
 

 

Thư hứa tặng đất trồng nho thuộc dự án V.LUNA 

 

Kính gửi: Hội Phụ nữ Hanoi Telecom 

 

 Nhân ngày 8/3 năm nay, trên cương vị là Chủ tịch Hanoi Telecom và Chủ tịch 

VASA, tôi xin chúc chị em Tổng Công ty Hanoi Telecom luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, 

hạnh phúc và thật thành công trong công việc được giao. 

 Nhân dịp 8/3, nhân dịp ngày Vũ trụ Quốc tế, Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam 

(VASA) đã ủng hộ Ban Quản lý dự án “Phát triển quỹ đất mặt trăng” triển khai dự án. 

Dự án có tên viết tắt V.LUNA hiện đang được hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và 

đang xin ý kiến rộng rãi trong cộng đồng để chính thức “mở đặt cọc” bán đất dự án. 

Nếu việc triển khai dự án thuận lợi thì VASA xin hứa sẽ tặng tập thể phụ nữ Hanoi 

Telecom 10 mẫu đất ở khu vực thung lũng, nơi có địa hình thích hợp cho việc trồng 

nho để sản xuất rượu vang chất lượng thượng hạng. 

 Theo kết quả khảo sát và nghiên cứu của các nhà khoa học, vùng thung lũng 

trên mặt trăng là đất lẫn đá có độ ẩm, nhiệt độ trung bình ban ngày là khoảng 123 độ 

C, nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới – 233 độ C. Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày 

và đêm này là cực cao, khí hậu lại khô, không khí chưa hệ ô nhiễm, đây là điều kiện 

lý tưởng cho việc trồng nho đạt đến chất lượng hảo hạng. 

 Như chị em có thể đã biết, vùng núi cao Chile hay Napa Valley miền Tây Hoa 

Kỳ có độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là khoảng vài chục độ mà việc trồng 

nho, ủ rượu đã đạt đến thang điểm 85-95/100. Vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn hy 

vọng với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tốt như tại vùng thung lũng khu vực quy 

hoạch trồng nho thuộc V.LUNA sẽ tạo nên được loại rượu vang chất lượng thượng 

hạng để chị em có thể tặng người thân, bạn bè hay cho chính bản thân mình, đem lại 

nguồn lợi lớn về cả vật chất và tinh thần cho Hội phụ nữ Hanoi Telecom vốn đã luôn 

“trung hậu, đảm đang”. 

 Chúc chị em ngày 8/3 thật nhiều niềm vui. 

 Trân trọng! 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021. 
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