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Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 15/3, tại 

Tehran của Iran, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã 

dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 

Nam-Iran do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến đầu tư 

Iran (TPO) tổ chức. 

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Lễ tổng kết cấp Nhà nước 

việc hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống 

mốc quốc giới Việt Nam-Lào đã được long trọng tổ 

chức với tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 

Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong cùng đại diện 

các bộ, ngành Trung ương của hai nước. 

Ngày 15/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội 

đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn Thủ đô. Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã dự hội nghị. 

Chiều 15/3, tại Trụ sở TW Đảng, ông Vương 

Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp bà 

Anabel Gonzales, Giám đốc Khối Cạnh tranh và 

Thương mại, Ngân hàng Thế giới đang ở thăm VN.  

  Chiều 15/3, tại Lạng Sơn, Thượng tướng Nguyễn 

Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 

Quốc phòng đã đi kiểm tra các địa điểm phục vụ cho 

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung 

lần thứ 3 và làm việc với Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn về công tác chuẩn bị cho chương trình giao 

lưu. 

Sáng 16/3/2016 Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ 

công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc 

thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội và 

chuyển ngành đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung và 

công bố Quyết định điều động Thiếu tướng Đoàn Duy 

Khương giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội. 

Sáng 15/3, kỳ họp lần thứ ba Tiểu ban Thương mại 

hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ đã khai mạc tại trụ sở Bộ 

Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ. Thứ trưởng Bộ 

Công Thương Đỗ Thắng Hải dẫn đầu đoàn tham dự. 

Chiều 15/3, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã có buổi 

làm việc với ông Peter O’Neil, Trưởng ban Chính sách 

và phát triển giao thông, Uỷ ban Kinh tế xã hội châu Á - 

Thái Bình Dương Liên hợp quốc (UNESCAP). 

TP HCM: Sáng ngày 15/03, tại Tp Hồ Chí Minh, 

Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm 

ngày thành lập trường Đảng Khu ủy Sài Gòn – Gia 

Định (Học Viện Cán bộ TPHCM). Bí Thư Thành ủy 

TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều 14/3, đồng chí Hồ Đức 

Phớc Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi 

làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối doanh nghiệp về kết quả hoạt động năm 

2015, nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch kỷ niệm 20 năm 

thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh (03/10/1996

-03/10/2016). 

Tỉnh Hà Nội: Chiều 15/3, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 87 hồ sơ 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV từ Ủy ban Bầu cử 

thành phố. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 15/3/2016, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị trao 

thưởng của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Thanh 

Hóa cho Ban chuyên án và lực lượng đấu tranh chuyên 

án 226.Lv. 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 15/3, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy họp để nghe và cho ý kiến về đề án “Đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị 

trấn, thôn, khu, bản” và Chỉ thị của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc chủ trì hội 

nghị 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên Đoàn ĐBQH Hà 

Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo cốt cán các 

ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, cùng lãnh đạo các ban 

ngành của tỉnh đến dự. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 15/3, UBND tỉnh đã có 

buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2016. Tham dự có đại diện lãnh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và 

PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội...Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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CÔNG XÃ PARI - MỘT NHÀ NƢỚC KIỂU MỚI 

 Công xã Paris (tiếng Pháp: La 

Commune de Paris) là một chính 

quyền điều hành Paris trong một 

thời gian ngắn, từ ngày 18 tháng 

3 đến ngày 28 tháng 5 năm 1871.  
Theo nghĩa đen, Công xã Paris 

chỉ là một cơ quan hành chính địa 

phương (hội đồng của một thị trấn 

hoặc quận, trong tiếng Pháp là 

Commune) đã nắm quyền điều 

khiển Paris trong vòng hai tháng 

mùa xuân năm 1871. Tuy nhiên, với 

những điều kiện khi thành lập, 

những quy định gây tranh cãi và 

một kết thúc đẫm máu đã làm cho 

nó trở thành một sự kiện chính trị 

quan trọng vào thời đó.  

Công xã Paris quyết định giao 

cho công nhân quản lý các xí 

nghiệp, công xưởng mà giới chủ đã 

bỏ khỏi Paris. Còn những xưởng mà 

người chủ vẫn ở lại, Công xã quản 

lý thông qua việc kiểm soát tiến 

lương. Các Ủy ban lao động được 

thành lập chịu trách nhiệm về sản 

xuất và đời sống công nhân. Với 

những nhà máy vẫn còn giới chủ, 

Công xã đưa ra lệnh cấm hình thức 

cúp phạt, cấm làm đêm trong các 

xưởng bánh mì. Chế độ ngày làm 8 

tiếng cũng được đề ra nhưng chưa 

kịp thực hiện. Mức lương của các 

viên chức bị hạ xuống, trong khi 

của công nhân được tăng lên. Đến 

tháng 5, Công xã ban hành đạo luật 

quy định giá bánh mỳ, thịt bò, cừu. 

Nhiều công dân nghèo rời nhà mình 

tới sống tại các dinh thự của những 

quý tộc, tư sản bỏ trốn. 

Về giáo dục, Công xã Paris 

thành lập hệ thống giáo dục thống 

nhất, tách khỏi nhà thờ, thay thế các 

tăng lữ bằng tầng lớp giáo viên mới. 

Một sắc lệnh quy định giáo dục bắt 

buộc và miễn phí.  

Sau ngày 18 tháng 3, quân đội 

chính phủ Versailles hầu như tan rã. 

Về Versailles, Adolphe Thiers dần 

tập hợp lại được 12 ngàn quân. 

Cuối thàng 3, khi những cuộc nổi 

dậy ở các tỉnh thất bại, quân đội tập 

trung lại Paris và lên tới con số 65 

ngàn. Trong khi đó, lực lượng của 

Công xã ban đầu khoảng 10 vạn 

người, về sau tăng lên tới 20 vạn. 

Nhưng trong số này chỉ có khoảng 

2 đến 3 vạn đã được luyện tập. Về 

vũ khí, tuy Công xã có được 1740 

khẩu đại bác, nhưng do không có 

pháo thủ, một số bị phá hủy nên chỉ 

sử dụng được 320 khẩu. Quân đội 

Công xã cũng được trang bị hơn 40 

vạn súng trường. 

Ngày 2 tháng 4, quân Versailles 

bắt đầu tấn công Paris. Quân Công 

xã nhanh chóng thua cuộc do tổ 

chức yếu, kỷ luật kém, sử dụng 

pháo không hiệu quả... Trong tháng 

4 và 5, quân Versailles đã chiếm 

được phần lớn các pháo đài phía tây 

và nam thành phố. Từ giữa tháng 4, 

Paris liên tiếp bị bắn phá. Nhiều 

người của chính phủ Versailles 

thâm nhập vào hàng ngũ Công xã, 

tham gia cả Bộ tổng tham mưu. 

Lượng lượng tình báo này đã cho 

phá hủy một xưởng đúc đạn, lấy các 

bản đồ quân sự và tổ chức mở cửa 

Paris cho quân đội Versailles tiến 

vào. 

Vào khoảng thời gian đang diễn 

ra cuộc chiến, ngày 10 tháng 5 năm 

1871, Adolphe Thiers chính thức ký 

với Bismarck hòa ước nhượng 

Alsace và một phần Lorraine cho 

Phổ cùng khoản chiến phí 5.000 

triệu franc. Chính phủ của Thiers và 

phía Phổ cùng tham gia đàn áp 

Công xã. Theo yêu cầu của Thiers, 

Bismarck trao trả Pháp 10 vạn tù 

binh và lực lượng này cùng tham 

gia đàn áp Công xã. Sau hòa ước, 

Bộ chỉ huy quân Phổ cho quân đội 

Versailles qua phía bắc thành phố, 

nơi Công xã ít đề phòng.  

Ngày 20 tháng 5, quân đội 

Versailles bắt đầu tổng tiến công. 

Ngày 21, quân đội tràn vào Paris 

qua cửa ô Saint-Cloud. Tiếp đó là 

khoảng thời gian "Tuần lễ đẫm 

máu" kéo dài từ 21 tới 28 tháng 5. 

Ngày 27, quân Versailles chiếm 

được Belleville. Khoảng 200 binh 

lính Công xã rút vào cố thủ trong 

nghĩa địa Père-Lachaise. Tới ngày 

28, cuộc khánh cự của Paris hoàn 

toàn thất bại. 

Ngày 14/3/2016, tại Nghĩa 

trang liệt sỹ phƣờng Quảng Phúc, 

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, 

ngƣời dân đã tổ chức lễ tri ân 64 

chiến sỹ hy sinh trong trận hải 

chiến Gạc Ma - Trƣờng Sa (14-3-

1988 - 14-3-2016). 

Trong không khí thiêng liêng, 

xúc động, đồng bào và chiến sĩ đã 

bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ các 

chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc 

chiến bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, 

nhất là những chiến sĩ đã anh dũng 

ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma 

năm xưa. Hình ảnh chiến sỹ Trần 

Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng 

bãi đá Gạc Ma bất chấp hiểm nguy, 

hy sinh khi đang quyết giữ lá cờ Tổ 

quốc đã được kể lại tại buổi lễ. 

Tại lễ tri ân, người dân đã thành 

kính thắp những nén hương thơm 

lên phần mộ của các liệt sỹ. Nhiều 

đồng đội của anh Phương cũng có 

mặt trong buổi lễ tri ân này như anh 

Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh), 

Nguyễn Văn Thống (quê ở xã Nhân 

Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). 

Buổi lễ đã góp phần tăng thêm 

quyết tâm phát huy truyền thống 

anh hùng, bảo vệ vẹn toàn biển, đảo 

quê hương./. 

 

Nguồn: tapchicongsan.org.vn 

TRI ÂN 64 CHIẾN SỸ HẢI QUÂN HY SINH VÌ TỔ QUỐC 
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 Năm 40 SCN, Trƣng Trắc và 

Trƣng Nhị đã dựng cờ khởi 

nghĩa, quyết đòi lại độc lập cho 

dân tộc, cũng để trả mối thù nhà. 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trƣng 

diễn ra vô cùng anh dũng. Mặc 

dù thất bại, nhƣng cuộc khởi 

nghĩa vẫn để lại những giá trị, ý 

nghĩa lịch sử to lớn trong công 

cuộc dựng nƣớc và giữ nƣớc của 

dân tộc 

Dựng cờ khởi nghĩa 

Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai chị 

em sinh đôi (sinh vào ngày mồng 

một tháng tám năm Giáp Tuất, năm 

14 sau công nguyên), là con gái của 

Lạc tướng huyện Mê Linh thuộc 

dòng dõi Hùng Vương. Mẹ là bà 

Man Thiện. Hai Bà mồ côi cha sớm 

nhưng được mẹ quan tâm nuôi 

nấng, dạy cho nghề trồng dâu, nuôi 

tằm, dạy con lòng yêu nước, rèn 

luyện sức khoẻ, rèn luyện võ nghệ. 

Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, 

con trai Lạc tướng huyện Chu Diên 

(tỉnh Hà Tây ngày nay). 

Lúc bấy giờ nhà Đông Hán đang 

cai trị hà khắc nước Việt, viên Thái 

thú Tô Định là người vô cùng bạo 

ngược, tham lam. Hai bà cùng Thi 

Sách chiêu mộ nghĩa quân, chuẩn bị 

khởi nghĩa, nhưng Thi Sách bị Tô 

Định giết chết. Hận giặc hãm hại 

nhân dân, giết hại chồng mình, 

Trưng Trắc đã cùng em gái Trưng 

Nhị phát động cuộc khởi nghĩa ở 

cửa Sông Hát trên Sông Hồng 

(thuộc địa phận huyện Phúc Thọ, 

tỉnh Hà Tây)  với lời thề trước giờ 

xuất binh: 

Một xin rửa sạch nước thù 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ 

Hùng 

Ba kêu oan ức lòng chồng 

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh 

này 

Từ Mê Linh nghĩa quân tiến về 

xuôi, tấn công Luy Lâu (thuộc 

huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ngày 

nay) thủ phủ của chính quyền Đông 

Hán ở Giao Chỉ. Sau đó nhiều cuộc 

khởi nghĩa khác liên tiếp nổ ra 

hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai 

Bà Trưng, ở khắp 4 quận: Giao Chỉ 

(Bắc Bộ), Cửu Chân (Bắc Trung 

Bộ), Nhật Nam (Trung Trung Bộ) 

và Hợp Phố (nay thuộc Quảng 

Đông, Trung Quốc). 

Chỉ trong một thời gian ngắn, 

Hai Bà Trưng đã đánh chiếm được 

65 huyện thành, nghĩa là toàn bộ 

lãnh thổ nước Việt hồi đó. Cuộc 

khởi nghĩa thành công, đất nước 

được hoàn toàn độc lập. Hai bà lên 

làm vua, được suy tôn là Trưng 

Vương, đóng đô ở Mê Linh. 

Tháng 1 năm 42, tướng Mã Viện 

nhà Hán tiến đánh nghĩa quân của 

Hai Bà. Năm 43, Hai Bà Trưng 

chống cự lại với quân nhà Hán và 

thua nhiều trận lớn ở vùng Lãng 

Bạc (Tiên Sơn-Bắc Ninh), Cẩm 

Khê (Ba Vì-Hà Nội) nên đã gieo 

mình xuống Hát Giang tử tiết vào 

ngày 6/2/43. 

Biểu tƣợng cho phụ nữ Việt 

Nam 

Ngay từ những năm 40 của thế 

kỷ đầu Công nguyên (39-40) cả dân 

tộc ta đã theo lời kêu gọi của hai 

người phụ nữ trẻ tuổi (Trưng Trắc, 

Trưng Nhị) khởi nghĩa và đã tôn 

nhiều phụ nữ lên nắm quyền lãnh 

đạo khởi nghĩa vũ trang để tiến 

hành giải phóng dân tộc, giải phóng 

đất nước. Hai Bà Trưng là biểu 

tượng của ý chí hiên ngang và khí 

phách quật cường của dân tộc ta; 

thể hiện truyền thống yêu nước 

nồng nàn của phụ nữ Việt Nam 

“Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” 

trong những năm 40 sau công 

nguyên. 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

còn là một minh chứng cho sức 

mạnh lớn lao, khả năng dồi dào của 

người phụ nữ Việt Nam trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nếu không kể thời kỳ lập quốc của 

các vua Hùng và thời kỳ Thục An 

Dương Vương thì Hai Bà Trưng là 

những người đầu tiên xây dựng nền 

tự chủ, độc lập của nước ta. Xét 

trong lịch sử thế giới, ta thấy không 

ở một quốc gia nào khác có một 

cuộc chiến tranh chống xâm lược, 

lãnh đạo bởi một phụ nữ, mà  hùng 

tráng như cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng nước ta. 

Trong gần 2000 năm qua, phụ 

nữ Việt Nam đã nêu cao tinh thần 

yêu nước, ý chí quật cường của Hai 

Bà Trưng, có những cống hiến to 

lớn rất đáng tự hào vào sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc và xây 

dựng đất nước mà những tấm 

gương tiêu biểu được nhân dân ta 

muôn đời lưu danh, khắc ghi công 

ơn như Bà Triệu, Nguyên Phi Ỷ 

Lan, công chúa Huyền Trân, nữ 

tướng Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn 

Thị Định, các mẹ Việt Nam anh 

hùng, các nữ anh hùng liệt sỹ đã 

anh dũng hy sinh vì nước. 

Mở ra truyền thống đánh giặc 

giữ nƣớc 

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 

Trưng vào mùa xuân năm 40 SCN 

đã mở đầu cho truyền thống chiến 

đấu và chiến thắng của dân tộc Việt 

Nam. Mùa xuân năm 40 sẽ sống lại 

với những mùa xuân oanh liệt vẻ 

vang khác của dân tộc: mùa xuân 

năm 248 Triệu Thị Trinh chiến 

thắng giặc Ngô; mùa xuân năm 542 

Lý Bí chiến thắng giặc Lương, 

dựng nước Vạn Xuân độc lập; mùa 

xuân 939 Ngô Quyền, người anh 

hùng của chiến thắng Bạch Đằng 

thứ nhất xưng vương, dựng nền độc 

lập lâu dài sau hơn một nghìn năm 

Bắc thuộc; mùa xuân 981, Lê Hoàn 

chiến thắng giặc Tống, tái tạo một 

Bạch Đằng thứ hai; mùa xuân 1077 

Lý Thường Kiệt lại chiến thắng 

giặc Tống trên bờ Như Nguyệt; 

mùa xuân năm 1288, Trần Hưng 

Đạo làm nên đại thắng Bạch Đằng 

lần nữa và mùa xuân 1789, Quang 

Trung đại phá giặc Thanh… lịch sử 

cứ lặp đi lặp lại như một quy luật 

với truyền thống Xuân Việt Nam 

chiến thắng, khởi đầu từ Hai Bà 

Trưng. Bản anh hùng ca của Hai Bà 

Trưng tuy ngắn ngủi nhưng tiếng 

vang của nó đời đời bất diệt, tiêu 

biểu cho ý chí vươn lên và tinh thần 

quyết thắng của dân tộc Việt Nam. 

KỶ NIỆM KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƢNG 
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ACDFIM-13: LẦN ĐẦU ĐƢA RA LẬP TRƢỜNG CHUNG VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG 

Ngày 14/3 tại thủ đô Vientiane 

đã diễn ra Hội nghị không chính 

thức Tƣ lệnh lực lƣợng quốc 

phòng các nƣớc ASEAN lần thứ 

13 (ACDFIM-13), với chủ đề 

“Tăng cƣờng hợp tác quốc phòng 

vì một Cộng đồng ASEAN năng 

động”.  

Tại Hội nghị giới chức quân sự 

ASEAN đã lần đầu tiên trong lịch 

sử cùng thống nhất đưa vấn đề Biển 

Đông vào Tuyên bố chung, điều 

này cho thấy sự thay đổi lập trường 

rất lớn của ASEAN trước những 

thách thức an ninh ngày một lớn 

trong khu vực. 

Nóng bỏng vấn đề Biển Đông 

Tại Hội nghị các Trưởng đoàn 

cho rằng, sự phức tạp của các thách 

thức an ninh phi truyền thống như 

thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, 

tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán 

người và ma túy, an ninh mạng, an 

ninh hàng hải, khủng bố… tiếp tục 

là những mối đe dọa đối với hòa 

bình, ổn định, an ninh và thịnh 

vượng của khu vực.  

Bên cạnh đó, căng thẳng tại Biển 

Đông cũng đang đặt ra những thách 

thức cho sự ổn đinh tại khu vực.  

Đại diện Lực lượng quốc phòng 

các nước ASEAN nhấn mạnh sự 

cần thiết về một môi trường hòa 

bình tại Biển Đông nhằm thúc đẩy 

hòa bình, sự ổn định, tăng trưởng 

kinh tế và thịnh vượng tại khu vực. 

Vì vậy, các bên cần phải thực hiện 

đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về 

ứng xử của các bên ở Biển Đông 

(DOC) và sớm hoàn thành việc xây 

dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển 

Đông (COC). 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại 

tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu 

trưởng Quân đội nhân dân Việt 

Nam, Trưởng đoàn Việt Nam cho 

biết tình hình an ninh, an toàn và tự 

do hàng hải, hàng không trên Biển 

Đông đang bị thách thức bởi những 

hành động không tuân thủ luật pháp 

quốc tế, đặc biệt là việc thực hiện 

Công ước Liên hợp quốc về Luật 

Biển (UNCLOS) năm 1982, trực 

tiếp tác động tiêu cực đến cuộc 

sống mưu sinh của người dân và an 

ninh của khu vực. 

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng 

cần tăng cường các hoạt động xây 

dựng lòng tin của các lực lượng 

quân...Xem tiếp trang 8 

Mới đây, hôm 13/3, Trung 

Quốc tuyên bố sẽ lập một "Trung 

tâm tòa án hàng hải quốc tế" để 

"bảo vệ chủ quyền cùng các 

quyền hàng hải" mà họ tự nhận 

là của mình. 

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối 

cao Trung Quốc Chu Cường khi 

tuyên bố điều này, đã nói thêm: 

"Chúng ta phải bảo vệ chủ quyền 

quốc gia của Trung Quốc, các 

quyền hàng hải và những lợi ích cốt 

lõi khác." 

Ai cũng biết Trung Quốc hiện có 

tranh chấp hàng hải với Nhật Bản 

tại khu vực biển Hoa Đông và với 

các nước láng giềng ASEAN tại 

biển Đông. 

Việc tự thân đòi lập một Trung 

tâm tòa án hàng hải mạo danh 

"quốc tế" để xử lý các tranh chấp 

biển đảo đúng là một trò hề không 

hơn không kém. 

Hãng tin báo chí quốc nội Ridus 

của Nga đã bình luận về sự kiện này 

trong bài báo có tên "Trung Quốc tự 

phân xử tranh chấp lãnh thổ". 

Bài báo viết: "'Trung tâm tòa án' 

100% Trung Quốc này sẽ đưa ra 

những phán quyết gì, không khó để 

dự đoán. 

Các tranh chấp về chủ quyền 

biển đảo, theo thông lệ, sẽ được Tòa 

án Quốc tế Liên hợp quốc phân xử. 

Ngoài ra, còn có Tòa án quốc tế về 

Luật Biển". 

Học giả Nga Andrey Ostrovsky, 

Phó giám đốc Viện Viễn Đông trực 

thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga 

đã vạch trần "trò hề" này của phía 

Trung Quốc: "Cần nghiêm khắc nói 

rằng, cái cơ quan tư pháp này hoàn 

toàn không phù hợp với định nghĩa 

'tòa án'. 

Khái niệm "tòa án" bao hàm 

phải có 2 bên, mỗi bên đều có 

những luận điểm riêng của mình. 

Cơ quan này được Trung Quốc 

lập ra, do quan chức Trung Quốc 

đứng đầu, và người đưa đơn kiện sẽ 

là các công dân Trung Quốc cùng 

các pháp nhân khác". 

Học giả Osrovsky nhận xét, 

"không cần phải đoán đến ba lần, ai 

cũng biết là các phán quyết của một 

'trọng tài' như thế sẽ có lợi cho ai". 

Ông cũng cho các độc giả biết 

hiện các bản đồ do Bắc Kinh công 

bố đều thể hiện "đường chín đoạn" - 

yêu sách chủ quyền mà Trung Quốc 

đưa ra trên biển Đông, vốn vô giá 

trị và đang bị Philippines kiện ra 

Tòa thường trực quốc tế The Hague 

(PCA). 

Về các phán quyết trong tương 

lai của cái gọi là "Trung tâm tòa án 

hàng hải quốc tế" mà Trung Quốc 

âm mưu lập ra, ông Ostrovsky 

khẳng định: "Các phán quyết này sẽ 

không có bất cứ hiệu lực pháp lý 

nào cả, do tính đơn phương của nó. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, 

nếu nó được trình ra các Cơ quan 

quốc tế, thì chỉ được coi đó chỉ là 

quan điểm của phía Trung Quốc mà 

thôi". 

HỌC GIẢ NGA LẬT TẨY ÂM MƢU CỦA TRUNG QUỐC VỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐẢO 
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Chiều 15/3, tại Trụ sở Bộ Quốc 

phòng, Đại tƣớng Phùng Quang 

Thanh - Bộ trƣởng Bộ Quốc 

phòng đã tiếp đoàn cấp cao Hội 

đồng An ninh Liên bang Nga do 

ông Patrushev Nikolai 

Platonovich - Thƣ ký Hội đồng 

An ninh Liên bang làm trƣởng 

đoàn nhân chuyến thăm và làm 

việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng 

Quang Thanh chào mừng ông 

Patrushev Nikolai Platonovich sang 

thăm và làm việc tại Việt Nam, 

đồng thời ghi nhận sự hợp tác ngày 

càng hiệu quả, tích cực giữa Bộ 

Quốc phòng Việt Nam với Cơ quan 

An ninh Liên bang Nga, tiêu biểu 

trong các lĩnh vực đào tạo, biên 

phòng, bảo mật và an toàn thông 

tin.  

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh 

cũng cảm ơn phía Nga trong năm 

2016 đã dành nhiều chỉ tiêu đào tạo 

dài hạn, bổ túc nâng cao trình độ 

cho các quân nhân Việt Nam tại các 

cơ sở đào tạo của Cơ quan An ninh 

Liên bang Nga. 

Thay mặt đoàn, ông Patrushev 

Nikolai Platonovich - Thư ký Hội 

đồng An ninh Liên bang Nga cám 

ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh 

đã dành thời gian tiếp đoàn và 

mong muốn trong thời gian tới, 

quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 

hai nước tiếp tục phát triển, đi vào 

chiều sâu, đạt được nhiều kết quả, 

đặc biệt trên các lĩnh vực hợp tác 

theo tinh thần Bản ghi nhớ giữa Bộ 

Quốc phòng Việt Nam và Liên bang 

Nga đã ký năm 2013. 

Trong thời gian ở thăm và làm 

việc tại Việt Nam (từ 15 đến 16/3), 

đoàn cấp cao Hội đồng An ninh 

Liên bang Nga đến chào xã giao 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao Việt Nam và làm việc 

với Bộ Công an Việt Nam nhằm 

trao đổi và triển khai các thỏa thuận 

hợp tác giữa Bộ Công an và Ban 

Thư ký Hội đồng An ninh Liên 

bang Nga./. 

VIỆT NAM-LIÊN BANG NGA HỢP TÁC VỀ BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 

Theo phòng báo chí thông tin 

của Tập đoàn dầu khí Việt Nam 

(Petrovietnam), hôm qua, ngày 14 

tháng tháng Ba năm 2016, ông 

Nguyễn Vũ Trƣờng Sơn, Tổng 

Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam và ông Igor Sechin, Chủ tịch 

Tập đoàn Dầu lửa LB Nga 

Rosneft đã đến thăm giàn khai 

thác khí tự nhiên Lan Tây và giàn 

khoan thăm dò tại Lô 06.1 ngoài 

khơi Việt Nam. 

Ông Igor Sechin và ông Nguyễn 

Vũ Trường Sơn nghe báo cáo về 

tình hình khai thác khí tự nhiên và 

condensate từ giàn Lan Tây và việc 

triển khai chương trình khoan từ khi 

bắt đầu đặt mũi khoan ngày 9 tháng 

3 vừa qua. 

Giếng khoan PLDD-1X có độ 

sâu thiết kế là 1380 m, thuộc vùng 

biển có độ sâu khoảng 162 m. Khí 

tự nhiên từ cấu tạo địa chất PLDD 

có thể được phát triển và đấu nối 

với giàn khai thác Lan Tây để đưa 

vào bờ. 

Giàn khoan Hakuryu-5 thuộc 

Công ty Khoan Nhật Bản (JDC) 

điều hành đang tiến hành công tác 

khoan. Rosneft đã thông báo về hợp 

đồng khoan với JDC tại Diễn đàn 

Kinh tế Viễn Đông năm 2015. 

Sau khi khoan PLDD, Rosneft sẽ 

khoan một giếng thăm dò nữa tại 

Lô 05-3/11 cũng thuộc Bể Nam 

Côn Sơn. Việc kết hợp khoan 2 

giếng liên tiếp nhau trong cùng một 

chương trình sẽ tạo hiệp lực cho hai 

dự án, giảm thời gian triển khai 

công việc, do vậy tăng hiệu quả của 

các dự án thăm dò của Rosneft 

ngoài khơi Việt Nam. 

Rosneft cũng dự kiến thu nổ địa 

chấn 3D băng tần rộng tại Lô 06.1 

trong năm nay nhằm tăng hiệu quả 

thu hồi và thăm dò tiềm năng tại các 

cấu tạo địa tầng sâu của Lô. 

Phát biểu tại chuyến thăm giàn 

khoan, ông Igor Sechin nói: 

"Việc triển khai các dự án ở Việt 

Nam là một trong những ưu tiên 

của chiến lược mở rộng ra quốc tế 

của Rosneft. Vận hành các dự án ở 

Việt Nam, quốc gia đang phát triển 

năng động tại khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương là một minh chứng cho 

sự hợp tác về công nghệ kỹ thuật 

cao giữa Rosneft và các đối tác 

khác như Tập đoàn Dầu khí quốc 

gia Việt Nam (Petrovietnam) và 

Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ 

(ONGC). Chúng tôi ghi nhận và 

đánh giá cao tiến độ các dự án hợp 

tác hiện tại ở Việt Nam và tiềm 

năng phát triển trong tương lai." 

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn 

đánh giá cao những nỗ lực của 

Rosneft trong việc khoan giếng 

Phong Lan Dại ở độ sâu trên nghìn 

mét, đây thực sự là thách thức về 

công nghệ và kỹ thuật. Chương 

trình tìm kiếm thăm dò với chiến 

dịch khoan lần này thể hiện quyết 

tâm của Rosneft tại vùng biển của 

Việt Nam.  Với tư cách là nhà điều 

hành lô 06.1 và nhà đầu tư ở đường 

ống Nam Côn Sơn, Rosneft là công 

ty dầu có những đóng góp lớn, quan 

trọng ở Viêt Nam. Ông Nguyễn Vũ 

Trường Sơn khẳng định sự ủng hộ 

mạnh mẽ của Petrovietnam đối với 

sự phát triển và mở rộng của 

Rosneft ở thềm lục địa Việt Nam. 

LÃNH ĐẠO ROSNEFT VÀ PETROVIETNAM THĂM GIÀN KHOAN THĂM DÕ NGOÀI KHƠI VIỆT NAM 



 

  

6     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1137, ÂT: 251.19.49.                                                                     

Báo Độc lập (Nga) dẫn kết quả 

các điều tra xã hội cho thấy, tại 

nƣớc này, cứ hai ngƣời, có một 

ngƣời muốn thay đổi việc làm, 

song không muốn phải đối mặt 

với nguy cơ mất luôn việc làm cũ. 

Hơn một nửa người lao động 

Nga (53%) cảm nhận rõ mức lương 

của họ thấp hơn so với năm 2015, 

trong khi đòi hỏi từ phía người sử 

dụng lao động ngày càng tăng. 

Trong bối cảnh đó, người lao động 

Nga đều đang cố tăng thu nhập 

bằng các việc làm thêm, trong khi 

phải nỗ lực hơn để giữ được việc 

làm hiện tại của mình. 

Điều tra cũng ghi nhận, mặc dù 

quan tâm tìm kiếm việc làm mới, 

song hầu như người lao động cũng 

không kịp, hoặc không dễ thay đổi 

công việc, bởi những vị trí khuyết 

người hiện giờ trở nên hiếm hoi. 

Khoảng 17% số người được hỏi cho 

biết rất khó để có thể tìm được việc 

làm đúng chuyên môn. 

Và chỉ có 9% số người được hỏi 

cho rằng người lao động có nhiều 

lựa chọn hơn trước khi tìm kiếm 

việc làm. Đây là kết quả điều tra 

được hãng tuyển dụng nhân sự 

Kelly vừa tiến hành trong hai tháng 

đầu năm nay. 

Kết quả điều tra cũng cho biết, 

khoảng 45% số người được hỏi nói 

rằng họ phải dành ba tháng để tìm 

được việc làm, trong khi 35% số 

khác phải mất tới nửa năm và 20% 

còn lại mất gần một năm. Các vòng 

tuyển dụng người lao động cũng trở 

nên khó khăn hơn với những đòi 

hỏi khắt khe. 

Trung bình một người lao động 

phải trải qua 5 vòng tuyển dụng 

mới có thể được nhận việc làm, còn 

đối với việc cất nhắc ứng viên vào 

các trọng trách mới, họ sẽ phải trải 

qua bảy hoặc thậm chí nhiều hơn 

các vòng thử thách, kiểm tra nghiệp 

vụ. Trong khi đó, theo một quan 

chức nhân sự, hiện nay các nhà 

tuyển dụng không vội vàng lựa 

chọn các ứng cử viên và hết sức 

cảnh giác với những lao động bị sa 

thải. 

53% số nhân viên được hỏi cho 

biết mức lương của họ giảm so với 

năm 2015. Hơn nữa, tình trạng nợ 

lương đã không còn là chuyện xa lạ. 

Bị nợ lương, nhiều gia đình Nga 

cho biết họ gặp nhiều khó khăn 

trong cuộc sống, nguồn thu không 

đủ trang trải các nhu cầu thiết yếu. 

Thống kê cho biết, tại tỉnh 

Ryazan, khoảng 44% số người được 

hỏi thừa nhận lương của họ không 

đủ sống. Người dân phải dùng tiền 

tiết kiệm, hoặc phải nhờ vả sự giúp 

đỡ của người thân, để trang trải 

cuộc sống. 

Tờ báo trên dẫn lời một quan 

chức Nga cho rằng hiện "thất 

nghiệp vẫn chưa hẳn là tình trạng 

phổ biến, cho dù 25% số người 

được hỏi cho biết bạn bè họ có 

những người đã bị mất việc làm". 

Tình trạng mất việc làm tuy chỉ 

xuất hiện ở những nhóm người nhất 

định, như người lao động chân tay, 

lao động có tay nghề thấp, và các 

nhân viên khối hưởng lương ngân 

sách, nhưng đây quả là một thực 

trạng đáng buồn ở xứ sở Bạch 

Dương. 

THỊ TRƢỜNG VIỆC LÀM TẠI NGA NGÀY CÀNG KHẮC NGHIỆT 

Trong khu vực phía Tây thủ 

đô Moskva, cảnh sát thành phố  

vừa  bắt giữ bốn thành viên một 

băng nhóm tội phạm ngƣời dân 

tộc, những kẻ bị tình nghi đã tấn 

công một ngƣời vận chuyển tiền ở 

khu phía Tây Moskva vào tháng 

2 năm 2016,  hãng tin Tass dẫn 

nguồn tin từ cơ quan báo chí  Bộ 

Nội vụ LB Nga. 

"Các nhân viên của Cục điều tra 

hình sự Bộ Nội vụ LB Nga phối 

hợp với các đồng nghiệp tại thủ đô 

Nga và nhân viên an ninh FSB, 

được sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm 

đã thực hiện một hoạt động đặc biệt 

là bắt giữ bốn thành viên một băng 

nhóm tội phạm người dân tộc có  

liên quan trong việc tổ chức và thực 

hiện một cuộc tấn công vũ trang 

vào tháng Hai năm nay ở khu vực 

phía Tây Moskva“- nguồn tin cho 

biết. 

Theo tin từ cơ quan cảnh sát, 4 

tên bị bắt trong độ tuổi từ 29 đến 

37,  một tên trong số này đang bị  

truy nã toàn liên bang vì đã gây ra 

một số vụ phạm tội trước đó. 

Trong tháng hai năm nay, bọn 

tội phạm đã dàn dựng một vụ tai 

nạn xe hơi, sau đó tấn công nạn 

nhân là một người vận chuyển tiền, 

làm người này bị thương phải nhập 

viện cấp cứu. Bọn cướp đã lấy đi 

khoảng hai triệu rúp. 

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ 

án hình sự chống lại những kẻ tấn 

công. Các nghi phạm đã bị bắt 

giam. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm 

các thành viên khác của băng nhóm 

tội phạm này và tiếp tục điều tra về 

các vụ tấn công khác có thể liên 

quan đến 4 nghi phạm nói trên. 

                  Nguồn: baonga.com 

MOSKVA: BẮT GIAM 4 TÊN TỘI PHẠM TẤN CÔNG NGƢỜI VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA BẮT GIỮ MỘT NGƢỜI 

MỸ CHỤP LÉN CĂN CỨ 

KHÔNG QUÂN 

Công dân Mỹ có tên Paul 

Brian Filmer vừa bị bắt hồi đầu 

tháng 3, gần Sân bay quân sự 

Chkalovsky tại Moscow. 

Ngày 15/3, Sputniks trích lời 

một nguồn tin từ Đặc vụ Nga cho 

biết, các cơ quan chức năng của 

nước này đã bắt giữ một công dân 

Mỹ gần căn cứ quân sự Chkalovsky 

khi người này chụp ảnh máy bay 

đặc nhiệm và quân đội tại đây. 

Nguồn tin này cho biết: "Công 

dân Mỹ có tên Paul Brian Filmer 

vừa bị bắt hồi đầu tháng 3, gần Sân 

bay quân sự Chkalovsky tại 

Moscow khi đang sử dụng máy quét 

tần số để rà tần số trung tâm điều 

hành bay và chụp ảnh máy bay đặc 

nhiệm đang được sử dụng tại sân 

bay”. 

Cũng theo nguồn tin này, rất 

nhiều đại diện nước ngoài trong đó 

có các nhà ngoại giao uy tín đã sử 

dụng các phương tiện bất hợp pháp 

để thu thập thông tin về lực lượng 

Không gian vũ trụ của Nga.  

 

CON GÁI ÖT PUTIN LỌT 

NHÓM NHỮNG NGƢỜI TRẺ 

TUỔI ẢNH HƢỞNG NHẤT 

THẾ GIỚI 

Nhật báo Anh The Guardian 

đƣa ra danh sách những ngƣời 

thuộc thế hệ Y - thế hệ sinh sau 

năm 1981 - có ảnh hƣởng nhất 

thế giới. 

Trong danh sách này có tên 

Ekaterina Tikhonova, người mà các 

phương tiện truyền thông gọi là con 

gái út của ông Vladimir Putin. 

Tuần báo Anh The Guardian đưa 

10 tên tuổi vào danh sách những 

người thuộc thế hệ 20-35 tuổi ảnh 

hưởng nhất thế giới. Trong số đó có 

5 nam giới và 5 phụ nữ, là đại diện 

các quốc gia khác nhau và lĩnh vực 

hoạt động khác nhau. 

Số lượng lớn nhất trong nhóm 

ảnh hưởng thế hệ Y do The 

Guardian nêu lên là các đại diện của 

giới kinh doanh. Trong danh sách 

có ngôi sao truyền hình Mỹ Kim 

Kardashian, tài sản năm 2015 được 

tạp chí Forbes ước tính khoảng 52,5 

triệu $ và có trang Instagram thuộc 

hàng phổ biến nhất thế giới. Trong 

danh sách này còn có hai ca sĩ là 

Lady Gaga và Beyonce. 

Trong danh sách của The 

Guardian có một phụ nữ Nga là 

Ekaterina Tikhonova. Tên của cô 

xuất hiện khoảng cuối năm 2015, 

khi các phương tiện truyền thông 

đưa tin rằng người đứng đầu Quỹ 

"Innopraktika" trực thuộc MGU là 

cô con gái út của tổng thống 

Vladimir Putin. 

 

NGA PHẢN ĐỐI TRỪNG 

PHẠT IRAN SAU VỤ PHÓNG 

THỬ TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO 

Ngày 14/3, Nga đã khẳng định 

lập trƣờng phản đối việc Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc áp 

đặt các biện pháp trừng phạt đối 

với Iran liên quan đến vụ phóng 

thử tên lửa của Tehran gần đây. 

Trao đổi với báo giới, Đại sứ 

Nga tại Liên hợp quốc Vitaly 

Churkin nhấn mạnh Iran không 

đáng và sẽ không phải đối mặt với 

các lệnh trừng phạt mới của Liên 

hợp quốc liên quan đến vụ phóng 

thủ tên lửa gần đây vì nước này 

không vi phạm nghị quyết của Liên 

hợp quốc. 

Trong khi đó, phản ứng trước sự 

việc này, giới lập pháp đảng Cộng 

hòa tại Quốc hội Mỹ đã hối thúc 

chính quyền của Tổng thống Mỹ 

Barack Obama phải có biện pháp 

trừng phạt Iran./. 

 

 NGA BẤT NGỜ RÖT QUÂN 

KHỎI SYRIA  

Động thái bất ngờ tuyên bố rút 

quân khỏi Syria của Tổng thống 

Putin đƣợc cho là bƣớc đi khôn 

ngoan, có lợi cả về đối ngoại và 

đối nội. 

Trong cuộc họp tại điện Kremlin 

với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và 

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei 

Shoigu tối 14/3, Tổng thống Nga đã 

đưa ra quyết định sẽ rút một phần 

cơ bản lực lượng quân đội Nga 

đang tham gia chiến dịch không 

kích chống IS tại Syria. 

Tổng thống Putin tuyên bố: “Tôi 

cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đối với 

Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ 

trang nói chung đã được thực hiện, 

bởi vậy tôi ra lệnh cho Bộ Quốc 

phòng, từ ngày 15/3 rút một bộ 

phận chính các nhóm quân sự ra 

khỏi Syria. Tôi đề nghị Bộ Ngoại 

giao thúc đẩy sự tham gia tích cực 

của Nga vào việc tổ chức tiến trình 

hòa bình về vấn đề Syria”. 

Theo các nhà phân tích, dù tuyên 

bố rút quân nhưng chắc chắn 

Moscow sẽ không bỏ rơi chính 

quyền Syria. Với sự trợ giúp của 

Nga thời gian qua, không quân 

Syria được cho là đã khôi phục lại 

khả năng chiến đấu của mình và có 

thể đương đầu với khủng bố cũng 

như phe đối lập. Ngoài ra, vẫn còn 

một số cố vấn quân sự Nga ở lại 

Syria giúp huấn luyện lực lượng 

quân đội nước này cũng như sửa 

chữa, bảo trì các trang thiết bị quân 

sự. Quân đội Syria có thể duy trì 

khả năng chiến đấu của mình nhờ 

vào vũ khí, đạn dược do Nga cung 

cấp.  
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...sự hoạt động trên biển, trên 

không tại khu vực Biển Đông, trên 

cơ sở chuẩn mực quốc tế và các 

cam kết khu vực, đặc biệt là 

UNCLOS 1982 và DOC. 

Đồng tình với quan điểm này, 

Trưởng đoàn Philippines, Trung 

tướng Romeo Tanalgo cho rằng một 

bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và 

Trung Quốc sẽ làm giảm rất nhiều 

nguy cơ xung đột vũ trang trên Biển 

Đông và đưa đến giải pháp giải 

quyết tranh chấp trên cơ sở những 

luật lệ, quy định được quốc tế công 

nhận.  

Trung tướng Romeo Tanalgo 

cũng cho rằng, việc các quốc gia 

ASEAN có tiếng nói chung về vấn 

đề Biển Đông là hết sức cần thiết. 

Quyết định lịch sử  

Kết thúc Hội nghị, các Trưởng 

đoàn đã ký Tuyên bố chung của 

ACDFIM-13. Bản Tuyên bố chung 

đề cập đến nhiều vấn đề an ninh của 

khu vực, trong đó có việc cần thiết 

phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả 

DOC, sớm hoàn thành xây dựng 

COC để duy trì môi trường hòa 

bình ở Biển Đông. Đây có thể được 

gọi là một quyết định lịch sử bởi nó 

đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi 

thành lập, giới quân sự của ASEAN 

đã đưa ra được lập trường chung về 

vấn đề Biển Đông.  

Đánh giá về Hội nghị này, Thiếu 

tướng Vũ Tiến Trọng - Viện 

Trưởng Viện quan hệ Quốc tế về 

Quốc phòng - Bộ Quốc phòng Việt 

Nam cho biết: “Có thể nói Hội nghị 

không chính thức Tư lệnh quốc 

phòng ASEAN lần thứ 13 đã trao 

đổi tình hình một cách rất thẳng 

thắn, đánh giá khách quan về tình 

hình an ninh khu vực đặc biệt vấn 

đề nổi lên hiện nay đó là vấn đề 

khủng bố khu vực và vấn đề an ninh 

an toàn hàng hải ở Biển Đông…

Đặc biệt Hội nghị các Tư lệnh quốc 

phòng ASEAN lần này đã ra được 

một Tuyên bố chung, nhấn mạnh 

các bên phải cam kết thực hiện 

nghiêm DOC và hướng tới COC… 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 

giới quân sự của ASEAN đã có một 

lập trường chung về vấn đề Biển 

Đông. Đây là nét mới nhất của Hội 

nghị tư lệnh quốc phòng các nước 

ASEAN…” 

Trong bối cảnh có những quốc 

gia đang bất chấp dư luận thế giới, 

tiếp tục chà đạp lên luật pháp quốc 

tế, liên tục có những hành động leo 

thang căng thẳng tại Biển Đông, 

việc Hội nghị không chính thức Tư 

lệnh lực lượng quốc phòng các 

nước ASEAN lần thứ 13 cùng nhất 

trí đưa vấn đề Biển Đông vào 

Tuyên bố chung có thể gọi là một 

sự "chuyển biến lớn" hết sức có ý 

nghĩa. Hy vọng rằng, hành động 

này của giới chức quân sự ASEAN 

sẽ góp phần đáng kể cho việc duy 

trì hòa bình, an ninh và ổn định tại 

khu vực nói riêng và trên thế giới 

nói chung./. 
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Đâu là bí quyết của 'lò' đào tạo 

ra các nhà ngoại giao Nga tài ba 

nhƣ ông Serguei Lavrov, tuần 

báo L'Express lý giải. 

Từ khi được thành lập vào năm 

1944, trong hơn 70 năm qua, 

MGIMO đã đào tạo tất cả hơn 

64.000 sinh viên. Mục tiêu ban đầu 

là để đào tạo ra một tầng lớp các 

nhà ngoại giao mới, thay thế cho 

những thế hệ đã bị thanh trừng dưới 

thời Stalin.  

Cùng năm tháng, chương trình 

của trường không chỉ giới hạn ở 

môn quan hệ quốc tế mà đã được 

mở rộng đến nhiều lĩnh vực từ kinh 

tế đến luật quốc tế hay báo chí … 

Cho đến khi Liên Xô sụp đổ, 

trường MGIMO vẫn tiếp tục là «lò 

đào tạo» ra các nhà ngoại giao của 

các nước trong vòng kềm tỏa của 

Matxcơva từ Ba Lan đến Roumani, 

từ Cu Ba đến Mông Cổ, và kể cả 

một số các chuyên gia Trung Quốc.  

Kể từ khi bức tường Berlin được 

xóa bỏ, Học viện Quốc gia về Quan 

hệ Quốc tế Matxcova đã mở rộng 

hợp tác với các viện nghiên cứu của 

tây Âu, như Học viện nghiên cứu 

Chính trị Paris-Sciences Po hay 

trường đại học Berlin … và giờ đây 

các chuyên gia xuất thân từ 

MGIMO đã có mặt tại tất cả các 

định chế đa quốc gia từ Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế đến Tổ chức Y tế Thế giới. 

Điểm mạnh của trường là 54 

ngoại ngữ khác nhau, từ tiếng Ả 

Rập đến tiếng Ba Tư, từ tiếng Phần 

Lan đến Triều Tiên, hay cả những 

hai ngoại ngữ ít được sử dụng nhất 

là tiếng Afrikaans của Nam Phi và 

Dari của Afghanistan. 

Để làm chủ một ngoại ngữ như 

vậy mỗi học viên được đào tạo đến 

10 giờ sinh ngữ một tuần và trong 

lớp học chỉ có tối đa là 7 người! 

Gần đây, nhu cầu về tiếng Ả Rập, 

tiếng Trung Quốc và Ukraine đã 

tăng rất nhanh. Một đặc điểm khác 

của trường là các sinh viên khi rời 

MGIMO có kiến thức rất thấu đáo 

về thế giới Hồi giáo. 

Bên cạnh các vấn đề trọng tâm 

đó, quá trình đào tạo của trường còn 

đòi hỏi một trình độ rất cao về lịch 

sử quan hệ quốc tế, về các vấn đề từ 

tôn giáo đến tầm mức quan trọng 

của bàn cờ năng lượng thế giới, từ 

nghệ thuật đàm phán đến nghi lễ 

ngoại giao.  
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