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Sáng 31/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng -Trưởng Ban chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp 

của Thường trực Ban Chỉ đạo. 

Trong chương trình tham dự Đại hội đồng IPU 

132, sáng 31/3, bà Nancy Pelosy, Lãnh đạo phe thiểu 

số của Đảng dân chủ trong Hạ viện và Đoàn đại biểu 

Hạ viện Hoa Kỳ đã có cuộc gặp thân mật với Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Đại hội đồng 

IPU 132. 

Ngày 31/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc 

hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện 

Chile Denise Pascal Allende đang thăm làm việc tại 

Việt Nam. 

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư 

ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ 

Trọng Kim đã tiếp thân mật ông Dario Vivas, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa 

Thống nhất (PSUV) Venezuela và đoàn sang thăm 

Việt Nam nhân dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện 

Thế giới (IPU) lần thứ 132. 

Sáng ngày 31/3, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo 

về Dự án Xây dựng ĐSĐT Hà Nội (tuyến số 1) Yên 

Viên - Ngọc Hồi. Lãnh đạo các Vụ Kế hoạch - Đầu tư, 

Khoa học công nghệ, Ban Quản lý dự án đường 

sắt ...đã tham dự cuộc họp. 

 Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Công an họp triển khai 

các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng 

Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Công an nhân 

dân năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên 

Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì 

cuộc họp. 

 Sáng 31/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương 

Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài 

A-lếc-xây Xô-cốp Li-át (Aleksei Shovkop Lias), Đại 

sứ đặc mệnh toàn quyền U-crai-na tại Việt Nam. 

Sáng 30/3, PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Phó 

Trưởng Tiểu ban An ninh – Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế 

cùng thành viên trong Tiểu ban y tế phục vụ IPU 132 

đã tham gia công tác hội chẩn và thăm bệnh nhân là 

đại biểu thuộc đoàn Quốc hội Bangladesh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 

Tp Hồ Chí Minh: Ngày 31/3, Bí thư Thành ủy 

TPHCM Lê Thanh Hải, đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu 

cấp cao Quốc hội Lào do bà Pany Yathotou, Ủy viên 

Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch 

Quốc hội Lào dẫn đầu thăm TP. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND thành phố Võ Duy Khương chủ trì buổi 

tiếp đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 

do bà Alix Francoise, Trưởng Dự án thuộc Ban Chính 

quyền Địa phương dẫn đầu, đến thảo luận về khả năng 

hỗ trợ phát triển dành cho thành phố trong thời gian 

đến. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Sáng ngày 1/4, tỉnh Quảng 

Ninh tổ chức hội nghị báo chí tuyên truyền tổ chức Đại 

hội Đảng các cấp và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 

2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các 

đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, 

UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương 

của tỉnh; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí, 

tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 1/4, Đảng bộ xã Sơn Thọ 

(Vũ Quang) long trọng tổ chức ĐHĐB lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành 

Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, trưởng 

các ban Đảng của Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, 

ngành, địa phương dự và chúc mừng đại hội. 

Tp Hà Nội: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, ngày 31/3, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành 

Công văn số 2072/UBND-NC triển khai Kế hoạch thi 

hành Luật Công an nhân dân năm 2014. 

 Tỉnh Nghệ An: Thực hiện kế hoạch khảo sát việc 

giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, sáng 

01/4, Thường trực HĐND tỉnh đã có chương trình làm 

việc với BQL Khu kinh tế Đông Nam về công tác xử 

lý ô nhiễm môi trường trong khu kinh tế. 

Tp Hải Phòng: Chiều 30/3, Công ty TNHH MTV 

Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức công bố các 

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác 

cán bộ. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ 

tịch UBND thành phố. 
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Thủ tướng Nga Dmitry 

Medvedev sắp thăm chính thức 

Việt Nam nhằm tăng cường quan 

hệ đối tác chiến lược toàn diện 

giữa hai nước. 

Chuyến thăm từ ngày 5 đến 7/4 

nhằm tập trung bàn thảo các biện 

pháp thúc đẩy quan hệ song 

phương, trong kinh tế, thương mại, 

thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt 

Nam cho biết. 

Thủ tướng Nga mong muốn hai 

nước tăng cường hợp tác năng 

lượng, kinh tế, kỹ thuật, an ninh, 

quốc phòng, giao lưu nhân dân, đặc 

biệt là việc thúc đẩy xuất khẩu nông 

lâm thủy sản của Việt Nam sang 

Nga. Các doanh nghiệp Việt - Nga 

và liên doanh sẽ cùng tham dự với 

ông Medvedev Diễn đàn Doanh 

nghiệp tại TP HCM vào ngày 6/4.  

Dự kiến đại diện của tỉnh Mos-

cow, Nga, sẽ ký kết hợp tác với TP 

HCM, với kỳ vọng cho phép người 

Việt thành lập các cơ sở sản xuất tại 

Moscow. Cộng đồng người Việt 

Nam tại Nga có khoảng 80.000 

người.  

Việt Nam và Nga thiết lập quan 

hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 

2012, hai bên duy trì Ủy ban liên 

chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân 

sự cấp thứ trưởng Quốc phòng. 

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác 

truyền thống chiến lược và hiệu quả 

của Việt Nam và Nga. Bên cạnh 

việc tiếp tục hợp tác trong khuôn 

khổ Xí nghiệp liên doanh Vi-

etsopetro đến 2030, hai nước đã 

thành lập các liên doanh như Rusvi-

etpetro, Gazpromviet, Vietgazprom 

để mở rộng hợp tác dầu khí ở Việt 

Nam, Nga và các nước thứ ba. Nga 

cũng sẽ cấp tín dụng và triển khai 

xây dựng nhà máy điện hạt nhân 

đầu tiên ở Việt Nam tại Ninh 

Thuận.  

Kim ngạch thương mại song 

phương giữa hai nước năm 2014 đạt 

3,75 tỷ USD, phấn đấu năm 2020 

đạt 10 tỷ USD. Việt Nam và các 

nước Liên minh Kinh tế Á - Âu 

(Nga, Belarus và Kazakhstan) đã ký 

Tuyên bố chung cơ bản về kết thúc 

đàm phán Hiệp định Thương mại 

Tự do (FTA) ngày 15/12 năm 

ngoái, dự kiến ký chính thức trong 

nửa đầu năm nay.  

Đây là lần thứ ba ông Medvedev 

thăm Việt Nam, lần đầu tiên vào 

năm 2010 với tư cách tổng thống 

Nga, lần thứ hai vào năm 2012. Dự 

kiến vào tháng 5, Chủ tịch nước 

Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ có 

chuyến thăm Nga và tham dự kỷ 

niệm ngày chiến thắng phát xít Đức 

trong thế chiến II. 

THỦ TƢỚNG NGA MEDVEDEV SẮP THĂM VIỆT NAM 

Công ty sữa Việt Nam “TH 

True Milk” bắt đầu thực hiện dự 

án xây dựng nhà máy sữa ở ngoại 

ô Moskva, với khối lƣợng đầu tƣ 

gần một tỷ USD. 

Theo đại sứ Việt Nam tại LB 

Nga Nguyễn Thanh Sơn, về lâu dài 

họ có ý định lập ra ở ngoại ô 

Moskva một khu công nghiệp lớn 

của Việt Nam. 

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga 

Nguyễn Thanh Sơn nói: ―Nếu 

chúng tôi lập ra một khu công 

nghiệp Việt Nam tại ngoại ô 

Moskva, đó sẽ là một bước quan 

trọng hướng tới sự phát triển quan 

hệ đối tác chiến lược Nga-Việt, tiếp 

theo việc xây dựng Trung tâm văn 

hóa thương mại và khách sạn Hà 

Nội tại Moskva‖. 

Việc các nhà đầu tư nước ngoài 

lập ra khu công nghiệp là giai đoạn 

tự nhiên trong đời sống các nước 

phát triển. Tại Singapore, Mỹ, Pháp 

và Đức đều có các khu tương tự 

được thành lập với mục đích hấp 

dẫn các nhà đầu tư cả trong và 

ngoài nước nhằm sản xuất các sản 

phẩm cần thiết nhất cho đất nước. 

Tôi tin tưởng rằng sau khi được 

thành lập, khu công nghiệp Việt 

Nam tại vùng ngoại ô Moskva sẽ 

thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam, 

cũng như các nhà đầu tư khác từ các 

nước ASEAN. Có nhiều nhiều 

doanh nhân ASEAN muốn vào thị 

trường Nga, nhưng không tìm thấy 

đường vào một cách hợp pháp. Khu 

công nghiệp Việt Nam sẽ mở đường 

cho họ vào thị trường Nga. Hiện 

nay, Việt Nam đang là cầu nối giữa 

Nga và ASEAN trong lĩnh vực 

chính trị. Với việc lập ra khu công 

nghiệp, Việt Nam sẽ có thể làm 

trung gian cho doanh nghiệp Nga và 

ASEAN. Vì vậy, khu công nghiệp 

Việt Nam tại vùng ngoại ô Moskva 

sẽ rất quan trọng đối với nhiều 

người, trước hết là đối với nền kinh 

tế Nga — Đại sứ Việt Nam tại Nga 

Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh. 

TẠI NGOẠI Ô MOSKVA SẼ CÓ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
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Chiều 29/3, tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt 

Nam Nguyễn Hạnh Phúc đã tiếp 

ngài Martynov Sergey 

Alexandrovich, Chánh Văn 

phòng Hội đồng Liên bang Nga 

đến Việt Nam tham dự Đại hội 

đồng Liên minh Nghị viện Thế 

giới lần thứ 132 (IPU-132) và Hội 

nghị Hiệp hội các Tổng Thƣ ký 

Nghị viện (ASGP) tổ chức tại Hà 

Nội.  

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Văn 

phòng Quốc hội Việt Nam Nguyễn 

Hạnh Phúc nhấn mạnh, Việt Nam 

và Liên bang Nga có quan hệ hữu 

nghị truyền thống lâu đời. Năm 

2015, hai nước kỷ niệm 65 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là 

năm có nhiều sự kiện trọng đại ở 

mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng 

quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga và 

không ngừng thúc đẩy hợp tác song 

phương trên nhiều lĩnh vực, chính 

trị, quốc phòng, giáo dục, thương 

mại đầu tư, văn hóa…  

Vui mừng nhận thấy quan hệ 

Việt –Nga có những bước phát triển 

vượt bậc, Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc mong 

muốn Văn phòng Quốc hội Việt 

Nam và Văn phòng Hội đồng Liên 

bang Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác 

trong các lĩnh vực như trao đổi 

thông tin, đào tạo cán bộ, công tác 

tham mưu; mong muốn Hội đồng 

Liên bang Nga và cá nhân ngài 

Chánh Văn phòng hỗ trợ cộng đồng 

người Việt Nam tại Liên bang Nga 

sinh sống, làm việc thuận lợi.  

Cảm ơn Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã 

dành thời gian tiếp, Chánh Văn 

phòng Hội đồng Liên bang Nga 

Martynov Sergey Alexandrovich 

đánh giá cao Việt Nam đã chuẩn bị 

chu đáo cho Đại hội đồng IPU-132.  

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu 

nghị, hợp tác giữa Liên bang Nga 

và Việt Nam, ông Martynov Sergey 

Alexandrovich cho rằng, hai bên 

cần tiếp tục tăng cường hợp tác, 

trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông 

tin trong lĩnh vực hoạt động của 

mình, góp phần thúc đẩy quan hệ 

hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.  

THÖC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA 

Ngày 30/3, tại buổi họp báo 

công bố thông tin về giai đoạn 3 

của dự án giáo dục “Các trường 

đại học Nga”, đại diện cơ quan 

hợp tác liên bang cho hay sẽ dành 

795 suất học bổng cho các sinh 

viên Việt Nam và tạo mọi điều 

kiện về chỗ ở. 

Dự án giáo dục “Các trường đại 

học Nga” giai đoạn 3 là hoạt động 

nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa 

Tổng thống V.V. Putin và Chủ tịch 

nước CHXHCN Việt Nam Trương 

Tấn Sang về đối tác chiến lược toàn 

diện và hợp tác nhân văn. 

Theo đó, trong thời từ ngày 29/3 

đến hết ngày 4/4/2015 đoàn đại biểu 

các trường đại học hàng đầu của 

Nga sẽ đến thăm và làm việc tại 

Việt Nam. Ngày 30/3/2015 là ngày 

bắt đầu thực hiện giai đoạn 3 của 

Dự án “Những trường đại học 

Nga”. Trong khuôn khổ của giai 

đoạn này, các đối tác chính của Dự 

án là Bộ GD&ĐT và Trường Đại 

học Kỹ thuật Quốc gia Lê Quý Đôn. 

Chương trình làm việc của các 

trường đại học giai đoạn 3 của dự 

án giáo dục bao gồm các cuộc gặp 

gỡ làm việc theo truyền thống và 

giới thiệu các trường đại học Nga 

tại các trường là đối tác ở Việt Nam 

như Trường Đại học Giao thông 

Vận tải Hà Nội, Trường THPT 

thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga 

tại Việt Nam, Trường Đại học 

Ngoại thương, Trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học 

Kinh doanh và Cộng nghệ Hà Nội. 

Đại diện các trường đại học Nga 

sẽ có cơ hội cùng thảo luận với các 

đồng nghiệp Việt Nam về khả năng 

cùng tổ chức các hoạt động khác 

nhau như Seminar và hội nghị, các 

cuộc thi Olympic đặc biệt chú ý đến 

việc thực hiện các chương trình trao 

đổi sinh viên và hợp tác giữa các 

trường nói chung.                    

Tại buổi họp báo, Đại diện cơ 

quan hợp tác liên bang cho hay sẽ 

dành 795 suất học bổng cho các 

sinh viên Việt Nam và tạo mọi điều 

kiện về chỗ ở. Bên cạnh đó, đại 

diện các trường Đại học của Nga 

cũngtrường của mình để các thanh 

niên VN có nhu cầu dễ dàng tiếp 

cận thông tin.  

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Khoa 

học Nga … (Xem tiếp trang 8 ) 

NGA DÀNH GẦN 800 SUẤT HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN VIỆT NAM 
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THANH LỊCH OBNINSK LẦN II - MISS&MISTER 2015 

Hƣởng ứng Tháng thanh niên, 

lƣu học sinh Thành phố Obninsk 

đã tổ chức chƣơng trình kỷ niệm 

84 năm ngày thành lập đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh với tên gọi 

"Miss&Mister Obninsk".  

Tham dự chương trình có sự 

hiện diện của ông Trần Phú Thuận - 

Phó chủ tịch hội người Việt tại LB 

Nga, cùng sự góp mặt một số ca sỹ 

cộng đồng người Việt. 

"Miss&Mister Obninsk" là cuộc 

thi để tìm kiếm danh hiệu Nam 

vương và Hoa khôi, để đạt được 

danh hiệu danh giá này, các thi sinh 

phải trải qua các vòng thi như: Thời 

trang, năng khiếu và ứng xử....và đã 

mang lại cho người xem nhiều cảm 

xúc. 

Những thanh niên sinh viên 

chuyên ngành hạt nhân họ không 

chỉ khẳng định bản thân giỏi về kỹ 

thuật mà còn thể hiện được tài năng 

biểu diễn của bản thân. Kết thúc 

đêm diễn ban tổ chức đã chọn được 

hai gương mặt sáng giá nhất để thay 

thế vị trí Nam vương và Hoa khôi 

thành phố Obnisnk 2015 là bạn 

Nguyễn Vũ Tâm Duy và Nguyễn 

Phạm Anh Thảo. 

ĐẢNG ỦY TẠI LIÊN BANG NGA KHAI GIẢNG HAI LỚP BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỐI 

TƢỢNG ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN 

Trong không khí chuẩn bị đại 

hội các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng chào mừng những ngày lễ 

lớn của Đảng và đất nƣớc, ngày 

29/3/2015 tại Matxcơva, Đảng ủy 

tại Liên bang Nga tổ chức khai 

giảng 2 lớp bồi dƣỡng đối tƣợng 

Đảng và đảng viên mới năm 2015 

cho toàn Đảng bộ.  

Tại khu vực Mátxcơva, trên 60 

đồng chí là sinh viên xuất sắc đang 

học tập ở các trường đại học tại 

thành phố,  các vùng lân cận và một 

số học viên do Đảng bộ Tập đoàn 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam gửi về 

dự học. Ngoài thành tích học tập 

tốt, đạo đức tốt, tích cực, chủ động 

trong các hoạt động của Đoàn thanh 

niên, xây dựng tập thể đơn vị và 

cộng đồng, các sinh viên này có lập 

trường tư tưởng vững vàng, tin 

tưởng vào sự nghiệp đổi mới, con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội do 

Đảng lãnh đạo và luôn có ý thức 

phấn đấu trở thành đảng viên. 

Lớp học nhằm bổi dưỡng những 

kiến thức lý luận chính trị cho các 

đồng chí học viên là đối tượng phát 

triển Đảng và đảng viên mới trước 

khi được xem xét kết nạp để trở 

thành đảng viên dự bị, đảng viên 

chính thức của Đảng Cộng sản Việt 

Nam.  

Trong thời gian khóa học, học 

viên được quán triệt, nghiên cứu 

các nội dung: Khái quát lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung 

cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 

Nam; Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 

phấn đấu trở thành đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

 Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng 

chí Phạm Đức Vinh,  Phó Bí thư 

Đảng ủy tại Liên bang Nga nhấn 

mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng 

của khóa học lần này, đồng thời yêu 

cầu các học viên nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, cách thức tiếp cận 

khoa học trong nghiên cứu, học tập 

để đạt chất lượng tốt và trực tiếp 

truyền đạt các nội dung của khóa 

học. 

 Dưới sự hướng dẫn của giáo 

viên, các học viên trong lớp đã lĩnh 

hội rất tốt các nội dung học tập, 

nhiều đồng chí tích cực phát biểu 

thảo luận các chuyên đề trong khóa 

học. Các học viên cũng được nghe 

giáo viên hướng dẫn giải đáp các 

câu hỏi liên quan đến thực tế quá 

trình hình thành và phát triển của 

Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng 

trong công cuộc giải phóng dân tộc, 

xây dựng CNXH, trong công cuộc 

đổi mới, công nghiệp hóa- hiện đại 

hóa đất nước… 

Cuối buổi, đồng chí Lê Nho 

Thạnh, Ủy viên Thường vụ Đảng 

ủy tại Liên bang Nga hướng dẫn 

cho học viên nội dung viết chuyên 

đề thu hoạch. 

Tại khóa học năm nay, toàn 

Đảng bộ tại Liên bang Nga có trên 

300 học viên là các đồng chí đối 

tượng đảng và đảng viên mới theo 

học chương trình bồi dưỡng lý luận 

chính trị này. Sau khi nghiên cứu, 

học tập, các học viên sẽ viết thu 

hoạch, Đảng ủy tại Liên Bang Nga 

sẽ chấm bài và cấp giấy chứng nhận 

đối với các học viên hoàn thành 

chương trình học tập. 
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Vào ngày nghỉ cuối tuần vừa 

qua, một hoạt động “ngoại khóa” 

của các em sinh viên Nga đang 

theo học tiếng Việt tại các trƣờng 

Đại học ở Moskva đƣợc tổ chức 

rất thành công, đó là “Cuộc thi 

ẩm thực, kiến thức và trình diễn 

văn nghệ”.  

Không rầm rộ, tưng bừng với 

đông đảo khách mời và khán giả, 

cuộc thi được tổ chức nhẹ nhàng, 

ấm cúng tại một nhà hàng mang cái 

tên rất Việt Nam là ―Đất Việt‖ (Viet 

Land) giữa thủ đô Moskva, trong 

một ngày gió mạnh và lạnh giá. 

Cuộc thi đã cuốn hút sự hào hứng 

tham gia của hơn 20 bạn sinh viên 

từ năm thứ nhất đến thứ tư của ĐH 

Ngoại giao, ĐH Đông phương, Học 

viện các nước Á Phi (thuộc trường 

Đại học Tổng hợp Quốc gia 

Mátxcơva mang tên Lomonosov - 

MGU) và Học viện Bộ Quốc 

phòng.  

Tất cả các môn thi đều nhận 

được sự nhiệt tình, háo hức của các 

bạn, từ thi tìm hiểu kiến thức kiểu 

―hái hoa dân chủ‖; thi trình diễn các 

bài hát, điệu múa Việt Nam và thi 

làm bánh ba miền của Việt Nam ...  

Nguyễn Thanh Hà, hiện đang là 

nghiên cứu sinh năm thứ 2 tại 

trường ĐH Sư phạm Moskva đồng 

thời tham gia giảng dạy tiếng Việt 

và văn học Việt Nam tại Viện ĐH 

Phương Đông, người hỗ trợ chính 

cho các bạn trong cuộc thi, nói về ý 

tưởng tổ chức hoạt động này: ―Mọi 

thứ bắt đầu từ tình yêu của các bạn 

với Việt Nam. Khi lần đầu tiên 

chúng em tổ chức lễ đón Năm mới 

cho các bạn năm thứ 2 Học viện 

Phương Đông thì các bạn trường 

khác cũng biết và rất thích được 

tham gia một hoạt động như thế, 

một sân chơi vừa giúp hiểu biết về 

văn hóa, vừa có kiến thức và biết 

nhiều hơn về VN... Vì suy nghĩ đó 

mà chúng em quyết định tổ chức 

cuộc thi này và các thầy cô giáo đều 

đồng ý. Các bạn đều hy vọng sẽ có 

nhiều hơn nữa những hoạt động như 

thế này để nối kết tình hữu nghị 

giữa hai nước và để các bạn hiểu 

biết hơn về văn hóa VN và yêu VN 

hơn‖. 

Sự thông minh, sự ham học hỏi, 

sự cần cù và nghiêm túc trong 

nghiên cứu, học tập về ngôn ngữ, 

văn hóa, lịch sử của Việt Nam đã 

được các bạn sinh viên thể hiện rất 

rõ khi cùng tham gia trả lời các câu 

hỏi mà ban tổ chức đưa ra. Những 

câu hỏi vốn không đơn giản để trả 

lời nếu không nghiên cứu kỹ, lại 

được vị giám khảo khá ―nghiêm 

khắc‖ là thầy Măc-xim Siu-nher-

bec (Максим Сюннерберг) giảng 

viên Học viện các nước Á Phi 

(thuộc trường Đại học MGU) nêu 

thêm câu hỏi phụ ... vẫn nhận được 

những câu trả lời khá chính xác của 

các em. Tuy nhiên, cũng qua phần 

thi đó mà các em càng thấy mình 

còn phải học tập, nghiên cứu nhiều 

hơn nữa cả về kiến thức lẫn ngôn 

ngữ Việt. 

Phần thi biểu diễn văn nghệ và 

chế biến món ăn khiến không khí 

trở nên rất sôi động. Những bài hát, 

điệu múa Việt Nam, được các bạn 

Đại học Đông phương tập luyện 

công phu và biểu diễn rất thành 

công. “Tiến quân ca” đã được 2 

nam sinh viên đội trình diễn, rồi ba 

bạn sinh viên nữ thuộc Đại học 

Ngoại giao với màn múa hát dân ca 

“Lên chùa hái một cành sen”... đều 

rất “chuyên nghiệp”: Cũng áo tứ 

thân, khăn vấn, cũng hoa sen đặc 

trưng của Việt Nam... các bạn vừa 

múa, vừa hát rất có hồn và chuẩn 

nhạc... Đội Học viện Á - Phi 

( MGU) cũng đã trình bày đầy cảm 

hứng bài hát “Nối vòng tay lớn” 

trong một không khí rất hữu nghị 

Nga – Việt bởi những tà áo dài, áo 

phông sắc màu cờ đỏ sao vàng của 

Việt Nam với gương mặt thuần Nga 

của các bạn. Tất cả mọi người có 

mặt trong khán phòng đều tán 

thưởng mạnh mẽ và cùng hòa giọng 

hát với các bạn tạo nên một không 

gian thật tươi trẻ, hòa đồng với 

khẩu hiệu “Tôi yêu Việt Nam” luôn 

hiển thị trên màn hình treo tường. 

Với sự hướng dẫn của một số 

“chuyên gia Việt”, ba món bánh đặc 

trưng: miền Bắc với bánh giò, miền 

Trung với bánh bột lọc và miền 

Nam với bánh ít ... đã được những 

bàn tay khéo léo của các sinh viên 

nam nữ chế biến rất thành công. 

Ban Giám khảo đã hết lời ngợi khen 

khi cùng nếm thử và chỉ còn biết ... 

ngất ngây với hương vị “rất Việt 

Nam”! Điểm số tặng cho các bạn từ 

ban giám khảo đã không thể khác 

hơn là “tuyệt đối”. 

Bạn Iu-lia, sinh viên năm thứ 2 

Học viện Á – Phi (MGU) vừa tham 

gia cùng đội của mình làm món 

bánh bột lọc và cảm thấy rất thích 

thú. Tiếng Việt chưa đủ để diễn tả 

niềm vui thích của mình, bạn chia 

sẻ bằng tiếng Nga rằng: “Món bánh 

mà chúng em tham gia làm hôm 

nay em chưa từng được nếm cho 

nên cũng khá khó để làm, nhưng 

chúng em thấy rất thú vị và hy vọng 

là chúng em đã làm đúng món 

“bánh bột lọc” (nói tiếng Việt) và sẽ 

chiếm vị trí thứ nhất”. 

Chúng em có rất nhiều các bạn 

Việt Nam và các bạn cũng giúp 

chúng em học tiếng Việt, kể cho 

chúng em nghe nhiều về văn hóa, 

phong tục của Việt Nam. 

TÌNH YÊU VIỆT NAM TRONG CÁC SINH VIÊN NGA ĐANG THEO NGÀNH VIỆT NAM HỌC 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI LẦN THỨ 132 (IPU-132)  

DẤU ẤN VIỆT NAM TRONG LÕNG BẠN BÈ QUỐC TẾ 

Đại hội đồng Liên minh nghị 

viện thế giới lần thứ 132 (IPU-

132) mới đi đƣợc nửa chặng 

đƣờng song đã để lại trong lòng 

bạn bè quốc tế những hình ảnh 

đẹp về một Việt Nam thân thiện, 

hòa bình, tích cực, chủ động, có 

trách nhiệm. 

Mọi thứ đều “trên mức tuyệt 

vời”! 

Lần đầu tiên đến Việt Nam, đối 

với Luật sư A-li-un A-ba-ta-líp Guy

-ê (Alioune Abatalib Gueye), đại 

biểu Quốc hội Xê-nê-gan, mọi thứ 

đều ―trên mức tuyệt vời‖. ―Tôi 

không thể tưởng tượng được Việt 

Nam có thể điều hành công việc 

thuận lợi đến như thế, từ nội dung 

chương trình nghị sự, thu xếp chỗ 

ăn ở cho các đại biểu. Đặc biệt tôi 

ấn tượng về an ninh ở đất nước các 

bạn. Rõ ràng tôi thấy trên đường rất 

đông người tham gia giao thông, 

nhưng việc đưa dẫn đoàn của cảnh 

sát không hề gặp khó khăn‖, ông A-

li-un A-ba-ta-líp Guy-ê chia sẻ. 

Ông A-ba-ta-líp Guy-ê thừa 

nhận rằng, dù phải trải qua hai cuộc 

chiến tranh song Việt Nam đã vượt 

qua mọi khó khăn để vươn lên trở 

thành một trong những quốc gia 

phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực 

Đông Nam Á. ―Xê-nê-gan cũng 

phải trải qua những năm tháng 

chiến tranh và ngày nay chúng tôi 

cũng đang cố gắng đưa đất nước 

phát triển, hoàn thành các Mục tiêu 

thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, 

trong đó có xóa đói giảm nghèo. 

Chúng tôi mong muốn có được 

những thành tựu như các bạn‖, ông 

Guy-ê bày tỏ. 

Không chỉ tạo được dấu ấn với 

những ấn tượng ban đầu, các đoàn 

đại biểu cũng đánh giá cao những 

nội dung được chuẩn bị trong IPU-

132. Chủ đề chính của Đại hội đồng 

IPU lần này là ―Các mục tiêu phát 

triển bền vững: Biến lời nói thành 

hành động‖. Đây chính là chủ đề do 

Việt Nam đề xuất và nhận được sự 

ủng hộ của hầu hết các thành viên 

bởi phù hợp với mục tiêu mà cộng 

đồng quốc tế đang hướng tới, trong 

đó vai trò của Nghị viện là rất quan 

trọng. Bà Đô-ri-ết Đla-cu-đơ 

(Dorries Dlakude), thuộc đoàn đại 

biểu Quốc hội Nam Phi, bày tỏ sự 

tán thành của mình đối với những 

vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận 

trong Đại hội đồng IPU lần này: 

―Với chủ đề ―chiến tranh mạng‖, tôi 

nghĩ rằng chúng tôi sẽ đề xuất 

những giải pháp để giúp bảo vệ 

người phụ nữ ở bất kỳ quốc gia nào 

phải chịu ảnh hưởng của chiến 

tranh mạng. Còn về vấn đề nguồn 

nước, như các bạn biết đấy, có vai 

trò quan trọng trong đời sống của 

chúng ta. Nếu giữ được nguồn nước 

trong sạch và có thêm nhiều đất đai 

để trồng trọt thì điều đó có nghĩa 

chúng ta sẽ xóa bỏ được sự nghèo 

đói". 

"Thách thức" của các nhà tổ 

chức sự kiện trong tƣơng lai 

Ngay tại tiền sảnh Trung tâm 

Hội nghị Quốc gia, nhiều gian hàng 

trưng bày sản phẩm truyền thống 

mang đậm bản sắc của 54 dân tộc 

Việt Nam đã ―níu‖ chân các đại 

biểu quốc tế. Nhiều đại biểu tỏ ra 

thích thú khi lựa chọn cho mình 

một món quà ―rất Việt Nam‖: Đó là 

chiếc túi thổ cẩm do các nghệ nhân 

Hà Giang làm hay một chiếc áo lụa 

Hà Đông, thậm chí chỉ là một bức 

ảnh chụp chung với các nghệ nhân 

Việt Nam... 

Đặc biệt, một không gian âm 

nhạc truyền thống đã thu hút sự chú 

ý hầu hết đại biểu tham dự IPU-

132. Nhiều người lấy điện thoại để 

chụp ảnh, ghi âm, lưu lại những 

hình ảnh đẹp, bài hát hay được các 

nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn ngay 

giữa tiền sảnh Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia. 

Không chỉ là một quốc gia có 

nền văn hóa đậm đà bản sắc dân 

tộc, Việt Nam trong mắt các đại 

biểu quốc tế là một quốc gia thân 

thiện, chu đáo và mến khách. Bà 

L.O.Pu-toóc-nơ-giai (La Or 

Putornjai), Cố vấn lập pháp Thái 

Lan, cho biết, ngay từ khi đoàn đại 

biểu Quốc hội Thái Lan xuống sân 

bay Nội Bài, đoàn đã được chào 

đón nồng nhiệt. Bà nói: ―Thái Lan 

được mệnh danh là ―đất nước nụ 

cười‖. Thế nên, khi bắt gặp nụ cười 

của người dân Việt Nam, tôi cảm 

thấy ấm áp và thân thương như 

mình đang ở quê nhà vậy‖. 

Trong khi đó, ông Tếch Ba-ha-

đua Xu-ba (Tek Bahadur Subba), 

đại biểu đoàn Quốc hội Bu-tan, cho 

biết, đây là lần đầu tiên ông tới Việt 

Nam nhưng ông và các đồng nghiệp 

đã có dịp thưởng thức những món 

ăn rất ngon của Việt Nam. ―Đại hội 

đồng IPU-132 là một sự kiện chính 

trị ngoại giao lớn của Việt Nam. Và 

tôi thấy các bạn tổ chức rất chu đáo. 

Thông qua Đại hội đồng lần này, 

cộng đồng quốc tế sẽ biết đến đất 

nước các bạn nhiều hơn‖ - ông 

Tếch Ba-ha-đua Xu-ba nói. Ngay cả 

Chủ tịch IPU Xa-bơ Chao-đu-ri 

(Saber Chawdhury) cũng thừa nhận 

rằng, sự chuẩn bị chu đáo cho Đại 

hội đồng IPU-132 của Việt Nam đã 

vượt qua sự kỳ vọng của Ban lãnh 

đạo IPU. ―Sự chuẩn bị của các bạn 

thực sự là thách thức đối với các 

nhà tổ chức sự kiện trong tương 

lai‖, Chủ tịch IPU nhấn mạnh. 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA CHÍNH THỨC NHẬM 

CHỨC CHỦ TỊCH LUÂN PHIÊN 

CỦA BRICS 

Ngày 1/4, Nga đã nhậm chức Chủ 

tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế 

mới nổi hàng đầu thế giới BRICS 

(gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, 

Nga và Nam Phi) với cam kết xây 

dựng BRICS thành một cơ chế hợp 

tác toàn diện. 

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao 

Nga, BRICS có kế hoạch khởi động 

những kênh hợp tác ngành đa phương 

mới với nhiệm vụ trọng tâm đưa ngân 

hàng phát triển mới và quỹ dự trữ ngoại 

tệ chung của nhóm vào hoạt động. 

Nga cũng sẽ triển khai các kế hoạch 

trong Chiến lược hợp tác kinh tế đến 

năm 2020 mà nước này đã đệ trình tại 

Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil 

năm 2014. 

Một nét nổi bật nữa trong nhiệm kỳ 

làm Chủ tịch BRICS của Nga là thu hút 

sự tham gia của xã hội dân sự và thanh 

niên thông qua nhiều diễn đàn quốc tế 

trong năm 2015 như Diễn đàn dân sự 

tại Moskva, Hội nghị thượng đỉnh 

thanh niên lần thứ nhất vào đầu tháng 7 

tại Kazan.  

Mục tiêu thứ ba mà Nga đặt ra là 

củng cố ổn định chiến lược và an ninh 

thông tin quốc tế, tăng cường cơ chế 

không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt và đấu tranh chống khủng bố quốc 

tế. 

 

NGA CHẾ TẠO “XE TĂNG 

BAY” 

Nga đang chế tạo 12 chiếc trực 

thăng Ka-52K, vốn đƣợc mệnh danh 

là "xe tăng bay", nhằm trang bị cho 

căn cứ trên đất liền ở bán đảo 

Kamchatka, vùng Viễn Đông nƣớc 

Nga. Theo dự kiến, đến năm 2020, 

Hải quân Nga sẽ đƣợc trang bị 

khoảng 120 trực thăng loại này. 

Ka-52 K là mẫu máy bay có hai chỗ 

ngồi, được trang bị cánh quạt kép. Nhờ 

đặc điểm đó, nó có khả năng thực hiện 

những thao tác mà trực thăng AH-64 

"Apache" của Mỹ hay là Mi-28N của 

Nga trước đây không thể làm được. K-

52K có thể đảo chiều bất ngờ gần như 

ngay tại chỗ. Ngoài khả năng cất cánh 

và tiếp đất ở những địa hình hạn chế, 

máy bay này có thể bay bất chấp mọi 

hướng gió. 

Khi đang trong chế độ "treo" - đứng 

im lơ lửng trên không, Ka-52K có thể 

"tái khởi động" nhanh chóng với gia tốc 

lớn hơn so với những "người anh em" 

cánh quạt đơn, do đó Ka-52K sở hữu 

cơ động linh hoạt trong tác chiến. 

Với trang bị vũ khí như vậy, những 

chiếc "Xe tăng bay" của Nga là phương 

tiện tối ưu để thực hiện chiến dịch đặc 

biệt có khả năng đánh chìm tàu chiến 

của đối phương. 

 

ÔNG PUTIN LẬP CƠ QUAN 

CHUYÊN TRÁCH VỀ DÂN TỘC ÍT 

NGƢỜI 

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

ngày 31/3 đã ký sắc lệnh thành lập cơ 

quan trực thuộc chính phủ chuyên 

trách các vấn đề dân tộc ít ngƣời.  

Theo hãng tin TASS, nhiệm vụ của 

cơ quan mới bao gồm nghiên cứu và 

thực hiện các chính sách dân tộc của 

nhà nước; quản lý pháp lý và cung cấp 

dịch vụ nhà nước trong lĩnh vực chính 

sách dân tộc; đảm bảo hài hòa dân tộc; 

bảo vệ quyền của dân tộc ít người tại 

Nga.  

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên trách 

trên còn có chức năng ngăn ngừa các 

hình thức phân biệt đối xử vì lý do 

chủng tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ, cũng 

như các âm mưu kích động hận thù.  

Chủ tịch Ủy ban Đuma Quốc gia 

(Hạ viện) Nga về các vấn đề tổ chức xã 

hội và thống nhất khu vực Yaroslav 

Nilov cho biết việc thành lập một cơ 

quan chuyên trách về các vấn đề dân 

tộc ít người là điều cần thiết vì Nga là 

quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo.  

Nga hiện có hàng chục nhóm sắc 

tộc, đặc biệt ở Cực Bắc và vùng 

Kavkaz. Cho đến năm 2014, các vấn đề 

về chính sách quốc gia, quan hệ sắc tộc, 

bảo vệ quyền của các dân tộc ít người 

thuộc thẩm quyền của Bộ Phát triển các 

khu vực. 

 

TỔNG THỐNG NGA ỦNG HỘ 

BÁN KHÍ ĐỐT VỚI GIÁ ƢU ĐÃI 

CHO UKRAINE 

AFP đƣa tin, Tổng thống Nga 

Vladimir Putin ngày 31/3 đã ủng hộ 

đề xuất tiếp tục bán khí đốt với giá 

ƣu đãi cho Ukraine trong quý 2/2015.  

Trong buổi làm việc với Thủ tướng 

Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống 

Putin cho rằng sau 3 tháng nữa có thể 

thông qua các quyết định bổ sung về 

giá bán khí đốt cho Ukraine, đồng thời 

lưu ý rằng giá bán khí đốt có liên quan 

tới giá dầu và tình hình trên thị trường 

dầu mỏ thế giới hiện rất biến động.  

Chính vì thế, Nga cần thêm 3 tháng 

để kiểm chứng những diễn biến trong 

lĩnh vực này rồi mới đưa ra các quyết 

định tiếp theo.  

Về phần mình, ông Medvedev cho 

biết Chính phủ Nga cho rằng việc đáp 

ứng đề nghị của phía Ukraine và Tập 

đoàn khí đốt Nga Gazprom là phù hợp 

và Kiev sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt 

tất cả các điều kiện theo thỏa thuận 

mua khí đốt của Nga. 
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...khuyến khích và chú ý đặc biệt 

đến việc phát triển các ngành khoa 

học tại các trường đại học Nga. Một 

trong các hoạt động chính trong giai 

đoạn 3 của dự án là hội nghị khoa 

học nhân kỷ niệm Ngày khoa học 

Nga diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 4 

tại cơ sở của Trường Đại học Kỹ 

thuật Quốc gia Lê Quý Đôn. 

Trường Đại học Kỹ thuật Quốc 

gia Lê Quý Đôn là cơ sở để thành 

lập Trường Đại học Công nghệ Việt

-Nga, việc thành lập Trường hiện 

đang được hai nước chuẩn bị một 

Hiệp định liên Chính phủ để ký kết. 

Tham gia hoạt động của hội nghị 

Khoa học có 20 trường Đại học. 

Hoạt động này sẽ tạo điều kiện 

cho việc củng cố các mối quan hệ 

khoa học, văn hóa và hữu nghị giữa 

Nga và Việt Nam, tạo sự kích thích 

mới nhằm tích cực quá trình công 

nghệ đổi mới Nga – Việt, đưa đến 

sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường 

Đại học Khoa học. 

NGA DÀNH GẦN 800 SUẤT HỌC BỔNG... (Tiếp theo trang 5) 

Gần 1 năm qua, tại bán đảo 

Crimea âm thầm xuất hiện chuỗi 

cửa hàng mới với biển hiệu màu 

tím - "New Crimea" tập đoàn 

UPSWAY. Nhiều khách hàng địa 

phƣơng đã quen với những cửa 

hàng này vì hàng hóa đa dạng, 

mức giá phải chăng.  

Tuy nhiên không nhiều người 

biết rằng đầu tư vào chuỗi cửa hàng 

đó là người Việt Nam. 

Khởi đầu vào tháng 5/2014 từ 

những cửa hàng ở Kerch - cách tỉnh 

miền Nam nước Nga Krasnodar 

đúng eo biển cùng tên, thương hiệu 

"Crimea Mới" nay đã có 8 cửa hàng 

hiện diện tại cả các thành phố lớn 

Simferopol, Sevastopol, Saki ở bán 

đảo này, và tạo công ăn việc làm ổn 

định cho gần 30 lao động địa 

phương. Tại các cửa hàng đó có khá 

đông người tới mua hàng do hàng 

hóa đa dạng, thay đổi theo mùa vụ 

và điều quan trọng là giá cả phải 

chăng. 

Trao đổi với chúng tôi, chị Lilia, 

người Tatar, nhân viên tại một cửa 

hàng ở Simferopol cho biết: "Cửa 

hàng hoạt động tốt, chúng tôi có rất 

nhiều khách hàng, hoạt động kinh 

doanh phát triển, điều quan trọng là 

phải có nhiều mặt hàng. Theo mùa, 

hàng hóa hiện bán chạy là giày, áo 

khoác, áo váy, quần áo trẻ em cũng 

rất được nhiều người quan tâm, nhu 

cầu người tiêu dùng rất lớn". 

Nhân viên Katia cũng tại cửa 

hàng ở Simferopol thì cho biết: "Tôi 

làm việc ở cửa hàng này đã nửa 

năm, tôi thích công việc của mình, 

tập thể ở đây tốt, cửa hàng nằm ở vị 

trí đắc địa nên rất nhiều người lui 

tới, giá cả hợp lí và với người dân 

đây là điều quan trọng nhất. Người 

dân đã biết về giá cả và chủng loại 

hàng hóa của chúng tôi, họ luôn tới 

cửa hàng, đợi chuyến hàng mới, hỏi 

hàng hóa và để lại số điện thoại để 

chúng tôi gọi cho họ khi có hàng. 

Người dân thích cửa hàng, giá bán 

và chủng loại hàng hóa của chúng 

tôi". 

Chúng tôi tới thăm cửa hàng 

"New Crimea" 2 tầng bề thế ở thị 

trấn Saki vào đúng dịp xe tải vận 

chuyển hàng từ Krasnodar tới. 

Được biết mỗi tuần có từ 1-2 

chuyến hàng như vậy và giá thành 

vận chuyển không hề nhỏ. Những 

khi gió to, biển động, xe chở hàng 

còn không thể vượt qua eo biển 

Kerch và hàng hóa buộc phải đi 

theo con đường lâu hơn, đóng 

container đi từ cảng Novorossyi 

sang. 

Chị Elena, nhân viên tại cửa 

hàng ở Saki cho biết "phần lớn hàng 

hóa của chúng tôi được đưa từ Nga 

sang, người tiêu dùng rất hài lòng 

với hàng hóa và cả giá cả, cũng như 

những chương trình giảm giá của 

chúng tôi, chúng tôi hy vọng vụ hè 

sẽ còn có nhiều khách hàng, cũng 

như hàng hóa hơn nữa. Về cơ bản, 

mọi người đều hài lòng với cửa 

hàng của chúng tôi". 

 

"CRIMEA MỚI" VÀ SỰ NHANH NHẠY CỦA NGƢỜI VIỆT 


