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 Sáng 13/4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử 

quốc gia đã họp phiên thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ 

tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia 

Nguyễn Thị Kim Ngân. 

 Sáng 12-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng 

Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland 

Philip Hammond đang ở thăm Việt Nam. Cùng ngày, 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình 

Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh 

Philip Hammond đã họp báo về những kết quả đạt 

được tại hội đàm song phương. 

 Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, 

ngày 12-4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội kiến 

với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. 

 Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công 

tác cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động đã được tổ 

chức sáng 12-4. Tới dự có đồng chí Phạm Minh 

Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Ngày 12/4, Ủy viên Bộ Chính trị TP HCM Đinh La 

Thăng chính thức bàn giao chức vụ Bộ trưởng cho Ủy 

viên T.Ư Đảng Trương Quang Nghĩa - người vừa được 

Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ GTVT.  

Sáng 12/4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây 

Nguyên - Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm 

Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc hạng Nhì. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng 

Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. 

 Sáng 12/4, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân 

trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền 

thống Đặc công Hải quân (13/4/1966 - 13/4/2016). 

Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng dự. 

Chiều 12/4, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ 

chức Lễ bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm VPCP giữa đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí 

thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương 

Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP và đồng chí 

Mai Tiến Dũng, tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP. 

 Tp Hà Nội: Sáng 12/4, huyện Phúc Thọ long 
trọng tổ chức lễ hội truyền thống Đền Hát Môn năm 

2016, kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã 
đến dự buổi lễ. 

 Tp Đà Nẵng: Sáng 12/4, Bệnh viện Đà Nẵng tổ 

chức Lễ khánh thành Khu phẫu thuật – hồi sức tích cực 
chống độc và đơn vị điều trị quốc tế. Đến dự có Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng và đại diện 

lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp 
 Tỉnh Nghệ An: Chiều 12/4, đồng chí Hồ Đức 

Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Bí thư 

Tỉnh ủy đã tiếp đoàn công tác do đồng chí Nguyễn 

Hữu Vạn -nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên 
Tổng KTNN đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

 Tp Hải Phòng: Sáng 12/4, Thành đoàn Hải Phòng 

tổ chức Vòng Sơ khảo Liên hoan Báo cáo viên giỏi cấp 
thành phố lần thứ II, năm 2016 nhằm chào mừng bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 Tỉnh Bắc Ninh: Sáng 12/4, đồng chí Nguyễn 
Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn 

GoerTek (Trung Quốc) do ông Long.Jiang, Giám đốc 

điều hành Tập đoàn làm Trưởng. 
 Tỉnh Quảng Ngãi: Sáng 12/4, tại hội nghị Tỉnh 

ủy các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực 

hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, 

định hướng đến năm 2020. 

 Tỉnh Thanh Hóa: Sáng ngày 12/4, đồng chí Lê 
Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo tình 

hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 Tỉnh Quảng Trị: Ngày 12/04 UBND tỉnh Quảng 

Trị phối hợp với Ngân hàng BIDV tổ chức buổi họp 
báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch 

tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhằm thông tin một số nội 

dung tuyên truyền về Hội nghị. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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KIỆN TOÀN NHÂN SỰ ĐỂ SỚM TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 12 

Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối 

cùng của Quốc hội khóa XIII đã 

kết thúc tốt đẹp sáng 12/4. Đây là 

kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng để kịp thời triển khai Nghị 

quyết Đại hội lần thứ 12 của 

Đảng và chuẩn bị các điều kiện 

tiền đề cho bƣớc phát triển tiếp 

theo của Quốc hội. 
Tại kỳ họp này, để đáp ứng kịp 

thời công tác lãnh đạo của Đảng, 

chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, 
Quốc hội đã quyết định miễn 

nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân 

sự cấp cao của Nhà nước; bảo đảm 

dân chủ, đúng chủ trương, định 
hướng của Đảng và quy định của 

pháp luật. 
Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc 

hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc 

gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng 

Chính phủ, 2 Phó Chủ tịch Quốc 
hội, 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, 

Chánh án TANDTC, Viện trưởng 
Viện KSNDTC, Chủ tịch Hội đồng 

Dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của 

Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà 
nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 

Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ 

trưởng và các thành viên khác của 

Chính phủ; phê chuẩn danh sách 2 
phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội 

đồng Bầu cử quốc gia và danh sách 

1 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội 
đồng Quốc phòng-An ninh. 

Việc xem xét, quyết định về 

công tác nhân sự là nội dung trọng 
tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan 

trọng đối với chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính 

phủ, Chánh án TANDTC đã tuyên 
thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung 

thành với Tổ quốc, nhân dân và 

Hiến pháp, cam kết trước Quốc hội 

và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân khẳng định, Quốc hội dành 

niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị 

trí lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, 
Chính phủ, Toà án, Viện Kiểm sát, 

Kiểm toán mới được bầu, phê 

chuẩn. “Quốc hội cũng yêu cầu các 

vị tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

Đảng, Nhà nước và nhân dân tin 

tưởng giao phó”, Chủ tịch Quốc hội 
nhấn mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 

Kim Ngân cũng khẳng định, Quốc 
hội luôn trân trọng ghi nhận những 

cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy 

trách nhiệm của các vị lãnh đạo tiền 

nhiệm đối với công cuộc phát triển 
đất nước và hoạt động của QH 

Chủ trì phiên họp chiều 12/4, 

ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 

Chính phủ tập trung giải quyết 

các vấn đề nhức nhối nhƣ hạn, 

mặn, an toàn thực phẩm... 

Chúc mừng các phó thủ tướng, 

thành viên Chính phủ được Quốc 

hội phê chuẩn, tân Thủ tướng cho 

rằng đây là vinh dự, cũng là trách 

nhiệm rất cao trước Đảng, đất nước 

và nhân dân của các thành viên. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

yêu cầu bộ máy mới tập trung bàn 

một số việc cấp bách, trong đó giải 

quyết ngay chống hạn hán, xâm 

nhập mặn; giải quyết các vướng 

mắc của doanh nghiệp; thúc đẩy 

phát triển kinh tế do thiên tai khắc 

nghiệt; giải quyết vấn đề xã hội 

nhức nhối như an toàn thực phẩm… 

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính 

phủ sẽ quyết tâm tháo gỡ khó khăn, 

rào cản đối với sự phát triển; từng 

bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, 

tiêu cực, nâng cao kỷ cương phép 

nước, không để tham nhũng, tiêu 

cực nhũng nhiễu tràn lan...". Theo 

thủ tướng, để đạt được các mục tiêu 

đề ra đòi hỏi các thành viên Chính 

phủ không ngừng nỗ lực, "dám làm, 

dám chịu trách nhiệm". 

Người đứng đầu Chính phủ chỉ 

đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu các quy trình, quy định về 

nguồn vốn ODA và đầu tư công, 

cách tháo gỡ mạnh mẽ hơn nữa về 

tạo môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Ngân hàng Nhà nước nắm sớm tình 

hình nợ xấu một cách thực chất, 

trong đó có an toàn hệ thống tiền tệ. 

Bộ Tài chính quan tâm hơn đến 

chính sách tài khóa, ngân sách; 

kiểm tra, báo cáo việc sử dụng tài 

sản công có xảy ra lãng phí, thất 

thoát hay không. Bộ Thông tin và 

Truyền thông chỉ đạo cụ thể xây 

dựng Chính phủ điện tử trong thời 

gian tới. 

“Các thành viên Chính phủ phải 

làm việc với tinh thần kiến tạo, tập 

trung đề xuất cơ chế, chính sách 

mạnh mẽ hơn, tạo nguồn lực cho 

phát triển. Cái gì kìm hãm thì bỏ 

ngay, cái gì có lợi cho dân thì nỗ 

lực thực hiện”, Thủ tướng nhấn 

mạnh. 

Trước đó, thừa ủy quyền của 

Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã trao quyết định bổ 

nhiệm các phó thủ tướng, bộ 

trưởng, trưởng ngành cho các thành 

viên Chính phủ mới được Quốc hội 

phê chuẩn chức vụ. 

TÂN THỦ TƢỚNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA CHÍNH PHỦ 



 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1141, ÂT: 251.19.49.  3 

KỶ NIỆM 55 NĂM CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN VÀO VŨ TRỤ CỦA YURI GAGARIN 

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Trung 

tâm thông tin Năng lƣợng 

Nguyên tử (ICONE) - Đại học 

Bách khoa Hà Nội phối hợp với 

Trung tâm Văn hóa và Khoa học 

Nga tại Việt Nam, Hội thiên văn 

nghiệp dƣ Hà Nội tổ chức kỷ 

niệm Ngày vũ trụ Liên bang Nga, 

55 năm chuyến bay đầu tiên vào 

vũ trụ của Yuri Gagarin và ứng 

công nghệ hạt nhân vào chinh 

phục vũ trụ. 

Tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh 

Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

nhấn mạnh thế giới vũ trụ rộng lớn 

vẫn chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà 

khoa học hiện đại vẫn chưa khám 

phá hết, thế giới ngày càng phẳng 

hơn, nghiên cứu không gian vũ trụ 

đã trở thành một lĩnh vực hợp tác 

quốc tế. 

Liên bang Nga với nhiều thập kỷ 

giữ vững vị thế cường quốc hàng 

đầu về nghiên cứu và sử dụng 

khoảng không vũ trụ để phát triển 

kinh tế-xã hội và những mục đích 

hòa bình, đã luôn đồng hành với các 

quốc gia phát triển hàng không vũ 

trụ khác thực hiện các chuyến bay 

có người lái vào không gian vũ trụ. 

Năm 1961, nhà du hành vũ trụ 

của Liên Xô Yuri Gagarin đã thực 

hiện chuyến bay đầu tiên lên không 

gian. Đến ngày 23/7/1980, hai nhà 

du hành vũ trụ của Liên Xô và Việt 

Nam là Viktor Vassilyevich 

Gorbatko và Phạm Tuân đã được 

phóng vào không gian từ sân bay vũ 

trụ Baikonur trên tàu “Liên hợp-

37,” sự kiện này vẫn là một dấu 

mốc quan trọng đối với Việt Nam. 

Hiện nay, các phi hành gia và 

chuyên gia kỹ thuật của Nga đã tích 

lũy được những kinh nghiệm quý 

giá trong lĩnh vực đảm bảo cuộc 

sống trên tàu vũ trụ và trong không 

gian, ông Huỳnh Quyết Thắng nói. 

Tại lễ kỷ niệm, liên quan đến 

ứng dụng công nghệ hạt nhân chinh 

phục vũ trụ, phó giáo sư-tiến sỹ Hà 

Mạnh Thư, Giám đốc Trung tâm 

thông tin Năng lượng Nguyên tử 

(ICONE) cho biết trong công cuộc 

chinh phục vũ trụ, động cơ hạt nhân 

là loại động cơ duy nhất có thể giúp 

con người chinh phục dải Ngân hà 

với hành trình ngắn nhất. Vì vậy, 

ứng dụng của lĩnh vực hạt nhân vô 

cùng to lớn trong lĩnh vực chinh 

phục vũ trụ. 

Vào trung tuần tháng Ba vừa 

qua, Nga thông báo kế hoạch sử 

dụng động cơ hạt nhân để đưa các 

phi hành gia lên sao Hỏa vào đầu 

năm 2018. 

Động cơ hạt nhân cho phép phi 

thuyền cơ động linh hoạt trong suốt 

chuyến bay, trong khi công nghệ 

hiện nay chỉ đi theo một quỹ đạo 

nhất định. 

Tàu vũ trụ với động cơ đẩy hạt 

nhân có thể giúp các nhà du hành 

vũ trụ đến Sao Hỏa chỉ trong một 

tháng rưỡi thay vì 18 tháng như 

hiện nay, nếu thành công, Nga sẽ là 

nước đầu tiên đưa được người lên 

hành tinh Đỏ, phó giáo sư-tiến sỹ 

Hà Mạnh Thư nói. 

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, 

ICONE tổ chức một chương trình 

đố vui dành cho sinh viên, học sinh 

Hà Nội nhằm giúp giới trẻ nhận 

diện rõ ràng hơn về hệ mặt trời, dải 

Ngân Hà. 

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, lần đầu 

tiên, Hội thiên văn nghiệp dư Hà 

Nội thực hiện trình diễn bắn tên lửa 

nước tại sảnh lớn Thư viện Đại học 

Bách khoa Hà Nội./. 

Chiều ngày 11/4/2016 tại trụ 

sở VKSNDTC, Tiến sỹ Trần 

Công Phàn, Phó Viện trƣởng 

VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn 

đại biểu Bộ Tƣ pháp Liên bang 

Nga do ông Aristov Dmitri 

Vasilievich, Thứ trƣởng Bộ Tƣ 

pháp Liên bang Nga làm trƣởng 

đoàn. Cùng dự buổi tiếp còn có 

đại diện lãnh đạo một số đơn vị 

thuộc VKSNDTC.  

 Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Viện 

trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn 

nêu rõ, Việt Nam và Liên Bang Nga 

là hai nước có quan hệ hữu nghị 

truyền thống, trải qua thời gian mối 

quan hệ giữa hai nước ngày càng 

phát triển tốt đẹp và được mở rộng 

hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong 

mối quan hệ chung đó, nhiều năm 

qua mối quan hệ giữa cơ quan tư 

pháp của hai nước cũng đã được 

xây dựng, củng cố, ngày càng phát 

triển và đi vào chiều sâu.  

  Điểm lại một số kết quả nổi bật 

về quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư 

pháp hai nước trong đó có mối quan 

giữa Việt kiểm sát hai nước trong 

thời gian gần đây, đồng chí Phó 

Viện trưởng VKSNDTC Trần Công 

Phàn cũng đã giới thiệu đến ông 

Aristov Dmitri Vasilievich, Thứ 

trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Nga 

và các thành viên trong đoàn những 

nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức bộ máy của VKSND 

Việt Nam. Đánh giá cao nội dung 

chuyến thăm và làm việc lần này 

của đoàn tại Việt Nam; cho rằng hai 

nước có thể tiếp tục tăng cường hợp 

tác trên một số lĩnh vực mà hai bên 

cùng quan tâm như trao đổi đoàn 

các cấp sang...Xem tiếp trang 8 

LÃNH ĐẠO VKSNDTC TIẾP THỨ TRƢỞNG BỘ TƢ PHÁP LIÊN BANG NGA 
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Nhƣ chúng ta đã biết vào ngày 

05.04.2016 vừa qua, tổng thống 

Nga Vladimir Vladimirovich 

Putin đã đƣa ra quyết định sát 

nhập cơ quan di trú FMS 

(Федеральная Миграционная 

Служба) vào lại bộ nội vụ Nga 

MVD (Министерство 

Внутренних Дел). 

Để phù hợp với tình hình kinh 

tế, chính trị an ninh hiện nay, việc 
thêm và bớt các ban ngành, các bộ 

v.v… là điều bình thường. Trên 

thực tế cơ quan FMS hiện nay đang 

chịu trách nhiệm: 
- Cấp quyền lao động (отдел 

трудовой миграции) 

- Kiểm tra lao động (отдел 
режима) 

- Cấp giấy mời, visa (отдел 

приглашений и виз) 

 - Đăng ký hộ khẩu (учет и 
регистрация) 

- Cấp quyền tạm trú 

(Разрешение на Временное 
Проживание), thường trú (Вид на 

жительство) 

 - Cấp quốc tịch, cấp hộ chiếu 

nội địa và để đi ra nước ngoài 
(гражданство, внутренний и 

заграничный паспорт) 

   -  Đảm nhận chương trình tị 
nạn (беженцы) 

   - Chương trình tái định cư 

những người đồng hương 
(переселенцы) 

Vậy việc thay đổi này ảnh hưởng 

đến cuộc sống bà con ra sao? 

 1. Trực tiếp: Cơ quan ngoại kiều 
sẽ không phải là cơ quan cấp quyền 

lao động nữa, có thể sẽ chuyển qua 

bộ lao động, sự thay đổi cơ cấu này 
sẽ làm cho nhiều công ty, nhà máy, 

công xưởng, bị dừng, chậm lại 

trong việc xin làm quyền lao động 
cho công nhân, nhân viên để thích 

hợp với cơ quan chủ quản mới, cơ 

chế mới, công nghệ mới, như vậy 

việc gia hạn giấy tờ hợp pháp cho 
công nhân, cho nhân viên sẽ bị gián 

đoạn, hoặc công nhân sẽ phải về 

nước để tránh vi phạm luật. (lấy ví 
dụ từ năm 2015, cơ quan, phòng 

đăng ký quốc gia – “GRP” 

Государственная 

Регистрационная Палата – nơi 
đăng ký văn phòng đại diện nước 

ngoài cũng đã bị giải thể và người 

theo GRP phải chuyển nhanh qua 
phòng Công Thương - “TPP” 

Торгово Промышленная Палата, 

nhiều văn phòng đã phải đóng cửa 

và không còn tồn tại nữa vì sự thay 
đổi trên). 

Việc kiểm tra người nước ngoài 

bây giờ sẽ được chuyển qua Bộ nội 
vụ (MVD), cơ quan quyền lực thi 

hành pháp luật, vậy nên chắc chắn 

việc kiểm tra giấy tờ sẽ khắt khe 
hơn rất nhiều. Đặc biệt vào thời 

điểm này, để đảm bảo an ninh quốc 

gia, chống khủng bố, di dân bất hợp 

pháp, … việc tăng cường kiểm tra 
thường xuyên ở tàu điện ngầm, ở 

căn hộ, trên đường sẽ nằm trong tay 

của cơ quan Bộ nội vụ… (trước đây 
người ta không có quyền chặn hỏi, 

nếu như không có FMS đi cùng). 

Điều này buộc chúng ta phải suy 
nghĩ lại về việc nên và phải có giấy 

tờ hợp pháp nhất ở Nga (quyền định 

cư và quốc tịch - chỉ khi có 2 loại 

giấy tờ này thì chúng ta mới có thể 
sống và làm việc hợp pháp). 

 2. Gián tiếp: Chính những lúc 

chuyển đổi này bà con hãy lưu ý, 
tránh thất thoát tài chính, tránh 

những người giả danh là FMS giúp 

giải quyết mọi vấn đề khó khăn 

trong thời gian nhanh nhất mà 
không tuân theo quy trình của luật 

pháp. 

ĐIỀU GÌ SẼ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM CHÚNG TA KHI CƠ QUAN DI TRÚ (FMS) 

ĐƢỢC SÁT NHẬP LẠI VÀO BỘ NỘI VỤ (MVD) 

Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR) 

cho biết, lƣợng du khách Nga đến 

Việt Nam trong quý I/2016 tăng 

13,5%, đạt 108.750 lƣợt khách. 

Trong ba tháng đầu năm 2016, 

tổng cộng 2,46 triệu du khách nước 

ngoài đã tới Việt Nam, tăng hơn 

19,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Nga đứng đầu châu Âu về lượng 

du khách tới Việt Nam, tiếp đến là 

Anh (68.600 lượt khách), và Pháp 

(67.500 lượt khách). 

Sau khi Nga tạm ngừng các tour 

du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, 

thị trường du khách Nga tới Việt 

Nam tăng mạnh trở lại. 

Theo ATOR, nhu cầu du khách 

Nga đi du lịch dịp Năm mới đã tăng 

mạnh đối với các thị trường Ấn Độ, 

Thái Lan và Việt Nam. 

Trong một phát biểu mới đây, 

ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng 

Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt 

Nam chia sẻ, trong năm 2016, Tổng 

Cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du 

lịch Việt Nam cũng như các doanh 

nghiệp sẽ chủ động tổ chức nhiều 

chương trình Road Show quảng bá, 

như chương trình quảng bá mới đây 

tại Moskva, St. Petersburg và các 

thành phố khác. 

Tổng Cục Du lịch Việt Nam 

cũng đặt mục tiêu trước năm 2020 

đón một triệu lượt du khách Nga. 

NGA ĐỨNG ĐẦU CHÂU ÂU VỀ LƢỢNG DU KHÁCH TỚI VIỆT NAM 
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Thứ 7 ngày 09/04/2016 tại hội 

trƣờng tầng 2 – nhà thƣơng vụ 

(Ул. 1я Тверская Ямская, д. 30) 

BTC Đại hội thể thao sinh viên 

Việt Nam tại Mátxcơva- Hè 2016 

tổ chức cuộc họp phổ biến điều lệ 

giải; nhận hồ sơ gốc đăng ký 

tham gia các đội, tiến hành bốc 

thăm chia bảng, phân cặp đá 

vòng sơ loại “play-off” ở nội dung 

bóng đá Nam, Nữ. 

Đại hội năm nay có 23 đội bóng 
đá Nam đăng ký thi đấu gồm: 

1. Liên chi đoàn ĐH Giao thông 

đường bộ Mátxcơva MADI 
2. Chi đoàn ĐH Tài Chính (FA) 

3. Liên chi đoàn ĐH hàng không 

MAI 

4. Chi đoàn ĐH Vật lý Kỹ thuật . 
5. Chi đoàn ĐH Nghiên cứu 

công nghệ quốc gia MISIS  

6. Liên chi đoàn ĐH Năng lượng 
Mátxcơva MEI 

7. Chi đoàn ĐH Kinh tế PLEK-

HANOV 
8. LQ Chi đoàn Viện tiếng Nga 

quốc gia mang tên Pushkin – Chi 

đoàn Hóa tinh vi 

9. Chi đoàn Dakuchaev 
10. Chi đoàn ĐH Tổng hợp hữu 

nghị các dân tộc Nga RUDN 

11. Chi đoàn ĐH Sư phạm Quốc 
gia Mátxcơva 

12. Chi đoàn Bộ Nội vụ 

13. Liên chi đoàn ĐH Dầu khí 
GUBKIN 

14. LQ Chi đoàn ĐH Giao thông 

đường sắt Mátxcơva MIIT - Stankin 

15. Chi đoàn ĐH Tổng hợp chế 
tạo máy Mátxcơva MAMI 

16. LQ Chi đoàn ĐH Hóa Men-

deleev- Chi đoàn Trắc địa- Bản đồ 
Mátxcơva 

17. Chi đoàn ĐH Tổng hợp kỹ 
thuật quốc gia mang tên Bauman 

18. Chi đoàn Obolen  

19. Chi đoàn ĐH Quản lý GUU  

20. Liên chi đoàn ĐHTHQG 
Nghiên cứu hạt nhân MEPhI 1. 

21. Liên chi đoàn ĐHTHQG 

Nghiên cứu hạt nhân MEPhI 2. 
22. Chi đoàn Incentra 

23. Chi đoàn ĐH Xây dựng Mát-

xcơva MISI 
Tại vòng chung kết Đại hội thể 

thao năm nay nội dung bóng đá 

Nam sẽ có 16 đội tranh tài được 

chia làm 4 bảng, chọn mỗi bảng 2 
đội vào vòng loại trực tiếp, TK, BK 

và CK. 

BTC chia nhóm bốc thăm như 
sau: 

- Nhóm 1 (N1): gồm 04 đội đã 

lọt vào bán kết tại Đại hội thể thao 
năm 2015– Đương kim vô địch 

MADI, MAI, FA, VLKT; Trong đó 

MADI xếp ở vị trí A1, 03 đội còn 

lại bốc thăm vào vị trí số 1 của các 
bảng còn lại; 

- Nhóm 2 (N2): gồm 04 đội đã 

lọt vào tứ kết Đại hội thể thao năm 
2015 – MISI, MEI, PLEKHANOV, 

MISIS bốc thăm vào vị trí số 2 của 

các bảng; 

- Nhóm 3 (N3): gồm 01 đội – 
Obninsk sẽ bốc thăm vào vị trí số 3 

của các bảng; 

- Nhóm 4 (N4): gồm 14 đội đá 
playoff. Sẽ chia làm 7 nhánh play-

off, mỗi nhánh sẽ gồm 2 đội. Mỗi 

nhánh play-off sẽ chọn 1 đội vào 
các vị trí còn lại của bảng thi đấu. 

Kết quả bốc thăm chia bảng môn 

bóng đá Nam như sau: 

BẢNG A : MADI, MISI, P1, P4 
BẢNG B : VLKT, Plekhanov, 

Obninsk, P5 

BẢNG C : FA, MEI, P2, P6 
BẢNG D : MAI, MISIS, P3, P7 

Trong đó P1-7 là các cặp đấu 

Play-off: 
P1 A3: Gubkin A3: Incentra 

P2 C3: Bộ Nội Vụ C3: MIFI  

P3 D3: Puskin-Hóa tinh vi D3: 

Hóa men – Trắc địa 
P4 A4: MIIT-STANKIN A4: 

Obolen 

P5 B4: Daku B4: Bauman 
P6 C4: RUDN C4: MAMI 

P7 D4: Sư phạm D4: GUU 
Ở nội dung bóng đá Nữ có 14 

đội đăng ký thi đấu: 

1. LQ Chi đoàn kinh tế Plekhan-

ov – Chi đoàn Dakuchaev 
2. Chi đoàn ĐH Y-Dược Mát-

xcơva 

3. Chi đoàn Viện tiếng Nga 
mang tên Pushkin  

4. LQ Chi đoàn ĐH Nghiên cứu 

công nghệ quốc gia MISiS + Chi 
đoàn ĐH QHQT MGIMO 

5. Chi đoàn Obolen 

6. Chi đoàn ĐH Tài Chính (FA) 

7. Chi đoàn ĐH Tổng hợp hữu 
nghị các dân tộc Nga RUDN 

8. Liên chi đoàn ĐH Dầu khí 

GUBKIN 
9. Chi đoàn ĐH Sư phạm Quốc 

gia Mátxcơva  

10. Liên chi đoàn ĐH Năng 
lượng Mátxcơva MEI 

11. Chi đoàn ĐH Tổng hợp chế 

tạo máy Mátxcơva MAMI 

12. LQ Chi đoàn Trắc địa- Bản 
đồ Mátxcơva, Chi đoàn ĐH Công 

nghệ thực phẩm, Chi đoàn ĐH 

Quản lý GUU 
13. Chi đoàn ĐH Vật lý Kỹ thuật 

(MIPT) 

14. Liên chi đoàn ĐH Giao 

thông đường bộ Mátxcơva MADI 
Vòng chung kết sẽ có 8 đội bóng 

đá nữ thi đấu theo thể thức loại trực 

tiếp, trong đó: 
- Đội đương kim vô địch – LQ 

Plekhanov -Daku sẽ ở vị trí X1 

- 02 đội tham dự vòng bán kết 
giải hè 2015 – LQ Y và PUSKIN sẽ 

bốc thăm chọn 2 trong số các vị trí: 

X3, X5. 

- 05 vị trí còn lại. gồm 11 đội đá 
playoff. Sẽ chia làm 5 nhánh 

playoff, mỗi nhánh sẽ gồm 2 đội 

hoặc 3 đội (sẽ có 01 nhánh có 3 
đội). Mỗi nhánh playoff sẽ chọn 1 

đội vào các vị trí còn lại của bảng 

thi đấu. 
Phân nhánh play-off 

P1 X2: Sư phạm X2: VLKT  

P2 X4: FA X4: RUDN  

P3 X6: Gubkin X6: MADI  
P4 X7: MEI X7:MAMI  

P5 X8: LQ: MISIS –MGIMO 

X8: Obolen X8: LQ: CNTP-GUU-
Trắc địa. 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI MATXCƠVA - HÈ 2016 



 

  

6     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1141, ÂT: 251.19.49.                                                                     

Với mục tiêu nâng cao tinh 

thần thể thao, tạo sân chơi lành 

mạnh và tăng cơ hội giao lƣu, 

đoàn kết giữa các thành viên, 

đồng thời tìm kiếm những gƣơng 

mặt tiêu biểu để tham gia Đại hội 

Thể Thao hè Matxcova 2016, Chi 

Đoàn Công Nghệ Thực Phẩm tổ 

chức Đại hội Thể Thao mang tên 

“Mùa Xuân Trƣờng Sữa” cho các 

sinh viên trong trƣờng.  

Đại hội đã nhận được sự ủng hộ 

của Chi Bộ Trắc Địa Bản đồ và đã 
thu hút được sự tham gia của các 

khách mời, các anh chị NCS và các 

bạn Sinh viên đến từ Trường Trắc 
Địa Bản Đồ, cả hai trường đã nhiệt 

tình hưởng ứng và thi đấu hết mình 

trong Đại hội. 
Với 7 nội dung thi đấu bao 

gồm : Điền kinh 60m (nam nữ), 

chạy tiếp sức 5 người (nam, nữ, 

nam-nữ), Nhảy bao bố tiếp sức, 
Nhảy xa ( nam, nữ), Môn phối hợp 

(kéo xà, hít đất, chạy nhanh), Vật 

tay (nam, nữ). Đồng thời có 2 nội 

dung giao lưu không tính điểm thi 
đua: Bóng đá nam, chạy tiếp sức 

nữ. 

Hai bên trường với tinh thần fair

-play đã mang lại thành công cho 
Đại hội. Các đội thi đua đã nhận 

được cúp, huy chương lưu niệm và 

quà.  
Xin thay mặt BTC cảm ơn sự 

tham gia nhiệt tình của anh chị em 

Trắc Địa Bản Đồ. Đồng thời cảm 
ơn các anh chị em Trường Sữa đã 

cùng nhau chuẩn bị, thi đấu hết 

mình và đưa ĐH đi đến kết quả 

chung cuộc đẹp nhất, đó là tình hữu 
nghị giữa hai trường và chuẩn bị 

lực lượng để đến với Đại hội Thể 

thao hè Matxcova 2016. 

ĐẠI HỘI THỂ THAO MÙA XUÂN TRƢỜNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Vào ngày 10/4/2016, tại sân thi 

đấu trƣờng Đại học Tổng hợp Kĩ 

thuật Volgograd, Thành đoàn 

Volgograd và Hội phụ nữ sinh 

viên Volgograd đã tổ chức giải 

bóng đá “WOMEN’S 

CHAMPIONSHIP FOOTBALL 

2016” dành cho các LHS Việt 

Nam đang sinh sống và học tập 

tại thành phố Volgograd dựa trên 

tinh thần nâng cao sức khỏe và 

đoàn kết cộng đồng. 

Tham gia giải đấu lần này gồm 
có 3 đôi bóng với thể lệ đấu vòng 

tròn một lượt tính điểm và chọn ra 

các vị trí xếp hạng. Giải đấu đã diễn 
ra rất sôi nổi và đầy kịch tính.  

Tuy số đội tham dự có giảm so 

với năm ngoái nhưng mọi người 

vẫn cố gắng tham dự, thi đấu hết 
mình trên sân và nhận được sự cổ 

vũ nhiệt tình từ các cổ động viên. 

Giải đấu nằm trong chương trình 

hoạt động thường niên của Thành 
Đoàn Volgograd, là cơ hội để LHS 

giao lưu văn hóa thể dục thể thao, 

rèn luyện sức khỏe và tăng cường 
tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ 

lẫn nhau, tạo nên một cộng đồng 

không chỉ mạnh về học tập, làm 
việc, mà còn về hoạt động thể chất, 

tinh thần. 

 GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VOLGOGRAD NĂM 2016 

Chủ nhật ngày 10-4-2016, tại 

sân vận động trƣờng Đại học Bộ 

Nội Vụ, diễn ra giải giao hữu môn 

bóng đá nam giữa ba chi đoàn: 

Đại học tổng hợp Moscow Bộ Nội 

Vụ Nga, Đại học Sƣ phạm 

Moscow, Đại học tổng hợp Dầu 

khí Gubkin và trận đấu giao hữu 

môn bóng đá nữ giữa đội sƣ 

phạm và đội Gubkin.  

Với tinh thần giao lưu, học hỏi, 
các đội đã cống hiến cho khán giả 

những trận cầu hấp dẫn, với những 

pha bóng hay, bàn thắng đẹp và 
những pha rượt đuổi tỷ số nghẹt 

thở. Về kết quả: BNV- Gubkin: 3-4; 

Gubkin- Sư phạm: 3-3; Sư phạm- 
BNV: 1-3. Như vậy, Gubkin giải 

nhất, Học viện Cảnh sát giải nhì, Sư 

Phạm Moscow nhận giải ba. 

Về trận cầu giao hữu giữa 2 

tuyển nữ Sư phạm và Gubkin. Trận 
đấu đã nhận được sự cổ vũ rất lớn 

từ các cổ động viên. Với tâm lý 

thoải mái, hai đội nhập cuộc đầy tự 

tin. Trận đấu đã mang đến cho khán 
giả nhiều cung bậc cảm xúc, hồi 

hộp, vui sướng, tiếc nuối và có lúc 

vỡ òa lên do sự chơi bóng vô tư, 
cống hiến của các cầu thủ nữ hai 

đội. Về kết quả, đội nữ Gubkin 

dành chiến thắng với tỷ số 1-0. 
Kết thúc giải đấu, sinh viên ba 

trường liên hoan – giao lưu văn 

nghệ trong không khí vui tươi, nồng 

ấm.  

GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU GIỮA BA TRƢỜNG GUBKIN, SƢ PHẠM, BỘ NỘI VỤ 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA SẼ CÓ TIỀN GIẤY 

MỆNH GIÁ 200 VÀ 2000 RÚP 

Ngân hàng Trung ƣơng Nga có 

kế hoạch phát hành hai loại tiền 

giấy mới  mệnh giá 200 và 2 000 

rúp vào năm 2017. Theo giải 

thích của Thống đốc  Ngân hàng 

Trung ƣơng Nga Elvira 

Nabiullina, sự ra đời của tiền 

mệnh giá mới sẽ đơn giản hóa 

việc tính toán của công dân đối 

với hàng hóa và dịch vụ.  

Theo lời bà Nabiullina, Ngân 
hàng Trung ương đã nhận được rất 

nhiều ý kiến từ các tổ chức và công 

dân yêu cầu phát hành tiền giấy 200 

rúp và 2.000 rúp. 
Hình thức của hai loại tiền giấy 

mới  hiện chưa được xác định và sẽ 

được lựa chọn trên cơ sở thảo luận 
công khai.  

Bà Nabiullina giải thích rằng 

khối lượng tiền mới vẫn chưa được 

xác định, nhưng sẽ không xảy ra 
việc rút từ tiền mặt ồ ạt từ hệ thống 

tiền tệ. Việc đưa tiền mới vào lưu 

hành  sẽ đi theo quy trình của việc 
thay thế tiền giấy cũ. 

Ngoài ra, các phân tích cho thấy 

việc  phát hành tiền mới là hợp lý 
về mặt kinh tế khi lạm phát 4-6%, 

và đó là mục tiêu của Ngân hàng 

Trung ương đã đặt ra cho năm 

2017. 
 

NGA ĐỊNH CHI 200.000 USD 

BẢO QUẢN THI HÀI LÃNH TỤ 

LENIN 

Phát ngôn viên Cơ quan bảo 

vệ Liên bang Nga (FSO) ngày 

12.4 cho biết Nga đang có kế 

hoạch chi hơn 13 triệu rúp (tƣơng 

đƣơng 200.000 USD) cho việc bảo 

quản thi hài lãnh tụ Vladimir 

Lenin trong năm 2016, theo TASS 

ngày 13.4. 
Thi hài lãnh tụ Lenin được ướp 

và được trưng bày tại lăng ở Quảng 

trường Đỏ, trung tâm thủ đô 
Moscow suốt hơn 90 năm qua. Việc 

bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin do 

Viện nghiên cứu cây thuốc và 
hương liệu Nga thực hiện. Viện này 

được thành lập từ năm 1924, sau 

khi Lenin qua đời. 

Theo TASS, viện trên cũng đã 
giúp đỡ một số nước khác trong 

việc tiến hành ướp thi thể các nhà 

lãnh đạo cách mạng, trong đó có 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố lãnh đạo 

Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố 

lãnh đạo Bulgaria, ông Georgi 
Dimitrov. 

 

RÚP NGA LÊN CAO NHẤT 4 

THÁNG CÙNG GIÁ DẦU 

BRENT 

Rúp Nga đạt đỉnh hơn 4 tháng 

khi Goldman Sachs và ING 

Groep dự đoán đồng tiền này tiếp 

tục tăng cùng đà đi lên của giá 

dầu. 

Lúc 13h30 ngày hôm qua 12/4, 
tại Moscow, rúp tăng 0,7% lên 

66,323 RUB/USD, cao nhất kể từ 

1/12/2015. Giá dầu Brent tại 
London tăng 0,9% lên 44,23 USD/

thùng, tăng 55% từ mức thấp nhất 

13 năm qua hôm 20/1 vừa qua. 
Bộ trưởng Năng lượng Nga 

Alexander Novak hôm thứ Ba 12/4 

cho biết, thỏa thuận giữa các nước 

sản xuất dầu thô trong phiên họp 
ngày 17/4 tới đây tại Doha sẽ mang 

lại cơ hội tái cân bằng giá dầu và 

đẩy giá dầu lên 50 USD/thùng vào 
cuối năm nay. Rúp Nga đã tăng 

20% so với USD khi giá dầu hồi 

phục từ tháng 1/2016, giúp tăng 

nguồn thu cho ngân sách của Nga 
lên mức cao nhất trong một tháng 

qua. 

Dmitry Pelovoy, kinh tế trưởng 

về thị trường Nga tại ING ở 
Moscow, nhận định, mọi người đều 

đang chờ kết quả cuộc họp tại Doha 

và dường như cả thế giới ngừng tin 
vào đà tăng của USD. Về mặt kỹ 

thuật, giá dầu có thể thử thách 

ngưỡng 45-47 USD/thùng, giúp đẩy 
rúp tăng lên 63-64 RUB/USD. 

 

NGA-NATO NHÓM HỌP 

LẠI VÀO NGÀY 20/4 TỚI 

Ngày 12/4, Tổ chức Hiệp ƣớc 

Bắc Đại Tây Dƣơng (NATO) 

thông báo cuộc họp Hội đồng Nga

-NATO cấp đại sứ sẽ đƣợc tổ 

chức vào ngày 20/4 tới tại 

Brussels (Bỉ). 
Thông tin này được đưa ra sau 

khi Tổng Thư ký NATO Jens 

Stoltenberg hồi tuần trước cho biết 
hai bên sẽ sớm tổ chức cuộc họp 

Hội đồng NATO-Nga đầu tiên kể từ 

tháng 6/2014 tới nay, đồng thời 
nhấn mạnh sự kiện này là tín hiệu 

"tan băng" trong mối quan hệ vốn 

rơi vào căng thẳng sâu sắc trong 2 

năm trở lại đây giữa NATO và Nga. 
Trong khi đó, hãng tin Nga 

TASS dẫn lời Đại điện thường trực 

Nga tại NATO Alexander Grushko 
cho biết chủ đề chính trong cuộc 

họp tới là việc thực thi các thỏa 

thuận Minsk về Ukraine, tình hình 
Afghanistan cũng như hoạt động 

quân sự của NATO liên quan tới an 

ninh châu Âu.  

Theo ông, phía Nga chưa khi 
nào từ chối tiến hành cuộc họp Hội 

đồng Nga - NATO. Tuy nhiên, Nga 

lo ngại về các kế hoạch quân sự cùa 
NATO, được xây dựng trên cơ sở 

định đề về sự cần thiết phải kiềm 

chế Moskva. 
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Nhằm tiến tới kiện toàn về 

công tác tổ chức, Ban Chấp hành 

Lâm thời của Hội Cựu chiến binh 

VN tại Nga đã họp và đi tới quyết 

định triển khai Đại hội Lần thứ 

nhất Hội Cựu chiến binh VN tại 

LB Nga. 

Thời gian: Vào hồi 17 giờ 00 
phút, ngày 30.4.2016.  

Địa điểm: Tại nhà hàng Hồn 

Việt (tầng 2) thuộc Tổ hợp Đa chức 
năng Văn hóa Thương mại Hà Nội 

– Mátxcơva (Incentra), số nhà 146, 

đại lộ Yaroslavskoe.  
Ban tổ chức xin trân trọng kính 

mời tất cả những anh chị em cựu 

chiến binh đã từng phục vụ trong 
quân đội nhân dân Việt Nam hiện 

nay đang công tác, học tập, làm ăn, 

sinh sống tại Liên Bang Nga về dự 

Đại hội. 
Thông báo này sẽ thay cho Giấy 

mời! 

Trân trọng! 
 

Về đăng ký gia nhập Hội và 

phương tiện đi lại, Ban tổ chức tạo 
điều kiện cho anh chị em hội viên 

như sau: 

1- Hội viên ở khu vực Sadovod

(chợ Chim) đăng ký gia nhập Hội 
liên hệ với anh Xuân (Đt: 8 967 

2666168) anh Sơn (Đt: 8 964 

5203007) và anh Thư (Đt: 8 906 
7438999) đồng thời phụ trách xe 

đưa đón. 

2- Hội viên ở khu vực Trung tâm 
Mátxcơva (chợ Liu) đăng ký gia 

nhập Hội liên hệ với anh Túc (Đt: 8 

968 6206868) và anh Hải (Đt: 8 967 
1966555) đồng thời phụ trách xe 

đưa đón. 

3- Hội viên ở các thành phố xa 

liên hệ trực tiếp với anh Quang (Đt: 
8 909 6448888). 

Mọi chi tiết khác xin liên hệ với 

Ban tổ chức của Hội: 
Nguyễn Đình Hoàng: 8 903 

1375587 

Đỗ Văn Tiếu: 8 965 1387494 
Lê Minh Châu: 8 909 6568888 

Trịnh Phi Sơn: 8 964 5203007 

Hoàng Thị Tư: 8 965 2894677 

Mai Thị Hồng: 8 905 5367333 
Phạm Thiên Hưng: 8 903 

1188788  

Lưu Công Niệm: 8 926 0647519 
Email của Hội Cựu chiến binh 

VN tại LB Nga: 

cuuchienbinh2015@mail.ru (Phụ 
trách: Võ Hoài Nam). 

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHÍẾN BINH VN TẠI LB NGA LẦN THỨ NHẤT 

 ...thăm và làm việc; hợp tác 

trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ; hợp tác trong xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật; hợp 

tác trong đấu tranh phòng, chống tội 

phạm; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn 

đàn quốc tế…  

Tại buổi tiếp, ông Aristov Dmitri 

Vasilievich, Thứ trưởng Bộ Tư 

pháp Liên bang Nga cho biết mục 

đích chuyến thăm và làm việc lần 

này của đoàn tại Việt Nam nhằm 

tiếp tục thúc đẩy, tăng cường mối 

quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư 

pháp, pháp luật của hai nước đồng 

thời ông Aristov Dmitri Vasilievich 

cũng chia sẻ một số nội dung liên 

quan đến cơ cấu tổ chức, chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, cơ 

quan công tố Liên bang Nga. Vui 

mừng trước mối quan hệ tốt đẹp 

giữa hai nước; đánh giá cao mối 

quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư 

pháp, pháp luật của hai nước trong 

đó có mối quan hệ hợp tác giữa 

VKSNDTC Việt Nam và Tổng 

Viện kiểm sát Liên bang Nga trong 

thời gian qua, ông Aristov Dmitri 

Vasilievich mong rằng trong thời 

gian tới mối quan hệ hợp tác giữa 

cơ quan tư pháp hai nước sẽ tiếp tục 

được tăng cường và đạt được nhiều 

kết quả tích cực hơn nữa.  

LÃNH ĐẠO VKSNDTC TIẾP ...Tiếp theo trang 3 

SẮP RA MẮT ỨNG DỤNG XEM PHIM BOM TẤN NGA CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH 

Ứng dụng "Phim Nga" giúp 

bạn xem những bộ phim Nga và 

Liên Xô phụ đề tiếng Nga hoặc 

tiếng Anh sẽ xuất hiện tại 248 

quốc gia trên thế giới. 

Điều này đã được Giám đốc điều 

hành của trang điện ảnh trực tuyến 

Tvzavr.ru, bà Marina Surygina 

tuyên bố tại cuộc họp báo ở Hãng 

truyền thông quốc tế "Nước Nga 

ngày nay". 

"Đến cuối tháng Năm, chúng tôi 

có kế hoạch khởi động các thiết bị 

khác như thiết bị di động, TV thông 

minh và trên trang web", bà Marina 

Surygina cho biết. 

Nói chung, việc xây dựng dự án 

mất khoảng một triệu đô la. Bà 

Surygina nhấn mạnh rằng ứng dụng 

sẽ chỉ giới thiệu các bộ phim của 

Liên Xô và Nga, với phụ đề tiếng 

Nga và tiếng Anh. Trong số đó có 

những bộ phim nổi tiếng.  

Các thị trường nước ngoài hứa 

hẹn nhất cho ứng dụng dự kiến sẽ là 

Hoa Kỳ, Đức và Đông Âu. 

 


