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Sáng 1/3 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) Lễ kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã được tổ chức 

với quy mô cấp quốc gia. Về dự có Tổng Bí thư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng và 

các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

Ngày 1/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn 

đầu đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại 

Hải Phòng về hiệu quả việc thu hút đầu tư, phát triển 

khu công nghiệp, khu kinh tế tại vùng kinh tế trọng 

điểm Đông Bắc của Tổ quốc. 

Sáng 1/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 

Hội nghị góp ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác của 

Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. 

Sáng 1/3 phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua-

Khen thưởng Trung ương đã được tổ chức tại Hà nội 

nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2016. Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, 

tham dự hội nghị. 

 Chiều 01/03, Thứ trưởng Phụ trách Bộ GTVT 

Nguyễn Hồng Trường cùng đoàn công tác đã đến thăm 

và chúc mừng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên 

Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính 

phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhân dịp 

kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94. 

Sáng 1/3, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325, Quân 

đoàn 2) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016 và 

phát động đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong 

năm. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham 

mưu trưởng QĐND Việt Nam tới dự và chỉ đạo. 

Sáng 01/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội 

nghị Tổng kết công tác lý luận năm 2015 và triển khai 

công tác lý luận năm 2016. Đại tướng Trần Đại Quang, 

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Sáng 1/3 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan 

hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức “Hội thảo về 

kết quả khảo sát cơ bản về Gói dịch vụ y tế cơ bản và 

Cơ chế chi trả tại Việt Nam”. PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, 

Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. 

TP HCM: Chiều 1/3, Đoàn kiểm tra Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến 

kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, 

tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung 

ương tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều 1/3, BHXH tỉnh tổ chức 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 và công bố các 

Quyết định về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí 

Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các 

đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực 

tỉnh ủy và lãnh đạo các ban nghành liên quan. 

Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 01/3, lãnh đạo tỉnh Hà 

Nam làm việc với đại diện Công ty Tokyo Gas đến 

khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Dự buổi 

làm việc có đồng chí Mai Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Sỹ Lợi - Uỷ viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh 

đạo một số sở, ngành của tỉnh…  

Tỉnh Thanh Hóa: Tiếp tục chuyến thăm và làm 

việc tại Hà Tĩnh, sáng 2/3, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh 

Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy 

Thanh Hóa dẫn đầu có buổi trao đổi với lãnh đạo tỉnh. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Chiều ngày 01/3, đồng chí 

Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Vinmec Hạ Long. 

Tỉnh Kiên Giang: Sáng 1/3, tại Khu đô thị Phú 

Cường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ khởi 

động Tháng thanh niên 2016. Đến dự lễ khởi động có 

các đồng chí: Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường 

vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo 

các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và gần 1.000 đoàn 

viên thanh niên. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh 

43- Trung đoàn Bộ binh 842, thị xã Quảng Trị, Bộ 

CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016. 

Đến dự có các đồng chí: Phạm Đức Châu, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy; Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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ĐẠI SỨ VN TẠI LB NGA THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI 

MOSKVA (LIUBLINO) 

Ngày 25/2, Đại sứ Đặc mệnh 

toàn quyền Việt Nam tại LB Nga 

Nguyễn Thanh Sơn đã tới thăm 

Trung tâm Thƣơng mại Moskva 

và làm việc với ban lãnh đạo 

Trung tâm Thƣơng mại.  

Trung tâm Thương mại Moskva 

(mà cộng đồng người Việt ở Nga 

thường gọi là ―chợ Liu‖ vì nằm trên 

địa bàn Quận Liublino, Đông Nam 

Thủ đô Moskva) là một trong 

những trung tâm bán buôn, bán lẻ 

lớn nhất ở thủ đô Moskva, LB Nga. 

Tại trung tâm này, phần lớn người 

tham gia kinh doanh là người nước 

ngoài và trong số đó người Việt 

chiếm khoảng 30%. Trong bối cảnh 

kinh tế Nga đầy khó khăn do sự 

biến động của giá dầu, tác động đến 

đồng rúp và do cuộc bao vây, cấm 

vận của Mỹ và phương Tây đang 

khiến kinh tế Nga gặp khó khăn, 

kéo theo sức mua của người dân 

giảm mạnh… cộng đồng Việt Nam 

làm ăn tại đây cũng gặp muôn vàn 

gian khó. Trong bối cảnh đó, Đại sứ 

Nguyễn Thanh Sơn đã tới thăm 

Trung tâm, thăm một số gian hàng 

của bà con, trao đổi, động viên, 

chúc Tết và tặng quà một số bà con 

đang kinh doanh tại đây.  

Làm việc với Tổng Giám đốc 

Trung tâm Thương mại Moskva, 

ông Ômar Murtuzaliev, Đại sứ 

Nguyễn Thanh Sơn đã được nghe 

những thông tin cụ thể về tình hình 

hoạt động của Trung tâm và của 

cộng đồng người Việt. Ông 

Murtuzaliev vui vẻ giới thiệu với 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn về quy 

mô của Trung tâm và khẳng định 

đây là một trong những trung tâm 

thương mại quan trọng, đóng góp 

lớn cho kinh tế - xã hội Nga. Nói về 

cộng đồng người Việt kinh doanh ở 

đây, ông cho rằng đó là một tập thể 

rất đoàn kết, làm việc có hiệu quả 

và ông cũng bày tỏ niềm tin rằng, 

họ đã tìm được nơi làm việc phù 

hợp khi tới đây kinh doanh. Về tình 

cảm đối với cộng đồng người Việt 

tại đây, ông Murtaliev nhấn mạnh: 

―Chúng tôi rất thích khi làm việc 

với người Việt Nam. Họ là những 

người rất khiêm tốn, rất có học. Tôi 

phải khẳng định rằng, quan điểm 

của các bạn với chúng tôi rất thống 

nhất. Có lẽ bởi chúng ta cùng lớn 

lên trong một hệ thống XHCN nên 

cơ sở đó đã tạo cho chúng ta hôm 

nay một tình cảm gần gũi, tôn trọng 

lẫn nhau và ứng xử với nhau rất có 

học. Hiện nay có khoảng năm nghìn 

người Việt Nam làm việc tại các 

trung tâm thương mại lớn của 

Moskva gồm các lĩnh vực như kinh 

doanh, kho bãi, vận tải, nhà hàng, 

khách sạn, ký túc xá v.v... Chúng 

tôi có thể nói với sự tôn trọng và hài 

lòng rằng, chúng tôi rất vui khi làm 

việc với các bạn Việt Nam và mong 

sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các 

bạn‖. 

Ông Tổng giám đốc cũng trao 

đổi với Đại sứ về những thế mạnh 

của người Việt tại LB Nga nói 

chung, Moskva nói riêng trong sản 

xuất các mặt hàng công nghiệp nhẹ 

và mong nhận được sự ủng hộ của 

cả hai Chính phủ, của Đại sứ để 

trong tương lai mở ra những khu 

vực hợp tác tốt. Ông cũng nhân dịp 

này bày tỏ tinh thần sẵn sàng nhận 

trách nhiệm về mình trong việc bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp của người 

Việt tại Trung tâm Thương mại và 

cố gắng bảo đảm những thủ tục 

pháp lý để người Việt hoạt động tại 

trung tâm một cách hợp pháp nhất. 

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn cũng bày tỏ niềm vui 

với những bước phát triển tốt của 

Trung tâm Thương mại Moskva 

thời gian qua và hy vọng mối quan 

hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai 

nước và tình cảm sâu nặng của nhân 

dân Việt Nam đối với nhân dân 

Liên Xô trước kia cũng như đối với 

người Nga, sẽ tạo cơ sở tốt để quan 

hệ mọi mặt giữa hai nước ngày 

càng phát triển, từ đó, người Việt 

sinh sống, làm ăn tại Nga, tại Trung 

tâm Thương mại ngày càng thuận 

lợi hơn. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

nói: ―Chúng tôi thường xuyên nhắc 

nhở các đồng hương của mình rằng 

cần phải làm việc trên tinh thần hữu 

nghị, làm việc bằng cái tâm. Đầu 

tiên phải nghĩ đến việc góp phần 

phát triển nước Nga; phải nghĩ đến 

những người đã xây dựng cho 

chúng ta điều kiện làm việc tốt như 

ở đây. Tôi đã đến thăm trung tâm 

của các bạn lần này là lần thứ hai và 

nhận thấy mọi điều kiện ở đây là rất 

khang trang, sạch sẽ, hiện đại. Tôi 

tin rằng, trung tâm sẽ còn phát triển, 

đóng góp cho sự nghiệp phát triển 

mối quan hệ thương mại – đầu tư 

giữa hai nước‖. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng 

nhân dịp này thông tin với ông 

Tổng Giám đốc Trung tâm Thương 

mại về những chủ trương, chính 

sách của Việt Nam khi phát triển 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

Việt – Nga thông qua việc thúc đẩy 

các quan hệ thương mại, đầu tư mà 

những ví dụ cụ thể là điểm sáng 

Incentra với một tổ hợp đa chức 

năng đã được hoàn thành và đi vào 

hoạt động trên đất nước Nga, đó là 

Trung tâm Văn hóa – Thương mại 

Hà Nội – Moskva, rồi một dự án về 

chăn nuôi, khai thác và chế biến sữa 

bò cũng sắp được triển khai .... 

Tiếp đó, làm việc với ông 

Dương Viết Dũng, Giám đốc Công 

ty quản lý Người Việt thuộc Trung 

tâm Thương mại, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn tìm hiểu tình hình và 

được biết bà con hiện cũng gặp 

không ít khó khăn do bối cảnh của 

nước Nga, nhưng nhìn chung vẫn 

nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy 

định của Trung tâm Thương mại, 

hoạt động có quy củ và đặc biệt là 

có tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn 

nhau để vượt qua giai đoạn khó 

khăn này. Có một thực tế là hiện 

nay, hàng hóa bà con kinh doanh ở 

đây ...Xem tiếp trang 8 
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Ngày 25/2 tại Moscow, Trung 

tâm Nghiên cứu Việt Nam và 

ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, 

Viện Hàn lâm khoa học Nga tổ 

chức hội thảo bàn tròn với chủ đề 

“Kết quả Đại hội XII Đảng Cộng 

sản Việt Nam, các vấn đề và triển 

vọng phát triển của Việt Nam”. 

Hội thảo nhằm thông tin cho 

đông đảo những người Nga quan 

tâm đến Việt Nam về các thành tựu 

mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt 

được trên các lĩnh vực chính trị - 

đối ngoại, kinh tế - xã hội, an ninh - 

quốc phòng trong giai đoạn 2011-

2015 và phương hướng phát triển 

của Việt Nam trong giai đoạn 2016-

2020.  

 Tới dự hội thảo có hơn 50 đại 

biểu là các học giả, nhà nghiên cứu, 

sinh viên Ngoại giao của Nga. Ông 

Phạm Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng 

ủy tại Nga đại diện Việt Nam tham 

dự. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 

quyền Viện trưởng Viện Viễn Đông 

Sergey Luzyanin nhấn mạnh tầm 

quan trọng của Đại hội XII Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong đời sống 

chính trị của Việt Nam, đồng thời 

khẳng định việc nghiên cứu và 

thông tin rộng rãi cho người dân 

Nga biết về kết quả của Đại hội XII 

Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng 

như phương hướng phát triển của 

Việt Nam trong những năm tới là 

rất quan trọng đối với phía Nga; 

góp phần giúp ban lãnh đạo Nga lựa 

chọn chính sách đối ngoại đúng đắn 

không chỉ đối với Việt Nam, mà 

còn khu vực Đông Nam Á và châu 

Á - Thái Bình Dương, góp phần 

củng cố quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện Nga - Việt Nam. 

12 tham luận tại hội thảo đã 

khẳng định vai trò quan trọng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 

nước; khẳng định những thành tựu 

nổi bật trên các lĩnh vực chính trị - 

đối ngoại, kinh tế - xã hội, an ninh - 

quốc phòng trong những năm đổi 

mới là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, 

sự lựa chọn đường lối phát triển 

đúng đắn của Đảng và Chính phủ 

Việt Nam. 

Các tham luận tại hội thảo cũng 

khẳng định đường lối đối ngoại độc 

lập, tự chủ, đa phương hoá của Việt 

Nam là đúng đắn; đánh giá cao sự 

chủ động hội nhập quốc tế và vai 

trò, đóng góp của Việt Nam đối với 

các tổ chức, diễn đàn, vấn đề khu 

vực và quốc tế; đánh giá tích cực 

triển vọng quan hệ Nga - Việt trong 

giai đoạn tới. 

Trong bối cảnh khu vực và thế 

giới có nhiều biến động, gia tăng 

các nguy cơ về an ninh và tranh 

chấp lãnh thổ tại Biển Đông, các đại 

biểu tham dự hội thảo cũng nhấn 

mạnh Việt Nam đã có chính sách 

hiện đại hoá và củng cố tiềm lực 

quân sự đúng đắn, đảm bảo an ninh 

quốc gia và trật tự an toàn xã hội, 

bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh 

thổ và giữ vững môi trường chính 

trị ổn định để phát triển đất nước. 

Các đại biểu tham dự hội thảo 

cho rằng, ngoài việc khẳng định con 

đường phát triển và những mục tiêu 

cần đạt được của Việt Nam trong 

giai đoạn 2016-2020, một thành 

công của Đại hội XII Đảng Cộng 

sản Việt Nam là đã đoàn kết, nhất 

trí bầu ra Ban Chấp hành Trung 

ương và Bộ Chính trị mới, mà đứng 

đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng. 

Chính những nhân tố mới, việc 

trẻ hoá nhân sự và 3 gương mặt nữ 

trong Bộ Chính trị sẽ đảm bảo cho 

Việt Nam sự năng động, thành công 

trong phát triển kinh tế. 

 Đánh giá về kết quả Đại hội XII 

Đảng Cộng sản Việt Nam, ông 

Anton Tsvetov, chuyên viên của Uỷ 

ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang 

Nga cho rằng, việc bầu ra Ban Chấp 

hành Trung ương và Bộ Chính trị 

có thành phần mạnh như hiện nay là 

quan trọng, vì những nhân tố mới sẽ 

đem lại những sáng kiến mới, ý 

tưởng mới. 

Việc trẻ hoá đội ngũ cũng quan 

trọng vì những người trẻ sẽ có 

nhiều động lực, dám nghĩ, dám thay 

đổi, nhưng cũng cần kinh nghiệm 

của những người đứng tuổi. 

Việc lựa chọn thành phần của Bộ 

Chính trị và Ban Chấp hành Trung 

ương khẳng định đường lối của Việt 

Nam trong những năm tới, đó là 

nâng cao vị thế của Việt Nam tại 

khu vực và quốc tế, đó là đổi mới 

mô hình phát triển kinh tế, cải cách 

kinh tế và điều đó sẽ đảm bảo cho 

sự phát triển của Việt Nam trong 5 

năm tới. 

Ông Vladimir Mazyrin, Giám 

đốc Trung tâm nghiên cứu Việt 

Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn 

Đông cho rằng, ngoài những thành 

tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 

lĩnh vực kinh tế trong giai đoạn 

2011-2015 như: giữ tăng trưởng 

GDP hàng năm cao ở mức trung 

bình 6%, hiện đại hoá, công nghiệp 

hoá đất nước và hội nhập quốc tế 

nền kinh tế (ký Hiệp định Thương 

mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - 

Âu tháng 5/2015) thì trong thời gian 

tới Việt Nam cũng sẽ đối mặt với 

nhiều thách thức về kinh tế. 

 Tuy nhiên, trên quan điểm của 

một nhà kinh tế, ông Vladimir 

Mazyrin cho rằng Việt Nam cần 

phải tiếp tục đặt trọng tâm vào tiến 

trình công nghiệp hoá, cần phải kết 

hợp phát triển nhanh và bền vững, 

chuyển sang nền kinh tế tri thức và 

chỉ có như vậy thì Việt Nam mới 

không bị tụt hậu với các nước có 

nền kinh tế phát triển. Đây là vấn đề 

rất cấp bách và Việt Nam cần phải 

chú trọng hơn cả. 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng 

dành thời gian thảo luận về vấn đề 

tiềm năng con người, việc phát triển 

nguồn nhân lực của Việt Nam trong 

lĩnh vực giáo dục và khoa học, sự 

tham gia của phụ nữ trong các cơ 

quan lãnh đạo và đời sống chính trị 

của Việt Nam. 

HỌC GIẢ NGA TẠI HỘI THẢO BÀN TRÕN VỀ ĐH ĐẢNG CSVN LẦN THỨ XII 
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HỘI Y - DƢỢC VIỆT NAM TẠI LB NGA KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/2016) 

Theo quyết định của Liên 

đoàn thanh niên thế giới, Liên 

hoan thanh niên và sinh viên thế 

giới lần thứ 19 sẽ đƣợc tổ chức 

vào năm 2017 tại Nga. 

Đối với Nga, đây sẽ là Liên hoan 

lần thứ ba. Lần đầu tiên, Liên hoan 

thanh niên và  sinh viên thế giới đã 

diễn ra 60 năm trước, và đã lập kỷ 

lục cho đến bây giờ về số lượng 

người tham gia — 34 000 người. 

Lần thứ hai, Liên hoan được tổ 

chức tại Moskva vào năm 1985. 

Trong các Liên hoan được tổ chức 

ở các nước khác nhau vừa qua, số 

lượng thành viên tham gia chưa bao 

giờ vượt quá 20.000 người. Lần 

này, số đơn đăng ký tham dự  đã lập 

kỷ lục mới — 40 nghìn người. Theo 

kế hoạch ban đầu, địa điểm tổ chức 

Liên hoan là Moskva và Sochi. 

Tổng thống Vladimir Putin  đã 

thảo luận với các thành viên Ban trù 

bị Liên hoan. Nhắc tới Liên hoan 

năm 1957, tổng thống nói rằng khi 

đó Nga đã chứng tỏ là một đất nước 

cởi mở, sẵn sàng thiết lập liên hệ 

giữa những con người với nhau. 

Mong rằng trong lần này Liên hoan 

thanh niên sinh viên tại Nga cũng 

góp phần tăng cường các mục tiêu 

tương tự. 

Theo bí thư thứ nhất Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Nga Daria 

Mitina, Nga đã thắng đăng cai tổ 

chức Liên hoan lần này rất khó 

khăn. Theo bà, đơn đăng cai của 

Nga được tất cả các châu lục ủng 

hộ, trừ châu Âu. Các nước châu Âu 

đã đưa ra nhiều lời chỉ trích Nga. 

Nhưng đến khi bỏ phiếu thì tình 

hình thay đổi — trong lần biểu 

quyết cuối cùng không có phiếu 

chống Nga, còn Việt Nam thì rút 

đơn đăng cai của mình để ủng hộ 

Nga. 

Để cám ơn, ông Putin đề xuất 

ủng hộ đơn ứng cử của Việt Nam 

đăng cai tổ chức Liên hoan thanh 

niên và sinh viên thế giới lần tiếp 

theo. 

Nguồn: vn.sputniknews.com 

VIỆT NAM GIÖP NGA ĐĂNG CAI LIÊN HOAN THANH NIÊN THẾ GIỚI 

Ngày 27/2, kỷ niệm 61 năm 

Ngày Bác Hồ gửi thƣ cho cán bộ, 

nhân viên ngành y, Hội Y – Dƣợc 

Việt Nam tại LB Nga đã có buổi 

gặp mặt đầy ý nghĩa.  

Hội Y – Dược Việt Nam tại LB 

Nga được thành lập cách đây đã 

tròn 20 năm và quy tụ được các anh 

chị em là y, bác sỹ; dược sỹ; phiên 

dịch viên y tế … đang sinh sống và 

làm việc tại LB Nga cùng các sinh 

viên y khoa, các thực tập sinh, các 

nghiên cứu sinh ngành y… tham gia 

các hoạt động đầy ý nghĩa hướng 

tới cộng đồng Việt Nam tại LB 

Nga. Trong nhiều năm qua, có lúc 

thăng, lúc trầm bởi những khó 

khăn, biến động liên tục về nhân sự, 

nhưng Hội vẫn có những hoạt động 

mang đầy ý nghĩa rất nhân văn. 

Cuộc gặp mặt kỷ niệm ―Ngày 

Thầy thuốc Việt Nam‖ đã được coi 

như một dịp để các hội viên cùng 

nhau điểm lại những việc đã làm 

được và đề ra nhiệm vụ mới để hoạt 

động hội ngày càng có hiệu quả. 

Bác sỹ Phan Tuyết Hằng, Phó Chủ 

tịch Hội Y – Dược Việt Nam tại LB 

Nga đã nhân dịp này điểm lại ngày 

truyền thống của ngành y với những 

lời căn dặn của Bác Hồ đối với mọi 

cán bộ, nhân viên ngành y, các y, 

bác sỹ… Từ đó, nhìn lại những việc 

mà các hội viên làm được trong 

năm qua để đề ra phương hướng 

cho năm mới.  

Ban chấp hành Hội cũng thống 

nhất tiếp tục thúc đẩy khối đoàn kết 

giữa các thành viên và không ngừng 

trau dồi kiến thức, nghiệp vụ 

chuyên môn để làm tốt hơn công 

tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Chúc mừng các y, bác sỹ Việt 

Nam đang công tác, học tập và làm 

ăn tại LB Nga, ông Phạm Đức 

Vinh, Phó Bí thư Đảng Ủy tại LB 

Nga đã đánh giá cao những việc mà 

Hội Y – Dược Việt Nam đã làm 

được trong những năm qua. 

 Đại diện các tổ chức hội nghề 

nghiệp, hội đồng hương của người 

Việt Nam tại LB Nga (như Hội Dệt 

– May, Hội Khoa học – Kỹ thuật, 

Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương 

mại Moskva, Hội Đồng hương các 

tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải 

Dương, Hải Phòng...) tham dự buổi 

gặp mặt đã bày tỏ những lời chúc 

mừng, những lời đánh giá, tôn vinh 

các thầy thuốc Việt Nam nói chung, 

đang làm việc tại LB Nga nói riêng 

và bày tỏ hy vọng, trong thời gian 

tới Hội sẽ ngày càng phát triển, quy 

tụ được nhiều hơn các hội viên là 

những y, bác sỹ và các thế hệ sinh 

viên ngành y, dược vào nhiều hoạt 

động có ý nghĩa. Đặc biệt, ý kiến 

của ông Nguyễn Đình Hoàng, Chủ 

tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt 

Nam tại LB Nga, thể hiện một sự 

trăn trở đối với công tác hành nghề 

y – dược của Việt Nam tại LB Nga, 

đó là làm sao thúc đẩy được các cơ 

sở y tế với những y, bác sỹ có trình 

độ ngày càng cao để thu hút được 

cả những bệnh nhân là người Nga 

tới điều trị bằng các phương pháp 

đông – tây y kết hợp, chứ không chỉ 

riêng điều trị cho người Việt./. 

                         Nguồn: vov.vn 
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Ngày 1/3, Hội sinh viên Việt 

Nam thuộc Đại học Tài chính LB 

Nga đã tổ chức Hội diễn văn nghệ 

chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3, hƣớng tới 85 năm ngày thành 

lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh tại Hội trƣờng 

chính của nhà trƣờng ở thủ đô 

Moskva. 

Đến dự hội diễn có ông Phạm 

Đức Vinh - Phó Bí thư Đảng uỷ tại 

LB Nga, ông Nguyễn Trung Hà - 

Trưởng Phòng công tác lưu học 

sinh và nhiều cán bộ đại diện Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga. Về phía 

ĐH Tài chính LB Nga, có các thầy 

cô giáo trong Ban giám hiệu nhà 

trường và nhiều giảng viên, sinh 

viên người nước ngoài yêu quý con 

người và nét văn hoá Việt Nam đến 

dự.  

Đây là lần đầu tiên một hội diễn 

văn nghệ quy mô với sự tham gia 

của các bạn sinh viên Việt Nam đến 

từ 5 trường đại học lớn của thủ đô 

Moskva được tổ chức. Mỗi trường 

đều mang đến những lời ca, tiếng 

hát hay những tiết mục tài năng của 

mình để chúc mừng các mẹ, các cô 

giáo, các bạn gái nhân ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3.  

Giáo sư Yulia Petrovna, Phó 

Hiệu trưởng Đại học Tài chính LB 

Nga, cho biết trong số hơn 1.000 

sinh viên nước ngoài đang theo học 

tại đây thì bà có ấn tượng tốt nhất 

đối với sinh viên Việt Nam bởi sự 

trẻ trung, yêu đời và rất cố gắng 

trong học tập. Bà rất hoan nghênh 

các bạn sinh viên Việt Nam đến học 

tập tại nhà trường. 

Về phần mình, ông Nguyễn 

Trung Hà - Trưởng Phòng công tác 

LHS, đã thay mặt cho ĐSQ Việt 

Nam tại LB Nga gửi những lời chúc 

tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, các 

cô giáo và các em học sinh nữ, 

đồng thời cảm ơn Ban giám hiệu 

ĐH Tài chính LB Nga đã tạo điều 

kiện để sinh viên Việt Nam tại nhà 

trường tổ chức thành công hội diễn 

văn nghệ nhiều ý nghĩa này./. 

SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI MOSKVA HƢỚNG TỚI CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 3  

Học bổng đƣợc tăng cao, giá cả 

ổn định, tinh thần đoàn kết giữa 

sinh viên Việt với nhau... là 

những gì mà du học sinh Nga 

đang ngóng chờ vào năm mới – 

Bính thân 2016. 

 

1. Sự gắn kết giữa sinh viên 

Nga và sinh viên Việt 

Giới trẻ Nga hay lắm, nếu ai 

từng học ở Nga thì biết, sinh viên 

Nga không quá bận tâm về những 

gì bạn nghĩ, bạn làm hay những gì 

bạn có. 

Nói rõ hơn là họ không thân 

thiện kiểu như sinh viên Việt mình 

khi gặp sinh viên nước ngoài học ở 

Việt Nam. Đặc biệt số người thân 

thiện trong một lớp là không nhiều. 

Những người mà sẵn sàng lắng 

nghe và giúp đỡ bạn thì càng ít. 

Do vậy không ít sinh viên Việt 

Nam cảm thấy lạc lõng khi đi học ở 

nước Nga. Điều đó gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến tinh thần học tập. 

Đa phần sinh viên Nga có một 

đặc điểm: hỏi thì nói còn không thì 

mặc kệ. Họ chẳng bao giờ "đon đả" 

mời bạn vào một cuộc trò chuyện. 

Ngoại trừ bạn chơi thân và giúp đỡ 

họ rất nhiều. 

Một năm mới sang, hi vọng sự 

gắn kết giữa sinh viên Việt và Nga 

ngày càng thân thiết hơn. Bởi hơn 

bao giờ hết sinh viên Việt vẫn cần 

sự giúp đỡ từ họ. Và sinh viên Việt 

muốn giỏi ngoại ngữ thì cũng nên 

"tự thân vận động" để học và bắt 

chuyện với họ chứ đừng chờ người 

ta đến chủ động trò chuyện.       

 

2. Tham gia vào nhiều hoạt 

động của trƣờng, lớp 

Hầu như du học sinh Việt ở Nga 

khá ít tham gia các hoạt động của 

trường, các câu lạc bộ hay các hoạt 

động nói chung, trừ phi các hoạt 

động ấy có liên quan tới điểm số và 

học bổng. 

Điển hình nhất là các hội nghị 

khoa học - đây là việc làm cần thiết 

và hữu ích cho hầu hết sinh viên. Ở 

Nga thường có những hội nghị khoa 

học, ở đó các sinh viên sẽ chuẩn bị 

một đề tài để hùng biện. Nếu tốt sẽ 

có bằng khen, giải thưởng còn nếu 

không được thì bài báo mình viết 

cũng sẽ được đăng lên báo, trong 

sách. Sau này đó đều là quyền lợi 

của sinh viên. 

Ngoài ra còn có các hội nhóm, 

câu lạc bộ như khiêu vũ, nhảy hiện 

đại, tiếng nga cho người nước ngoài 

do các bạn Nga dạy thêm... rất 

nhiều và lý thú cho du học sinh Việt 

nói riêng. 

Thế nhưng có một thực trạng 

chung là rất it sinh viên Việt ở đây 

tham gia. Lý do cơ bản nhất chính 

là rào-cản-ngôn-ngữ. Chính nó đã 

ngăn cách sự tự tin, năng động vốn 

có để hoà mình vào không khí tươi 

trẻ cùng sinh viên Nga. Ngoài ra, 

nhiều sinh viên còn cảm thấy tự ti 

về bản thân mình, lười nhác vì mùa 

đông quá lạnh để có thể rời khỏi 

chiếc chăn ấm và máy tính. 

                    ...Xem tiếp trang 8 

NHỮNG ĐIỀU MÀ DU HỌC SINH NGA MONG MUỐN TRONG NĂM 2016 
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63% ngƣời dân Nga cho biết, 

họ phản đối việc huỷ bỏ các biện 

pháp trừng phạt về kinh tế nhằm 

vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Lực 

lƣợng Không quân của nƣớc này 

bắn rơi một máy bay của Nga hồi 

tháng 11 năm ngoái. 

Một tỉ lệ lớn hơn nữa người 

được hỏi – 78% đã nhấn mạnh, giới 

chức Nga không nên chấp nhận bất 

kỳ sự thoả hiệp nào trước khi 

Ankara chính thức nói lời xin lỗi vì 

đã tấn công vào máy bay của Nga. 

Đây là kết quả cuộc thăm dò dư 

luận mới nhất do cơ quan thăm dò 

VTSIOM tiến hành vào giữa tháng 

Hai vừa rồi. 

Khoảng 21% người dân Nga ủng 

hộ việc dỡ bỏ các biện pháp trừng 

phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ có 

11% người được hỏi nói rằng nước 

Moscow nên nỗ lực khôi phục lại 

quan hệ với Ankara thậm chí kể cả 

khi nước này không chịu xin lỗi vì 

vụ bắn rơi máy bay gây ra cái chết 

của các phi công Nga. 

Khi các nhà điều tra đưa ra câu 

hỏi về việc nước nào trong hai nước 

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu 

hậu quả nhiều hơn trong cuộc đối 

đầu hiện nay, 54% người dân Nga 

cho rằng, họ tin là Thổ Nhĩ Kỳ là 

nước thua thiệt nhiều hơn. 35% trả 

lời cả hai bên đều chịu tổn thất 

ngang nhau trong khi chỉ có 3% cho 

rằng Nga là nước thiệt hại nhiều 

nhất. 

Moscow đã tung ra các đòn 

trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ từ 

cuối tháng 11 năm ngoái. Những 

biện pháp trừng phạt đó bao gồm 

lệnh cấm tạm thời việc nhập khẩu 

một số mặt hàng nhất định của Thổ 

Nhĩ Kỳ, hạn chế các hoạt động của 

một số tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga 

đồng thời cấm các ông chủ Nga 

thuê nhân công người Thổ Nhĩ Kỳ. 

Những chuyến bay thuê trực tiếp 

giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 

khoảng 90% giao thông đường 

không giữa hai nước, cũng đã bị 

ngừng lại. Điều này đồng nghĩa với 

việc ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ 

mất hàng tỉ USD. 

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ 

Kỳ đang bị đẩy vào một cuộc khủng 

hoảng nghiêm trọng sau khi quân 

đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngần ngại 

bắn rơi một máy bay ném bom Su-

24 của Nga khi chiếc máy bay này 

đang làm nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức 

khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự 

xưng (IS). 

Ankara tuyên bố bắn máy bay 

Nga vì chiếc máy bay này liên tục 

xâm phạm không phận của họ. Đáp 

lại, Moscow khẳng định chắc chắn 

rằng, Su-24 của Nga không hề xâm 

phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tổng thống Putin miêu tả hành 

động của Ankara là một cú đâm sau 

lưng của kẻ đồng loã với IS. Nga 

cảnh báo hậu quả nghiêm trọng từ 

hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ankara được cho là đang nỗ lực 

hàn gắn lại quan hệ với Nga nhưng 

việc nước này kiên quyết không nói 

lời xin lỗi về vụ bắn rơi Su-24 

khiến cho tiến trình khôi phục quan 

hệ giữa hai nước không được phía 

Moscow chấp nhận. 

QUAN HỆ NGA - THỔ NHĨ KỲ 

Nhà chức trách xác định Hoa 

hậu ngƣời Việt tại Nga đã làm giả 

giấy tờ căn nhà tại trung tâm Sài 

Gòn, lừa doanh nhân mua với giá 

16,5 tỷ đồng. 

Ngày 1/3, Công an TP HCM 

hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang 

VKS cùng cấp đề nghị truy tố 

Trương Hồ Phương Nga (28 tuổi, 

ngụ Hà Nội) - Hoa hậu người Việt 

tại Nga - về tội Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản. 

 Theo kết luận điều tra, qua các 

mối quan hệ xã hội, Nga quen giám 

đốc doanh nghiệp tại quận 7 và 

cũng là "đại gia" ở Sài Gòn. Người 

đẹp nói rằng có quan hệ thân thiết 

với nhiều người có khả năng mua 

nhà với giá rẻ hơn thị trường. Tin 

lời, doanh nhân này đã chuyển cho 

Phương Nga 6 tỷ đồng để mua nhà 

tại quận 5. 

Thời gian sau, cô hoa hậu cho 

biết nhà này đã có người mua, giới 

thiệu ông đặt cọc căn khác ở quận 2 

với giá "hời" là 16,5 tỷ đồng (giá thị 

trường 20 tỷ). 

Chờ rất lâu nhưng không thấy 

được nhận nhà, giám đốc gặng hỏi 

thì Nga nói "đang vướng thủ tục 

giấy tờ". Tiếp đó, người đẹp được 

cho là "bịa" lý do giấy tờ không hợp 

lệ, gạ đại gia đầu tư căn nhà khác 

trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) 

cũng có giá 16,5 tỷ đồng.  

Nga bị cáo buộc đã làm giả giấy 

tờ căn nhà này đưa cho ông giám 

đốc xem để ông tin tưởng chuyển 

thêm 10 tỷ đồng. Thời gian dài sau 

vẫn không được sở hữu nhà dù đã 

chuyển đủ tiền, doanh nhân tìm Nga 

thì cô hoa hậu lánh mặt, không trả 

lời điện thoại. 

Cơ quan điều tra xác định, sau 

khi bị tố cáo, Nga rủ Dung làm giả 

một số giấy tờ chứng minh đã trả lại 

tiền cho "đại gia" để qua mặt cảnh 

sát. Qua giám định, cơ quan điều tra 

xác định hành vi gian dối này nên 

khởi tố hai cô gái. 

Trương Hồ Phương Nga đạt 

danh hiệu hoa hậu người Việt tại 

Nga năm 2007. Thời gian sau Nga 

chuyển về Việt Nam sống và làm 

MC, diễn viên… 

               Nguồn: vnexpress.net 

HOA HẬU PHƢƠNG NGA BỊ CÁO BUỘC LỪA 'ĐẠI GIA' 16 TỶ ĐỒNG 
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TIN LIÊN BANG NGA 

MOSKVA: TUYẾT RƠI 

DÀY, GẦN 100 CHUYẾN BAY 

BỊ HỦY 

Vào đêm rạng sáng  hôm nay 

( 2/3), đã có  gần 100 chuyến bay 

bị hủy chuyến ở các sân bay 

Moskva vì tuyết rơi nhiều. Theo 

bảng điện trực tuyến ở sân bay 

Sheremetyevo , đến  06:15 sáng 

nay, đã có 93 chuyến bay bị hủy, 

30 chuyến khác bị trì hoãn. 

Tại sân bay Domodedovo, có 6 

chuyến bay đến và 3 chuyến bay đi 

bị trì hoãn, hai chuyến bay đến và 

bốn chuyến bay đi bị hủy. Tại sân 

bay Vnukovo, một chuyến bay đi bị 

hoãn. 

Đúng theo dự báo thời tiết, bắt 

đầu từ tối qua, tuyết đã rơi liên tục 

suốt đêm ở thủ đô Moskva và vẫn 

đang tiếp tục rơi vào sáng hôm nay, 

nhiệt độ không khí khoảng -1…0 độ 

C, trời âm u, lớp tuyết rơi dày đến 

gần 10 cm.  

Bão tuyết đã khiến cho giao 

thông ùn tắc ở nội đô thành phố vào 

giờ cao điểm sáng nay. Phòng cảnh 

sát giao thông khuyến cáo người 

dân thành phố nên hạn chế sử dụng 

xe cá nhân trong điều kiện thời tiết  

xấu. 

 

NGA TÍNH DÙNG “CHIẾN 

TRANH LAI” HÓA GIẢI CÁCH 

MẠNG MÀU 

Giới lý luận quân sự Nga đang 

đề xuất đối phó các cuộc "chiến 

tranh lai" bằng phƣơng pháp 

tƣơng tự và soạn thảo khái niệm 

"quyền lực mềm", báo 

Kommersant ngày 1/3 dẫn  báo 

cáo của Tƣớng Valery 

Gerasimov, Tổng Tham mƣu 

trƣởng Các lực lƣợng vũ trang 

Nga. 

Vào cuối tuần qua tại Nga đã 

diễn ra một cuộc họp của Học viện 

Khoa học Quân sự bàn về phương 

pháp đối phó các cuộc "cách mạng 

màu". Lãnh đạo Bộ Tổng Tham 

mưu đã nêu những đặc thù của 

chiến tranh hiện đại với tính chất 

lai. Ông lưu ý, một phần không thể 

thiếu của chiến tranh lai hiện nay là 

"cách mạng màu", tấn công mạng, 

là các hoạt động được chuẩn bị dưới 

dạng "quyền lực mềm". 

"Bởi các cuộc "cách mạng màu", 

như Bộ Quốc phòng Nga nhận định 

trên thực tế là các cuộc đảo chính, 

đang xuất hiện dưới dạng chiến 

tranh lai, nên không thể đối phó với 

chúng bằng sử dụng quân đội thông 

thường mà phải bằng các phương 

pháp chiến tranh lai‖, Kommersant 

trích dẫn tài liệu. 

Tướng Gerasimov đã đề cập 

chiến dịch của Lực lượng Không 

quân vũ trụ Nga ở Syria như một ví 

dụ về chất lượng sử dụng tổ hợp 

biện pháp đối phó các nhóm khủng 

bố, bao gồm các giải pháp phối hợp 

ngoại giao và phi quân sự với các 

nước khác. 

 

VIKTOR 

YANUKOVYCHÔNG 

YANUKOVYCH DỰ ĐỊNH TRỞ 

VỀ UKRAINA TRÊN CƢƠNG 

VỊ TỔNG THỐNG 

Cựu Tổng thống Ukraina 

Viktor Yanukovych dự định quay 

về đất nƣớc mình và trở lại với 

cƣơng vị nguyên thủ. 

Đó là tuyên bố của ông Vitaly 

Serdyuk — luật sư riêng của cựu 

Tổng thống.  Ông Serdyuk nói thêm 

rằng có những bước đi pháp lý sẽ 

được thực hiện dành cho mục đích 

này. "Ông Yanukovych chưa hề giũ 

bỏ quyền hành Tổng thống và 

không từ chức lãnh đạo đất nước.  

Thủ tục bãi miễn  ông đã tiến hành 

với sự vi phạm thô bạo vào Hiến 

pháp Ukraina",  — luật sư Serdyuk 

cho biết trong cuộc phỏng vấn của 

"Glavcom". 

Ông Yanukovych đã buộc phải 

chạy ra nước ngoài sau cuộc đảo 

chính. Luật sư của ông cho biết cựu 

Tổng thống Ukraina có thể di 

chuyển tự do khắp thế giới và cho 

đến nay trong danh sách truy nã 

quốc tế không có tên ông 

Yanukovych. Tuy nhiên, như  luật 

sư Serdyuk giải thích, hiện vẫn còn 

mối đe dọa đối với cuộc sống và sự 

an toàn của ông ở Ukraina. 

 

 

NGA: THẾ GIỚI SẮP ĐẠT 

ĐƢỢC THỎA THUẬN CẮT 

GIẢM SẢN LƢỢNG KHAI 

THÁC DẦU 

Theo nguồn tin, thỏa thuận đặt 

trần sản lƣợng đã đã đƣợc 15 

nƣớc đồng ý. Các nƣớc này sản 

xuất 73% tổng lƣợng dầu của 

toàn cầu. 

Tháng trước, Saudi Arabia, Nga, 

Venezuela và Qatar quyết định 

"đóng băng" sản lượng dầu để đẩy 

giá dầu tăng lên nhưng điều kiện 

đưa ra là các nước sản xuất khác 

cũng phải làm tương tự. Iran vì mới 

được xuất khẩu dầu trở lại nên 

không thể chấp nhận phương án 

này. 

Theo ông Putin, phía Nga đồng ý 

và thống nhất với các đối tác về 

việc đặt trần sản lượng dầu để hạn 

chế tình trạng thừa dầu trên thị 

trường thế giới. Mục tiêu là không 

để sản lượng dầu tăng mạnh. 

Nếu đạt được thỏa thuận, sản 

lượng dầu tối đa của Nga sẽ bằng 

mức của tháng 1/2016. 
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...vẫn phần nhiều là từ các nguồn 

nhập khẩu các nước và một phần 

nhỏ ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ của 

người Việt ở Nga mà chưa có nhiều 

hàng hóa có thương hiệu của Việt 

Nam. Trong khi đó, nhu cầu của thị 

trường Nga về hàng hóa Việt Nam 

cũng rất lớn. Đại sứ Nguyễn Thanh 

Sơn bày tỏ hy vọng, trong thời gian 

tới, việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa 

của Việt Nam trên thị trường Nga 

sẽ được cải thiện, khẳng định được 

thương hiệu của hàng hóa Việt Nam 

trên thị trường Nga. Mục tiêu quan 

trọng hơn sẽ là góp phần thúc đẩy 

phát triển đầu tư, thương mại Việt – 

Nga... chính từ những Trung tâm 

Thương mại có đông người Việt 

kinh doanh như ở Trung tâm 

Thương mại Moskva này./. 

Theo báo mạng Lifenews.ru, 

ngày 29/2 vừa qua, công dân 

Phan Văn Vinh, quản lý một 

xƣởng may đã bị những kẻ lạ mặt 

tấn công bằng súng khi đang đi 

trên đại lộ Komsomolsky và cƣớp 

lƣợng tiền mặt khá lớn. Anh Vinh 

đã tự gọi cảnh sát và đƣợc kịp 

thời đƣa đi cấp cứu. Đây là một 

trong số nhiều vụ việc xảy ra đối 

với cộng đồng ngƣời Việt Nam 

trong thời gian gần đây, đe dọa 

an ninh, tính mạng và tài sản của 

bà con mà nguyên nhân phần lớn 

là do tình trạng móc nối, chỉ điểm 

trong nội bộ cộng đồng. 

Trong bối cảnh làm ăn của bà 

con ngày càng khó khăn, tình hình 

an ninh cộng đồng sẽ còn tiếp tục 

diễn biến phức tạp, Đại Sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga kêu gọi bà 

con đoàn kết, mạnh dạn tố cáo các 

phần tử xấu, cung cấp thông tin tới 

ĐSQ hoặc các Hội Đồng hương khi 

có nghi vấn. ĐSQ sẽ phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan thực thi pháp 

luật của bạn ngăn chặn các vụ tội 

phạm, quyết liệt xử lý các phần tử 

xấu gây tổn hại đến an ninh, lợi ích 

cộng đồng. 

Đề nghị bà con nâng cao cảnh 

giác, có những biện pháp tự bảo vệ 

mình, cẩn trọng trong mối quan hệ 

xã hội và làm ăn, tránh để rò rỉ các 

thông tin cá nhân. 

Trong trường hợp gặp bất trắc, 

hoặc bị bọn xấu thao túng, bà con 

tuyệt đối không nên im lặng, cần 

liên lạc ngay với cơ quan chức năng 

của Nga, hoặc Đại sứ quán Việt 

Nam tại LB Nga. 

  

Các số điện thoại cần thiết:  

- Đường dây nóng của cảnh sát  

02 (từ điện thoại di động: 112):  

- Số điện thoại cứu hộ: 01;  

- Số điện thoại cấp cứu y tế: 03,   

- Cơ quan khẩn cấp của Mat-xco

-va: 8 (495) 937-99-11. 

- Phòng Lãnh sự: 8 903 

6821617;  

- Thường trực  Ban Công tác 

Cộng đồng: 8 903 5006635 
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3. Kinh tế ổn định, giá cả giảm 

xuống 

Năm 2015 là năm mà nước Nga 

phải đối mặt vô vàn khó khăn. 

Đồng rúp mất giá. 

Du học sinh Việt nói riêng cũng 

không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng 

tồi tệ này. Điển hình là giá cả hàng 

ngày tăng vọt. Từ các mặt hàng tiêu 

dùng như thực phẩm cho đến đồ 

công nghệ hay thuốc thang… 

Với những du học sinh được 

Nhà nước trả bằng đồng đô la thì có 

vẻ "khá khẩm" hơn còn những sinh 

viên khác, chẳng hạn như sinh viên 

tự túc thì rất khó khăn trong việc 

chi tiêu làm sao cho tiết kiệm mà 

không quá thiếu thốn. 

Mong mỏi trong năm mới 2016, 

du học sinh Việt chỉ mong sao kinh 

tế nước Nga trở về ổn định như 

ngày xưa. Giá cả sẽ không làm cho 

sinh viên phải đắn đo, suy nghĩ 

nhiều khi chọn mua một món đồ 

nào đấy. 

 

4. Học bổng đƣợc tăng cao 

Điều ước lớn lao mà du học sinh 

Nga mong mỏi trong năm mới là 

được tăng mức học bổng để cuộc 

sống bớt khó khăn hơn. 

Nếu nói về tình trạng hiện tại, 

những người biết cách chi tiêu hay 

nói cách khác sống tiết kiệm thì với 

số tiền mà Nhà nước cho, có thể nói 

là đủ. 

Nhưng ngoài tiền ăn, tiền sinh 

hoạt nhà cửa, nước, điện thì sinh 

viên cũng cần cho những việc nhỏ 

khác như thăm người đau ốm, sinh 

nhật bạn bè... tất cả đều sử dụng từ 

nguồn duy nhất là học bổng. 

Có thể nói rằng, "điều ước" tăng 

học bổng luôn luôn nằm trong suy 

nghĩ của tất cả sinh viên khắp nơi 

trên Thế giới chứ không chỉ riêng 

Nga nhưng chưa lúc nào như bây 

giờ đối với du học sinh tại Nga, 

"điều ước"tăng học bổng lại "mạnh 

mẽ" như vậy. 
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