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Chiều 26/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp 

mặt thân mật các đại biểu trí thức hoạt động trong 

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam nhân 

dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa 

học kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-

2020). 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 26/5, 

dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Thị Kim Ngân, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội 

trường nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm 

tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội về 

dự án Luật phí, lệ phí; thảo luận về một số nội dung 

còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán nhà 

nước (sửa đổi). 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại 

Thái Lan từ ngày 24-26/5, theo lời mời của Phó Thủ 

tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tanasak 

Patimapragorn để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 3 

giữa Chính phủ hai nước, ngày 25/5, Phó Thủ tướng, 

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội 

đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan. 

Sáng 25/5 tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, 

Thủ tướng Narendra Modi đã tiếp Đại tướng Phùng 

Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam 

thăm Ấn Độ từ ngày 25-26/5. 

Từ ngày 22 đến 25/5, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ 

Hồng Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm và 

tham gia họp tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại 

giao lần thứ 8 với Ai Cập tại thủ đô Cairo. 

Sáng 26/5, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị trực 

tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2015. Hội nghị tổ chức tại điểm cầu 

chính trụ sở Bộ GTVT, Hà Nội và 3 điểm cầu trực tuyến 

tại Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và 

Thành phố Đà Nẵng. 

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp 

Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền 

thống Công an nhân dân Việt Nam; 10 năm Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại tướng Trần Đại 

Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, 

Trưởng Ban Tổ chức quốc gia chủ trì. 

Tp Hồ Chí Minh: Ngày 25/5, Chủ tịch UBND 

TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp xã giao Đoàn Doanh 

nghiệp các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) 

do ông Sultan Ali Rashed Ahmad Lootah, Tổng Giám 

đốc Quỹ đầu tư Vault Investment, làm trưởng đoàn đến 

tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP. 

Tp Hà Nội:  Tại kỳ họp bất thường của HĐND 

TP Hà Nội sáng này 25/5, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, 

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP được 

bầu làm Chủ tịch HĐND TP. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Đình Sơn đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh 

nghe báo cáo kết quả thu ngân sách thời gian qua và 

nhiệm vụ, giải pháp tăng thu trong thời gian tới. Cùng 

dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều 25/5, UBND tỉnh có cuộc 

làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty 

TNHH 1TV thủy lợi Nam về tiến độ thực hiện dự án 

Cống Nam Đàn và hệ thống kênh dẫn. Đồng chí Đinh 

Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm 

việc. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 26/5, Sở Giao thông Vận tải 

thành phố Đà Nẵng và Ban liên lạc cựu cán bộ chiến sĩ 

Giao vận Quảng Đà phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 

năm thành lập Ban Giao vận Quảng Đà (5/1965 – 

5/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân. 

Tỉnh Quảng Ninh: Ngày 26/5, đồng chí Nguyễn 

Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì phiên thường kỳ tháng 5 – 2015. Cùng dự có 

các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành và 14 địa phương dự họp qua hệ 

thống truyền hình trực tuyến. 

 Tỉnh Thanh Hóa: Tối 25/5, trong không khí thi 

đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã long 

trọng tổ chức Chương trình Giao lưu và tôn vinh các 

điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014. 

 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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BỘ CHÍNH TRỊ RA CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƢỜI VIỆT NAM Ở NƢỚC NGOÀI 

Trân trọng giới thiệu Chỉ thị 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX 

về công tác đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài trong tình 

hình mới: 

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW, ngày 

26/3/2004 của Bộ Chính trị (sau đây 

gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác 

đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều 

kết quả quan trọng. 

Đã góp phần tích cực vào việc 

tăng cường và phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, 

động viên người Việt Nam ở nước 

ngoài nâng cao ý thức tự hào dân 

tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê 

hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ 

lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, 

hội nhập vào nước sở tại. 

Đến nay, một bộ phận lớn bà 

con đã có địa vị pháp lý, ổn định 

cuộc sống, hội nhập vào xã hội nơi 

họ đang sống và làm việc. Tiếng 

Việt được sử dụng là ngôn ngữ 

chính của cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài song hành cùng 

tiếng nói của nước sở tại. 

Bản sắc văn hóa, truyền thống 

dân tộc Việt Nam được bảo tồn và 

truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. 

Vai trò của cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài ngày càng nâng 

cao, thực sự là một bộ phận không 

thể tách rời của cộng đồng dân tộc 

Việt Nam, là cầu nối quan hệ hữu 

nghị giữa nước ta với các nước sở 

tại; đồng thời góp phần tích cực xây 

dựng quê hương, đất nước. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị 

quyết 36 thời gian qua còn một số 

hạn chế, bất cập. Việc ban hành và 

thực hiện một số cơ chế, chính sách 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

người Việt Nam ở nước ngoài bảo 

tồn, phát huy bản sắc, truyền thống 

văn hóa của dân tộc và góp phần 

xây dựng đất nước còn chậm, chưa 

đồng bộ, kết quả còn hạn chế. 

Một bộ phận người Việt Nam ở 

nước ngoài chưa có địa vị pháp lý 

ổn định. Một số bà con vẫn còn giữ 

thái độ định kiến, mặc cảm; một số 

ít người còn có tư tưởng, hành động 

không phù hợp với lợi ích dân tộc. 

Những hạn chế, bất cập trên, chủ 

yếu là do một số cơ quan Trung 

ương và địa phương nhận thức chưa 

thật sự đầy đủ, sâu sắc, thống nhất 

về công tác đối với người Việt Nam 

ở nước ngoài; các cơ quan trực tiếp 

làm công tác đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài phối hợp chưa 

chặt chẽ, còn chồng chéo chức 

năng, nhiệm vụ; bộ máy tổ chức, 

cán bộ và kinh phí cho công tác này 

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trong quá trình nước ta hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng, cộng 

đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

sẽ tiếp tục gia tăng cả về số lượng 

và địa bàn cư trú, có cuộc sống 

ngày càng ổn định, có tiềm lực về 

tri thức và kinh tế, có vị trí và ảnh 

hưởng trong xã hội nước sở tại. 

Tình hình quốc tế, trong nước và 

những yêu cầu của sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời 

gian tới đòi hỏi công tác đối với 

người Việt Nam ở nước ngoài cần 

được tăng cường, hỗ trợ cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài tiếp 

tục phát triển vững mạnh, nâng cao 

uy tín, tham gia tích cực vào việc 

tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 

tác giữa Việt Nam với các nước sở 

tại; góp phần tích cực vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Để phát huy kết quả đã đạt được, 

khắc phục những hạn chế, bất cập, 

Bộ Chính trị yêu cầu cấp uỷ, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn 

thể nhân dân các cấp cần tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả những chủ 

trương, phương hướng công tác đối 

với người Việt Nam ở nước ngoài 

đã nêu trong Nghị quyết 36; đồng 

thời, tập trung thực hiện thật tốt 

những nội dung trọng tâm sau : 

1- Công tác đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài cần tiếp tục thể 

hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền 

thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ 

sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc 

và lòng yều nước, niềm tự hào dân 

tộc và mục tiêu chung của mọi 

người Việt Nam là xây dựng một 

nước Việt Nam hòa bình, độc lập, 

thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm 

cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. 

Đề cao tinh thần dân tộc, truyền 

thống nhân nghĩa, khoan dung...; 

xây dựng tinh thần cởi mở, tôn 

trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, 

cùng hướng tới tương lai; xóa bỏ 

mặc cảm, định kiến; chấp nhận 

những điểm khác nhau không trái 

với lợi ích chung của dân tộc; mọi 

người Việt Nam, không phân biệt 

dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất 

thân, địa vị xã hội, lý do ra nước 

ngoài, mong muốn góp phần thực 

hiện mục tiêu trên đều được tập hợp 

trong khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc. 

2- Người Việt Nam ở nước 

ngoài là bộ phận không tách rời và 

là một nguồn lực của cộng đồng dân 

tộc Việt Nam. Tăng cường hơn nữa 

sự gắn bó của người Việt Nam ở 

nước ngoài với đất nước. Mọi người 

Việt Nam ở nước ngoài đều được 

khuyến khích, tạo điều kiện trở về 

thăm quê hương, đầu tư sản xuất 

kinh doanh, góp phần vào công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam. 

Tiếp tục quan tâm, sớm có giải 

pháp phù hợp để giải quyết các vấn 

đề còn ...(Xem tiếp trang 8) 
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Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang nhấn mạnh, sau khi Hiệp 

định Thương mại tự do (FTA) 

giữa Việt Nam và Liên minh Kinh 

tế Á-Âu ký kết, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần nỗ lực để nâng kim 

ngạch thương mại hai chiều giữa 

Việt Nam-Liên bang Nga lên 

khoảng 20 tỷ USD vào năm 2020. 

Tại buổi làm việc với Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

các Hiệp hội và các doanh nghiệp 

Việt Nam về đầu tư vào thị trường 

Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh 

chiều 24/5, Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang cho biết Việt Nam và Nga 

có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp 

trên nhiều lĩnh vực như chính trị, 

văn hóa, an ninh, quốc phòng… 

Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, 

thương mại còn chưa tương xứng 

với tiềm năng, trao đổi thương mại 

giữa hai bên còn thấp. 

Hiện tại mục tiêu giữa hai nước 

là đạt 10 tỷ USD kim ngạch thương 

mại hai chiều vào năm 2020. Sau 

khi ký kết FTA giữa Việt Nam và 

Liên minh Kinh tế Á-Âu, nhiều rào 

cản sẽ được tháo gỡ, các ngành 

cùng các doanh nghiệp cần phải đề 

ra mục tiêu tăng gấp đôi về kim 

ngạch thương mại. 

Về việc thành lập Khu công 

nghiệp nhẹ của doanh nghiệp Việt 

Nam tại Nga, Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang đề nghị cần phải chọn lựa 

địa điểm có hạ tầng tương đối thuận 

lợi cho việc đầu tư. 

Trước mắt, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần ngồi lại để bàn việc 

thành lập công ty cổ phần quản lý 

khu công nghiệp này (phía Nga nắm 

giữ 51% cổ phần); đồng thời kêu 

gọi các doanh nghiệp trong nước 

tham gia đầu tư tại đây. 

Bên cạnh đó, khi đi vào hoạt 

động, phải ưu tiên lao động người 

Việt Nam tại chỗ, cùng với đó là 

chăm lo chỗ ăn, ở và các chế độ an 

sinh xã hội cho người lao động Việt 

Nam. 

Đánh giá cao các doanh nghiệp 

Việt Nam chủ động qua Nga để tìm 

thị trường đầu tư, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang cho rằng, các 

ngành may mặc, đồ gỗ, nhựa, thủy 

sản, chế biến các loại thực phẩm… 

là thế mạnh của các doanh nghiệp 

Việt Nam và sẽ có nhiều triển vọng 

khi đầu tư sang thị trường Nga. 

Do đó, cần xây dựng các nhà 

máy chất lượng, sản xuất ra các mặt 

hàng có chất lượng tốt để cung ứng 

ra thị trường. Thị trường tiêu thụ sẽ 

hướng vào các nước Liên minh 

Kinh tế Á-Âu, trước mắt là thị 

trường Nga. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Bắc 

Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) đã giới thiệu về thị trường 

đầu tư tại Nga, về dự án Khu công 

nghiệp nhẹ của Việt Nam tại tỉnh 

Moskva. 

Dự án này nhằm mục đích tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp 

Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 

công nghiệp nhẹ đầu tư vào thị 

trường Nga, góp phần gia tăng sản 

xuất hàng tiêu dùng cho thị trường, 

phù hợp với chiến lược phát triển 

sản xuất hàng hóa nội địa của Chính 

phủ Nga; đồng thời góp phần quan 

trọng giải quyết vấn đề lao động 

người Việt Nam tại Nga. 

Khu công nghiệp dự kiến được 

đầu tư với diện tích khoảng từ 100-

120ha, sẽ tập trung cung ứng các 

dịch vụ hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ 

thương mại và phân phối sản phẩm, 

dịch vụ pháp lý, dịch vụ hậu cần 

(logistic), hỗ trợ người lao động. 

Theo ông Trần Bắc Hà, hiện phía 

Nga đã đề xuất 5 địa điểm tại tỉnh 

Moskva để Việt Nam lựa chọn đầu 

tư. Dự kiến vào tháng Chín năm 

nay, khu công nghiệp sẽ bắt đầu 

được triển khai. 

Hiện có 19 doanh nghiệp đang 

hoạt động tại Nga đã đăng ký tham 

gia sản xuất trong khu công nghiệp 

này, với số lượng lao động đăng ký 

khoảng 3.600 người, diện tích nhà 

xưởng khoảng 39.000m2. Các do-

anh nghiệp này sẽ triển khai nhà 

máy sản xuất hàng may mặc, giày 

da, đồ gỗ, dệt và bao bì. 

Theo BIDV, đầu tư của Việt 

Nam sang Nga trong vài năm gần 

đây tăng nhanh, từ khoảng 100 triệu 

USD năm 2008 lên gần 2,5 tỷ USD 

với 19 dự án năm nay. Nga hiện là 

nước đứng thứ ba trong đầu tư của 

Việt Nam ra nước ngoài. 

Tuy vậy, ngoại trừ các dự án của 

công ty liên doanh dầu khí Rusvi-

etpetro có số vốn lớn, các dự án đầu 

tư vào Nga thường có quy mô nhỏ, 

chủ yếu là các lĩnh vực dệt may, vật 

liệu xây dựng, chế biến thực phẩm. 

Năm 2014, kim ngạch thương 

mại hai chiều Việt Nam-Liên bang 

Nga đạt 2,6 tỷ USD./. 

VIỆT NAM ĐƢỢC ĐỀ XUẤT 5 ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ KHU CÔNG NGHIỆP NHẸ TẠI NGA 
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Triển lãm Du lịch quốc tế châu 

Á - Thái Bình Dƣơng lần thứ 19 

(―Pacific International Tourism 

Expo‖ – PITE 2015) đã diễn ra từ 

ngày 21 - 23/05/2015, tại đảo 

Rusky, tp. Vladivostok. Triển lãm 

nhằm quảng bá tiềm năng du lịch 

đến các đối tƣợng chuyên nghiệp 

và công chúng rộng rãi, cũng nhƣ 

tìm kiếm đối tác mới tại tỉnh 

Primorye, từ các địa phƣơng 

khác của Nga và các nƣớc châu Á 

– TBD. Đay là chƣơng trình triển 

lãm du lịch hằng năm của Nga để 

quảng bá du lịch vùng Viễn Đông. 

Triển lãm PITE-2015 đã thu hút 

268 đơn vị đến từ 20 quốc gia và 

vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Malaysia, 

Indonesia, Singapore, Guam … 

cùng nhiều tỉnh thành trên khắp 

nước Nga tham gia triển lãm. Một 

số nước có cử đoàn văn nghệ sang 

kết hợp biểu diễn trong suốt quá 

trình triển lãm. Tất cả các quầy giới 

thiệu du lịch và các sản phẩm du 

lịch đều được bài trí công phu và 

bắt mắt.  

Việt Nam có một quầy trưng bày 

do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại 

Vladivostok, phối hợp với công ty 

“Nhật Minh” và một công ty của 

Nga tổ chức. Bên cạnh việc trưng 

bày tài liệu và hiện vật giới thiệu 

danh lam thắng cảnh và các khu 

nghỉ dưỡng của Việt Nam, TLSQ 

cũng đã kết hợp giới thiệu ẩm thực 

Nem và cà phê Việt Nam, thu hút 

sự quan tâm nhiệt tình của khách 

thăm quan triển lãm.  

Đặc biệt, trong khuôn khổ của 

triển lãm, Tổng lãnh sự quán đã chủ 

động đề nghị chính quyền tỉnh 

Primorye phối hợp tổ chức thành 

công hội thảo về hợp tác du lịch 

giữa Việt Nam và tỉnh Primorye. 

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã 

tập trung quảng bá tiềm năng và thế 

mạnh du lịch của Việt Nam và tỉnh 

Primorye; triển vọng thu hút dòng 

du khách hai chiều giữa hai bên 

(thực tế hiện nay chỉ có dòng du 

khách một chiều từ Viễn Đông đến 

Việt Nam, chủ yếu là đến Nha 

Trang và các điểm du lịch khác ở 

phía Nam nước ta); tạo điều kiện 

thuận lợi để sớm có thể khởi đầu 

các chuyến bay thẳng giữa Việt 

Nam và Vladivostok. Tham gia hội 

thảo có các đại diện chính quyền 

tỉnh Primorye, thành phố 

Vladivostok và đại diện các công ty 

du lịch Nga đang hoạt động tại Viễn 

Đông và tại Việt Nam. Các ý kiến 

của phía bạn đều rất quan tâm đến 

du lịch Việt Nam; rất mong mỏi 

sớm nhận được thông tin về việc 

Vietjetair chính thức khai thác 

chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và 

Vladivostok.  

TRIỂN LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ CHÂU Á—THÁI BÌNH DƢƠNG LẦN THỨ 19 TẠI VLADIVOSTOK 

Ngày chủ nhật 24/05/2015 vừa 

rồi, nhân dịp ngày lễ văn hóa 

Slavian, một cuộc thi ca nhạc quy 

mô toàn vùng Viễn Đông đã đƣợc 

tổ chức tại quảng trƣờng thành 

phố Vladivostok. 

Tuy chỉ diễn ra trong vòng 1 

ngày, cuộc thi đồng ca – hợp xướng 

mang tên “Biển hát” này đã thu hút 

nhiều đoàn ca nhạc đến từ thành 

phố Vladivostok và các khu vực lân 

cận. Đặc biệt khán giả chào đón rất 

nồng nhiệt đoàn ca đến từ Việt Nam 

– đoàn sinh viên trường ĐH Hàng 

hải Quốc gia Nga Nhevelskoy. 

Để có được phần thi tốt, Chi 

đoàn thanh niên trường đã phối hợp 

với đại diện Tổng lãnh sự quán lên 

kế hoạch tập dợt cho các bạn sinh 

viên từ gần một tháng trước đó. 

Công tác sắp xếp đội hình, đồng 

phục, và đặc biệt học thuộc lời bài 

hát – luyện thanh được mọi người 

ra sức chuẩn bị. Bài hát được lựa 

chọn lần này là một nhạc phẩm của 

nhạc sĩ Trọng Đài mang tên “Thành 

phố miền Viễn Đông” sáng tác dành 

tặng riêng cho thành phố cảng 

Vladivostok. 

Dưới cái nắng ấm áp mùa hè tại 

quảng trường lớn, các bạn sinh viên 

hàng hải Việt Nam đã biểu diễn rất 

xuất sắc phần thi của mình, để lại 

ấn tượng tốt cho ban giám khảo và 

trong lòng người nghe. Kết thúc 

cuộc thi, đoàn ca sinh viên Việt 

Nam được Ban tổ chức trao tặng 

bằng khen cùng những tràng vỗ tay 

của khán giả với lời mời tham dự 

những kì lễ hội sắp tới. 

CUỘC THI CA NHẠC ―BIỂN HÁT‖ TẠI VLADIVOSTOK 
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―Trẻ em hôm nay, thế giới 

ngày mai‖ – trẻ em là những 

mầm xanh, chủ nhân tƣơng lai 

của Đất nƣớc, các em luôn đƣợc 

ông bà, cha mẹ mình dành trọn 

tình yêu thƣơng, sự quan tâm ân 

cần và tạo điều kiện học hành, vui 

chơi tốt nhất. Vào những ngày 

cuối tháng năm, mỗi gia đình đều 

cố gắng chuẩn bị dành tặng 

những điều tốt đẹp nhất cho 

những ngƣời con, ngƣời cháu của 

mình nhân ngày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6. 

Thêm một ngày Tết 1/6 nữa sắp 

đến trên xứ sở Bạch Dương, đối với 

các cháu thiếu nhi là thế hệ thứ hai, 

thứ ba được sinh ra và lớn lên tại 

LB Nga đều háo hức và mong chờ 

được đón nhận sự kiện này. 

Với mong muốn được mang đến 

cho các cháu thiếu nhi một ngày 

nhiều niềm vui và ý nghĩa, và bằng 

tình thương và trách nhiệm của 

mình, Chi hội phụ nữ TTTM 

Mátxcơva lên chương trình tổ chức 

“Ngày Tết thiếu nhi 1-6” tại 

Mátxcơva. 

- Buổi lễ được tổ chức vào hồi: 

15 giờ, thứ bảy, ngày 30/05/2015; 

- Địa điểm: Nhà hàng Kowloon, 

thuộc TTTM Mátxcơva; 

- Địa chỉ: Тихорецкий бульвар, 

дом.1 (Метро Люблино). 

Ban tổ chức kính mời các bậc 

phụ huynh cùng các cháu thiếu nhi 

từ độ tuổi 1-12 tuổi của Chi hội phụ 

nữ TTTM Mátxcơva, các HĐH, các 

Hội đoàn..tại Mátxcơva đến tham 

gia buổi lễ, để các cháu có cơ hội 

vui chơi, ca hát cùng nhau nhân một 

ngày Tết thiếu nhi nhiều ý nghĩa. 

Cũng trong buổi này, BTC kính 

mời các hội viên tham gia giao lưu 

cùng các cháu. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

- Bà Phạm Thị Oanh – Chủ tịch 

Chi hội. Số điện thoại: 

8925.012.5658 

- Bà Phạm Thị Ngà – phó chủ 

tịch Chi hội. Số điện thoại: 

8906.761.8989 

- Bà Ngô Thị Bích Thủy – phó 

chủ tịch chi hội. Số điện thoại: 

8968.519.2969 

- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa – UV 

Chi hội. Số điện thoại: 

8926.828.5678. 

CHI HỘI PHỤ NỮ TTTM MÁTXCƠVA: THÔNG BÁO MỜI DỰ ―NGÀY TẾT THIẾU NHI 1-6‖ 

“Một miếng khi đói bằng một 

gói khi no‖ 

Khi đói, rét, khó khăn, cơ hàn, 

hoạn nạn mới thấy câu nói trên của 

các cụ xưa  kia không sai chút nào. 

Những ai may mắn sống trong hạnh 

phúc, trong vòng tay yêu thương, 

mái ấm gia đình, có cơm ăn áo mặc 

được học hành tử tế, có chốn đi về 

thì hãy quý trọng những thứ mà 

mình đang có. Còn những ai kém 

may mắn, bất hạnh họ phải sống 

trong cảnh nghèo khó, thiếu cha, 

thiếu mẹ, mang bệnh tật nguyền rất 

cần những tấm lòng bao dung, nhân 

ái, chia sẻ và động viên. 

Kể từ khi thành lập trường mầm 

non Thần Đồng Á-Âu. Chúng tôi 

trong BGH trường, lần đầu tiên 

tham gia chuyến từ thiện cùng TT 

ATC, phật giáo Thảo Đường và một 

số cá nhân có tấm lòng hảo tâm “lá 

lành đùm lá rách”. 

Chuyến đi tuy xa nhưng trong 

đoàn trẻ em, người lớn ai cũng cảm 

thấy ấm lòng vì đã được chia sẻ 

chút vật chất, tinh thần, tấm lòng 

bao dung, tình yêu thương vô bờ 

giữa con người với con người. 

Không phân biệt dân tộc, màu da, 

tôn giáo, các cháu mồ côi cha mẹ 

nhưng rất ngộ nghĩnh đáng yêu, 

đáng thương vì trăm cháu là trăm 

hoàn cảnh khác nhau hội tụ về sống 

chung một mái nhà Tình Thương 

(theo như bà giám đốc trại chia sẻ). 

Được bàn tay chăm sóc của cô 

giáo, bảo mẫu, đầu bếp đều là 

những người cha, người mẹ không 

cùng huyết thống nhưng nhất mực 

thương yêu các cháu.  

Các bé học rất giỏi,có một số 

quyển vở để trên bàn nét chữ rất 

đẹp chấm toàn điểm 5 (tối đa bằng 

điểm 10 của Việt Nam). 

Phòng học đơn sơ hơi cũ kỹ 

nhưng  bé nào cũng rất khéo tay tự 

cắt dán trang trí cho lớp học thêm 

nổi bật. 

Lúc đầu mới gặp đoàn người 

nước ngoài đến thăm các cháu còn 

nhút nhát, sợ sệt. Nhưng khi hòa 

cùng tiếng hát trong một bài ca thì 

các cháu mạnh dạn hơn, cộng thêm 

vui chơi có thưởng đã làm cho tinh 

thần các cháu phấn chấn hòa đồng 

một cách nhanh chóng. 

Khi ra về đã để lại nhiều ấn 

tượng tốt đẹp cho Ban Giám Đốc và 

các cháu. Tuy mãn nguyện vì 

chuyến đi rất thành công nhưng 

cũng không khỏi chạnh lòng, 

thương cho hoàn cảnh của mỗi 

cháu! 

TTMN THẦN ĐỒNG Á-ÂU: TẤM LÒNG NHÂN ÁI 

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 
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ODESSA - MẢNH ĐẤT ẤM TÌNH NGƢỜI 

Odessa không còn là nơi xa lạ, 

nơi đây ấm áp tình ngƣời, nơi cho 

chị và các con khởi đầu một cuộc 

sống mới… 

Sáng nay như thường lệ, chị Mai 

cùng với một số bà con người Việt 

ở làng Strariskogo ra chợ từ rất sớm 

để bán hàng. Từ vùng Donbass 

chuyển về Odessa chưa lâu, chị mới 

chỉ bán chung trong một quầy hàng 

ở chợ Cây số 7 với một người bạn, 

mặt hàng chủ yếu là áo khoác… dù 

vậy, lòng chị vẫn nhen lên những hi 

vọng về một khởi đầu mới nơi 

mảnh đất ấm áp tình người này… 

Chồng lâm bệnh nặng rồi qua 

đời đúng vào thời gian chiến sự nổ 

ra ở Donbass và các tỉnh miển Đông 

Ucraina. Đã có lúc chị Mai như sụp 

đổ hoàn toàn: Bao năm nay, người 

chồng là trụ cột chính của gia đình, 

anh bươn trải buôn bán, chị chủ yếu 

chỉ ở nhà chăm sóc con cái, cuộc 

sống vốn đang rất êm đềm. Thế mà 

sóng gió bỗng từ đâu ập đến dồn 

dập, căn bệnh ung thư phổi đã cướp 

đi cuộc sống của anh, cướp đi chỗ 

dựa của chị và các con. Trước đó, 

hầu như toàn bộ số tiền bao năm 

dành dụm, chị dồn hết vào chữa 

chạy cho chồng. Còn chưa hết đau 

buồn thì mẹ con chị, giống như bao 

gia đình người Việt khác, lâm vào 

cảnh chiến tranh li tán khi chiến sự 

nổ ra ở miền Đông Ucraina. 

Những ngày đầu đến Odessa, chị 

suy sụp tinh thần, chỉ dấu mình 

trong căn nhà trọ nhỏ. “Biết làm gì 

đây để kiếm sống và nuôi các con, 

biết đến ngày nào mẹ con chị mới 

được trở về Donbass để hương khói 

cho chồng”… những lo lắng, hoang 

mang bủa vây tâm trí của chị.   

Thế rồi chị nhận được sự quan 

tâm động viên của Hội người VN 

tỉnh Odessa và các tổ chức xã hội 

khác. Bà con từ các tỉnh miền Đông 

đến lánh nạn đều được Hội đến 

thăm hỏi và tặng quà. Những người 

bà con quanh làng Strariskogo cũng 

năng qua lại, sẻ chia… Chị dần hiểu 

“mình phải vượt lên hoàn cảnh và 

thoát ra khỏi nỗi suy sụp này, phải 

gắng lên cho con cái còn có chỗ 

dựa…” 

Tiếp xúc nhiều hơn với bà con 

người Việt ở Odessa, chị thấy mọi 

người ở đây rất tích cực tham gia 

các hoạt động chung. Cộng đồng 

tương đối đông nhưng mọi người 

đều sống quây quần và có tinh thần 

đoàn kết, tương trợ rất cao. Trong 

giai đoạn khó khăn khủng hoảng, 

chị vẫn thấy Hội người Việt duy trì 

các phong trào, chú trọng các hoạt 

động văn hóa tinh thần, các hoạt 

động từ thiện để động viên bà con.  

Cảm nhận được sự ấm áp của 

tình người, tình đồng bào nơi đây, 

chị dần mở lòng và quyết định sẽ 

tạo ra một sự khởi đầu mới nơi 

mảnh đất này… 

Sau mấy tháng xoay sở, chị được 

một người bạn giúp đỡ, nhượng lại 

cho một nửa cửa hàng của họ. Hàng 

ngày chị tham gia buôn bán cùng 

với bà con người Việt. Thời buổi 

khó khăn, hàng hóa bán cũng không 

còn sôi động như trước, nhưng cũng 

đủ để chị duy trì cuộc sống cho 

mình và các con.  

NGƢỜI PHỤ NỮ VIỆT SỞ HỮU 2000M VUÔNG RAU SẠCH Ở NGA 

Ngƣời Việt vốn có truyền 

thống làm nông nghiệp. Trong 

hàng vạn ngƣời Việt mƣu sinh xa 

xứ, hầu hết đều chọn hƣớng buôn 

bán, sản xuất, kinh doanh chứ ít 

ai chọn nghề nông vì không có 

khả năng mua đất. 

Thế nhưng bà Đỗ Thị Sáu (50 

tuổi), quê ở Thái Thuỵ, Thái Bình, 

hiện đã có 20 năm sinh sống ở nước 

Nga xa xôi lại chọn cho mình nghề 

trồng rau sạch. 

Người tiêu dùng ở đây chủ yếu 

là người Việt, các bạn Nga cũng rất 

tin dùng rau xanh của vườn bà Sáu. 

Theo thời giá tại nước bạn, rau 

muống có giá bán khoảng 200 rúp/

kg (tương đương 80 ngàn đồng tiền 

Việt), rau cải có giá 120 rúp/kg 

(tương đương 60 ngàn đồng tiền 

Việt). 

Bà Sáu cho biết khu vườn rau 

của bà ở ngoại ô thành phố Upha 

(Liên Bang Nga) có diện tích trên 2 

ngàn mét vuông. Vườn của bà chủ 

yếu trồng hai loại rau là rau cải và 

rau muống theo quy trình nghiêm 

ngặt công nghệ trồng rau sạch. 

Ngoài ra, bà còn trồng thêm một số 

loại hoa. 

Bà Sáu chia sẻ cuộc sống ở đây 

rất dễ chịu. Chính quyền và người 

dân Nga rất ưu đãi, thân thiện với 

người Việt. Họ được tạo nhiều điều 

kiện thuận lợi để làm ăn sinh sống 

trên đất bạn. Bà Sáu là một trong số 

ít người dám chọn con đường mưu 

sinh bằng nghề nông với sự hạn chế 

về đất canh tác, công nghệ trồng, 

những quy định vệ sinh an toàn 

thực phẩm và bà đã thành công 

ngay trên đất khách. 
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG PUTIN BẢO VỆ 

CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG 

TRUNG ƢƠNG NGA 

Ngày 26/5, Tổng thống Nga 

Vladimir Putin tuyên bố chính 

sách của Ngân hàng trung ƣơng 

Nga là phù hợp với tình hình hiện 

nay, đồng thời khẳng định chính 

sách này sẽ tiếp tục đƣợc thực 

hiện. 

Người đứng đầu nhà nước Nga 

nhấn mạnh trong tất cả mọi trường 

hợp, chính sách của Ngân hàng 

trung ương Nga hoàn toàn thích hợp 

với mọi tình huống xảy ra trong nền 

kinh tế nước này.  

Tổng thống Putin cho biết không 

muốn đưa ra nhận xét về các vấn đề 

công việc của Ngân hàng trung 

ương, nhưng khẳng định Ngân hàng 

trung ương theo luật pháp là một 

cấu trúc độc lập và mục tiêu chính 

hiện nay là chống lạm phát.  

 

NGA PHÊ CHUẨN FTA GIỮA 

LIÊN MINH KINH TẾ ÂU-Á VỚI 

VIỆT NAM 

Ngày 25/5, Chính phủ Nga đã 

phê chuẩn dự thảo Hiệp định về 

khu vực thƣơng mại tự do (FTA) 

giữa Liên minh Kinh tế Âu-Á 

(EAES) với Việt Nam. 

Hiệp định trên xem xét các vấn 

đề như điều kiện tự do thuế quan 

trong việc trao đổi hàng hóa giữa 

các quốc gia thành viên EAES với 

Việt Nam bằng cách giảm hoặc 

miễn thuế nhập khẩu đối với hầu 

hết các mặt hàng có trong danh mục 

hàng hóa tham gia hiệp định. Trong 

đó, các bên giữ bảo hộ thuế quan 

đối với một số mặt hàng nhạy cảm 

nhất. 

Trong cuộc họp chính phủ cuối 

tuần trước, Thủ tướng Nga thông 

báo Hiệp định về khu vực thương 

mại tự do giữa EAES với Việt Nam 

dự kiến được ký trong khuôn khổ 

phiên họp Hội đồng liên chính phủ 

Âu-Á, tổ chức vào tuần tới tại 

Kazakhstan. Đây sẽ là hiệp định ưu 

đãi đầu tiên của Nga với các nước 

khu vực châu Á-Thái Bình Dương 

trong việc giảm và miễn thuế đối 

với nhóm hàng hóa nhất định. 

 

NGA, KYRGYZSTAN TẬP 

TRẬN CHUNG QUY MÔ LỚN ĐỂ 

TĂNG KỸ NĂNG CHIẾN ĐẤU 

Bắt đầu từ ngày 25/5, tại 

Kyrgyzstan diễn ra cuộc tập trận 

chung giữa lực lƣợng quân đội 

nƣớc này và Nga. 

Theo Phó Tư lệnh Quân khu 

Trung tâm Nga Evgeni Ustinov, 

tham gia cuộc tập trận kéo dài đến 

ngày 5/6 có 250 lính dù Nga và lực 

lượng vệ binh quốc gia Kyrgyzstan 

với mục đích chính là học hỏi, trao 

đổi kinh nghiệm lẫn nhau.  

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, 

hai bên sẽ hoàn thiện kỹ năng tác 

chiến trên địa hình đồi núi, tăng 

cường kỹ năng trong tấn công hỏa 

lực và trinh sát, kể cả sử dụng các 

thiết bị bay không người lái. 

Được thành lập tháng 10/2003, 

căn cứ không quân Kant của Nga tại 

Kyrgyzstan hiện là đơn vị không 

quân của Lực lượng phản ứng 

nhanh tập thể thuộc Tổ chức Hiệp 

ước An ninh Tập thể (CSTO). Căn 

cứ này có nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh lãnh thổ cũng như không phận 

của các quốc gia thành viên CSTO 

(gồm Armenia, Nga, Belarus, 

Kazakhstan, Tajikistan và 

Kyrgyzstan)./ 

 

NGA TUYÊN BỐ TỪ BỎ 

THƢƠNG VỤ TÀU MISTRAL, CHỈ 

NHẬN BỒI THƢỜNG 

Phó Chủ tịch Ủy ban công 

nghiệp quân sự (MIC) Nga Oleg 

Bochkarev ngày 26/5 cho biết 

nƣớc này đã từ bỏ các tàu đổ bộ 

chở trực thăng lớp Mistral đặt 

Pháp đóng và nay sẽ chỉ thảo luận 

số tiền bồi thƣờng. 

Phát biểu trước báo giới, ông 

Bochkarev nói: "Thực tế, Nga 

không nhận chúng (các tàu Mistral), 

và nay chỉ thảo luận tổng số tiền 

cần trả lại Liên bang Nga."  

Ông Bochkarev cũng cho biết 

sau khi từ chối các tàu Mistral, Nga 

có kế hoạch đóng các tàu đổ bộ, 

song thuộc lớp khác và không có ý 

định sao chép mẫu tàu của Pháp. 

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi có ý 

định (chế tạo) các tàu như vậy, 

chúng có trong dự án của chúng tôi, 

tuy nhiên chúng tôi đóng chúng 

theo lớp khác, chúng tôi có ý tưởng 

đổ bộ khác. Không có mục tiêu sao 

chép Mistral." 

Liên hiệp đóng tàu Nga đã bày 

tỏ sẵn sàng chế tạo tàu đổ bộ chở 

trực thăng nếu nhận được đơn hàng 

tương ứng.. 
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 ... tồn đọng trên tinh thần cởi 

mở, chân thành, khép lại quá khứ, 

hướng tới tương lai. Kiên trì vận 

động, thuyết phục những người còn 

giữ định kiến, mặc cảm. 

3- Người Việt Nam ở nước ngoài 

là nhân tố quan trọng góp phần tăng 

cường quan hệ hợp tác, hữu nghị 

giữa nước ta với các nước. Ủng hộ 

và khuyến khích người Việt Nam ở 

nước ngoài tôn trọng pháp luật và 

hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi 

bà con sinh sống. 

Phối hợp chặt chẽ với các nước 

có người Việt Nam sinh sống nhằm 

hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững 

chắc, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở 

nơi cư trú. Nâng cao hiệu quả công 

tác bảo hộ công dân, quản lý lao 

động, du học sinh, người Việt Nam 

kết hôn với người nước ngoài. 

4- Tiếp tục thể chế hóa các chủ 

trương, phương hướng và nhiệm vụ 

nêu trong Nghị quyết 36; đẩy mạnh 

cải cách hành chính nhằm tháo gỡ 

vướng mắc, tạo thuận lợi cho người 

Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt 

Nam sinh sống và làm ăn; sớm cấp 

lại quốc tịch cho những người có đủ 

điều kiện; tạo thuận lợi hơn nữa 

trong việc sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam; đơn giản hoá thủ tục xuất 

nhập cảnh, đầu tư, chuyển, nhận và 

sử dụng kiều hối. 

Thường xuyên tổ chức cho người 

Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý 

kiến và tham gia vào các sự kiện 

chính trị - xã hội lớn của đất nước. 

5- Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ 

chế, chính sách và pháp luật tạo 

hành lang pháp lý thuận lợi để 

người Việt Nam ở nước ngoài về 

đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp 

phần vào thu hút đầu tư, chuyển 

giao công nghệ từ các nước vào 

Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu, hỗ 

trợ đầu tư của Việt Nam ra nước 

ngoài. 

Có chính sách thu hút, sử dụng 

chuyên gia, trí thức người Việt Nam 

ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh 

vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

6- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt 

động hỗ trợ người Việt Nam ở nước 

ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa và truyền thống dân tộc; hỗ trợ 

dạy và học tiếng Việt hiệu quả, sớm 

triển khai chương trình, dạy tiếng 

Việt qua mạng phù hợp với từng địa 

bàn; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 

cầu văn hóa, tinh thần của bà con 

theo truyền thống dân tộc và phù 

hợp với đặc thù, pháp luật của nước 

sở tại. 

7- Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền đối ngoại 

bằng nhiều hình thức phù hợp (các 

kênh phát thanh, truyền hình phục 

vụ người Việt Nam ở nước ngoài, 

phát thanh, truyền hình đối ngoại, 

truyền hình qua mạng IPTV hoặc hệ 

thống truyền hình của nước sở 

tại...). 

Tranh thủ, phát huy các phương 

tiện truyền thông của cộng đồng 

nhằm cung cấp thông tin kịp thời, 

chính xác cho người Việt Nam ở 

nước ngoài về tình hình đất nước và 

chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước ta. Thông qua người Việt 

Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh thông 

tin tuyên truyền và vận động bạn bè 

quốc tế. 

8- Đa dạng hóa và nâng cao hiệu 

quả các hình thức tập hợp, vận động 

người Việt Nam ở nước ngoài, đặc 

biệt là thế hệ trẻ; mở rộng vận động, 

tiếp xúc những cá nhân có uy tín, 

ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. 

Nghiên cứu xây dựng chính sách, 

hỗ trợ các tổ chức hội đoàn, lực 

lượng nòng cốt trong cộng đồng; 

nghiên cứu thí điểm công nhận các 

chi hội người Việt Nam ở nước 

ngoài là thành viên của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam... Đẩy 

mạnh công tác khen thưởng người 

Việt Nam ở nước ngoài có công với 

đất nước và công tác cộng đồng. 

9- Kiện toàn bộ máy tổ chức làm 

công tác đối với người Việt Nam ở 

nước ngoài; tăng cường năng lực 

đội ngũ cán bộ; đổi mới phương 

thức hoạt động và cơ chế phối hợp 

triển khai công tác về người Việt 

Nam ở nước ngoài từ Trung ương 

đến địa phương theo nguyên tắc thu 

gọn đầu mối, rõ ràng, rành mạch về 

chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động, không 

làm tăng biên chế. 

Kiện toàn bộ máy Uỷ ban Nhà 

nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài theo hướng chuyên sâu, làm 

tốt vai trò cơ quan tham mưu, thống 

nhất quản lý công tác đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài. 

10- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo 

rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng 

mới các văn bản pháp luật và giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật liên quan đến người Việt Nam 

ở nước ngoài. 

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ 

đạo ban hành và tổ chức thực hiện 

"Chương trình hành động về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 

số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 

khóa IX về công tác đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 

2015 - 2020". 

Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng uỷ các đơn vị sự 

nghiệp Trung ương và cấp uỷ trực 

thuộc Trung ương theo chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức phổ biến, quán 

triệt và xây dựng kế hoạch triển 

khai, định kỳ sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện Chỉ thị. 

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao 

chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Đảng uỷ Ngoài 

nước, Ban Đối ngoại Trung ương và 

các ban, ngành, đoàn thể liên quan 

và các cấp uỷ địa phương tổ chức 

phổ biến Chỉ thị này đến cán bộ, 

đảng viên, nhân dân và cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài; chịu 

trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư theo dõi, định kỳ tiến hành 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ 

thị. 

Chỉ thị này được phổ biến, quán 

triệt đến chi bộ để thực hiện. 


