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Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIII, sáng 6-4, các đại biểu Quốc hội làm việc tại 

hội trường tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng 

Chính phủ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc Tờ 

trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 05/4/2016, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ 

đạo Tây Nam Bộ tổ chức trọng thể Buổi họp mặt 

mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2016 

của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đồng chí Nguyễn 

Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đến dự. 

Tiếp bà Jagjit Pavadia, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Kiểm soát ma túy quốc tế của Liên hợp quốc, chiều 

5/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mặc dù 

nguồn lực còn hạn hẹp song Chính phủ Việt Nam luôn 

dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng, chống ma túy 

và đạt một số kết quả tốt. 

Trong khuôn khổ làm việc của Quốc hội. Sáng 

ngày 5/4, với 89,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã 

thông qua Luật Báo chí sửa đổi. Luật Báo chí sửa đổi 

có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 với 6 chương và 61 điều. 

Sáng 5/4, tại Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt 

Nam, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng 

Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng BQP, 

Trưởng Ban Chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động 

GGHB Liên hợp quốc đã trao Quyết định và giao nhiệm 

vụ cho 5 cán bộ lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên 

hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Xu-đăng. 

“Thảo luận về lồng ghép giới trong các dự án giao 

thông nông thôn” là chủ đề Hội thảo được tổ chức tại 

Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Nâng cao năng 

lực về giới cho các dự án giao thông nông thôn, diễn ra 

từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2016 do Bộ Giao thông  

Vận tải tổ chức. 

Ngày 05/4/2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý 

Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 

Công an tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu của Ủy ban 

kiểm soát ma túy Liên Hợp Quốc (INCB) do bà Jagjit 

Pavadia, Phó Chủ tịch INCB, nguyên là Cao ủy về ma 

túy của Ấn Độ làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm 

và làm việc tại Việt Nam.  

Tp HCM: Sáng ngày 5/4, Chủ tịch UBND 

TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở, 

ngành liên quan đã có buổi làm việc với đoàn công tác 

của Ngân hàng Thế giới về các dự án của WB tại 

TPHCM. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều 5/4, đồng chí Nguyễn Thị 

Thu Hường - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh đã có buổi làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện ủy Tương Dương về cơ chế phối 

hợp với các huyện, thành, thị ủy có tổ chức đảng trực 

thuộc Đảng ủy Khối.  

Tp Hà Nội: Ngày 05/4, Phó Chủ tịch UBND TP 

Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 

1952/UBND-CT yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND 

các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý hoạt động 

bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tp Hải Phòng: Sáng 5/4, UBND thành phố làm 

việc với Cục Hải quan Hải Phòng về tình hình thu ngân 

sách quý I năm 2016 triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 

quý II. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn 

chủ trì buổi làm việc.  

Tỉnh Bắc Ninh: Chiều 5/4, Đoàn lãnh đạo tỉnh do 

đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với 

Huyện ủy Quế Võ nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế - chính trị. 

Tỉnh Quảng Ngãi: Chiều 05/4, UBND tỉnh đã tổ 

chức họp báo để cung cấp cho báo chí những thông tin 

quan trọng về tình hình kinh tế- xã hội Quý I, nhiệm vụ 

trọng tâm Quý II năm 2016. Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Lê Quang Thích chủ trì họp báo. 

Tỉnh Thanh Hóa: Chiều 05/4/2016, UBND tỉnh 

đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NN 

&PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng 

đoàn về công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vụ 

Đông Xuân 2015 – 2016 và vụ Hè Thu 2016. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 5/4, BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, 

cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 và Dự thảo Nghị 

quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn 

mới (NTM) giai đoạn 2016-2020. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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CƠ CẤU THƢỜNG VỤ QUỐC HỘI TỪ NGÀY 5/4/2016 

Sáng 5/4/2016, Quốc hội công 

bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó 

Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội. 

 Theo kết quả được Ban kiểm 

phiếu công bố, đồng chí Đỗ Bá Tỵ, 

Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc 

phòng, Tổng Tham mưu trưởng 

QĐND Việt Nam được bầu làm 

Phó Chủ tịch Quốc hội với 459/484 

đại biểu có mặt đồng ý, chiếm tỷ lệ 

92,91%. 

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Chủ 

nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân 

sách của Quốc hội được bầu làm 

Phó Chủ tịch Quốc hội với 433/484 

đại biểu có mặt đồng ý, chiếm tỷ lệ 

87,65%. 

Như vậy, Quốc hội khóa XIII 

hiện có 4 Phó Chủ tịch, gồm: Đồng 

chi Tòng Thị Phóng, đồng chí Uông 

Chu Lưu, đồng chí Đỗ Bá Tỵ và 

đồng chí Phùng Quốc Hiển. 

Vào chiều cùng ngày, Trưởng 

ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí 

công bố kết quả bỏ phiếu kín bầu 

Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ 

nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, 

Tổng kiểm toán Nhà nước. 

Theo đó, tổng số đại biểu có mặt 

là 485/494 đại biểu. Kết quả trúng 

cử từ cao đến thấp như sau: 

Ông Hà Ngọc Chiến trúng cử 

chức danh Chủ tịch hội đồng dân 

tộc với 474 phiếu đồng ý (96%). 

Thượng tướng Võ Trọng Việt 

làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng 

và an ninh với 458 phiếu đồng ý 

(92%). 

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân 

sách với số phiếu đồng ý 447 

(90%). 

Bà Lê Thị Nga được bầu Chủ 

nhiệm Ủy ban Tư pháp với số 414 

đại biểu tán thành (83%). 

Bà Nguyễn Thúy Anh được giới 

thiệu bầu Chủ nhiệm Ủy ban Các 

vấn đề xã hội với 334 phiếu đồng ý 

(67%), hơn 30% không tán thành. 

Và bà Nguyễn Thanh Hải được 

296 đại biểu đồng ý bầu Chủ nhiệm 

Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh 

thiếu niên và nhi đồng (chiếm 

59%), hơn 38% đại biểu không 

đồng ý. 

Kết quả bầu Tổng kiểm toán đối 

với ông Hồ Đức Phớc có 417 phiếu 

đồng ý (84%) và không đồng ý 68 

phiếu (13%). 

Như vậy, ông Hồ Đức Phớc và 

các ông bà nói trên đã trúng cử vào 

nhiệm vụ mới. 

Quốc hội sau đó thông qua Nghị 

quyết bầu các chức danh trên với 

92% thông qua. 

Thƣa Thủ tƣớng, Thủ tƣớng 

đã tham gia 6 khóa Trung ƣơng, 

4 khóa Bộ Chính trị, 2 nhiệm kỳ 

là Phó thủ tƣớng thƣờng trực và 

10 năm đảm nhiệm trọng trách 

ngƣời đứng đầu Chính phủ. Ngày 

6/4/2016, theo chƣơng trình làm 

việc của Quốc hội, đồng chí sẽ 

thôi làm nhiệm vụ Thủ tƣớng 

Chính phủ. Xin Thủ tƣớng cho 

biết những cảm nghĩ của mình? 

Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng: 
Tôi rất thanh thản. Sau gần 55 năm 

chiến đấu, công tác, được Đảng, 

Nhà nước cho nghỉ chính sách, 

được trở về sống với đời thường, 

được thường xuyên quây quần với 

gia đình con cháu và được sống 

trong một đất nước hòa bình, thống 

nhất, độc lập, đang trên đà hội nhập, 

phát triển và sánh vai với bạn bè 

trên thế giới. Tôi cảm thấy hạnh 

phúc. 

Tôi chân thành cảm ơn những 

tình cảm cũng như sự ủng hộ, giúp 

đỡ quý báu của đồng chí, đồng bào 

và bạn bè quốc tế. 

Tôi luôn biết ơn sự hy sinh to 

lớn của đồng chí, đồng bào chúng ta 

để đất nước mình có được ngày 

hôm nay. 

Thưa Thủ tướng, xin Thủ tướng 

cho biết khi rời khỏi chính trường, 

những điều gì mà Thủ tướng cảm 

thấy còn trăn trở, day dứt nhất? 

Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng: 

Hơn nửa thế kỷ qua, tôi luôn hết 

lòng, hết sức - kể cả bằng máu 

xương, tính mạng của mình - để 

phấn đấu hoàn thành chức trách 

nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và 

nhân dân giao phó. Chỉ tiếc là trong 

khả năng có hạn, tôi đã không làm 

được nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa 

cho dân, cho nước. 

Những hạn chế, yếu kém, khuyết 

điểm mà Đảng, Nhà nước và nhân 

dân ta chỉ ra có phần trách nhiệm 

của tôi trong thực hiện các nhiệm 

vụ được giao, nhất là trách nhiệm 

chính trị trên cương vị người đứng 

đầu Chính phủ - cơ quan hành 

chính nhà nước cao nhất, thực hiện 

quyền hành pháp. Đây cũng chính 

là những trăn trở, day dứt nhất của 

tôi. 

Xin Thủ tướng cho biết Thủ 

tướng có mong muốn gì với những 

người kế nhiệm? 

Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng: 
Tôi chỉ có một mong muốn là 

Đảng, Nhà nước ta thật sự vững 

mạnh, đoàn kết, trong sáng, gắn bó 

máu thịt với nhân dân; đổi mới 

mạnh mẽ, vượt qua những nhận 

thức, phương thức không còn phù 

hợp, tất cả vì lợi ích của quốc gia 

dân tộc; ...Xem tiếp trang 8 

THỦ TƢỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG: “TÔI RẤT THANH THẢN” 
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Thực hiện kế hoạch hoạt động 

Ban cán sự Đoàn tại LB Nga năm 

2016 hƣớng tới kỷ niệm những 

ngày lễ lớn của dân tộc, đƣợc sự 

đồng ý của Đảng ủy, Đại sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga, Ban cán sự 

Đoàn triển khai kế hoạch tổ chức: 

“ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH 

VIÊN VIỆT NAM TẠI 

MATXCƠVA - HÈ 2016"  

- Thời gian: Từ 24/04/2016 đến 

03/05/2016 (dự kiến Lễ khai mạc sẽ 

diễn ra vào 13h00 ngày 24/04/2016, 

Lễ bế mạc vào 14h00 ngày 

03/05/2016). 

- Địa điểm: Sân bóng Meteor 

"Метеор", ул. Генерала 

Ермолова, вл. 1. 

Các bộ môn thi đấu tại Đại hội: 

- Bóng đá mini (7 VĐV): gồm 2 

nội dung nam và nữ; 

- Điền kinh: Chạy tiếp sức với 3 

nội dung đồng đội: đồng đội nam 

(05 VĐV), đồng đội nữ (05 VĐV) 

và đồng đội nam - nữ (3 VĐV nam 

+ 2VĐV nữ); 

- Kéo co: gồm 3 nội dung đồng 

đội: đồng đội nam (10 VĐV), đồng 

đội nữ (10 VĐV) và đồng đội nam - 

nữ (5 VĐV nam + 5VĐV nữ). 

Với khẩu hiệu "TRUNG THỰC 

- ĐOÀN KẾT - MẠNH MẼ - TRÍ 

TUỆ", BTC Đại hội thể thao mong 

muốn các bạn trẻ Việt Nam tại 

Mátxcơva và các vùng lân cận được 

sống trong một không khí sôi động, 

đầy ý nghĩa của tuổi trẻ, đồng thời 

tăng cường rèn luyện sức khỏe, tình 

đoàn kết để tạo cho mình một cuộc 

sống đẹp, sống có ích và phục vụ 

đất nước. 

Mọi thông tin về Đại hội thể 

thao Hè 2016 sẽ được thông báo 

thường xuyên qua các phương tiện 

truyền thông hoặc qua hòm thư: 

daihoithethaomoscow@gmail.com 

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

"CẶP ĐÔI HOÀN HẢO" - SÂN CHƠI BỔ ÍCH ĐƢỢC SV VN TẠI LB NGA HƢỞNG ỨNG NHIỆT TÌNH 

Hƣởng ứng Tháng Thanh niên 

Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 85 

năm Ngày thành lập Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. 

Ngày 3/4, trong khi Moscow chìm 

trong những đợt gió lạnh đầu 

xuân, thì hội trƣờng 

INTERCLUB (trƣờng RUDN) lại 

nóng hơn bao giờ hết bởi sự bùng 

cháy của Đêm chung kết cuộc thi 

“Cặp đôi Hoàn hảo 2016”.  

Đây là cuộc thi được tổ chức bởi 

các Chi đoàn thuộc Cụm 1 tại 

Moscow (bao gồm các trường Đại 

học ―Hữu nghị các dân 

tộc‖ (RUDN), Nghiên cứu Công 

nghệ (MISIS), Sư phạm Quốc gia 

Moscow, Học viện Quan hệ Quốc 

tế (MGIMO) và khu Ngoại giao 

Đoàn), bắt đầu từ trung tuần tháng 

3. Sau vòng sơ khảo đầy cạnh tranh, 

ban tổ chức Cuộc thi đã chọn ra 

được 10 cặp đôi xuất sắc nhất để 

bước vào vòng Chung kết. 

Với mục đích tạo sân chơi lành 

mạnh cho các bạn sinh viên giao 

lưu học hỏi, thể hiện tài năng, Cuộc 

thi Cặp đôi hoàn hảo 2016 đã thu 

hút được sự tham gia của đông đảo 

các bạn sinh viên đến từ các thành 

phố trên khắp Liên bang Nga. Bước 

vào chung kết gồm có 8 cặp đôi từ 

các trường Đại học tại Moscow, và 

đặc biệt hơn là 2 cặp đôi đến từ 

thành phố Volgograd. 

Đêm chung kết trở nên gay cấn 

với sự tranh tài của các cặp đôi 

trong 3 phần thi: Trang phục tự 

chọn và truyền thống, Phần thi Tài 

năng và phần trả lời câu hỏi vấn 

đáp. Với sự đầu tư về đạo cụ, chuẩn 

bị kỹ lưỡng về dàn dựng, các cặp 

đôi khiến khán giả đi từ bất ngờ này 

đến bất ngờ khác. Các tiết mục của 

các cặp đôi đã khiến ban giám khảo 

―đau đầu‖ bởi sự ngang tài ngang 

sức về tài năng và thể hiện. 

Kết quả chung cuộc, cặp đôi 

Thanh Tùng và Anastasya đến từ 

thành phố Volgograd đã đạt giải cao 

nhất – giải Cặp đôi hoàn hảo 2016. 

Hai giải nhì thuộc về cặp đôi Lan 

Hương – Ngọc Ánh đến từ Đại học 

Sư phạm Quốc gia Moscow và Hiếu 

Ken – Ánh Xu đến từ MAI – 

RUDN; giải ba thuộc về cặp đôi 

Xuân Khởi – Olga đến từ Đại học 

Sư phạm Quốc gia Moscow. Ngoài 

ra, còn trao các giải khác như: Giải 

trang phục đẹp; Giải Tài năng; Giải 

Thân thiện; Giải Thông thái; Giải 

Độc đáo… cho các cặp đôi. 

Cuộc thi Cặp đôi Hoàn hảo 2016 

đã để lại cho các bạn sinh viên 

những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ, mở 

ra một sân chơi cho sinh viên Việt 

Nam trên khắp Liên bang Nga được 

giao lưu, học hỏi. Và quan trọng 

hơn, qua cuộc thi, các bạn sinh viên 

có cơ hội thể hiện tài năng và sáng 

tạo./. 
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SÔI NỔI GIẢI BÓNG ĐÁ CỤM CHI ĐOÀN 4 MỞ RỘNG TẠI MÁTXCƠVA 

Hƣởng ứng 85 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS HCM, 

cụm Chi đoàn 4 (các chi đoàn, 

liên chi đoàn các trƣờng Đại học 

khu vực miền Nam Moscow gồm 

Viện tiếng Nga Puskin, Hóa tinh 

vi Mendeleev, Đại học Y, Đại học 

tổng hợp Dầu Khí Gubkin, Đại 

học Sƣ phạm, Đại học Misis 

(trƣờng Thép), Đại học kĩ thuật 

Quốc gia Bauman) đã phối hợp tổ 

chức giao lƣu bóng đá với 6 đội 

bóng: Gubkin, Puskin+Hóa tinh 

vi, Liên quân Y, Sƣ phạm, Misis 

và Bauman. 

Sáu đội chia thành hai bảng A -

B. Bảng A với Bauman, Liên quân 

Pushkin - Hoá tinh vi, Sư phạm. 

Bảng B với Gubkin, Misis, Liên 

quân y. Các đội thi đấu vòng tròn 

tính điểm, chọn 2 đội nhất 2 bảng 

và 2 đội xếp thứ nhì tương ứng lần 

lượt bước vào cuộc so tài căng 

thẳng ở trận chung kết và tranh giải 

ba. 

Đều là những đội mạnh, từng thi 

đấu và giành giải cao ở các kì Đại 

hội Thể dục – Thể thao toàn 

Moscow, họ đã mang đến những 

pha bóng kịch tính, những màn lội 

ngược dòng ngoạn mục trong sự cổ 

vũ rất hăng say của các cổ động 

viên. Viện tiếng Nga Pushkin, Dầu 

Khí Gubkin là những trường có lực 

lượng cổ động viên hùng hậu nhất. 

Cả sân bóng như vỡ òa trong sung 

sướng khi đội mình ghi bàn thắng. 

Kết thúc bảng A, Bauman xuất 

sắc vượt qua Sư Phạm, Pushkin – 

Hóa tinh vi với tỉ số 2 – 0 cả hai 

trận, trở thành đội nhất bảng A. 

Pushkin – Hóa tinh vi, nhì bảng A, 

lọt vào vòng sau, tranh giải 3 khi 

thắng Sư Phạm 2-1. Ở bảng B, 

Misis thắng Gubkin, Liên quân Y 

với kết quả 2-1 ở cả hai trận đấu trở 

thành đội nhất bảng. Gubkin nhì 

bảng B khi thắng Liên quân Y 3-0 

và giành quyền đi tiếp vòng sau, 

gặp Pushkin – Hóa tinh vi. 

Cuối cùng, trận chung kết, 

Bauman cầm hòa Misis 2-2 nhưng 

không thể giữ vững được ở loạt đá 

penati. Đội Misis chiến thắng và trở 

thành nhà vô địch của mùa giải năm 

nay. Đội Bauman nhận giải nhì. 

Trận tranh giải ba, Gubkin nhận 

giải ba khi thắng Pushkin–Hóa tinh 

vi với tỉ số 4-1. Danh hiệu ―Vua 

phá lưới‖ thuộc về cầu thủ đội 

Gubkin Hoàng Đình Quế với 6 bàn. 

Hƣớng tới kỉ niệm ngày giải 

phóng miền Nam thống nhất đất 

nƣớc 30/4 và ngày quốc tế lao 

đông 1/5, BCH Thành đoàn 

Volgograd tổ chức giải bóng đá 

nam mùa xuân “VOLGA CUP 

2016”. Lễ khai mạc giải đấu đã 

diễn ra vào ngày 02/04/2016 tại 

sân bóng Alpha, nằm dƣới chân 

đồi Mamaev. 

Mùa giải năm nay với sự góp 

mặt của 6 đội bóng là các bạn sinh 

viên của các trường Đại học trong 

khu vực và con em cộng đồng 

người Việt tại Volgograd, hy vọng 

những trận cầu sôi động sẽ đem lại 

cho người xem những bữa tiệc bóng 

đá thú vị. 

Giải nằm trong chương trình 

hoạt động thường niên của Thành 

Đoàn Volgograd, nhằm tạo môi 

trường giao lưu thể thao, nâng cao 

sức khỏe, đời sống tinh thần cũng 

như tạo ra sự gắn kết trong cộng 

đồng sinh viên nói riêng và cộng 

đồng người Việt nói chung tại thành 

phố Volgograd. 

 GIẢI BÓNG NAM VOLGA CUP 2016. 

Nằm trong chuỗi hoạt động 

thƣờng niên của Đoàn cơ sở 

thành phố Xanh Petecbua tổ 

chức, vào ngày chủ nhật  

(03.04.2016) đã diễn ra trận tranh 

giải ba, chung kết và bế mạc Giải 

bóng đá mùa đông SPB 2016. 

Giải bóng đá mùa đông SPB là 

một sân chơi thể thao bổ ích, lành 

mạnh, nơi gắn kết tinh thần thể thao 

nồng nhiệt, bùng cháy hết mình trên 

sân cỏ của đông đảo các đoàn viên, 

thanh niên, sinh viên người Việt 

sinh sống, học tập và làm việc tại 

Xanh Petecbua, được tổ chức 

thường niên bởi Đoàn cơ sở và Hội 

LHS Xanh Petecbua. 

Năm nay giải bóng khởi tranh 

vào ngày 14.02.2016, tại sân vận 

động mini Восходящая Звезда, với 

sự quy tụ của 10 đội bóng: Bách 

khoa, LETI, ITMO, Hải quân Pie, 

Hải quân Pushkin, Hàng Hải, Lâm 

Nghiệp, ĐH Mỏ, Thanh niên SPB, 

FC 13. Trải qua 22 trận đấu vô cùng 

căng go và quyết liệt, Bách Khoa và 

Hải quân Pie ...Xem tiếp trang 8 

CHUNG KẾT VÀ BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ XANHPETECBUA 2016 
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“Khi mới sang Nga, chúng tôi 

đƣợc các bà mẹ Nga chăm sóc 

chu đáo nhƣ con. Mỗi lần đi mua 

hàng, các bà đẩy chúng tôi lên 

phía trƣớc, khỏi phải xếp hàng. 

Các bà bắt ăn đồ tƣơi, không cho 

ăn đồ hộp vì sợ chúng tôi chƣa 

quen bụng…”. 

Anh Hải, cựu Thượng úy hải 

quân từng làm nhiệm vụ ở biển đảo 

Trường Sa năm nào, nhớ lại những 

kỷ niệm ngày mới sang Nga theo 

diện hợp tác lao động năm 1988. 

Các cựu chiến binh của lữ đoàn 

144 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu 

như anh Châu, Ngát, Năng, Hà, 

Hưng… và cựu chiến binh khác 

như Túc, Lý, Hải, Dung, Sử, Hào, 

Quang cùng bạn bè của họ mới đây 

đã có cuộc hội ngộ xúc động tại 

Mátxcơva. 

Cứ đến ngày 31/3 hàng năm, dù 

ở đâu, làm gì họ cũng nhớ về 

Mátxcơva hội ngộ, ôn lại quãng 

thời gian cùng đi bộ đội, rồi sau đó 

sang Nga tham gia hợp tác lao động 

theo Hiệp định Hợp tác Lao động 

giữa Việt Nam - Liên Xô cũ ký kết 

năm 1980. 

28 năm trôi qua, từ bỡ ngỡ với 

nước Nga xa lạ rồi tới những khó 

khăn vất vả bươn chải kiếm sống, 

họ đã chèo chống để ổn định cuộc 

sống tại Nga. Nay mỗi anh đều có 

hậu phương vững chắc và các con 

của họ cũng khôn lớn trưởng thành. 

Có nhiều cháu đã vào học tại các 

trường đại học danh tiếng của Nga 

như MGU, MGIMO, 

PLÊKHANOV… 

Những câu chuyện cũ được nhắc 

lại xen lẫn những bài ca của người 

lính năm nào. Tất cả tạo nên một kỷ 

niệm khó phai. 

Cuộc hội ngộ trên đất Nga của 

các cựu chiến binh Việt đã để lại ấn 

tượng đẹp trong lòng mỗi người. 

Một thời gian khổ qua đi, nhưng 

chưa phải là đã hết. Bởi bức tranh 

về khủng hoảng kinh tế Nga hãy 

còn đó. Các anh chị còn phải chèo 

chống vất vả cùng với người dân 

Nga. Mong sao ―Cuộc đời vẫn đẹp 

sao‖ như ―Hát mãi khúc quân hành‖ 

của người lính. 

CUỘC HỘI NGỘ CỦA CÁC CỰU CHIẾN BINH VIỆT Ở NGA 

Theo đòi hỏi của IAEA, nhân 

sự của nhà máy điện hạt nhân 

mới phải đƣợc bố trí đầy đủ ít 

nhất một năm trƣớc khi nó bắt 

đầu hoạt động. Đồng thời, cán bộ 

trình độ đại học trong biên chế 

của nhà máy ít nhất phải chiếm 

50%. Lãnh đạo ngành công 

nghiệp hạt nhân Nga đảm bảo 

rằng,  liên quan đến nhà máy 

điện hạt nhân mà "Rosatom" sẽ 

xây dựng ở Việt Nam, các yêu cầu 

này chắc chắn sẽ đƣợc đáp ứng. 

Các trường đại học hàng đầu của 

Nga đang tham gia đào tạo cán bộ 

tương lai của nhà máy điện hạt nhân 

Việt Nam. Tại trường Đại học Liên 

bang Viễn Đông đang có hai khóa 

sinh viên Việt Nam theo học, trong 

năm nay sẽ nhận thêm 60 người 

nữa. Trường đại học điện Moskva 

cũng đang đào tạo sinh viên Việt 

Nam. Nhưng trọng tâm đào tạo 

chính là Đại học tổng hợp nghiên 

cứu hạt nhân quốc gia. 

Trường này có hai chi nhánh. 

Tại Moskva là Trường đại học 

MIFI, hiện nay có 48 sinh viên Việt 

Nam đang học năm thứ nhất và năm 

thứ hai. Nhà trường tổ chức cho họ 

nhóm đặc biệt chỉ gồm sinh viên 

Việt Nam. Các bài giảng được tiến 

hành theo thực tế là họ mới chỉ học 

tiếng Nga một năm trước khi vào 

đại học. Nhóm thứ hai gồm 149 

sinh viên Việt Nam năm thứ ba, thứ 

tư và thứ năm đang học tại Obninsk 

ở ngoại ô Moskva. Các sinh viên 

này học trong các nhóm nghiên cứu 

quốc tế. 

Sinh viên Việt Nam năm thứ 4 

và thứ 5 được tổ chức những khóa 

đi thực tập đặc biệt. Họ không phải 

đi thực tập tại các nhà máy điện hạt 

nhân của Nga như sinh viên Nga, 

mà đến những nơi có lò phản ứng 

tương tự như lò sẽ được lắp đặt tại 

nhà máy điện hạt nhân Việt Nam. 

Năm ngoái, nhóm đầu tiên gồm 28 

người đã thực tập tại nhà máy điện 

hạt nhân Novovoronezh, tháng Chín 

năm nay nhóm thứ hai sẽ lên 

đường. Trong những ngày này, 20 

sinh viên Việt Nam đang thực tập 

tại nhà máy điện hạt nhân Rostov. 

Họ đến đó không phải như những 

quan sát viên, mà được giao thi 

hành một số trách nhiệm cụ thể tại 

nhà máy, ví dụ như kiểm tra siêu 

âm các khớp hàn của lò phản ứng 

hạt nhân. 

Năm 2017, nhóm sinh viên hạt 

nhân Việt Nam đầu tiên sẽ tốt 

nghiệp. Sinh viên năm thứ nhất 

hôm nay sẽ nhận được bằng tốt 

nghiệp vào năm 2021. Sau khi tốt 

nghiệp, các nhân viên nhà máy điện 

hạt nhân tương lai phải đi lao động 

thực tế 2-3 năm. Hoặc tại các nhà 

máy điện hạt nhân của Nga, hoặc ở 

trung tâm đào tạo, mà Rosatom sẽ 

xây dựng ở Việt Nam. Những người 

qua thực tập sẽ nhận cấp giấy phép 

để làm việc tại các nhà máy điện hạt 

nhân. 

NGA TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT CHO CÁC CHUYÊN GIA HẠT NHÂN TƢƠNG LAI CỦA VIỆT NAM 
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Những tháng đầu năm 2016, 

tình hình an ninh, trật tự trị an 

trong cộng đồng Việt Nam tại LB 

Nga tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Các vụ việc kiện cáo do mâu 

thuẫn nội bộ, tranh chấp cá nhân 

ngày càng tăng. Việc hành hung, 

trấn cƣớp, tống tiền, xù nợ liên 

tục xảy ra tại các khu vực làm ăn 

và nơi sinh sống của bà con.  

Trong giai đoạn khó khăn này, 

bà con hơn bao giờ hết cần tăng 

cường đoàn kết, nâng cao tinh thần 

cảnh giác, tự có những biện pháp tự 

bảo vệ bản thân cũng như gia đình 

và người thân. 

ĐSQ sẽ phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan thực thi pháp luật của 

bạn quyết liệt ngăn chặn các vụ tội 

phạm, bắt giữ và trục xuất bất kỳ 

phần tử nào có hành vi xâm hại lợi 

ích cộng đồng. Mặt khác, Đại sứ 

quán kêu gọi bà con kiên quyết đấu 

tranh với các hiện tượng tiếp tay, 

chỉ điểm, mạnh dạn cung cấp thông 

tin, trình báo sự việc tới ĐSQ khi có 

dấu hiệu nghi vấn hoặc khi xảy ra 

các sự vụ phức tạp trong nội bộ 

cộng đồng. Đại sứ quán sẽ bảo đảm 

an toàn tuyệt đối cho người cung 

cấp thông tin. 

Trường hợp bị trấn cướp hay gặp 

vấn đề nguy hiểm đến tính mạng và 

tài sản, cần gọi ngay số điện thoại 

đường dây nóng: 

- Cảnh sát 02 (từ điện thoại di 

động: 112); 

- Số điện thoại cứu hộ: 01;  

- Số điện thoại cấp cứu y tế: 03; 

Cơ quan khẩn cấp của Mát-xcơ-

va: +7 (495) 937-99-11. 

Trường hợp cần trình báo thông 

tin về tình hình an ninh cộng đồng, 

xin liên hệ: 

1. Phòng Lãnh sự, hotline +7903 

6821617; 

2. Thường trực Cộng đồng, tel. 

+79035006635;  

3. Hoặc gửi đơn thư trực tiếp tới 

ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Nguyễn Thanh Sơn để được xem 

xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo.  

Xin lưu ý, mọi đơn thư kiện cáo, 

khiếu nại và các sự vụ của công dân 

cần ĐSQ hỗ trợ giải quyết không 

gửi đến bất kỳ địa chỉ nào khác 

ngoài Phòng Lãnh sự và Ban Công 

tác Cộng đồng của Đại sứ quán. 

THÔNG BÁO CỦA BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA 

Thế giới trong một năm vừa 

qua đã trải qua nhiều sự kiện: từ 

cuộc khủng hoảng tại Ukraina, 

vấn đề về nhà nƣớc Hồi giáo tự 

xƣng IS, đến các vụ khủng bố ở 

Châu Âu... đã làm ảnh hƣởng rất 

lớn đến kinh tế và tình hình an 

ninh chính trị trong khu vực. 

 Về Kinh tế: tiền rúp mất giá, 

không ổn định, nhu cầu mua bán 

hàng ít đi, nhiều mặt hàng tiêu dùng 

cũng như dịch vụ tăng giá, lương 

của người dân chưa được cải thiện 

kịp thời, thậm chí nếu có tăng một 

chút thì vật giá còn tăng nhanh hơn 

gấp nhiều lần, do đó mà sức mua 

kém đi nhiều... Thu nhập đã kém thì 

bây giờ sự tích lũy lại càng kém 

hơn hay có thể nói là không có. 

Về An ninh trật tự: Tình hình an 

ninh không được tốt vì các lực 

lượng khủng bố đe dọa đặt bom, 

mìn ở nhưng khu vực tập trung 

đông người, làm người dân lo lắng, 

hoang mang, xáo trộn cuộc sống 

hiện tại và cộng việc làm ăn hàng 

ngày. 

Chính vì lẽ đó, việc siết chặt 

quản lý nhân khẩu là vấn đề quan 

tâm hàng đầu của các cấp chính 

quyền. Ví dụ như những biện pháp 

thông báo về việc ai là người cho 

thuê nhà, ai là người thuê nhà, nhà 

nào ở đông người, hoặc là ai là 

người lạ v.v… việc theo dõi kiểm 

tra nhân khẩu bây giờ không còn 

khó khăn vì sự phát triển công nghệ 

cao, hệ thống camera khắp nơi, chỉ 

cần một cái I-Pad, I-Phone, Laptop 

mini… cơ quan hành pháp đều có 

thể kiểm tra dễ dàng về bạn, lịch sử 

di trú và tình trạng pháp lý của bạn. 

Cộng đồng người Việt Nam 

chúng ta ở Nga không đông (chỉ 

dừng ở con số trên dưới 100.000 

người) so với những cộng đồng 

nguời nước ngoài khác (hàng triệu 

nguời), không có tầm ảnh hưởng to 

lớn đến văn hóa, chính trị, kinh tế, 

xã hội, thường sống theo nhóm, và 

ít giao lưu với xã hội bên ngoài, chủ 

yếu là làm ăn kinh tế, hiền lành thế 

nhưng chúng ta không vì thế mà 

không bị ảnh hưởng bởi chính sách 

ngoại kiều, di trú chung của chính 

quyền sở tại. Sẽ có những đợt kiểm 

tra liên ngành của sở ngoại kiều, 

của công an về kinh tế, về chống 

ma tuý, chống tội phạm có tổ chức, 

chống khủng bố, tội phạm trấn lột, 

cướp giật... 

Để có được cuộc sống ổn định 

hơn, mỗi người hãy lo lắng, tôn 

trọng chính bản thân mình trước 

nhất, hãy khắt khe, nghiêm túc với 

mình và hãy nguyên tắc hơn. Hãy 

chuyển đổi, hợp pháp hoá càng 

nhanh càng tốt, đừng để trở thành 

CON TIN (заложник) của chính 

mình, của hệ thống chính sách hiện 

tại.  

  

TÌNH HÌNH KHỦNG BỐ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ HIỆN TẠI ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH DI TRÚ CỦA 

CỘNG ĐỒNG NGƢỜI VIỆT TẠI NGA NHƢ THẾ NÀO? 
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TIN LIÊN BANG NGA 

THỦ ĐÔ NGA SẮP CÓ SÂN 

CHƠI LỚN NHẤT THẾ GIỚI 

CHO MÔN THỂ THAO ĐIỆN 

TỬ 

Công ty ESforce có kế hoạch 

xây dựng một sân vận động đặc biệt 

dành để tiến hành cuộc thi thể thao 

điện tử với diện tích 5.000 mét 

vuông ở Matxcơva. Công trình mới 

sẽ là lớn nhất thế giới, - như đại 

diện công ty cho biết. 

Sân vận động dự kiến xây dựng 

dành cho những cuộc giao đấu điện 

tử sẽ có tên gọi là Arena Moscow 

và được đầu tư khoảng 5 triệu USD, 

— như RBC thông báo. 

Tại Arena Moscow sẽ có thể tổ 

chức những cuộc đấu game trực 

tuyến, thực hiện hàng loạt hoạt 

động giải trí tầm cỡ và cuộc gặp 

cho những người hâm mộ. Sự xuất 

hiện một dự án như vậy gắn với đà 

tăng trưởng trên thị trường thể thao 

điện tử, trong đó khối lượng năm 

2015 đạt 612 triệu USD, còn đến 

năm 2019 có thể đạt 1,9 tỷ USD. 

Trong danh sách các môn giao đấu 

phổ biến dành cho cuộc thi tài trong 

thế giới thể thao điện tử bao gồm 

các trò chơi như League of 

Legends, World of Tanks, DotA 2, 

CS: GO, Hearthtone, SC2. 

Chủ đầu tư xây dựng cơ sở cho 

thể thao điện tử độc đáo ở Moskva 

là Holding USM thuộc sở hữu của 

doanh nhân Nga Alisher Usmanov. 

 

KẺ GIẾT PHI CÔNG SU-24 

NGA KHÔNG BỊ ANKARA 

KẾT TỘI 

Sputnik ngày 5-4 dẫn lời luật 

sƣ của Celik, ông Murat 

Ustundag cho biết, mặc dù kẻ ủng 

hộ dân tộc chủ nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ 

Alparslan Celik đã bị chính 

quyền nƣớc này bắt giữ và thẩm 

vấn, nhƣng hắn lại không bị buộc 

tội giết chết phi công Su-24 Nga. 

Đáng chú ý là, vào ngày 3-4, 

hãng thông tấn Dogan đưa tin rằng 

Celik nhận tội giết chết viên phi 

công Nga trước tòa. 

Theo vị luật sư này, Nga không 

thể yêu cầu dẫn độ Celik vì anh ta 

là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, và 

phiên toà phải do chính quyền nước 

này điều hành. 

Celik đã bị bắt ở Izmir với 13 

người khác trong một nhà hàng do 

sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Anh ta 

cũng được cho là đang bị bị nghi 

ngờ biển thủ quỹ dùng để viện trợ 

cho người Turks ở Syria, phân phối 

tiền giả, và giúp tổ chức vượt ngục. 

 

NGA LẬP VỆ BINH QUỐC 

GIA ĐỐI PHÓ KHỦNG BỐ 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin hôm nay ra lệnh thiết lập 

lực lƣợng Vệ binh Quốc gia trực 

thuộc Bộ Nội vụ để đối phó với 

chủ nghĩa khủng bố và các tổ 

chức tội phạm. 

"Chúng tôi quyết định thiết lập 

một cơ chế điều hành liên bang mới 

trong Bộ Nội vụ có tên gọi Vệ binh 

Quốc gia", RT dẫn lời Tổng thống 

Nga Vladimir Putin nói. 

Theo ông Putin, Vệ binh Quốc 

gia "sẽ đối phó với chủ nghĩa khủng 

bố, tổ chức tội phạm với sự phối 

hợp chặt chẽ cùng Bộ Nội vụ. Họ 

cũng thực hiện các chức năng của 

cảnh sát chống bạo động, đặc nhiệm 

SWAT...". 

Vệ binh Quốc gia sẽ hình thành 

dựa trên binh sĩ hiện tại của Bộ Nội 

vụ Nga. 

Thông báo thiết lập Vệ binh 

Quốc gia được đưa ra trong cuộc 

gặp giữa Tổng thống Putin với Bộ 

trưởng Nội vụ Viktor Kolokoltsev, 

người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát 

Ma túy Liên bang Viktor Ivanov và 

chỉ huy binh sĩ Bộ Nội vụ Viktor 

Zolotov. 

Tin đồn về việc thiết lập Vệ binh 

Quốc gia xuất hiện lần đầu vào năm 

2012. Khi đó, tin đồn bị văn phòng 

thủ tướng bác bỏ, cho rằng chúng 

"hoàn toàn sai sự thật". 

 

NGA ĐIỀU TRA VỀ CÁC CÁ 

NHÂN BỊ TÌNH NGHI TRONG 

"HỒ SƠ PANAMA" 

Viện Công tố Liên bang Nga 

ngày 5/4 cho biết cơ quan này sẽ 

kiểm tra thông tin đƣợc công bố 

trên các phƣơng tiện truyền 

thông trong nƣớc và nƣớc ngoài, 

về các cá nhân và thể nhân Nga 

đƣợc cho là sở hữu các công ty và 

tài khoản ở nƣớc ngoài trong vụ 

rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama." 

Theo cơ quan trên, mục đích 

chính của việc kiểm tra là xác định 

xem liệu hành động của các công 

dân LB Nga được đề cập trong các 

tài liệu này có phù hợp với các quy 

định của luật pháp Nga, luật pháp 

quốc tế cũng như nghĩa vụ của 

Moskva với cộng đồng quốc tế 

trong việc phòng chống tham nhũng 

và hợp pháp hóa tiền phi pháp, hay 

không. 

Trước đó, tối 3/4, hàng loạt hãng 

truyền thông hàng đầu thế giới đã 

công bố các kết quả phân tích 11,5 

triệu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của 

công ty luật Mossack Fonseca ở 

Panama, mà báo Đức Süddeutsche 

Zeitung (Nam Đức) nhận được cách 

đây hơn một năm từ một nguồn 

giấu tên. 

Theo các hồ sơ này Mossack 

Fonseca đã giúp hàng loạt khách 

hàng trên thế giới trốn thuế và rửa 

tiền. 
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...là 2 đội bóng có lối chơi tấn 

công đẹp mắt đã xuất sắc vượt qua 

các đối thủ khác để đối đầu nhau ở 

1 trận Chung kết siêu kinh điển 

chưa từng có. 

Các cầu thủ của cả 2 đội đã 

không làm người hâm mộ thất vọng 

khi đã thi đấu hết mình, cống hiến 1 

trận đấu vô cùng kịch tính, rượt 

đuổi tỉ số từng phút. Ngay từ những 

trận đầu khi bước vào giải đấu, Hải 

quân Pie đã luôn thể hiện khát khao 

ghi tên mình lên chiếc cúp vô địch 

khi lần lượt hạ gục từng đối thủ với 

tỉ số cách biệt. Và ở trận Chung kết, 

quyết tâm của họ càng thể hiện rõ 

trước một Bách Khoa đã 6 lần vô 

địch liên tiếp. Thời khắc HQ Pie 

vượt lên dẫn trước với tỉ số 4-3 khi 

mà thời gian trận đấu vẻn vẹn còn 

vài phút khiến người hâm mộ đã òa 

lên trong niềm vui chào đón một 

nhà tân đương kim vô địch. Tuy 

nhiên bằng bản lĩnh của một nhà 

đương kinh vô địch với nhiều ngôi 

sao sáng giá, Bách Khoa liên tiếp 

làm mảnh lưới của Hải Quân Pie 

rung lên thêm 4 lần nữa, ấn định tỉ 

số 7-4 để tiếp tục giữ vững danh 

hiệu tượng đài bóng đá thành Xanh 

với 7 năm liên tiếp giành ngôi quán 

quân. Hải quân Pie đành chấp nhận 

với chiếc huy chương màu bạc tiếp 

tục hứa hẹn cho một mùa giải mới. 

Trước đó là trận tranh 3-4 cũng 

cực kỳ hấp dẫn giữa 2 đội ITMO và 

Lâm Nghiệp. Với chiến thắng tuyệt 

đối 3-0 ITMO xứng đáng là chủ 

nhân của Huy chương đồng năm 

nay. 

Sau trận Chung kết diễn ra lễ Bế 

mạc, trao cúp và huy chương cho 3 

đội bóng thi đấu xuất sắc nhất mùa 

giải, cùng các danh hiệu cá nhân: 

vua phá lưới – cầu thủ Nguyễn 

Hoàng Chung (đội tuyển Thanh 

niên SPB) và thủ môn xuất sắc nhất 

– Lê Văn Nhật (đội tuyển Hải quân 

Pie).  

Giải bóng đá mùa đông SPB 

2016 sau gần 2 tháng tranh tài đã 

kết thúc thành công tốt đẹp. Đây 

không chỉ là một sân chơi thể thao 

mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu cho 

các bạn sinh viên. Là nơi thể hiện 

khát khao, đam mê, cống hiến của 

mình, là nơi cảm xúc buồn vui lăn 

dài theo trái bóng. Mùa giải đã qua, 

rồi tất thảy lại quay về với sách vở, 

bài học, nhưng kỷ niệm cho tuổi trẻ 

của chúng ta vẫn còn đây - Tinh 

thần thể thao kết nối tình bạn. 

CHUNG KẾT VÀ BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ...Tiếp theo trang 4 

...giữ vững hòa bình và bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ, biển đảo quốc gia; bảo 

đảm dân chủ, tự do, pháp quyền; 

thực hiện nhất quán, hiệu quả mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh và phát triển 

nhanh - bền vững, hội nhập thành 

công và tiến cùng thời đại. 

Làm được những điều này là 

hồng phúc của đất nước ta, dân tộc 

ta. Tôi đặt niềm tin vào những 

người kế nhiệm. 

Xin trân trọng cảm ơn Thủ 

tướng! 

THỦ TƢỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG: ...Tiếp theo trang 2 

Một sự thay đổi lớn trong 

trong cơ cấu hệ thống thực thi 

pháp luật của Nga: Cục kiểm soát 

ma tuý Liên bang  (FSKN) và 

Cục quản lý di trú liên bang 

(FMS) sẽ sáp nhập và trực thuộc 

Bộ nội vụ LB Nga. 

Quyết định này đã được Tổng 

thống Putin công bố trong cuộc họp 

vào ngày hôm nay với Bộ trưởng 

Nội vụ Viktor Kolokoltsev, người 

đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Ma 

túy Liên bang Viktor Ivanov, Chỉ 

huy trưởng binh sĩ Bộ Nội vụ 

Viktor Zolotov và Phó Cục trưởng 

Cục quản lý di trú (FMS) Ekaterina 

Egorova. 

Cục kiểm soát ma tuý Liên bang 

(FSKN) được thành lập và hoạt 

động như một cơ quan độc lập vào 

năm 2003, trên cơ sở Uỷ ban Nhà 

nước về chống buôn bán bất hợp 

pháp các chất ma túy tách ra từ cơ 

cấu Bộ Nội vụ. FMS cũng trở thành 

một đơn vị độc lập vào năm 2004, 

khi tách ra từ Bộ Nội vụ. Cả hai cơ 

quan FSKN và FMS hiện nay trực 

thuộc dưới quyền của Chính phủ 

Nga. 

Khả năng giải thể cơ quan kiểm 

soát ma túy LB và FMS đã được 

thảo luận tại cuộc họp ngày 31 

Tháng 3 của Hội đồng an ninh quốc 

gia Nga. Vài ngày trước, Thư ký 

Hội đồng An ninh quốc gia Nga, 

ông Nikolai Patrushev gián tiếp xác 

nhận rằng FMS sẽ được giải thể, 

không còn là một cơ quan độc lập 

và sẽ sáp nhập vào Bộ Nội vụ Nga.  

Vào hôm trước cuộc họp của 

Hội đồng An ninh Quốc gia, tờ báo 

"Vedomosti" trích dẫn nguồn tin 

giấu tên cho biết trong trường hợp 

giải thể FMS, chức năng kiểm soát 

di trú sẽ được chuyển giao cho cơ 

quan an ninh (FSB) hoặc Bộ nội vụ 

(MVD), chức năng quản lý dân sự  

về lao động di cư cũng như các 

chương trình tái định cư kiều bào sẽ 

được chuyển sang Bộ Lao động và 

Cơ quan Liên bang về vấn đề dân 

tộc. 

FMS SẼ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ LB NGA 


