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Chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII, 

sáng 8/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại 

biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận 

Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. 

Đêm qua (theo giờ Tanzania, tức rạng sáng 9/3 

theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và 

Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới 

sân bay quốc tế Julius Nyerere, Dar Es Salaam bắt đầu 

chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Thống nhất 

Tanzania theo lời mời của Tổng thống Jonh Magufuli 

từ ngày 9-11/3. 

Chiều 8/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Azerbaijan Fikrat Mammadov đang có chuyến thăm 

và làm việc tại Việt Nam. 

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ngày 8/3, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại 

giao Phạm Bình Minh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng 

Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri TP. Uông Bí và thị xã 

Đông Triều. 

 Ngày 8/3, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ 

Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn 

công tác của Bộ Công an đến thăm, động viên cán bộ, 

chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 - Trung đoàn CSCĐ Tây 

Nguyên đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Chiều 8/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng 

tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã 

có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc 

phòng Cộng hòa Liên bang Đức do Tiến sỹ Ráp Bờ-rau-

síp-pơ (Ralf Brauksiepe), Quốc vụ khanh Bộ Quốc 

phòng Đức dẫn đầu nhân dịp đoàn tới thăm và làm việc 

tại Việt Nam. 

Chiều 08/3, Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng 

Trường đã có buổi làm việc với Đại sứ Singapore Ng 

Tech Hean, cùng tham dự có đại diện Vụ Hợp tác quốc 

tế, Vụ Kế hoạch đầu tư. 

Sáng 8/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh 

Tiến Dũng tiếp và làm việc với Bà Lenita Toivakka, Bộ 

trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan cùng một 

số doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và tín dụng 

Phần Lan.  

TP HCM: Ngày 8/3, ông Đinh La Thăng, Bí thư 

Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị triển khai công tác 

phòng chống tham nhũng năm 2016.  

Tỉnh Nghệ An: Sáng 9/3, Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội 

nghị tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2015, triển 

khai nhiệm  vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí 

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

UBND tỉnh 

Tỉnh Hà Nội: Chiều 8/3, đồng chí Hoàng Trung 

Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã 

có buổi tiếp Huân tước David Puttnam, Đặc phái viên 

Thương mại và văn hóa của Thủ tướng Anh cho Việt 

Nam, Lào, Campuchia, và Myanmar. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 08/3, tại trụ sở Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển 

khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

của Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với 

dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế. 

Tỉnh Quảng Ninh: Sáng nay, 09/3, Ban Chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh 

Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thường kỳ quý I-2016 

nhằm đánh giá kết quả đạt được của tỉnh trong thời 

gian qua, đồng thời bàn phương hướng nhiệm vụ cho 

năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 9/3, dưới sự chủ trì của Bí 

thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban 

Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư 

Hà Huy Tập họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 8/3, đồng chí Nguyễn 

Hữu Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại số 1 

Đoàn Luyến về tình hình sản xuất kinh doanh năm 

2015 và kế hoạch năm 2016. 

TP HCM: Chiều 8/3, nhân dịp Ngày Quốc tế phụ 

nữ, đồng chí Lê Văn Thành Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố đến chúc mừng Hội Liên hiệp phụ 

nữ thành phố. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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11 - 3 - 1945: KHỞI NGHĨA BA TƠ 

Ba Tơ là một châu miền núi 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, 

thực dân Pháp xây dựng một đồn 

sơn phòng do một tên sĩ quan 

Pháp chỉ huy và một "căng" giam 

tù chính trị. Các đồng chí bị an 

trí ở "căng" này đã thành lập 

một chi bộ Đảng. 

Quảng Ngãi lúc đó là tỉnh có 

phong trào cách mạng cao nhất ở 

Trung Bộ. Trước cuộc đảo chính 

Nhật - Pháp (9-3-1945), cơ sở quần 

chúng đã chuẩn bị đón thời cơ khởi 

nghĩa. 

Trưa ngày 10 tháng 3 năm 1945, 

Ba Tơ nhận được tin Nhật làm đảo 

chính lật đổ Pháp. Ngay tối hôm đó, 

chi bộ quyết định lãnh đạo khởi 

nghĩa. Hội nghị cử ra một ủy ban 

khởi nghĩa, định chương trình và kế 

hoạch hành động. 

Chiều 11 tháng 3, hai cuộc mít 

tinh lớn do ta tổ chức tại sân vận 

động Ba Tơ rồi biến thành cuộc 

biểu tình tuần hành thị uy kéo đến 

đồn Ba Tơ. Bọn chỉ huy Pháp và 

một số tên bỏ đồn chạy trốn, chỉ 

còn lại tên cai đồn và đám lính tập. 

Sau khi quân khởi nghĩa bao vây, 

lính địch đầu hàng, ta thu 17 súng, 

15 thùng đạn và nhiều quân trang, 

quân dụng. 

Ngày 12 tháng 3, Ban chỉ huy 

cuộc khởi nghĩa tổ chức một cuộc 

mít tinh, thành lập chính quyền 

cách mạng của nhân dân. 

Ngày 14 tháng 3, đội du kích Ba 

Tơ chính thức được thành lập gồm 

28 chiến sĩ với 24 khẩu súng. Đây 

là đội võ trang thoát ly đầu tiên do 

Đảng ta tổ chức và lãnh đạo ở 

Trung Trung Bộ. 

Tháng 4 năm 1945, đội du lích 

hoạt động ở một vùng đồng bào 

Thượng trên dãy Trường Sơn hiểm 

trở. Quân Nhật tìm cách truy lùng 

hòng tiêu diệt đội du kích đang còn 

trong thời kỳ trứng nước. 

Đội đã phải chịu đựng muôn vàn 

khó khăn gian khổ. Từ cán bộ đến 

chiến sĩ, ai nấy đều giữ trọn lời thề 

trong ngày thành lập quyết "hy sinh 

vì Tổ quốc". Trong hoàn cảnh gay 

go thiếu thốn, đội du kích Ba Tơ 

đoàn kết keo sơn, gắn bó quân dân. 

Nằm trong cái nôi vững chắc của 

đồng bào Thượng, đội du kích mới 

lọt lòng đã bảo toàn được lực lượng 

trước thế lực hung hãn của kẻ thù. 

Đầu tháng 5 năm 1945, Tỉnh ủy 

Quảng Ngãi cử đồng chí Nguyễn 

Chánh làm chính trị viên cùng với 

các đồng chí Phạm Kiệt và Nguyễn 

Đôn - những người trực tiếp lãnh 

đạo Ba Tơ khởi nghĩa - chỉ huy đội 

du kích. Chi bộ Đảng cũng được 

thành lập, do đồng chí Nguyễn 

Chánh làm bí thư. 

Lúc này phong trào toàn tỉnh đã 

lên cao, tổ chức cứu quốc của toàn 

tỉnh đã có tới 11 vạn người, số tự vệ 

tới 2000 người, Tỉnh ủy quyết định 

đưa đội du kích về châu hoạt động 

làm nòng cốt cho việc xây dựng 2 

chiến khu ở trong châu: Chiến khu 

Bắc ở vùng Vĩnh Tuy (Sơn Tịnh) và 

Chiến khu Nam ở vùng Núi Lớn 

(Mộ Đức). 

Về Trung châu, các chiến sĩ du 

kích Ba Tơ tuyên truyền, vận động, 

tổ chức quần chúng, huấn luyện cho 

các chiến sĩ tự vệ cứu quốc, du kích 

địa phương. 

Đội du kích Ba Tơ trở thành 

trung tâm của cao trào chống Nhật 

cứu nước ở miền Trung Trung bộ 

và là hạt nhân của các lực lượng vũ 

trang liên khu V sau này. 

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là một 

dẫn chứng hùng hồn của tinh thần 

chủ động, linh hoạt, sáng tạo của tổ 

chức cơ sở Đảng và tinh thần cách 

mạng triệt để của nhân dân ta, đã đi 

vào lịch sử đấu tranh anh dũng của 

dân tộc ta. 

Triển lãm "Tranh trên báo 

cũ" là hoạt động nhằm kỷ niệm 

65 ngày Báo Nhân Dân ra số đầu 

tiên, ý tƣởng hồi sinh, nối dài sức 

sống cho những trang báo cũ đã 

đƣợc đội ngũ biên tập viên ban 

―Nhân Dân hàng tháng‖ chuẩn 

bị.  

Triển lãm diễn ra trong ngày 8/3 

tại Tòa soạn báo Nhân Dân 71 

Hàng Trống, ngày 9/3 tại Cung Hữu 

nghị Việt Xô, và ngày 13/3 tại trụ 

sở Hội Nhà báo Việt Nam, đường 

Dương Đình Nghệ.  

Chất liệu giấy báo tạo sự hào 

hứng, yên tâm vì trong hồi ức xưa, 

tháng năm bao cấp khốn khó, khi 

những thiếu thốn in hằn cả vào 

nghệ thuật; toan vải không có, sơn 

dầu không có, nhiều họa sĩ đã phải 

tận dụng báo cũ làm chất liệu. 

Thật không dễ để cùng lúc có 

mặt hầu hết những họa sĩ tên tuổi, 

những người đã và đang làm nên 

diện mạo của đời sống mỹ thuật 

Việt Nam đương đại: Họa sĩ Vi 

Kiến Thành, Lê Thiết Cương, Lê 

Thanh Sơn, Đặng Xuân Hòa, Thành 

Chương, Hồng Việt Dũng, Hoàng 

Phượng Vĩ... Hầu hết trong số 21 

họa sĩ có tranh tham dự triển lãm 

đều đã quen với phần việc “bếp 

núc” của Báo Nhân Dân khi cộng 

tác minh họa, trau chuốt làm đẹp 

cho Nhân Dân hàng ngày từ ngày 

đổi mới ấn phẩm. 

Triển lãm, cũng là một cử chỉ tri 

ân đối với các họa sĩ, vốn là những 

cộng tác viên thân thiết lâu năm của 

báo Nhân Dân, đặc biệt là báo Nhân 

Dân hằng tháng.  

Sau khi kết thúc triển lãm, một 

số bức tranh sẽ được tặng cho Bảo 

tàng báo chí và Nhà truyền thống 

của báo Nhân Dân./. 

TRIỂN LÃM "TRANH TRÊN BÁO CŨ": KỶ NIỆM 65 NGÀY BÁO NHÂN DÂN RA SỐ ĐẦU TIÊN 
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Lễ hội Maslenitsa — lễ tiễn 

biệt mùa đông sẽ diễn ra từ ngày 

7 đến ngày 13 tháng Ba ở Nga.  

Bánh xèo bliny sẽ là món ăn 

không thể thiếu trong thực đơn 

của ngƣời Nga. Trên các quảng 

trƣờng, công viên và viện bảo 

tàng sẽ diễn ra những lễ hội quần 

chúng, các buổi biểu diễn của các 

đoàn ca múa dân gian, trò chơi 

trƣợt tuyết trên xe trƣợt và đu 

quay. 

Tuần lễ Maslenitsa được chia 

thành hai phần. Nửa đầu là tiểu lễ 

Maslenitsa kéo dài từ thứ hai đến 

thứ tư. Nửa sau là đại lễ Maslenitsa 

kéo dài từ thứ năm cho tới chủ nhật. 

Mỗi ngày lễ trong tuần lễ 

Maslenitsa này đều có tên gọi gắn 

với  ý nghĩa riêng. Tên gọi 

Maslenitsa (có gốc nghĩa là “bơ”) 

bắt nguồn từ việc vào tuần lễ cuối 

cùng trước khi kỳ lễ ăn chay của 

người Cơ Đốc giáo bắt đầu, mọi 

người được phép ăn các món từ 

sữa, cá, cũng như sử dụng bơ và các 

loại dầu ăn… 

 Ngày thứ Hai trong tuần được 

gọi là "Găp gỡ". Các cô gái các 

chàng trai bện hình nộm bằng rơm 

dưới dạng một người phụ nữ - Thần 

mùa đông Maslenitsa và rước đi 

quanh làng. Dân chúng đón lễ 

Maslenitsa bắt đầu bằng chuyến 

thăm người thân. Cũng trong ngày 

đầu tiên của Maslenitsa người ta 

đắp những quả đồi công cộng, dựng 

cây đu, bày bàn với những món ăn 

ngọt. 

 Ngày thứ Ba: “Vui chơi”. Từ 

sáng sớm, các cô gái đã được mời 

đi trượt tuyết từ trên đồi xuống 

bằng xe trượt sanki, ăn bánh xèo, 

xếp hàng lên đu quay, cưỡi ngựa 

dạo chơi trên đồng tuyết, cánh trai 

tráng xắn tuyết rắn đắp thành lũy. 

 Ngày thứ tư: “Ăn uống”. trong 

ngày này, chàng rể sẽ đến nhà mẹ 

vợ ăn bánh blin cùng bạn bè bên 

nhà vợ. Và có phần nào tương đồng 

với tập quán “mùng một tết cha, 

mùng hai tết mẹ” ở Việt Nam, vào 

thứ sáu với tên gọi “Buổi tối của 

mẹ”, mẹ vợ sẽ đến thăm lại nhà con 

rể và ăn bánh blin do con gái tự tay 

làm. 

 Ngày thứ năm: “Chơi bời”. là 

ngày bắt đầu đại lễ Maslenitsa. Nếu 

trong ba ngày tiểu lễ, những công 

việc thường nhật vẫn có thể được 

làm thì kể từ ngày này đều được 

tạm dừng. Chỉ còn vui chơi và lễ 

hội. Mọi người tham gia tất cả trò 

chơi có thể: từ cưỡi ngựa, đấu vật… 

cho đến ném tu yết, công thành 

tuyết… Những trò chơi này mang ý 

nghĩa rũ bỏ mọi phần u ám trong 

năm trước, cũng như gỡ bỏ mọi 

mâu thuẫn giữa mọi người. 

 Ngày thứ sáu: "Buổi chiều vui 

của mẹ vợ". Trong ngày này đến 

phiên các chàng rể mời mẹ vợ tới 

nhà nếm bánh xèo. Theo tục lệ cổ, 

con rể nhất thiết phải thân chinh 

mời mẹ vợ từ chiều hôm trước, và 

sau đó phái các bạn bè ăn mặc diện 

đến rước nhạc mẫu tận nhà. Còn 

các cô gái thanh tân vào lúc giữa 

trưa sẽ đội liễn bánh trên đầu và đi 

lên đồi. Chàng trai được cô gái 

thầm yêu hối hả chén bánh xèo và 

cố đoán xem nàng có thành bà chủ 

tốt cho gia đình nhỏ của chàng ta 

hay chăng. 

 Ngày thứ bảy: “Ngày tụ họp của 

chị em chồng”. Trong ngày này 

nàng dâu trẻ mời gia đình mình đến 

nhà và cùng với mọi người mang 

quà tặng cho các chị em bên chồng. 

Buổi tối ngày hôm đó người ta đốt 

hình nộm Maslenitsa, tượng trưng 

cho lời chào chia tay mùa đông. 

 Tâm điểm của tuần lễ vẫn là chủ 

nhật - ngày “Tiễn mùa đông”. 

Trong ngày này, mọi người vui 

chơi, gặp gỡ, chúc mừng nhau ngày 

lễ và mong tha thứ cho những điều 

chưa được trong năm. Mọi người sẽ 

cùng tập trung và nổi lửa đốt cháy 

hình nộm lớn Maslenitsa, nhằm xua 

đi cái lạnh của mùa đông. Đón mùa 

xuân ấm áp quay về. 

NGA BẮT ĐẦU TUẦN MASLENITSA 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đã vừa lên tiếng chúc mừng 

các bà mẹ, vợ, các cô con gái và 

phụ nữ nói chung ở Nga một ngày 

Quốc tế phụ nữ hạnh phúc. 

Trong bài phát biểu dành riêng 

cho ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ông 

Putin đã ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ 

Nga, rằng họ đã mang tới sự tươi 

sáng và niềm hy vọng cho thế giới. 

Ông Putin cũng ca ngợi các đặc 

điểm tính cách của phụ nữ Nga, 

được ông cho là phản ánh tâm hồn 

Nga. “Phụ nữ mang tới cho chúng 

ta cuộc sống. Họ ủ ấm chúng ta 

bằng tình yêu, sự quan tâm và chăm 

sóc. Chính sự tử tế và nhân từ của 

người phụ nữ đã cho thấy bản chất 

tự nhiên thực sự của tâm hồn Nga," 

ông nói. 

Ông còn thể hiện sự cảm kích 

với các nữ cựu chiến binh đã sống 

qua Thế chiến thứ hai, những người 

tích cực giúp đồng đội là nam giới 

trụ vững trước kẻ thù mạnh hơn. 

Cuối cùng, ông ca ngợi những 

tác động tích cực mà phụ nữ Nga đã 

đem đến thế giới này. “Chị em phụ 

nữ yêu quý… mọi người đã mang 

sự tử tế, vẻ đẹp, sự tươi sáng và hy 

vọng tới cho thế giới. Chúng tôi tự 

hào và yêu tất cả mọi người”. 

TỔNG THỐNG PUTIN TẶNG ―LỜI CÓ CÁNH‖ CHO PHỤ NỮ NGA NHÂN NGÀY 8/3 
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HIỆP HỘI CÁC NHÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI LB NGA HỌP MẶT ĐẦU XUÂN 

Ngày 5/3, Chi hội Phụ nữ 

Trung tâm thƣơng mại Moskva 

đã phối hợp với Trung tâm mầm 

non thần đồng Á-Âu tổ chức lễ kỷ 

niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại 

Tổ hợp thƣơng mại đã chức năng 

―Hà Nội-Moskva‖ Incentra ở thủ 

đô Moskva. 

Tham dự lễ kỷ niệm có bà 

Hoàng Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch 

Hội Phu nhân, Phu quân Đại sứ 

quán Việt Nam tại Liên bang Nga 

và toàn thể hội viên, bà Phạm Thị 

Oanh - Chủ tịch Chi hội phụ nữ 

Trung tâm thương mại Moskva 

cùng đông đảo bà con cộng đồng và 

toàn bộ các cháu học viên Trung 

tâm mầm non thần đồng Á-Âu. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm 

Thị Oanh điểm lại thành tích mà 

Chi hội phụ nữ đã đạt được trong 

năm vừa qua, đặc biệt là các hoạt 

động từ thiện tại các vùng quê 

nghèo ở Việt Nam, qua đó khẳng 

định vai trò, cũng như tinh thần 

luôn hướng về quê hương, đất nước 

của Chi hội. 

Về phần mình, bà Hoàng Thị 

Kim Liên thay mặt Hội phu nhân, 

phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại 

LB Nga đánh giá cao thành tích mà 

Chi hội phụ nữ Trung tâm thương 

mại Moskva đạt được, đồng thời 

gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể 

chị em phụ nữ trong cộng đồng 

người Việt Nam tại Liên bang Nga. 

Tiếp theo chương trình buổi lễ, 

các cháu học viên Trung tâm mầm 

non thần đồng Á-Âu đã trình bày 

những điệu múa, những bài hát gửi 

tới các bà, các mẹ. Sự hồn nhiên, 

đáng yêu của các em thể hiện qua 

từng lời ca, tiếng hát và được đông 

đảo người tham dự hưởng ứng./. 

NGƢỜI VIỆT TẠI LIÊN BANG NGA KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 

Vào ngày 5/3, Hiệp hội các nhà 

doanh nghiệp Việt Nam tại LB 

Nga tổ chức buổi Gặp mặt đầu 

xuân Bính Thân 2016. Đông đảo 

các vị khách mời là đại diện Đại 

sứ quán VN tại LB Nga, đại diện 

các Hội, đoàn thể Việt Nam tại 

LB Nga cùng đông đủ hội viên là 

những doanh nghiệp lớn từ nhiều 

tỉnh, thành của LB Nga đã về họp 

mặt 

Cuộc gặp mặt diễn ra trong 

không khí ấm cúng tại Nhà hàng 

Hồn Việt nằm trong tổ hợp đa chức 

năng Hà Nội – Moskva ở thủ đô của 

LB Nga. Cùng nhìn lại những gì đã 

làm được trong một năm đầy khó 

khăn vừa qua, ông Lê Trường Sơn, 

Chủ tịch mới của Hiệp hội khẳng 

định, Hiệp hội vẫn duy trì tốt những 

hoạt động thường xuyên. Bản thân 

mỗi doanh nghiệp thành viên đã nỗ 

lực hết sức để vượt qua và trụ vững 

trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, 

trong năm 2015 vừa qua, một việc 

rất quan trọng là Hiệp hội đã hoàn 

tất thủ tục pháp lý để tồn tại và hoạt 

động hợp pháp trên lãnh thổ LB 

Nga. Ngoài ra, Hiệp hội đã phối 

hợp cùng các Cơ quan Chức năng 

lần đầu tiên tổ chức thành công 

Triển lãm - Hội chợ Bán hàng 

“Hàng VN chất lượng cao” với quy 

mô rất lớn tại Trung tâm Văn hóa – 

Thương mại Hà Nội - Moskva, thu 

hút sự quan tâm của nhiều doanh 

nghiệp và người dân Nga.  

Phát biểu chúc mừng các đại 

biểu của Hiệp hội, ông Nguyễn 

Hùng, Công sứ Việt Nam tại LB 

Nga cũng khẳng định những thành 

quả mà Hiệp hội đã đạt được và 

nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá rất 

cao những thành tích mà Hiệp hội 

đã đạt được trong năm qua, không 

chỉ trong việc củng cố, hoàn thiện 

bộ máy, củng cố tình đoàn kết và hỗ 

trợ lẫn nhau... mà còn trong những 

hoạt động hướng về Tổ Quốc. Đặc 

biệt là các hoạt động thúc đẩy hợp 

tác thương mại giữa hai nước, trong 

đó có việc tổ chức lần đầu tiên tại 

Trung tâm Văn hóa – Thương mại 

Hà Nội – Moskva Triển lãm – Hội 

chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 

được bạn bè Nga và trong nước 

đánh giá rất cao”. 

Công sứ Nguyễn Hùng bày tỏ hy 

vọng, trong năm mới 2016 Hiệp hội 

sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò 

của mình nhằm thúc đẩy các hoạt 

động kinh doanh, trao đổi thương 

mai, nhất là trong việc triển khai 

Hiệp định Thương mại tự do VN – 

Liên minh Kinh tế Á – Âu. 

Các đại biểu là Hội viên của 

Hiệp hội đã nhân dịp này cùng nhau 

chia sẻ những thông tin về tình 

hình, hoạt động của doanh nghiệp 

mình, tại địa bàn ở cả các tỉnh, 

thành phố xa như Volgagrad, 

Krasnodar, Ekaterenbua, Piatigorsk 

v.v... Và cũng nhân dịp Ngày Quốc 

tế Phụ nữ (mùng 8/3) đang tới gần, 

các doanh nhân nữ, các phu nhân và 

các đại biểu nữ tham dự buổi gặp 

mặt đã được nhận những lời chúc 

mừng tốt đẹp và những đóa hoa 

tươi thắm./. 
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Tháng 3 – tháng của những 

hoạt động thanh niên sôi nổi, của 

sắc áo xanh tình nguyện, của tuổi 

trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và 

đặc biệt là lễ kỷ niệm 85 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. Tháng 3 cũng diễn ra 

một ngày lễ vô cùng lớn, ngày mà 

phái mạnh dành những tình cảm 

và lòng biết ơn sâu sắc nhất cho 

một nửa còn lại của thế giới – 

ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động 

đó, hôm qua ngày 07/03/2016, tại 

Khu thể thao trong nhà thuộc 

trường ĐHTH Hữu nghị các dân tộc 

Nga, Ban chấp hành các Chi đoàn 

thuộc cụm 1 Đoàn thanh niên tại 

Mátxcơva gồm chi đoàn ĐH Sư 

Phạm, chi đoàn ĐHTH Hữu nghị 

các dân tộc Nga, chi đoàn ĐH quan 

hệ Quốc tế MGIMO, chi đoàn 

ĐHTH Nghiên cứu Công nghệ 

Quốc gia, chi đoàn Ngoại giao đoàn 

và khách mời là liên quân chi đoàn 

ĐH Puskin – ĐH Hóa Tinh vi đã tổ 

chức một giải thi đấu thể thao nhằm 

tạo ra một sân chơi lành mạnh cho 

các bạn sinh viên. 

Đây là một cơ hội nhằm thúc 

đẩy tinh thần giao lưu, đoàn kết 

giữa các sinh viên, đoàn viên thanh 

niên, cũng như rèn luyện thể chất, 

nâng cao sức khỏe của bản thân mỗi 

cá nhân. Giải bao gồm các bộ môn 

thi: Cầu lông, Kéo co, Điền kinh. 

Sau phần chào cờ, hát Quốc ca 

và tiết mục nhảy flashmob đặc biệt 

hấp dẫn đến từ trường ĐHTH 

Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, 

giải thi đấu chính thức bắt đầu. Lần 

lượt các nội dung thi đấu Kéo co – 

Cầu lông – Điền kinh được diễn ra 

trong không khí hết sức sôi nổi và 

không kém phần kịch tích. Các vận 

động viên thi đấu hăng hái nhiệt 

tình, còn các cổ động viên thì hò 

reo cổ vũ, vô cùng sôi động. Sau 

gần 3 tiếng so tài gay cấn, kết quả 

chung cuộc đều làm hài lòng tất cả 

mọi người. Chiến thắng đã thuộc về 

những người xứng đáng nhất: 

- Giải vô địch Kéo co Nam – 

Nữ: ĐH Sư Phạm Quốc gia 

Mátxcơva. 

- Giải vô địch Chạy tiếp sức 

Nam – Nữ: ĐHTH Nghiên cứu 

Công nghệ Quốc gia. 

- Giải vô địch Cầu lông đôi Nam 

– Nữ: ĐHTH Hữu nghị các dân tộc 

Nga. 

 GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO GIỮA CÁC CHI ĐOÀN CỤM 1 

Hƣơng vị của những ngày tết 

cổ truyền vừa trôi qua chƣa bao 

lâu, thì tháng 3 – tháng của 

những ngày cuối đông se lạnh, 

chào đón 1 chút nắng ấm của 

mùa xuân, tháng của những bông 

hoa chớm nở và đặc biệt là tháng 

của 1 nửa thế giới đƣợc tôn vinh. 

Vì thế mùng 8.3 ―Ngày quốc tế 

phụ nữ‖ cũng là một ngày hội lớn 

đối với toàn bộ cộng đồng LHS 

tại thành phố Tambov-LB Nga. 

Vượt ngoài khuôn khổ của 

những ngày lễ cũ, năm nay anh em 

sinh viên VN lần đầu tiên kết hợp 

với cộng đồng người Việt tại 

Tambov đã mang lại 1 màu sắc mới 

hoàn toàn cho ngày lễ, thực sự đã 

mang lại cho các chị em một món 

quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa, cả 

về mặt vật chất lẫn tinh thần. 

Chương trình được lựa chọn 

diễn ra vào buổi chiều muộn, ấm áp 

của ngày mùng 5/3 tại không gian 

ấm cúng của 1 nhà hàng nhỏ. Với 

khẩu hiệu” chị em chỉ cần đẹp, còn 

lại để các anh em lo”, vì thế sự chu 

đáo được thể hiện từ những chi tiết 

nhỏ nhất đến lớn nhất. 

Không gian buổi tiệc tràn ngập 

màu sắc của hoa tươi, bong bóng, 

những câu chúc mừng và đặc biệt 

hơn cả là các anh em còn tự tay 

chuẩn bị các món ăn nhẹ, đồ uống 

để dành riêng cho chị em. Sau 

những giây phút ngập tràn nụ cười 

tỏa nắng của chị em trong những 

chiếc váy áo xinh xắn, lung linh khi 

được các nhiếp ảnh tặng cho những 

khung hình ưng ý, thì điều bất ngờ 

đầu tiên đã xuất hiện, không gian 

buổi tiệc hoàn toàn thay đổi với các 

tiết mục văn nghệ đặc sắc và đầy 

bất ngờ. 

Từng cử chỉ, từng bộ trang phục, 

câu hỏi, lời thoại đều được anh em 

chuẩn bị chu đáo, hóm hỉnh và chắc 

chắn đó là một món quá tuyệt vời 

dành riêng cho chị em. Lần đầu tiên 

nhìn thấy các anh em trong hình thể 

“người phụ nữ” mà lại đẹp quyến rũ 

đến như vậy nên các chị em thực sự 

đã phải ngã mũ khâm phục và cảm 

ơn sự chịu “chơi” của các anh em 

rất nhiều. 

Xuyên suốt chương trình là các 

trò chơi kết hợp giữa nam và nữ: trò 

chơi bơm bóng, ăn kem, uống rượu 

địa hình đã làm cho chương trình 

trở nên gần gũi và thu hút hơn rất 

nhiều. 

Chương trình diễn ra thành công 

tốt đẹp và hứa hẹn sẽ là tiền đề cho 

những hoạt động năm sau thêm đặc 

sắc hơn nữa.  

Đối với các chị em, có lẽ sẽ 

không bao giờ có thể quên được 

những giây phút tràn ngập nụ cười, 

sự quan tâm sâu sắc, chu đáo, tình 

cảm và mong rằng 364 ngày còn lại 

của năm, các ae vẫn mãi là điểm tựa 

tinh thần vững chắc của các chị em. 

 KỶ NIỆM NGÀY 8/3 TẠI TP TAMBOV  
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Nhân dịp quốc tế phụ nữ 

8/3/2016, BCH Chi đoàn 3 trƣờng 

Y1 Y2 Y3 đã tổ chức cuộc thi 

Miss Y Khoa Moscow lần thứ 

nhất 2016 nhằm tạo ra cho các 

bạn nữ trong trƣờng một sân chơi 

vui vẻ và bổ ích, tạo điều kiện để 

các bạn đƣợc giao lƣu học hỏi, kết 

bạn, đoàn kết và gắn bó với nhau 

hơn. Đây cũng là dịp để tất cả các 

thành viên của Liên Quân Y tụ 

tập lại với nhau, và giao lƣu cùng 

với các trƣờng bạn và các vị 

khách mời. 

Phần sôi động nhất, trọng tâm 

nhất là cuộc thi tuyển chọn Miss Y 

khoa Matxcơva năm 2016 lần thứ 

Nhất. Cuộc thi diễn ra với không 

khí sôi nổi và vui tươi. Các thí sinh 

dự thi gồm: 01 Đỗ Thị Thu Huyền, 

02 Nguyễn Linh Giang, 03 Trương 

Thị Diệp, 04 Nguyễn Quỳnh Anh, 

05 Lê Trần Thuỷ Tiên, 06 Nguyễn 

Thị Hạnh, 07 Hoàng Thu Lan. 7 thí 

sinh đã trải qua 1 vòng thi ảnh trên 

mạng và 3 vòng thi trên sân khấu: 

Catwalk, áo dài và trang phục dạ 

hội và cuối cùng là vòng thi ứng xử. 

Kết quả: Thí sinh số 06 Nguyễn 

Thị Hạnh được chọn là Hoa khôi 

Ảnh 

Thí sinh số 01 Đỗ Thị Thu 

Huyền được chọn là Á khôi thứ 2. 

Thí sinh số 03 Trương Thị Diệp 

đạt giải Á khôi 1. 

Danh hiệu Hoa khôi được giành 

cho thí sinh số 02 Nguyễn Linh 

Giang 

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8

-3, tất cả các sinh viên nữ và khách 

mời đã được BTC tặng những bông 

hoa tươi thắm. 

MISS Y KHOA MOSCOW 2016 

Chiều ngày 7-3, Buổi lễ kỉ 

niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 đã 

đƣợc tổ chức tại trƣờng Đại học 

Năng lƣợng Mátxcơva với sự 

tham gia đông đủ của các anh em 

và đƣơng nhiên không thể thiếu 

những nhân vật chính của 

chƣơng trình: 17 ―bóng hồng‖ vô 

cùng xinh đẹp, tài năng. 

Buổi lễ năm nay có nhiều hoạt 

động giao lưu mới lạ, nổi bật nhất là 

phần thi nấu ăn, do tập thể anh em 

chuẩn bị hết sức công phu từ trước. 

Bên cạnh đó là những tiết mục văn 

nghệ độc đáo do các anh em tự biên 

tự diễn, với tiêu chí thể hiện tấm 

lòng và sự quan tâm của anh em 

dành cho các chị em. 

Những chàng trai khô khan 

thường ngày nay lại mang tạp dề 

vào bếp “chiến đấu” với những con 

cá, những bó rau để làm nên những 

món ăn ngon là món quà lớn lao 

dành cho chị em. 

Sau 2 tiếng trổ tài, những món 

ăn mang đậm nét văn hóa Việt và 

sự mới lạ trong ẩm thực nước Nga 

đã được các đội dự thi trưng bày. 

Nhiều món ăn không chỉ đẹp trình 

bày, ngon về chất lượng mà còn 

được các anh thuyết trình hết sức 

sinh động, hài hước đã tạo nên cho 

buổi lễ những tiếng cười giòn tan. 

Với tiêu chí đánh giá về hương 

vị dành cho bộ ba quyền lực gồm ba 

chị em có rất nhiều kinh nghiệm và 

kĩ thuật, phần còn lại là tiêu chí 

trình bày sáng tạo và thuyết trình 

thuyết trình thú vị dành cho tập thể 

các bạn nữ . Kết quả chung cuộc 

Đội tầng 3 đã chiến thắng cả 2 giải 

giải thuyết trình và giải sản phẩm 

ngon nhất. 

Không quên những bông hồng 

tươi thắm cùng nhưng thanh 

socolad ngọt ngào, các anh đã làm 

cho toàn thể chị em cảm thấy ấm áp 

khi nhận được tình cảm, sự quan 

tâm và những lời chúc của các anh 

em. 

Hoạt động tiếp tục được diễn ra 

với thời gian giao lưu trong bữa tiệc 

với các món ăn đã được các anh em 

chuẩn bị hết sức chu đáo và đầy đủ. 

ĐẠI HỌC NĂNG LƢỢNG MÁTXCƠVA: CHÚC MỪNG NGÀY 8/3 

Ngày 07/03/2016, sinh viên hai 

trường Đại học Kinh tế Plekhanov 

và Đại học xây dựng Moskva đồng 

tổ chức chương trình mừng ngày 

Quốc tế Phụ nữ 08/03.  

Tham gia chương trình còn có 

các bạn trẻ khách mời từ các trường 

MAMI, Viện tiếng Nga Puskin, 

MADI, GUU... Tất cả cùng nhau 

gặp gỡ, giao lưu văn nghệ như hát, 

nhảy, ảo thuật, tham gia các trò 

chơi, các bạn nam cùng thể hiện 

tình cảm, gửi đến các bạn nữ những 

bông hoa, những tấm thiệp chúc 

mừng tạo nên một không khí vui 

tươi, vui vẻ và vô cùng ý nghĩa!  

Buổi giao lưu đã đưa các bạn 

sinh viên đến gần nhau hơn, nó như 

một món quà tinh thần đáng nhớ 

dành cho các bạn gái trong ngày lễ 

cả thế giới tôn vinh Phụ nữ - ngày 

08/03 

ĐH PLEKHANOV VÀ ĐH XÂY DỰNG TỔ CHỨC 8/3 
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TIN LIÊN BANG NGA 

HOA TULIP BÁN CHẠY 

NHẤT TẠI NGA DỊP 8/3 

Tại khu chợ bán hoa nổi tiếng 

ở thủ đô Moscow, hoa bán chạy 

nhất dịp 8/3 là Tulip, với mỗi bó 

20 bông có giá khoảng 700 Ruble 

(gần 200.000VND). 

Kinh tế Nga hiện đang gặp nhiều 

khó khăn, người dân Nga phải cố 

gắng tiết kiệm chi tiêu mọi thứ có 

thể. Nhưng điều đó không thể ngăn 

cản những người đàn ông sẵn sàng 

bỏ tiền mua hoa tặng phái đẹp trong 

ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

Mấy ngày nay, khu chợ bán hoa 

nổi tiếng ở thủ đô Moscow hoạt 

động không ngơi nghỉ. Giao thông 

quanh khu vực ùn tắc nghiêm trọng 

khi rất nhiều người tìm đến. Từ 

sáng sớm đến chiều muộn luôn có 

đám đông xếp hàng dài để được vào 

mua hoa. Thế nhưng, chỉ trong vài 

giờ đồng hồ ngày cao điểm cuối 

tuần qua, tại đây đã bán không dưới 

nửa triệu bó hoa. 

Ngoài khu chợ này, hơn 6 triệu 

cành hoa tươi đã được đưa về bán 

tại các điểm khác nhau ở trung tâm 

thủ đô Moscow trong dịp 8/3. Hình 

ảnh dễ bắt gặp nhất trong những 

ngày này ở nước Nga là những 

người đàn ông cầm hoa với nụ cười 

hạnh phúc. 

 

IS ĐE DỌA TỔNG THỐNG 

PUTIN 

Tổ chức khủng bố Hồi giáo 

(IS) vừa tung ra một video mới 

với nội dung đe dọa Tổng thống 

Nga Vladimir Putin, cảnh báo sắp 

thực hiện một cuộc tấn công trên 

đất Nga. 

Thủ lĩnh của nhóm tay súng 

trong video kêu gọi những người kẻ 

trung thành từ vùng Caucasus cùng 

nhiều nơi khác ở Nga tham gia vào 

lực lượng IS tại Syria và Iraq. Tên 

này còn nói, nếu họ không thể đi thì 

chiến đấu chống lại những người 

mà y gọi là “người bội giáo” ở Nga, 

bằng “dao hoặc dây thừng", nếu 

không có phương tiện nào khác. 

Nhóm này kêu gọi "hàng triệu 

người Hồi giáo ở Nga" "đoàn kết, 

chiếm một vùng lãnh thổ nào đó rồi 

mở rộng ra", nơi mà họ có thể "thực 

thi luật Sharia". 

Với việc Nga thực hiện chiến 

dịch ném bom tiêu diệt khủng bố tại 

Syria, nhiều chuyên gia cho rằng, 

sự xuất hiện của IS tại khu vực 

Caucasus sẽ chỉ là vấn đề thời gian 

do nơi đây tập trung rất nhiều nhóm 

Hồi giáo cực đoan. 

 

SỐ PHẬN SYRIA SẼ RẤT 

KHÁC NẾU KHÔNG CÓ NGA 

CAN THIỆP 

Sputnik ngày 8/3 dẫn lời Tổng 

thống Serbia Tomislav Nikolic 

nêu quan điểm cho rằng, số phận 

Syria sẽ rất khác nếu không có sự 

can thiệp quân sự của Nga. 

Trước thềm chuyến thăm Liên 

bang Nga vào ngày 9-3, ông 

Nikolic nói: "Nếu như Nga không 

can thiệp vào tình hình xung đột ở 

Syria, thì hôm nay đất nước này đã 

phải chịu một số phận tương tự như 

của những nước khác trước đó, 

những nước không có được sự bảo 

vệ, không nhận được bất kỳ sự hỗ 

trợ nào. Nếu như Nga không can 

thiệp, Syria ngày hôm nay đã là một 

đất nước của cái gọi là "Nhà nước 

Hồi giáo", và thậm chí có thể sẽ 

được ai đó trên thế giới công nhận. 

Chiến dịch quân sự của Nga đã đảo 

chiều hoàn toàn cục diện cuộc chiến 

tại Syria”. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga 

Dmitry Rogozin, người đảm trách 

ngành công nghiệp quốc phòng đã 

khẳng định: “Đồng minh quân sự 

hùng mạnh Nga sẽ bảo vệ Serbia 

trước bất kỳ thế lực xâm lược nào, 

và không cho phép tái diễn kịch bản 

1999. Sức mạnh quân sự của cường 

quốc đồng minh sẽ trấn áp mọi đối 

tượng xâm lược". 

 

NGA ĐANG SỞ HỮU CƠ 

HỘI KIỂM SOÁT 73% NGUỒN 

CUNG DẦU MỎ CỦA THẾ 

GIỚI 

Trong cuộc khủng hoảng hiện 

nay trên thị trƣờng dầu mỏ, nƣớc 

Nga đang dẫn dắt quá trình hình 

thành một đế chế mới đối chọi với 

phƣơng Tây. Tuy nhiên, sự nổi 

lên của Nga cũng có thể tạo nên 

một thảm họa địa chính trị. 

Cuộc gặp giữa Nga, Qatar, Saudi 

Arabia và Venezuela hôm 16/2 đã 

kết thúc tốt đẹp với một thỏa thuận 

giữ nguyên sản lượng như mức của 

tháng 1. Tuy nhiên đó mới chỉ là 

bước khởi đầu. Giữa tháng 3 tới sẽ 

có một cuộc họp khác với nhiều bên 

tham gia hơn. Theo các chuyên gia 

phân tích, nếu Nga có thể tìm được 

sự đồng thuận, vai trò lãnh đạo của 

Nga sẽ gia tăng hơn nữa. 

Giờ đây, sau khi Nga chìa tay 

hợp tác với OPEC, bức tranh thị 

trường dầu mỏ đang thay đổi. Với 

sức mạnh quân sự của mình, Nga có 

thể có được vị trí lãnh đạo không 

chính thức của nhóm các quốc gia 

sản xuất dầu mỏ trên danh nghĩa ổn 

định giá dầu. 

Nếu tất cả các nước vùng Vịnh 

đều đồng thuận, Iraq cũng sẽ đi theo 

nếu như Nga có thể đảm bảo về một 

sự hỗ trợ mạnh mẽ nhằm chống lại 

IS. 
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 TP TOMSK CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03 

Chiều ngày 06/03, tại kí túc xá 

19 Usova, BCH LCĐ thành phố 

Tomsk đã tổ chức chƣơng trình 

trò chơi chào mừng ngày 08/03 

cho các chị em sinh viên. Bốn đội 

chơi tham dự gồm: ―12610‖, 

―K13‖, ―K14+15‖, ―K Đặc biệt‖.  

Các đội đã trải qua ba phần thi 

trò chơi sôi động và lý thú: nhảy 

bao bố, dùng thìa chuyển bóng bàn, 

cướp cờ. Các phần chơi đòi hỏi sự 

khéo léo, kiên trì, dẻo dai, tinh thần 

đồng đội. Tất cả đều được các chị 

em hết sức hưởng ứng, tham gia 

nhiệt tình, hết mình. Bên cạnh đó, 

sự cỗ vũ, động viên của các khán 

giả nam là động lực to lớn tiếp thêm 

tinh thần cho các chị em tham gia. 

Sau 3 phần chơi, “K13” đã suất sắc 

giành giải nhất. Giải nhì thuộc về 

đội liên quân “K14+K15”. Đồng 

giải ba là hai đội “12610” và “K đặc 

biệt”. Xen kẽ với các phần chơi 

chính thức là những trò chơi khán 

giả thú vị, vui nhộn, đem lại những 

tiếng cười sảng khoái cho mọi 

người. Rất nhiều người xem cũng 

như các thành viên đội chơi đã tự 

đóng góp cho chương trình những 

ca khúc ấm áp, chan chứa tình cảm. 

Tất cả làm nên một buổi chiều đáng 

nhớ, đầy ý nghĩa với các nữ sinh 

viên cũng như với tất cả những 

khán giả với chương trình. 

Ngày 06/03 vừa qua ĐHSPQG 

Matxcova đã tổ chức chƣơng 

trình ― LÀ CON GÁI THẬT 

TUYỆT‖ để tôn vinh, ngợi ca 

phái đẹp, đồng thời tạo điều kiện 

để cánh nam giới trong trƣờng có 

cơ hội thể hiện sự ga-lăng của 

mình cho những ngƣời mà họ yêu 

quý. 

Đi hết từ bất ngờ này đến bất 

ngờ khác, chương trình đã đem lại 

cho các anh chị em trong trường 

một ngày thật ý nghĩa. Đầu tiên, các 

bạn nam phải tham gia một cuộc thi 

nhỏ: hoá thân thành con gái với 

những trang phục, phụ kiện cực kì 

dễ thương. Trong vai trò là người 

phụ nữ, ngoài việc trình diễn thời 

trang, họ còn phải trả lời những tình 

huống và thử thách của Ban giám 

khảo. Điều này đã đem lại cho các 

bạn nữ sự phấn khích lớn và những 

tràng cười giòn giã.  

Kết thúc phần thi, tất cả các bạn 

nam đều thống nhất một điều rằng: 

“Làm phụ nữ tuy thật khó, nhưng 

cũng thật tuyệt”. Sau đó các chàng 

trai của chúng ta lần lượt lên trao 

tặng những món quà được gói ghém 

cẩn thận cho các bạn nữ và thực 

hiện một điều ước bất kì từ phía họ. 

 Không khí diễn ra vui vẻ tràn 

ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp.  

 HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 8/3 TẠI ĐH SPQG MATXCOVA 

Kỉ niệm chào mừng ngày Quốc 

tế phụ nữ 8 tháng 3 và hƣởng ứng 

tháng thanh niên do BCS Đoàn 

tại LB Nga phát động, Liên chi 

đoàn trƣờng Đại học Tổng hợp 

Dầu khí Gubkin tổ chức cuộc thi 

Hoa Hậu Gubkin 2016 cùng với 

các hoạt động văn nghệ khác 

nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các nữ 

sinh trƣờng Dầu. 

Với tinh thần năng động, sáng 

tạo, anh em trường Dầu đã chuẩn bị 

hết sức công phu tiết mục mở đầu. 

Hành lang dẫn đến hội trường được 

thắp sáng bởi ánh đèn nến lung linh. 

Cạnh đó là tiết mục nhảy hiphop 

với sự tham gia của đông đảo anh 

em từ các Chi đoàn khác nhau. 

Từng nữ sinh được tặng những 

bông hoa hồng tươi thắm, những 

món quà đầy ý nghĩa để đi vào hội 

trường chính trong ánh nến lung 

linh đầy màu sắc. 

Tham dự Miss Gubkin 2016 có 

sư góp mặt của 7 thí sinh đến từ 

bốn Chi đoàn khác nhau được xem 

như một điểm nhất của chương 

trình và cả trong chuỗi các hoạt 

động của Liên chi đoàn Dầu khí 

Gubkin. Họ, những nữ sinh xuất sắc 

nhất của trường Gubkin đã mang 

đến cho khán giả những tiết mục 

hết sức độc đáo, hấp dẫn, thông 

minh nhất. 

Sau một thời gian đánh giá, bàn 

bạc một cách khách quan nhất, Ban 

giám khảo cuộc thi công bố kết quả 

cuối cùng: Á Hậu I – Miss Gubkin 

2016 năm nay thuộc về Phan Thị 

Kim Chi. Hậu II – Miss Gubkin 

2016 thuộc về Lê Thị Nhựt Sương. 

 MISS ĐH DẦU KHÍ GUBKIN 2016 


