủ đề: «Hợp tác thanh 

niên Nga – Việt». 

24. Legostaeva Albina Sergeevna – Lãnh đạo bộ phận triển lãm và trưng bày thường 

xuyên của Bảo tàng Nhà nước Phương Đông, người phụ trách bộ sưu tập Việt Nam. Chủ 

đề: «Vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường quan hệ văn hóa quốc tế». 

25. Lokshin Grigory Mikhailovich – nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Viễn Đông 

Viện hàn lâm khoa học Nga, tiến sĩ lịch sử lịch sử. Chủ đề: «Sự trung lập của nhà nước 

không có nghĩa là sự thờ ơ của người dân Nga». 

26. Ilyutchenko Natalya Vladimirovna – điều phối viên các dự án quốc tế của khoa 

luật trường Đại học Tổng hợp Matxcova mang tên M.V. Lomonosov, Giám đốc điều hành 

trung tâm giáo dục quốc gia «Các cuộc thi quốc tế về Luật», Phó Giáo sư Bộ môn Tố tụng 

Hình sự, Tư pháp và Kiểm sát của Khoa Luật của Đại học Tổng hợp Matxcova mang tên 

Lomonosov, Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật. Chủ đề: «Tầm quan trọng của các cuộc thi quốc tế 

về luật và các trường luật mùa hè đối với sự phát triển của ngoại giao nhân dân». 

27. Malygin Aleksey Aleksandrovich – Quyền Hiệu trưởng trường đại học quốc gia 

Ivanovo (IvSU), tiến sĩ sư phạm, phó giáo sư; Usoltseva Nadezhda Vasilievna – Giám đốc 
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Viện nghiên cứu vật liệu nano Đại học quốc gia Ivanovo, Tiến sĩ Hóa học, giáo sư. Đề tài: 

«Nhiệm vụ tư tưởng và chiến lược trong đào tạo chuyên gia cho Việt Nam (kinh nghiệm 

của tỉnh Ivanovo)». 

28. Aisina Oksana Alekseevna – Tổng giám đốc công ty TNHH «Kế toán. Thuế. Tư 

vấn»; Morozov Igor Vladimirovich – Giám đốc phát triển công ty TNHH «Kế toán. Thuế. 

Tư vấn». Chủ đề: «Giúp đỡ trong việc tổ chức kinh doanh ở Nga, như một phần của ngoại 

giao nhân dân. Kinh doanh ở Nga theo quan điểm của luật thuế và luật di cư». 

29. Kolesnik Nikolai Nikolaevich – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch tổ chức xã hội toàn Nga 

của Cựu chiến binh chiến tranh ở Việt Nam. Chủ đề: «Sức mạnh mềm của ngoại giao cựu 

chiến binh». 

30. Sokolovsky Alexander Yakubovich – Lãnh đạo Hội hữu nghị khu vực 

Primorsky với Việt Nam, Giáo sư Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Chủ đề: «50 

năm tương tác của Hội Hữu nghị Vùng Primorye với Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Nga 

thành phố Hải Phòng». 

31. Efremova Larisa Ivanovna – Chủ tịch tổ chức phi chính phủ «Inkorvuz-XXI», 

Phó hiệu trưởng phụ trách các hoạt động quốc tế của Đại học RUDN; Vasina Darya 

Alekseevna – Chuyên gia chính của Phòng Công tác với Cựu sinh viên Đại học RUDN, 

Trợ lý Chủ tịch INCORVUZ-XXI.  Chủ đề: «Vai trò của sinh viên nước ngoài tốt nghiệp 

các trường đại học Nga trong sự phát triển quan hệ đối tác kinh doanh của nước họ với 

Liên bang Nga». 

32. Nguyễn Thị Mai Dung – Phó Chủ tịch Hội Công dân Việt Nam vùng Primorye 

thành phố Vladivostok. Chủ đề: «Hoạt động của Tổ chức xã hội khu vực (Hội Công dân 

Việt Nam tại vùng Primorsky)». 

33. Shafinskaya Natalya Valerievna – Cố vấn cho Hiệu trưởng Học viện kinh tế 

quốc dân và hành chính công. Chủ đề: «Hợp tác nhân văn giữa Nga và Việt Nam». 

34. Giang Thị Thơm – nghiên cứu sinh Đại học ngôn ngữ quốc gia Matxcova. Đề 

tài: «Những phương thức triển khai chính sách ngoại giao nhân dân của Việt Nam tại Liên 

bang Nga». 

35. Mikhail Vyacheslavovich – Cố vấn Hội đồng Trung ương của Liên minh các 

Hiệp hội xã hội trẻ em quốc tế «Liên minh tổ chức trẻ em – Liên đoàn các tổ chức trẻ em». 

Chủ đề: «Kinh nghiệm lịch sử và tiềm năng tương tác giữa các tổ chức quốc tế, các tổ 
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chức thuộc hệ thống CMEA và các thể chế ngoại giao nhân dân trong việc phát triển quan 

hệ giữa các quốc gia thành viên SNG và CHXHCN Việt Nam». 

36. Koldunova Ekaterina Valerievna – Chuyên gia hàng đầu của Trung tâm ASEAN 

Trường Đại học MGIMO thuộc Bộ Ngoại giao Nga, tiến sĩ chính trị, phó giáo sư bộ môn 

Đông phương học MGIMO. Chủ đề: «Nga-Việt Nam-ASEAN: khía cạnh nhân văn của 

hợp tác». 

37. Nguyễn Anh Nam – Chuyên viên Khoa Quốc tế Đại học Liên Bang Viễn Đông 

(FEFU), Giảng viên Cao cấp bộ môn Châu Á Thái Bình Dương thuộc Viện Phương Đông 

– Trường Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế thuộc FEFU. Chủ đề: «Sự hòa nhập của sinh 

viên Việt Nam học tại FEFU và các trường đại học khác ở khu vực Primorye vào xã hội 

sinh viên Nga». 

38. Lychkan Leonid Petrovich – Phó giáo sư bộ môn quản lý Đại học Nhân văn 

Matxcova, giảng viên Viện Kinh doanh Quốc gia, Viện Luật Quốc tế, tiến sĩ kinh tế. Chủ 

đề: «Ngoại giao nhân dân» như một cơ chế và nguồn lực hữu hiệu để duy trì sự tin cậy, 

hiểu biết lẫn nhau và phát triển quan hệ hợp tác giữa các nước và các dân tộc». 

39. Snegov Andrey Mikhailovich – Tổng Giám đốc Quỹ xã hội quốc tế bảo vệ nhân 

phẩmvà an ninh. Chủ đề: «Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc tăng cường 

hợp tác xã hội và nhân văn giữa Nga và Việt Nam. Ủng hộ đồng bào Nga đang sinh sống 

tại Việt Nam». 

40. Petoshina Elena Ivanovna – Phó Ban quản lý dự án hội nghị «Vai trò của Ngoại 

giao nhân dân trong việc phát triển quan hệ Nga – Việt». Chủ đề: «Thực hiện các hoạt 

động của dự án ở cấp độ quốc tế như một công cụ của ngoại giao nhân dân». 

41. Olga Vyacheslavovna Belskaya – nhà nghiên cứu ngữ văn Đại học Tổng hợp 

Matxcova, nhà hoạt động xã hội làm việc với đồng bào Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, «Tiếng 

nói Nha Trang». Chủ đề: “Ngoại giao nhân dân trong hành động. Làm thế nào để nâng cao 

chất lượng. 

42. Dikhtyar Svetlana Vasilievna – giám đốc tổ chức phi lợi nhuận tự quản «triển du 

lịch và hiếu khách trong thế giới hiện đại»; Glezdeneva Olga Vladimirovna – phó giám 

đốc tổ chức phi lợi nhuận tự quản «Phát triển du lịch và hiếu khách trong thế giới hiện 

đại», tiến sĩ xã hội học. Chủ đề: «Sáng kiến  của các tổ chức phi lợi nhuận nhằm đưa thanh 

niên Nga và Việt Nam xích lại gần nhau hơn». 
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43. Gladkova Olga Dmitrievna – Viện trưởng Viện Giáo dục Quốc tế, tiến sĩ sư 

phạm, phó giáo sư; Tamara Dmitrievna Kartashova – phó giám đốc Viện Giáo dục Quốc 

tế, tiến sĩ hóa học, phó giáo sư. Chủ đề: «Tổ chức ngày hội sinh viên VietFest Tula Go 

2019 như một công cụ quảng bá văn hóa Việt Nam cấp thành phố và khu vực». 

44. Petrunova Evdokia Vyacheslavovna – sinh viên năm 1 chương trình thạc sĩ tại 

Đại học Tổng hợp St.Petersburg Chủ đề: «Vị trí của St.Petersburg trong sự phát triển của 

quan hệ Nga – Việt giai đoạn 2017–2019». 

45. Khalilov Odilshokh Ulugbek oglu – sinh viên Khoa lịch sử, Đại học quốc gia 

Fergan. Chủ đề: «Cơ hội của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về 

tấm gương phát triển quan hệ Nga-Việt». 

Hội nghị có sự tham dự của 328 người (trong đó có 172 người tham gia trực tuyến) 

đại diện cho Matxcova và một số chủ thể cấu thành của Liên bang Nga (Vùng Altai, tỉnh 

Ivanovo, vùng Primorsky, St.Petersburg, Yekaterinburg, Vùng Yaroslavl, Cộng hòa 

Mordovia, Kuzbass), cũng như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thành phần tham dự hội nghị bao gồm: lãnh đạo Hội hữu nghị Nga-Việt, các nhà 

hoạt động của các Hội hữu nghị của Nga với nước ngoài, đại diện của các tổ chức ngoại 

giao nhân dân khác, các quan chức cấp cao của Rossotrudnichestvo, Rossmolodezhi và 

RAMS, văn phòng Quốc hội Liên bang và Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, đại diện các 

đảng phái chính trị của Nga, cán bộ khoa học và sư phạm của các trường đại học và viện 

của Viện hàn lâm khoa học Nga, doanh nhân, nhà báo, sinh viên và thạc sĩ các trường đại 

học Nga, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. 

Bản in bài báo của Chủ tịch đảng «Nước Nga Công bằng» SM Mironov “Ngoại giao 

nhân dân là yếu tố quan trọng nhất trong việc điều hòa các mối quan hệ quốc tế” đã được 

phát cho đại biểu tham gia hội nghị. 

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn gia 3 «bàn tròn» và 4 cuộc gặp gỡ công việc đã 

được tổ chức, Kế hoạch hợp tác giữa Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt-Nga 

2020–2021 đã được thông qua. 

Những người tham gia hội nghị ghi nhận: 

1. Trong điều kiện hiện nay, khi các vấn đề giữa các nước đang diễn ra sự thay đổi 

mạnh chuyển sang đối đầu, quân sự hóa và tính một chiều, sử dụng các biện pháp trừng 

phạt và giọng điệu tối hậu thư ngạo mạn, vạch ra các đường phân chia mới, ngoại giao 
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nhân dân đã không mất đi ý nghĩa của nó mà ngược lại, ở một mức độ lớn, chính ngoại 

giao nhân dân là nhân tố có thể cất lên tiếng nói của mình ngày hôm nay, ủng hộ một mô 

hình hài hòa hơn về quan hệ giữa các nước, để phá bỏ các ranh giới phân chia và ngăn 

chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Chính ngoại giao nhân dân có thể đóng một vai trò 

quan trọng trong việc điều hòa các mối quan hệ giữa các dân tộc, tôn giáo và giữa các 

quốc gia. 

2. Tuy nhiên, vấn đề là các cơ quan công quyền ở nhiều quốc gia coi ngoại giao 

nhân dân như một bổ sung thứ yếu cho ngoại giao chính thức, và việc thương mại hóa quá 

mức tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở các quốc gia tham gia trên con đường kinh tế thị 

trường, làm phức tạp hóa hoạt động của các thể chế xã hội. Mặc dù có những ví dụ khác. 

Ví dụ như, ở Việt Nam, công tác ngoại giao nhân dân được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh 

đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, các bộ, ban ngành của Việt Nam, và có sự hỗ 

trợ to lớn từ các tầng lớp nhân dân khác nhau. 

3. Các tổ chức ngoại giao nhân dân – Hội Hữu nghị Việt-Nga (thành lập năm 1950) 

và Hội hữu nghị Xô / Nga-Việt (thành lập năm 1958), đóng vai trò quan trọng trong việc 

mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam trong 

70 năm qua. ... Bất chấp những điều kiện phức tạp của chính trị hiện đại và kinh tế, Hội 

hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt-Nga tiếp tục hoàn thành vai trò là những người 

dẫn dắt quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết quân sự và quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện giữa Nga và Việt Nam. 

4. Trong năm kỷ niệm 75 năm Chiến thắng vĩ đại, các hội hữu nghị đã có đóng góp 

đặc biệt vào việc lưu giữ sự thật lịch sử và tưởng nhớ các anh hùng trong Chiến tranh Vệ 

quốc vĩ đại và Chiến tranh thế giới thứ hai, sự đóng góp quyết định của nhân dân Liên Xô 

vào Chiến thắng, sự tham gia của những người cộng sản Việt Nam vào liên minh chống 

phát xít và chống lại âm mưu làm sai lệch lịch sử. 

5. Công chúng hai nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội 

Hữu nghị Việt-Nga, và Hội đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng II của Việt 

Nam nhân dịp kỷ niệm này. 

6. Hội hữu nghị Nga-Việt và Việt-Nga dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt 

trong công việc của mình. Năm 2019 được công bố đã trở thành một giai đoạn mới trong 

sự phát triển của hợp tác song phương Nga-Việt trong lĩnh vực chính sách thanh niên, giao 
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lưu thanh niên Nga-Việt đã được tổ chức. Các hội thảo, diễn đàn, lễ hội chung được tổ 

chức. Trong năm 2019-2020 Truyền thống tổ chức cuộc thi vẽ thiếu nhi “Em vẽ Việt Nam, 

em vẽ nước Nga” bắt đầu từ năm 2016 vẫn tiếp tục. 

7. Hai hội đã đóng góp vào việc thiết lập các mối quan hệ ở cấp độ liên vùng, bao 

gồm cả trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh. 

8. Tại Nga, hệ thống hội hữu nghị với nước ngoài vẫn tồn tại sau sự sụp đổ của Liên 

Xô, chứng tỏ rằng sự tồn tại của nó là do chính cuộc sống quyết định chứ không phải bởi 

một trật tự chính trị và ý thức hệ từ bên trên. Tuy nhiên, hoạt động của các thể chế ngoại 

giao nhân dân ở Nga hiện đang phải gánh một số vấn đề do thách thức của thời cuộc. 

Chúng bao gồm việc thiếu nguồn lực để phát triển ngoại giao nhân dân, thiếu nguồn lực 

của nhà nước và sự ủng hộ về mặt tinh thần của chính quyền, chiến lược ngoại giao nhân 

dân chưa phát triển, thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các thể chế ngoại giao nhân dân, sự 

già đi của đội ngũ cán bộ của các hội hữu nghị. 

Những người tham gia Hội nghị đưa ra các đề xuất sau: 

1. Tiếp tục phát huy truyền thống ngoại giao nhân dân Liên Xô / Nga nhằm củng cố 

và mở rộng vị thế của nhà nước Nga trên trường thế giới, trong đó có khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương; tạo cho "quyền lực mềm" của Nga một đặc tính tích cực (không chính 

thức) đối với Hội hữu nghị Nga-Việt và các hội hữu nghị khác của Nga với nhân dân các 

nước châu Á để chú ý hơn đến việc phổ biến chính sách đối ngoại và đối nội của Nga. 

2. Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt- Nga thúc đẩy việc phổ biến thông 

tin cập nhật về những thành tựu của chính sách đối ngoại, đối nội và đời sống của nhân 

dân Nga và Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong nước. 

3. Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt – Nga đặc biệt quan tâm đến việc 

hợp tác với thanh niên nhằm nâng cao năng lực của họ, hình thành thái độ tôn trọng của 

thanh niên đối với đại diện của các quốc gia khác, tăng sự quan tâm của họ đến nền văn 

hóa của các quốc gia khác. Liên tục duy trì các kết nối bảo trợ với sinh viên nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Nga và sinh viên 

Nga tại Việt Nam, để tạo điều kiện cho họ thích ứng ở môi trường nước ngoài. Tổ chức 

các cuộc giao lưu giữa thanh niên hai nước. Để giới trẻ tham gia rộng rãi hơn vào công 

việc của xã hội. Tăng cường công việc để thu hút những người trẻ tuổi vào hàng ngũ của 

các Hội Hữu nghị. 
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4. Nâng cao khả năng hợp tác quốc tế của các đô thị, hỗ trợ tăng cường mối quan hệ 

giữa các thành phố, khu vực, cộng đồng, giúp ổn định hệ thống trật tự thế giới nói chung, 

hài hòa các cách tiếp cận để giải quyết các mâu thuẫn hiện có giữa các dân tộc. 

5. Các Hội hữu nghị tăng cường quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Nga và 

Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

6. Yêu cầu Rossotrudnichestvo tăng cường vai trò điều phối của mình trong lĩnh vực 

ngoại giao nhân dân. Để làm được điều này, hãy xem xét vấn đề thành lập Hội đồng điều 

phối các Hội hữu nghị của Nga, do người đứng đầu Rossotrudnichestvo hoặc cấp phó của 

ông đứng đầu. 

7. Chính phủ Liên bang Nga xem xét vấn đề về việc khôi phục Ngôi nhà Hữu nghị 

với Nhân dân các nước ở Matxcova. 

8. Căn cứ vào tầm quan trọng của việc làm việc với đồng hương tại Việt Nam, đề 

nghị Rossotrudnichestvo xem xét vấn đề mở trường học tiếng Nga tại các thành phố của 

Việt Nam, nơi có đông công dân Nga sinh sống (Nha Trang, Hồ Chí Minh). Các trường 

học này cũng có thể trở thành trung tâm phổ biến ngôn ngữ và văn hóa Nga ở 

CHXHCNVN. 

9. Hài lòng ghi nhận hiệu quả tích cực của công việc chung của các thành viên tham 

dự hội nghị trong việc xác định các phương pháp tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề và 

nhiệm vụ của ngoại giao nhân dân. 

10. Chuyển thông tin nghị quyết này tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga và Việt 

Nam, cũng như người đứng đầu Rossotrudnichestvo. 

                                                                    Ban tổ chức hội nghị 

20 tháng 10, 2020 

Matxcova 
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PHÁT BIỂU KẾT LUẬN 

Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch ban chấp hành trung ương Hội Hữu nghị Nga-

Việt, tiến sĩ Kinh tế, giáo sư 

 

Buyanov Vladimir Petrovich – Chủ tịch Trung ương «Hội Hữu nghị Nga-Việt», tiến sĩ kinh 

tế, giáo sư – thông qua nghị quyết của Hội nghị, phát biểu bế mạc Hội nghị 

 

Các bạn thân mến! 

Tóm tắt kết quả công việc của hội nghị «Vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc 

phát triển quan hệ Nga-Việt», thay mặt ban tổ chức hội nghị: Hội hữu nghị Nga-Việt, Học 

viện Kinh tế và Luật Matxcova, Quỹ tài trợ của Tổng thống Liên bang Nga, tôi xin chân 

thành cảm ơn các thành viên tham gia diễn đàn đã tích cực tham gia và có những đề xuất 

đã được thể hiện trong các bài phát biểu và thảo luận tại bàn tròn. 

Trong các bài phát biểu tại hội nghị không bắt gặp bất kỳ sự ngờ vực, không tin 

tưởng vào sức mạnh của ngoại giao nhân dân, chắc chắn rằng ngoại giao nhân dân có thể 

nâng quan hệ hợp tác nhân văn lên một tầm cao mới không chỉ với Việt Nam anh em của 

chúng ta mà còn với tất cả các nước, trong đó có cả các nước  trước hết là các đối tác trong 

Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). 

Sự lạc quan, tin tưởng vào tiềm năng và kinh nghiệm phong phú tích lũy được của 

nền ngoại giao nhân dân thời Xô Viết, và uy tín của các hội hữu nghị vẫn còn được bảo 

tồn, mong muốn và sự sẵn sàng hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân là kết quả 

chính của quá trình làm việc của hội nghị chúng ta. 

Kính thưa các đồng nghiệp, các bạn thân mến! Kết quả làm việc của chúng ta là 

nghị quyết của hội nghị sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Việt Nam, 
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Chính phủ Liên bang Nga và Quỹ tài trợ của Tổng thống để thông qua các đề xuất cụ thể 

nhằm nâng cao vai trò và uy tín của ngoại giao nhân dân. 

Tuy nhiên, có bốn nhiệm vụ quan trọng (ưu tiên) cần được giải quyết trước. Cụ thể: 

1. Xây dựng và thông qua khái niệm phát triển và vai trò của ngoại giao nhân dân ở 

cấp nhà nước, đồng thời có quyền tự chủ nhất định (ví dụ, một khoản tài trợ từ Quỹ 

Rossotrudnichestvo). 

2. Tái lập lại Liên hiệp các hội hữu nghị Nga. 

3. Mở Ngôi nhà hữu nghị Nga với nhân dân nước ngoài. (Thời gian đầu, Học viện 

kinh tế và luật Matxcova sẵn sàng cung cấp một phần của tòa nhà cho những mục đích 

này) 

4. Cung cấp kinh phí cần thiết cho hoạt động của Hội Hữu nghị Nga-Việt và các hội 

hữu nghị khác từ nhà nước và các nhà tài trợ. 

Cảm ơn tất cả các bạn đã tích cực tham gia vào công việc của diễn đàn và chúc các 

bạn thành công trong sự nghiệp cao cả củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa 

các dân tộc. 

Xin chúc sức khỏe mọi người và hẹn gặp lại! 

 

Họp báo 

Trong ảnh từ trái qua phải: Elena Robertovna Zubtsova – người điều hành Bàn tròn số 1, 

Petr Yurievich Tsvetov – người điều hành Hội nghị và Vladimir Petrovich Buyanov – 

người điều hành Bàn tròn số 2 
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Ảnh bế mạc 
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