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Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ sự hài lòng về kết quả chuyến thăm và lòng biết ơn đối với
sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách của đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Trưa 2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và đoàn tháp tùng đã lên tàu tại ga Đồng Đăng trở
về Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un có cử chỉ thể hiện sự cảm ơn
đối với Việt Nam. Ảnh: Tuấn Mark

Dẫn đầu đoàn quan chức đại diện chính phủ Việt Nam ra tiễn đoàn tại ga Đồng Đăng là ông Võ
Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương, ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Lạng Sơn và đông đảo đồng bào
các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn.

Mới đây, truyền thông trung ương nhà nước Triều Tiên cũng đã cập nhật thông tin về chuyến
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thăm của ông Kim Jong Un trên website chính thức.

Theo đó, thông tin về ngày làm việc thứ 2 của ông Kim Jong Un trong chuyến thăm chính thức
Việt Nam đã được website Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên
đăng tải vào sáng nay 3/3 bằng ba ngôn ngữ - tiếng Triều Tiên, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

"Người dân Hà Nội nồng nhiệt tiễn chân [nhà lãnh đạo] Kim Jong Un - người đã viết lên một
chương mới trong lịch sử hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên - về nước.

Trước nhà ga và trên sân ga, người dân mặc trang phục dân tộc lộng lẫy cầm quốc kỳ và hoa
nhiệt liệt vẫy chào", Rodong Sinmun miêu tả không khí long trọng trong lễ tiễn ông Kim.

Báo đảng Triều Tiên cũng cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un thể hiện sự hài lòng về kết quả
chuyến thăm và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách của đảng, chính
phủ và nhân dân Việt Nam.

"[Chủ tịch] Kim Jong Un lên chuyến tàu - chở nặng tình đoàn kết hữu nghị mà nhân dân Việt
Nam anh em dành cho nhân dân Triều Tiên - rời ga Đồng Đăng", Rodong khẳng định, chuyến
thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam lần này mang ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện
mối quan hệ truyền thống và sự kế thừa giữa các thể hệ, củng cố mối quan hệ thân thiết giữa
nhân dân hai nước.

Đây là chuyến thăm tới Việt Nam đầu tiên của ông Kim Jong Un trên cương vị Chủ tịch Triều
Tiên. Chuyến thăm gần nhất của một lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam đã diễn ra cách đây 55
năm. Đó là chuyến công du của ông Kim Nhật Thành (tức Kim Il Sung) - ông nội nhà lãnh đạo
Triều Tiên đương nhiệm - vào năm 1964, trước đó là chuyến thăm vào năm 1958.

Trong chuyến thăm lần này của ông Kim Jong Un, một lễ đón theo nghi thức cấp cao nhất dành
cho nguyên thủ quốc gia đã được diễn ra tại Phủ chủ tịch dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào chiều 1/3.
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Chiều cùng này, ông Kim Jong Un đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời tham dự quốc yến và chương trình văn nghệ truyền
thống mang đặc sắc văn hóa Việt-Triều.

Theo Trí Thức Trẻ
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