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Ngày 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Boudi Slimane, Chánh 

án thứ nhất Tòa án tối cao Algeria đang có chuyến 

thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Hôm nay (30/3), Ủy ban thường vụ Quốc hội 

trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, 

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh 

niên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội 

tổ chức đối thoại thanh niên ''Công dân tuổi 18 với bầu 

cử Quốc hội'' nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 

26-3-2016), chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và 

Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Thông tấn xã 

Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập 

hạng Nhất cho đồng chí Hồ Tiến Nghị. Thay mặt 

Đảng, Nhà nước, đồng chi Phạm Minh Chính, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tổ chức Trung ương đã trao Huân chương Độc lập 

hạng Nhất tặng đồng chí Hồ Tiến Nghị. 

  Tiếp tục hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc 

phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 năm 

2016, ngày 29/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn đại biểu Bộ 

Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang 

Thanh, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Thường 

Vạn Toàn, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn, đã tới Cửa khẩu 

Chi Ma, thực hiện nghi lễ chào Cột mốc chủ quyền lãnh 

thổ 1223 và chứng kiến Bộ đội Biên phòng hai nước 

tuần tra chung. 

Ngày 29/3, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt 

Nam đã tổ chức hỗ trợ cho 1.000 hộ nghèo ở các xã 

Lương Hòa, Lương Quới và Phong Mỹ, huyện Giồng 

Trôm (Bến Tre) bị ảnh hưởng bởi mặn xâm nhập. 

Chiều 29/3/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp TN&MT” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ 

Công an và các đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp, 

xây dựng và phát triển ngành TN&MT. Dự buổi Lễ có 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại 

diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. 

TP HCM: Sáng 29/3, trao đổi với phóng viên bên 

lề Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Bí thư Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chia sẻ 

thông tin xung quanh mục tiêu mà TP Hồ Chí Minh đặt 

ra tại hội nghị Ban chấp hành Thành ủy mới đây. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng ngày 29/3, Đồng chí 

Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đã tiếp 

đoàn cán bộ lãnh đạo nước CHDCND Lào do đồng chí 

Xổm-xa-vat Lềnh-xa-vát - Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy 

ban hợp tác Lào - Việt làm trưởng đoàn đã đến thăm và 

làm việc tại tỉnh. 

Tỉnh Hà Nội: Ngày 29/3, đồng chí Nguyễn Đức 

Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã trao quyết 

định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Vinh (sinh 

1959) - Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội 

làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; đồng chí 

Nguyễn Văn Tứ (sinh 1965) - Chủ tịch UBND quận 

Nam Từ Liêm làm Giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư; 

đồng chí Hà Minh Hải (sinh 1969) - Cục trưởng Cục 

Thuế Hà Nội làm Giám đốc Sở Tài chính. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 29/3, tại Trung tâm Hội 

nghị 25B, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị 

tổng kết 15 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực 

hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương 

mẫu” trong tăng ni, tín đồ phật tử tỉnh Thanh Hóa (giai 

đoạn 2001 – 2016). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Lê Bá 

Trình; Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. 

Tỉnh Bắc Ninh: Ngày 29/3, tại Trung tâm Văn 

hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố Quyết định thành lập sở 

Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đại diện Bộ 

Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Nội vụ, 

Văn phòng chính phủ và tỉnh Bắc Ninh. 

Tp Hải Phòng: Sáng 29/3, đoàn kiểm tra của 

thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2021 tại quận Kiến An. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – 

Uỷ viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, 

Trưởng đoàn, chủ trì buổi kiểm tra. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 



 

  

2 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1139, ÂT: 251.19.49. 

KỶ NIỆM THÀNH LẬP HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (01/4/1957-01/4/2016) 

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM - DẤU ẤN LỊCH SỬ  

Hội Nhà văn Việt Nam chính 

thức thành lập năm 1957 nhƣng 

đóng góp của những ngƣời cầm 

bút vào sự nghiệp giải phóng đất 

nƣớc phải tính từ trƣớc đó hàng 

chục năm. Sau khi Ðảng ra đời (3

-2-1930) đã xuất hiện những nhà 

văn, nhà thơ cách mạng tự 

nguyện lấy cán bút làm đòn xoay 

chế độ, nhƣ Tố Hữu, Xuân 

Thủy... và Hồ Chí Minh trong lao 

tù tăm tối của Tƣởng Giới Thạch 

đã viết "tuyên ngôn" nền văn học 

mới: Nay ở trong thơ nên có thép 

- Nhà thơ cũng phải biết xung 

phong. 

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, 

cuộc đấu tranh vì độc lập tự do 

thống nhất Tổ quốc muôn vàn gian 

khổ hy sinh của nhân dân ta đã 

giành được những thắng lợi to lớn. 

Ðồng hành với các cuộc chiến tranh 

yêu nước chống ngoại xâm của dân 

tộc là đội ngũ nhà văn chân chính 

vừa đánh giặc vừa làm thơ. Từ 

những trang viết của các thế hệ nhà 

văn cách mạng, nhà văn kháng 

chiến, người đọc bây giờ và mai sau 

vẫn có thể tìm thấy những lý giải 

sinh động về những nguồn lực, 

năng lượng tiềm ẩn và vẻ đẹp của 

con người Việt Nam. Ðó chính là 

lòng yêu nước nồng nàn, là tinh 

thần xả thân cho chính nghĩa, là tình 

thương yêu con người, là sự thủy 

chung trọn vẹn, là tính lạc quan 

mang những nét độc đáo rất Việt 

Nam. 

 Hội Nhà văn Việt Nam mang 

trong mình truyền thống tốt đẹp 

được xây dựng, bồi đắp, đan dệt 

nên bởi nhiều thế hệ nhà văn hết 

lòng gắn bó với Tổ quốc, với nhân 

dân, từng trải buồn vui với số phận 

đất nước, không phải chỉ ngày một 

ngày hai mà hàng bao thập kỷ hết 

chiến tranh lại hòa bình, hòa bình 

rồi lại chiến tranh. Ai đong hết 

những lo toan day dứt, trăn trở 

trong muôn vàn dồn dập thăng 

trầm, sóng gió của xã hội, của cuộc 

đời?. Nhiều lắm những ngang trái 

nhiễu nhương, đôi khi tưởng chừng 

phải bỏ dở, phải gào thét, phải thoái 

lui... Trong những hoàn cảnh như 

vậy, phần lớn những người cầm bút 

vẫn bình tĩnh nhận ra giải pháp nào 

là tối ưu nhất cho đất nước, cho 

nhân dân và cho mình. Linh cảm và 

dự cảm nhạy bén của nhà văn là 

vốn quý của người cầm bút. Không 

ít tác phẩm nói về cái xấu, cái ác 

vẫn được rất nhiều người trân trọng, 

bởi chúng ta nhận ra ánh sáng thiện 

tâm của người cầm bút. 

Hội Nhà văn Việt Nam tập hợp 

được đông đảo những người cầm 

bút chân chính, thuộc nhiều thế hệ; 

động viên, tạo điều kiện thuận lợi 

và khuyến khích họ sáng tạo theo 

nhiều khuynh hướng truyền thống 

và hiện đại nhằm xây dựng nền văn 

học nước nhà tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. Quyền tự do sáng tạo 

của nhà văn nhìn chung được tôn 

trọng, những cách tân, đổi mới 

chính đáng trong văn học được đề 

cao. Không có sự xung đột, ngăn 

cách lớn giữa các thế hệ, các lớp 

nhà văn. 

Hội Nhà văn Việt Nam còn đại 

diện cho các nhà văn Việt Nam 

trong quan hệ, giao lưu với các hội, 

các tổ chức nhà văn nước ngoài 

thông qua những hoạt động phù 

hợp, hữu ích.  

Hội Nhà văn Việt Nam, bên 

cạnh việc bảo vệ quyền tự do sáng 

tạo văn học của người cầm bút, 

thẳng thắn phê phán những biểu 

hiện quy chụp vô lối đối với nhà 

văn, còn phải kiên quyết đấu tranh 

với những quan điểm sai trái, những 

gì không phù hợp thuần phong mỹ 

tục của dân tộc, thể hiện trong văn 

chương. 

 Trong hoàn cảnh nào, chiến 

tranh hay hòa bình, thì mỗi nhà văn 

phải gắn chặt với số phận dân tộc 

và đất nước mình để diễn tả chân 

thực đời sống con người Việt Nam 

thấu tận chiều sâu triết học. Có lẽ, 

công việc lớn nhất của Hội Nhà văn 

Việt Nam là làm sao cho ước muốn 

ấy trở thành hiện thực sống động, 

để nền văn học nước nhà vừa có 

nền vững chãi, vừa có những đỉnh 

cao. 

Sáng 29/3, Chủ tịch nƣớc 

Trƣơng Tấn Sang đã có buổi tiếp 

ông Miklushevskiy, Thống đốc 

tỉnh Primorie, LB Nga đang có 

chuyến thăm và làm việc tại Việt 

Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước 

đánh giá cao sự phát triển trong 

quan hệ hợp tác giữa Primorie và 

các địa phương Việt Nam thời gian 

qua. 

Hiện số lượng sinh viên và 

doanh nghiệp Việt Nam đến 

Primorie học tập và tìm hiểu cơ hội 

hợp tác ngày càng nhiều. Chủ tịch 

nước mong muốn hai bên tăng 

cường chia sẻ thông tin về thị 

trường các chính sách ưu đãi đầu tư 

cũng như cần tăng cường trao đổi 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn về 

thị thực, thủ tục lập đường bay 

thẳng, sử dụng lao động để thúc đẩy 

hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

đề nghị chính quyền tỉnh Primorie 

mở rộng thị trường, kết nối với các 

khu vực lân cận để hàng hóa Việt 

Nam tiếp cận với miền Viễn Đông 

của Nga; đồng thời khẳng định các 

Bộ ngành Việt Nam sẽ tạo điều kiện 

tối đa để doanh nghiệp hai bên tăng 

cường hợp tác. 

CHỦ TỊCH NƢỚC TRƢƠNG TẤN SANG TIẾP THỐNG ĐỐC TỈNH PRIMORIE, NGA 
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Tối ngày 24/3, tại Trung tâm 

Văn hóa – Thƣơng mại Hà Nội – 

Moskva ở thủ đô LB Nga đã diễn 

ra lễ Thành lập Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam tại LB Nga.  

Những người cựu chiến binh 

Việt Nam sau khi rời quân ngũ đã 

sang sinh sống, làm việc tại LB Nga 

theo những cách khác nhau, với 

khoảng thời gian ít, nhiều khác 

nhau... nhưng giờ đây, trong sâu 

thẳm tâm thức của họ, ai cũng 

mong có một tổ chức Hội, một địa 

chỉ gắn bó tình cảm và là nơi để 

cùng nhau tham gia các hoạt động 

có ý nghĩa. Đáp ứng mong mỏi 

chính đáng này, ngày 22/12/2015, 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam tại LB 

Nga Nguyễn Thanh Sơn đã ký 

Quyết định thành lập Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam tại LB Nga.  

Lễ ra mắt chính thức được tổ 

chức thật trang trọng, ấm cúng, 

thắm tình đồng chí, đồng đội của 

những người lính một thời trận 

mạc, một thời quân ngũ. Tham dự 

buổi lễ có đông đảo các hội viên 

hiện sinh sống ở Moskva và một số 

tỉnh thành lân cận, các đại biểu là 

cán bộ Đại Sứ quán, Cơ quan Tùy 

viên Quốc phòng, Cơ quan Đại diện 

An ninh, đại diện của các Hội, đoàn 

thể, các Hội đồng hương... Đặc biệt, 

các cựu chiến binh Nga từng công 

tác tại Việt Nam cũng tới chia vui 

với những người đồng chí Việt 

Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm 

Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy tại 

LB Nga đánh giá cao sự kiện này và 

coi đây là một đóng góp quan trọng 

vào phong trào chung của cộng 

đồng Việt Nam tại LB Nga hướng 

về quê hương, đất nước, và quan 

tâm tới những người đồng hương ở 

xa tổ quốc.  

Chia sẻ niềm vui với những 

người đồng chí Việt Nam, ông 

Nhikolai Kolesnic, Chủ tịch Hội 

Cựu chuyên gia Quân sự Liên Xô 

và Nga từng công tác tại Việt Nam 

khẳng định: ―Tất nhiên công việc 

giờ đây còn nhiều khó khăn, nhưng 

tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của Hội 

Cựu chuyên gia chúng tôi cùng với 

Hội cựu chiến binh VN tại LB Nga 

trước mắt là bảo vệ quyền lợi chính 

đáng, hợp pháp của thành viên của 

các hiệp hội. Chúng ta sẽ cùng nhau 

làm việc vì những mục đích cao cả. 

Tôi nghĩ rằng, với quyết tâm của 

mình, các bạn sẽ xây dựng được 

một tổ chức mạnh. Xin chúc các 

đồng chí thành công‖. 

Chủ tịch Hội Người Việt Nam 

tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ 

tịch các Hội, đoàn thể như Hội 

Đồng hương một số tỉnh, thành của 

Việt Nam, hội nghề nghiệp như Dệt 

may, Y học cổ truyền v.v... đã phát 

biểu chúc mừng và tặng những lẵng 

hoa tươi thắm. 

Thay mặt những người trong 

Ban liên lạc, ông Nguyễn Đình 

Hoàng, Trưởng ban lâm thời có 

những lời phát biểu tri ân tất cả các 

thành viên đã tích cực, trách nhiệm 

với phần việc của mình và bày tỏ 

niềm biết ơn đối với Đại sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga, Cơ quan Tùy 

viên Quốc phòng VN tại LB Nga ... 

đã nhiệt tình ủng hộ để có được sự 

kiện quan trọng - thành lập Hội 

CCB VN tại LB Nga. 

THÊM MỘT TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƢỜI VIỆT TẠI LB NGA ĐƢỢC THÀNH LẬP – HỘI CỰU CHIẾN 

BINH VIỆT NAM TẠI LB NGA 

TP OBNINSK: KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM 

Hoà chung trong không khí 

tháng thanh niên hằng năm. Ngày 

26/03, tại texnhikum viện Năng 

lƣợng nguyên tử Obninsk, trƣờng 

ĐH TH QG LB Nga nghiên cứu 

về hạt nhân MIFI đã diễn ra buổi 

lễ Mitting kỉ niệm và giới thiệu về 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. 

Đến dự buổi lễ, ngoài sự tham 

gia của các đoàn viên thanh niên ưu 

tú đang sinh hoạt tại Liên chi đoàn, 

còn có sự góp mặt của các thầy cô 

trong ban lãnh đạo của nhà trường, 

đại diện cho Hội sinh viên Nga của 

trường, của thành phố, đại diện 

công ty Atompress,...  

Tại buổi lễ, tất cả đã cùng nhau 

ôn lại lịch sử hào hùng của Đoàn, 

giới thiệu các truyền thống của 

Đoàn và các hoạt động mà Đoàn 

thanh niên tại Obninsk đã làm được 

trong thời gian qua tới các khách 

mời Nga. Qua đó, giúp các Đoàn 

viên thế hệ trẻ càng hiểu rõ thêm về 

lịch sử để cùng noi gương các thế 

hệ cha ông ta, cùng nhau quyết tâm 

xây dựng LCĐ TP Obninsk ngày 

càng vững mạnh. Thay mặt cho 

LCĐ, các đồng chí trong Ban chấp 

hành đã tặng những món quà lưu 

niệm đầy ý nghĩa cho nhà trường, 

cho đại diện các cơ quan tham gia, 

cảm ơn nhà trường về những giúp 

đỡ không nhỏ cho hoạt động Thanh 

niên tại LCĐ được diễn ra thành 

công trong thời gian qua. Cũng tại 

đây, cùng với những món quà dành 

tặng cho LCĐ, Nhà trường và các 

cơ quan liên quan cũng có những 

phát biểu động viên, gửi gắm tình 

cảm, giúp mối quan hệ giữa Đoàn 

thanh niên và nhà trường càng thêm 

đẹp và chặt chẽ. 

Cuối buổi lễ, toàn thể các Đoàn 

viên và khách mời được đi thăm 

bảo tàng Đoàn TNCS Xô viết tại TP 

Obninsk. Đây là nơi lưu trữ rất 

nhiều những tư liệu quý giá và các 

hoạt động về Đoàn thanh niên của 

nước bạn tại LB Xô viết cũ nói 

chung và tại TP Obninsk nói riêng. 
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ĐẠI HỌC MADI: KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM 

Hòa trong không khí tƣng 

bừng của thanh niên cả nƣớc 

hƣớng đến kỷ niệm 85 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/03/1931-26/03/2016), 

hƣởng ứng “Tháng Thanh Niên” 

do Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga 

phát động, ngày 27/03/2016 tại 

Club ký túc xá 1 trƣờng đại học 

Giao thông đƣờng bộ Mátxcơva 

tập thể các trƣờng Cụm III tại 

Mátxcơva đã long trọng tổ chức 

chƣơng trình giao lƣu văn nghệ 

“Mừng sinh nhật Đoàn”. 

Đến dự chương trình có đại diện 

của Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga 

và đông đảo các bạn Đoàn viên 

thanh niên đến từ 5 trường: ĐH 

Giao thông đường bộ Mátxcơva 

MADI; ĐH Tổng hợp chế tạo máy 

MAMI; ĐH tài chính FA; ĐH giao 

thông đường sắt Mátxcơva MIIT; 

ĐH tổng hợp quân sự LB Nga. 

Chương trình đã ôn lại truyền 

thống vẻ vang 85 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

phần văn nghệ đặc sắc với chủ đề 

―Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí 

Minh‖ do các bạn sinh viên thể 

hiện. Cũng trong  chương trình, 

BTC đã tổ chức kết nạp Đoàn cho 

một số bạn Đoàn viên mới. Đây 

cũng là dịp để sinh viên giữa các 

trường giao lưu, đoàn kết, là dịp để 

các bạn thanh niên thể hiện lòng 

nhiệt huyết, năng động và sáng tạo 

của tuổi trẻ. 

Nhƣ vậy là vào ngày 

20/03/2016, giải bóng đá Tomsk 

League lần thứ 2 (T-League II) đã 

khép lại với 3 trận đấu cuối cùng 

thuộc vòng 10. Tomsk chào đón 

nhà tân vô địch: kí túc xá Usova 

19. 

T-League II được tổ chức trên sự 

thành công của T-League I (2014-

2015). Giải đấu năm nay quy tụ 6 

đội bóng, được thành lập trên cơ sở 

các kí túc xá khác nhau. Khởi tranh 

từ ngày 14/11/2015, T-League II 

ngay lập tức trở thành món ăn tinh 

thần không thể thiếu của du học 

sinh Việt Nam tại thành phố 

Tomsk, trở thành nơi giao lưu, tranh 

tài, thư giãn của các sinh viên sau 

những tuần học căng thẳng. Các cầu 

thủ mỗi khi vào sân đều cống hiến 

hết mình, đem lại nhiều trận đấu 

đỉnh cao, giàu cảm xúc cho người 

hâm mộ. 

Nói về chức vô địch của Usova 

19, chắc hẳn ít người nghĩ đội bóng 

có thể làm nên điều kì diệu khi bị 

Vershinina 31 bỏ xa 7 điểm sau lượt 

đi. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, đội 

bóng giành vỏn vẹn 6 điểm với một 

chiến thắng duy nhất trước Kirova 2 

và xếp ở vị trí thứ 4. Đích thân đội 

trưởng Thành Luân của Usova 19 

đã nhận định : ―Đội bóng luôn thể 

hiện được lối chơi đẹp mắt, tấn 

công cống hiến, tuy nhiên lại dễ 

dàng đánh rơi điểm ở những phút 

cuối. Với phong độ cao của 

Vershinina 31 và Vershinina 46, 

mục tiêu thiết thực của chúng tôi sẽ 

là vị trí trong top 3.‖ 

Trở lại sau kì nghỉ đông, Usova 

19 đã làm nên một cuộc bứt phá vô 

cùng ngoạn mục với những chiến 

thắng liên tiếp. Vẫn là lối chơi tấn 

công đẹp mắt, nhưng khả năng 

phòng ngự của đội đã được cải 

thiện đáng kể. Duyên số đã đưa 

Usova 19 và Vershinina 31 gặp 

nhau ở vòng đấu cuối cùng của giải. 

Trước khi trận đấu bắt đầu, 

Vershinina 31 là đội nắm lợi thế với 

3 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên nhờ 

hiệu số bàn thắng thua cao, cơ hội 

cho Usova 19 rất quyết tâm đánh 

bại đối thủ. Những tưởng bàn thắng 

sớm của ―siêu tiền đạo‖ Công Hiệp 

đã khép lại cánh cửa với Usova 19, 

nhưng các cầu thủ Usova 19 vẫn 

miệt mài tấn công và đã được đền 

đáp với hai bàn thắng sau đó, khép 

lại trận ―chung kết‖ của giải đấu với 

tỉ số 2-1. Lộn ngược dòng thành 

công trong trận đấu quyết định, 

Usova 19 cũng làm nên một cuộc 

lộn ngược dòng ―vô tiền khoáng 

hậu‖ với chức vô địch T-League II. 

Thành tích tuyệt vời của Usova 

19 in dấu ấn sâu nét của tân binh 

chuyển nhượng Văn Nghị cũng như 

những điều chỉnh chiến thuật hợp lí 

của đội trưởng Thành Luân. Nhưng 

có thể nói, áp lực tâm lí được gỡ bỏ 

sau thành tích bết bát ở lượt đi đã 

vô tình đã giải phóng đôi chân của 

những Hoàng Anh, Long Hoàng, 

Thành Lương, Quốc Khiêm.., giúp 

Usova 19 bay cao ở lượt về. Bên 

cạnh đó, sự chững lại của 

Vershinina 31 ở giai đoạn lượt về 

sau chấn thương của hậu vệ chủ lực 

Hiên Trình, hay sự sa sút bất ngờ 

của Vershinina 46 tại giải năm nay 

dù lực lượng được đánh giá rất cao 

cũng đã góp phần làm nên chức vô 

địch đầy kịch tính của Usova 19. 

Đánh rơi chức vô địch ở vòng đấu 

cuối cùng, Vershinina 31 cũng được 

an ủi phần nào với giải Vua phá 

lướt của tiền đạo Công Hiệp (20 

bàn trong 10 trận) và giải hàng 

phòng ngự xuất sắc nhất. 

Một lần nữa xin chúc mừng các 

nhà tân vô địch Usova 19. Hẹn gặp 

lại ở mùa giải năm sau. 

 THÀNH PHỐ TOMSK: T-LEAGUE II 2015-2016 
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Vào ngày 27/3/2016 tại hội 

trƣờng sinh viên nƣớc ngoài 

trƣờng ĐH Tổng hợp Kĩ thuật 

Quốc gia Volgograd đã diễn ra 

Đại hội cấp Thành Đoàn 

Volgograd trong không khí  trang 

trọng dựa trên tinh thần làm việc 

mang tính xây dựng cao. 

Đến dự Đại hội gồm có các đại 

biểu là bí thư chi bộ Đảng thành 

phố Volgograd, tổ trưởng tổ Đảng 

sinh viên trường ĐHTHKTQG 

Volgograd cùng toàn thể các đoàn 

viên đang học tập và sinh hoạt tại 

thành phố Volgograd. 

Đại hội đã thông qua bản tổng 

kết, đánh giá nhiệm vụ nhiệm kỳ 

2014-2016 và bản dự thảo phương 

hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đại 

hội cũng đã thông qua các nội dung 

chuyển đổi thời gian nhiệm kỳ từ 2 

năm xuống còn 1 năm, số lượng 

thành viên BCH sẽ là 5 người thay 

vì 8 người như trước kia để phù hợp 

hơn với tình hình công tác của đơn 

vị. Đại hội cũng đã ghi nhận những 

ý kiến đóng góp, kiểm điểm hoạt 

động của BCH nhiệm kỳ 2014-2016 

và đề ra một số biện pháp khắc 

phục trong nhiệm kỳ mới. 

Trong chương trình Đại hội 

đóng góp một phần không nhỏ của 

các tiết mục giao lưu văn hóa văn 

nghệ của các đoàn viên, các tiết 

mục hát tập thể những bài truyền 

thống về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tạo ra một không khí rất hào hứng, 

thân mật và đậm màu sắc tuổi trẻ 

xung phong. 

Sau thời gian làm việc khẩn 

trương và nghiêm túc, Đại hội đã 

bầu ra được BCH Thành Đoàn 

nhiệm kỳ mới  

Với tinh thần nhiệt huyết, sáng 

tạo, nhiều sức trẻ BCH mới đã 

tuyên thệ trước Đại hội, sẽ đem hết 

sức mình để xây dựng phong trào 

và tổ chức đoàn tại thành phố 

Volgograd nói riêng và toàn LB 

Nga nói chung, hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ mà tổ chức và cấp 

trên giao phó, đưa Volgograd trở 

thành điểm sáng trong hoạt động 

đoàn, liên kết với các thành phố 

bạn, góp sức vào công cuộc xây 

dựng và phát triển tổ chức cơ sở 

đoàn toàn LB Nga. 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM THÀNH PHỐ VOLGOGRAD 

Hướng tới lễ kỉ niệm 85 năm 

ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 

26/03/1931-26/03/2016, Ban chấp 

hành Đoàn cơ sở thành phố Xanh 

Petecbua đã tổ chức Mít tinh 

chào mừng và cuộc thi Nam hậu 

SPB 2016. 

Lễ kỉ niệm diễn ra long trọng với 

sự góp mặt của các Đại biểu đến từ 

Đảng bộ Bộ phận TP Xanh 

Petecbua, Hội người Việt, Hội Phụ 

nữ, Hội Lưu học sinh, Ban đại diện 

các chi đoàn và toàn thể các bạn 

nghiên cứu sinh, sinh viên - học 

sinh trên toàn thành phố. Tại buổi 

lễ, thay mặt BCH đoàn Tp 

Xanhpetecbua, anh Trần Đình 

Hưng đã trao tặng giấy khen cho 

các bạn sinh viên đạt kết quả học 

tập xuất sắc và tích cực tham gia 

các hoạt động phát triển đoàn TP. 

Cũng tại đây, gửi những món quà, 

lời cảm ơn sâu sắc đến các đoàn 

thể, cá nhân đã nhiệt tình giúp đỡ, 

tạo điều kiện cho công tác đoàn 

thêm vững mạnh, gắn kết mối quan 

hệ giữa thanh niên với cộng đồng, 

nhà trường và các nước bạn.  

 Sau lễ mít tinh, cuộc thi Nam 

hậu SPB  diễn ra với không khí hết 

sức sôi động và đầy hào hứng. đây 

là một trong những hoạt động chính 

của ĐCS năm nay thu hút sự quan 

tâm, chú ý của đông đảo các bạn 

sinh viên. Trong cuộc tranh tài, các 

Mr ngoài việc phô diễn vẻ đẹp nam 

tính, kiến thức, tài năng cá nhân, 

còn phải chứng tỏ khả năng vượt 

qua 2 thử thách ―phái đẹp‖ là khéo 

tay làm bánh và thời trang duyên 

dáng. Mười một chàng trai đến từ 

các trường đại học cùng nhau lan 

tỏa vẻ đẹp và sức sống cuốn hút 

mạnh mẽ của nam sinh thành Xanh, 

thể hiện tinh thần sinh viên vô tư, 

đoàn kết, sôi nổi. 

Trải qua các phần thi, bạn Lê 

Đoàn Phan Anh đến từ Chi đoàn 

Lâm nghiệp đã đăng quang ngôi vị 

Nam hậu SPB 2016. Chương trình 

kết thúc thành công tốt đẹp, để lại 

nhiều khoảnh khắc thú vị và phút 

giây tươi vui, trẻ trung. Ban tổ chức 

hi vọng đây sẽ là một kỉ niệm đáng 

nhớ trong những năm tháng thanh 

niên sôi nổi của tất cả các bạn sinh 

viên.  

TP XANHPETECBUA: MÍT TINH KỈ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN VÀ CUỘC THI NAM HẬU SPB 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa 

thông báo tuyển sinh đi học theo 

diện học bổng Hiệp định tại Liên 

bang Nga năm 2016 với 855 suất 

học bổng. 

Theo đó Chính phủ Liên bang 

Nga cấp 855 học bổng cho công 

dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên 

bang Nga theo các trình độ: đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh (bao 

gồm chỉ tiêu dành cho các bộ, 

ngành). 

Chương trình đại học từ 04 đến 

5 năm học. Chương trình thạc sĩ 02 

năm học. Chương trình tiến sĩ từ 03 

đến 04 năm (thời gian này đều chưa 

bao gồm thời gian học dự bị tiếng 

Nga). Chương trình thực tập chuyên 

ngành từ 03 đến 12 tháng 

Chính phủ Liên bang Nga miễn 

học phí cho quá trình học tập, cấp 

học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở 

trong ký túc xá với chi phí áp dụng 

theo mức quy định của Chính phủ 

Liên bang Nga. Phía Việt Nam cấp 

vé máy bay một lượt đi và về, phí đi 

đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, 

bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt 

phí hàng tháng theo mức quy định 

của Chính phủ Việt Nam đối với 

lưu học sinh học bổng Hiệp định tại 

Liên bang Nga. 

Riêng các ứng viên trúng tuyển 

đi học năng lượng nguyên tử sẽ 

được hưởng chế độ ưu đãi quy định 

tại Thông tư liên tịch số 208/2014/

TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

26/12/2014 hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

người đi đào tạo trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử và kinh phí 

được phê duyệt. 

Đối tƣợng, điều kiện và hồ sơ 

dự tuyển 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ 

ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện chung sau đây: Có 

phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

không trong thời gian thi hành kỷ 

luật hoặc trong thời gian đang bị cơ 

quan có thẩm quyền xem xét xử lý 

kỷ luật; đủ sức khỏe để học tập tại 

nước ngoài, khi nhập học và định 

kỳ hằng năm phía Nga sẽ tổ chức 

khám lại sức khỏe. Trường hợp bị 

phát hiện có bệnh, không đủ sức 

khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ 

phải về nước và tự chịu mọi chi phí 

liên quan, kể cả vé máy bay và đền 

bù kinh phí cho Nhà nước; cam kết 

hoàn thành chương trình đào tạo và 

trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học 

hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. 

Những người không hoàn thành 

chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị 

buộc thôi học hoặc sau khi tốt 

nghiệp không trở về nước phục vụ, 

không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

của người được cấp học bổng phải 

bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy 

định hiện hành… 

Các ứng viên dự tuyển học bổng 

đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, nếu chưa 

biết tiếng Nga, sẽ được học 01 năm 

dự bị tiếng Nga tại Liên bang Nga 

và phải vượt qua kỳ thi sát hạch 

tiếng Nga do phía Nga tổ chức 

trước khi học chuyên ngành. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng 

nêu rõ không xét tuyển ứng viên 

thuộc các trường hợp: Đã từng được 

cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước 

ngoài nhưng không hoàn thành 

khóa học; đang làm việc tại cơ quan 

trong nước nhưng không có văn bản 

của cơ quan công tác cho phép dự 

tuyển; đã được các cơ quan, địa 

phương trong nước hoặc nước 

ngoài cấp học bổng đi học đại học/

sau đại học ở nước ngoài, hiện có 

các ràng buộc về nghĩa vụ, trách 

nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở 

nước ngoài.  

Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải 

nộp trước ngày 05/5/2016 (tính theo 

dấu nhận hồ sơ tại Cục Đào tạo với 

nước ngoài và thời gian hoàn thành 

đăng ký online). 

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thông báo kết 

quả sơ tuyển đến ứng viên qua 

email vào tuần cuối của tháng 

5/2016. 

Ứng viên do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đề cử được phía Nga duyệt 

cấp học bổng mới thuộc diện trúng 

tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thông báo, hướng dẫn và 

giải quyết thủ tục liên quan tiếp 

theo để đi học tại Liên bang Nga 

trong tháng 8 hoặc 9/2016. 

855 HỌC BỔNG TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2016 

Hầu hết các chuyên gia nƣớc 

ngoài đang sinh sống và làm việc 

tại Nga nhận định rằng họ thấy 

hài lòng về công việc mình đang 

làm, - đó là kết quả nghiên cứu 

của HSBC Expat Explorer với tên 

gọi “Balancing life abroad”. 

Trong số những người được hỏi 

ý kiến thì 62% đánh giá rằng công 

việc ở Nga mang lại cho họ sự hài 

lòng. Tính trung bình trên thế giới, 

những chỉ số này ở mức 48% và 

43%. 

Trong số những người tham gia 

cuộc khảo sát, 45% đánh giá cao 

văn hóa doanh nghiệp ở Nga, và chỉ 

có 20% nói rằng  ở Nga tồi tệ hơn 

so với ở đất nước xuất thân của họ. 

"Ở Nga, học tiếng là chìa khóa 

để hội nhập thành công. Hơn 71% 

người nước ngoài ở đây nghiên cứu 

và sử dụng ngôn ngữ Nga. Để so 

sánh, trên toàn thế giới chỉ có 55% 

người nước ngoài học ngôn ngữ của 

đất nước mà họ chọn để cư trú…",  

- các tác giả cuộc điều tra ý kiến 

cho biết. 

NGƢỜI NƢỚC NGOÀI NGHĨ GÌ KHI LÀM VIỆC Ở NGA? 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA KHÔNG TĂNG THUẾ 

CHO ĐẾN NĂM 2018 

Thủ tƣớng Nga Dmitry 

Medvedev vừa cho biết, Chính 

phủ Nga sẽ không tăng thuế trong 

tình hình kinh tế hiện nay và tin 

rằng có thể quản lý đƣợc tình 

hình. 

Kể từ năm 2014, nền kinh tế 

Nga đã phải đối mặt với những khó 

khăn về kinh tế do các lệnh trừng 

phạt của phương Tây và giá dầu lao 

dốc. Theo kết luận mới công bố tại 

Học viện Kinh tế Quốc gia Nga, thu 

nhập của người dân nước này tiếp 

tục giảm sút và họ buộc phải tằn 

tiện chi tiêu, cắt giảm các nhu cầu.  

Số liệu thống kê chính thức vừa 

công bố ngày 21/3 đã cho thấy tỷ lệ 

hộ nghèo của Nga trong năm 2015 

đã tăng lên mức cao nhất trong chín 

năm qua. 

Tuy nhiên, người dân ―xứ sở 

Bạch Dương‖ vẫn có thể được an ủi 

khi biết rằng tỷ lệ đói nghèo của 

nước này trong năm 2015 vẫn thấp 

hơn nhiều so với thời gian nhiệm kỳ 

đầu tiên của Tổng thống Vladimir 

Putin. Khi đó, tỷ lệ người nghèo của 

Nga lên tới 29% dân số. 

 

TỔNG THỐNG PUTIN 

ĐƢỢC TRAO "CHÌA KHÓA 

BẦU TRỜI" 

Tổng giám đốc tập đoàn 

"Almaz-Antey" Yan Novikov đã 

trao tặng Tổng thống Nga 

Vladimir Putin, ngƣời đã đến 

thăm nhà máy Nizhny Novgorod 

kỷ niệm 70 năm Chiến thắng, một 

món quà tƣợng trƣng - "chìa 

khóa bầu trời". 

Đây là bản sao chính xác chiếc 

chìa khóa trạm radar "Nebo-M", 

được sử dụng cùng các hệ thống S-

300. 

Trong chuyến thăm nhà máy, 

người đứng đầu Nhà nước làm quen 

với quá trình lắp các hệ thống tên 

lửa phòng không S-400. Tổng thống 

cũng được giới thiệu khả năng cài 

đặt và thử nghiệm các hệ thống 

radar. Ông Putin cũng được xem hai 

buồng khí hậu với phạm vi nhiệt độ 

từ —70 đến +70 độ, kích thước của 

nó cho phép thử nghiệm của tất cả 

các sản phẩm được sản xuất tại nhà 

máy. 

 

NGA TRỞ THÀNH THỦ 

LĨNH THẾ GIỚI VỀ MUA 

VÀNG 

Ngân hàng Nga trong tháng 

Hai năm 2016 đã thành cơ sở 

mua vàng nhiều nhất trong số các 

ngân hàng trung ƣơng trên thế 

giới. 

Điều phối viên của Ngân hàng 

Nga đã mua 356.000 ounce (hơn 10 

tấn) kim loại quý này. Đó là dữ liệu 

từ báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF). 

Chiếm vị trí thứ hai là Ngân 

hàng Nhân dân Trung Quốc, mua 

khoảng 320.000 ounce vàng. Đây là 

dữ liệu của phía Trung Quốc (IMF 

chưa kết cấu dữ liệu này vào bản 

thống kê tháng Hai). Cũng tiếp tục 

gia tăng mua vàng là Kazakhstan, 

với khối lượng gần 85.000 ounce. 

Lớn nhất về bán vàng từ dự trữ 

vàng ngoại tệ, theo dữ liệu của IMF 

vào tháng Hai, là Thổ Nhĩ Kỳ, trong 

tháng đã bán ra khoảng 1,2 triệu 

ounce kim loại quý (hơn 7% lượng 

vàng dự trữ của quốc gia). 

Theo dữ liệu mới nhất của Ngân 

hàng Nga, dự trữ vàng ngoại tệ của 

đất nước là 386,9 tỷ USD. 

“ĐẦU TƢ” 500 TRIỆU USD 

KHÔNG KÍCH Ở SYRIA, NGA 

CÓ THỂ THU VỀ 7 TỈ USD 

Chiến dịch quân sự tiêu tốn 

500 triệu USD của Nga ở Syria có 

thể nhanh chóng đƣợc đền đáp 

bằng các thoả thuận bán vũ khí 

trị giá từ 6 đến 7 tỉ USD. 

Một quan chức thuộc ngành 

công nghiệp quốc phòng Nga vừa 

tiết lộ với nhật báo Kommersant 

rằng, nhiều khách hàng quốc tế 

đang bày tỏ sự chú ý tới những loại 

vũ khí Nga đã sử dụng tại Syria, 

thậm chí, nhiều thiết bị quân sự 

trong kho vũ khí của quân đội Nga 

đã tìm được chủ nhân mới. 

Hồi tháng 12.2015, Algeria đã 

chính thức chốt thoả thuận mua 12 

máy bay Su-32 (tên gọi xuất khẩu 

của cường kích Su-34) của Nga với 

giá trị khoảng 500 – 600 triệu USD. 

Giám đốc nhà máy sản xuất máy 

bay Chkalov Novosibirsk, ông 

Sergey Smirnov cho biết, đây là 

thoả thuận đã được đàm phán trong 

suốt 8 năm qua và màn trình diễn 

tuyệt vời của Su-34 ở Syria chính là 

nguyên nhân khiến Algeria đồng ý 

mua một cách nhanh chóng. Nếu 

Algeria hài lòng với các máy bay 

này, hợp đồng cũng có thể mở rộng 

thêm 6 – 12 chiếc khác. 

Bên cạnh đó, quốc gia châu Phi 

này còn đang chú ý đến máy bay đa 

nhiệm Su-35S và nếu quyết định 

mua, họ sẽ chi thêm 850 đến 900 

triệu USD để có ít nhất 10 chiếc 

máy bay này. 

Một số nước như Indonesia, 

Pakistan và Việt Nam cũng đang 

chú ý tới Su-35. Đây đều là những 

nước không còn xa lạ gì với những 

máy bay Nga. Nếu chốt hợp đồng, 

mỗi thoả thuận này có thể mang giá 

trị lên tới 1 tỉ USD. 

Ai Cập mới quyết định mua 46 

trực thăng tấn công Ka-52 từ Nga 

để sử dụng trên tàu sân bay lớp 

Mistral mới mua của Pháp.  
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Ngân hàng Nga VTB và quỹ 

đầu tƣ nhà nƣớc - Tổng Công ty 

Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà 

nƣớc (SCIC) của Việt Nam - đã 

ký biên bản ghi nhớ tăng cƣờng 

hợp tác đầu tƣ. 

Theo hãng tin Nga TASS, với 

thỏa thuận này, các khách hàng của 

VTB có thể đầu tư vào các công ty 

và dự án mà SCIC có cổ phần. 

Trong khi đó, các công ty của Việt 

Nam với sự hỗ trợ của VTB có triển 

vọng đầu tư vào Cộng đồng Các 

quốc gia độc lập (SNG) và các nước 

mà VTB hoạt động. 

Ngoài ra, VTB cũng sẽ hợp tác 

với các công ty đối tác của SCIC 

nhằm thu hút nguồn kinh phí và tạo 

ra nhiều hợp đồng trên thị trường 

nợ và vốn cổ phần quốc tế. 

Trước đó, VTB đã hợp tác với 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV) thành lập Ngân 

hàng liên doanh Nga-Việt Nam 

(VRB). 

VRB đã đi vào hoạt động từ năm 

2006 và hiện là kênh thanh toán 

song phương trực tiếp giữa Nga và 

Việt Nam nhằm hỗ trợ các hoạt 

động xuất, nhập khẩu, cũng như tạo 

điều kiện mở rộng trao đổi hàng 

hóa và dịch vụ cho các khách hàng 

cá nhân hoặc công ty./. 

NGÂN HÀNG NGA VTB KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI QUỸ SCIC VIỆT NAM 

Trên cơ sở ghi nhận ý kiến góp ý 

của Quý khách hàng, để việc di 

chuyển của hành khách tại Việt 

Nam được thuận lợi, Cơ quan đại 

diện Vietnam Airlines tại Liên bang 

Nga xin được trân trọng thông báo 

tới Quý khách về việc áp dụng thời 

gian khởi hành mới cho các chuyến 

bay của Vietnam Airlines cho giai 

đoạn từ ngày 28/03/2016 đến 

29/10/2016, theo đó, các chuyến 

bay sẽ được điều chỉnh bay muộn 

hơn 1 giờ 55 phút so với lịch bay 

cũ, cụ thể: 

- Chiều Mátxcơva – Hà Nội sẽ 

cất cánh lúc 18h10 từ Mátxcơva; 

- Chiều Hà Nội – Mátxcơva cất 

cánh lúc 9h55 từ Hà Nội; 

 

- Chiều Mátxcơva – Hồ Chí 

Minh sẽ cất cánh lúc 20h55 từ 

Mátxcơva; 

- Chiều Hồ Chí Minh – 

Mátxcơva cất cánh lúc 12h20 từ 

Hồ Chí Minh. 

THÔNG BÁO ÁP DỤNG THỜI GIAN KHỞI HÀNH MỚI CHO CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM 

Tại Moskva, một doanh nhân 

đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt 

cóc, đòi tiền chuộc, hãng RBC.RU 

ngày 28/3 dẫn nguồn tin từ đại 

diện chính thức của Bộ Nội vụ 

Nga Irina Volk cho biết. 

Cảnh sát đã nhận được tin báo 

về một vụ bắt cóc ở gần một ngôi 

nhà trên đường Yasenovo, bọn bắt 

cóc đòi thân nhân của nạn nhân nộp 

300.000 rúp để chuộc người, tuy 

nhiên nạn nhân bị bắt cóc đã kịp 

trốn thoát và gọi điện cho người 

thân. 

Cảnh sát xác định địa điểm bọn 

bắt cóc giam giữ nạn nhân là một  

một căn hộ trên đường 

Moldagulova. Cơ quan thực thi 

pháp luật nhanh chóng tiến hành 

hoạt động truy nã đặc biệt và bắt 

giữ ba nghi phạm tại căn hộ này. 

Đó là một công dân Nga 40 tuổi, 

một cư dân vùng Kavkaz 28 tuổi và 

một công dân nước láng giềng 24 

tuổi. 

Ngoài ra, tại đây, cảnh sát cũng  

thu giữ súng, dao, điện thoại và thẻ 

SIM được sử dụng trong các vụ bắt 

cóc. 

Cảnh sát đã khởi tố một vụ án 

hình sự về tội ―Bắt cóc, tống tiền‖ 

chống lại các nghi phạm. 

              Nguồn: baonga.com 

MOSKVA: DOANH NHÂN BỊ BẮT CÓC, ĐÕI TIỀN CHUỘC 300 NGHÌN RÖP 


