Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt gặp gỡ với lãnh đạo chính quyền tỉnh Kharkov
Thứ ba, 20 Tháng 4 2010 14:27

Ngày 19-4-2010, trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức đến Kharkov trên cương vị Đại
sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ucraina, bà Hồ Đắc
Minh Nguyệt đã có những cuộc gặp gỡ làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh và thành phố
Kharkov. Cùng đi với Đại sứ có ông Nguyễn Quốc Thành - Tham tán thương mại Đại sứ quán,
bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng phòng lãnh sự, ông Nguyễn Thái Ninh - Bí thư thứ nhất phụ
trách văn phòng, cùng đại diện lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại Kharkov, gồm các ông: Trần
Đức Tựa, Lương Quốc Bình, Nguyễn Văn Thái.

Tiếp Đại sứ và đoàn tại Ủy ban hành chính tỉnh Kharkov có Phó tỉnh trưởng thứ nhất Vladimir
Babaev, Phó chủ tịch Hội đồng tỉnh Victoria Kazakova và quyền Giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh
Igor Matiusenko.

( Xem ảnh )

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt phát biểu tại cuộc gặp
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Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến triển vọng quan hệ hợp tác
giữa Việt Nam và Ucraina, đặc biệt là với tỉnh Kharkov.

Phó tỉnh trưởng thứ nhất Babaev giới thiệu với Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt và các vị trong
đoàn về các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Kharkov - sản xuất công nghiệp, giáo dục - đào tạo,
khoa học và đầu tư. Ông cũng tỏ ý hy vọng phía Việt Nam, trước hết là các doanh nghiệp lớn
của người Việt Nam ở Kharkov, sẽ tích cực tham gia cùng chính quyền tỉnh và thành phố,
chuẩn bị cho Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro-2012. Ông nhấn mạnh, các
doanh nghiệp Việt Nam ở Kharkov, cụ thể là Tập đoàn Technocom (Vingroup Ucraina) và Tổng
công ty Sun Group, đã đạt được nhiều thành công rực rỡ trong sản xuất và kinh doanh, khẳng
định vị trí đáng được tôn trọng của mình tại Kharkov. Phó tỉnh trưởng mong rằng, từ nay cho
đến trước giải Euro-2012, các doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov sẽ có thêm những công trình
mới, góp phần cùng chính quyền sở tại tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt cho biết, chuyến đi đến tỉnh Kharkov lần
này là chuyến công tác đầu tiên của bà trên cương vị Đại sứ. Bà nhấn mạnh, điều đó hoàn toàn
không phải ngẫu nhiên, vì ở Kharkov có cộng đồng Việt Nam lớn nhất trong toàn Ucraina, đồng
thời tỉnh Kharkov có rất nhiều thế mạnh được phía Việt Nam quan tâm. Cụ thể, đó là động cơ
tuốc bin cho các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, sản phẩm công nghiêp và khoa học công nghệ
cao. Đại sứ cũng cho biết, phía Việt Nam mong muốn phát triển hợp tác với chính quyền và giới
doanh nghiệp Kharkov trong việc phát triển du lịch, trước hết là thu hút khách du lịch từ
Ucraina sang thăm Việt Nam.

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt ghi cảm tưởng vào sổ danh dự của tỉnh Kharkov
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Tiếp lời Đại sứ, bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại
Ucraina cho biết, khách du lịch Ucraina đến Việt Nam chỉ cần có vé máy bay là sẽ được cấp
visa nhập cảnh vô điều kiện, thậm chí không cần cả bảo hiểm như yêu cầu của đại đa số các
quốc gia khác. Thậm chí, công dân Ucraina có thể xin visa nhập cảnh ngay tại cửa khẩu Việt
Nam.

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt cảm ơn chính quyền tỉnh Kharkov đã tạo điều kiện thuận lợi cho
cộng đồng Việt Nam ở Kharkov ổn định cuộc sống và phát triển kinh doanh trên cơ sở pháp
luật Ucraina. Bà cũng đề nghị lãnh đạo chính quyền tỉnh tiếp tục giúp đỡ cộng đồng người Việt
ở đây, để người Việt Nam có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển kinh tế
tại địa phương.

“Tôi nghĩ rằng, giữa chúng ta đã có những bước khởi đầu tốt đẹp, và chúng ta cần phải mở rộng
và tăng cường hơn nữa sự hợp tác đó”, - Đại sứ nói.

Phó chủ tịch Hội đồng tỉnh Kharkov Victoria Kazakova cho biết, bà đã từng được sang thăm
Việt Nam trong đoàn công tác tìm hiểu thị trường, thời cố Tỉnh trưởng Evgheni Kushnarev còn
đương chức. Chuyến đi đã để lại cho bà và các thành viên trong đoàn những ấn tượng rất mạnh
mẽ. Bà đánh giá Việt Nam là một đất nước có tiềm năng to lớn về du lịch, tuy nhiên người dân
Ucraina ít biết đến Việt Nam về khía cạnh này, do thiếu thông tin. Ngoài ra, bà cũng cho rằng
giữa Ucraina và Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực để hợp tác - như đầu tư, bất động sản, giáo dục,
sản xuất dược phẩm, y tế…

Ông Nguyễn Văn Thái - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sun Group cho biết,
Tổng công ty đã ký hợp đồng với chính quyền tỉnh về việc sử dụng Công viên nước Jungle và
khách sạn Sun Light để đón khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải Euro-2012.

PV “Người Việt Kharkov” thực hiện.
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