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Chiều 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch 

Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki đang thăm 

chính thức Việt Nam 

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống 

Cộng hòa Belarus Aleksandr Grigorievich Lukashenko 

thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 9/12/2015. 

Ngày 08/12, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ 

chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 

giai đoạn 2010 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ giai 

đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và lãnh 

đạo các ban ngành tham dự hội nghị. 

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao 

thông quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011-

2015) và triển khai định hướng nhiệm vụ bảo đảm an 

toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ 

tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu chỉ 

đạo hội nghị. 

Ngày 8/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị 

ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội 

năm 2016. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.  

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, 

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Panyaraka 

Poolthup, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc 

Thái Lan nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt 

Nam. 

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ TT&TT tổ 

chức hội thảo nâng cao hiệu quả truyền thông về công 

tác y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ 

trì hội thảo. 

Ngày 10/12, Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ thực hiện đấu 

giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở 

Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo phương án cổ 

phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của doanh nghiệp 

là 800,5 tỷ đồng, tương đương với hơn 80 triệu cổ phần. 

Tp Hà Nội: Ngày 8/12, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, 

do đồng chí Phạm Quang Nghị, chỉ đạo Thành ủy Hà 

Nội dẫn đầu, đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng 

và cử tri quận Đống Đa (đơn vị bầu cử số 6) sau kỳ 

họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 8/12, Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng – Trưởng Ban chỉ đạo 

Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh chủ 

trì họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gia. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 8/12, Hội đồng nhân dân 

thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 

khai mạc kỳ họp thứ 15. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối 

năm 2015 và cũng là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của 

HĐND thành phố khóa VIII. Tham dự kỳ họp có Bí 

thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh. 

Tỉnh Thanh Hóa: Chiều 08/12/2015, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền dự và chủ trì cuộc 

họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội vùng miền núi của tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

Tỉnh Quảng Ninh: Sáng 9/12, tại TP Hạ Long, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty AME (Cộng hòa 

Áo) tổ chức Lễ bàn giao trang thiết bị dự án “Nâng cấp 

và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh”. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tp Hải Phòng: Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị 

thành phố, HĐND thành phố Khóa XIV (Nhiệm kỳ 

2011 – 2016) đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 13 

nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND 

thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh thành phố năm 2015. 

Tp HCM: Sáng 08/12, Kỳ họp lần thứ 20 Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã 

khai mạc, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân Thành phố trong năm 2015 và 

cả nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Tỉnh Nam Định: Chiều 8/12, Ban TVTU tổ chức 

hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (khóa XIX) để 

đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, 

bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Sáng 7/12, Đại hội Thi đua yêu 

nƣớc toàn quốc lần thứ IX với 

chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi 

đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

đã khai mạc với sự tham dự của 

nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, 

Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 

đại biểu… 

Phát biểu khai mạc, thay mặt 

Chính phủ và Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng Trung ương, Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 

lần thứ IX là dấu mốc quan trọng 

đánh dấu bước phát triển mới trên 

cơ sở tiếp nối, phát huy những 

truyền thống tốt đẹp và những thành 

tích, kết quả đã đạt được trong suốt 

67 năm qua, với trọng tâm là đánh 

giá kết quả đạt được cũng như 

những hạn chế trong các phong trào 

thi đua yêu nước, công tác khen 

thưởng giai đoạn 2011-2015  và đề 

ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm 

vụ giai đoạn 2016-2020. 

Đại hội lần này cũng là dịp để 

biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá 

nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua 

và các gương điển hình tiên tiến, 

nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. 

Đồng thời Đại hội còn có  ý nghĩa 

quan trọng động viên, cổ vũ toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy 

sức mạnh to lớn của khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn 

diện công cuộc đổi mới tạo động 

lực thực hiện thắng lợi nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 

góp phần vào sự nghiệp công 

nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

khẳng định Đại hội là dấu mốc quan 

trọng đánh dấu bước phát triển mới 

trên cơ sở tiếp nối, phát huy những 

kết quả, thành tích đã đạt được 

trong phong trào thi đua yêu nước 

suốt 67 năm qua. Đại hội cũng là 

dịp để biểu dương, tôn vinh các 

điển hình, nhân tố thi đua. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ―Thi đua là yêu nước, 

yêu nước thì phải thi đua…‖, ―Càng 

khó khăn thì càng phải thi đua‖, 

trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước, 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương luôn quan tâm đến 

công tác thi đua, khen thưởng, 

thông qua việc ban hành các chủ 

trương, chính sách, pháp luật về thi 

đua, khen thưởng: Bộ Chính trị 

thông qua Đề án đổi mới công tác 

thi đua, khen thưởng và ban hành 

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng, Quốc hội thông qua 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 

2013, các nghị định của Chính phủ 

được ban hành kịp thời, tạo cơ sở 

pháp lý để triển khai và nâng cao 

chất lượng quản lý nhà nước về thi 

đua, khen thưởng. 

Phong trào thi đua yêu nước và 

công tác khen thưởng trong 5 năm 

qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, 

hiệu quả. Các phong trào thi đua 

tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, 

sâu rộng, đã cổ vũ, động viên các 

cấp, các ngành, các tầng lớp nhân 

dân ra sức thi đua, phấn đấu, khắc 

phục khó khăn, đạt kết quả tích cực 

trên các lĩnh vực. 

Công tác tuyên truyền, xây 

dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

là một trong những trọng tâm đổi 

mới công tác thi đua, khen thưởng 

được Hội đồng Thi đua Khen 

thưởng Trung ương tập trung chỉ 

đạo và có nhiều chuyển biến tích 

cực. Công tác khen thưởng trong 5 

năm qua đã có nhiều đổi mới, 

hướng về cơ sở, bám sát các quy 

định về tiêu chuẩn, đối tượng; tăng 

cường khen thưởng cho người lao 

động, công nhân, nông dân, tập thể, 

cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, khen 

thưởng đột xuất, khen thưởng thành 

tích đặc biệt xuất sắc, khen thưởng 

thành tích kháng chiến. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt 

được, công tác thi đua, khen thưởng 

trong 5 năm qua cũng còn có những 

tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 

Phong trào thi đua chưa phát triển 

đồng đều, liên tục, có nơi còn hình 

thức; việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, 

tổng kết chưa thường xuyên, kịp 

thời. 

Việc đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước cho công nhân, nông dân, 

người lao động, khen thưởng thông 

qua việc phát hiện các điển hình tuy 

đã được quan tâm nhưng chưa tạo 

được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ 

sở và đồng đều ở các bộ, ngành, địa 

phương. 

Công tác tuyên truyền, nhân 

rộng các điển hình tiên tiến chưa 

được coi là nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên. Các cơ quan truyền 

thông chưa dành thời lượng tương 

xứng để giới thiệu, tuyên truyền, 

biểu dương, tôn vinh các điển hình 

tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 

các cấp chưa phát huy hết vai trò 

tham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng, 

chính quyền trong chỉ đạo tổ chức 

các phong trào thi đua; chưa quan 

tâm kiểm tra, đôn đốc thường 

xuyên. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 

Doan chỉ rõ thời gian tới, phong 

trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng phải phát huy được 

sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, của cả hệ thống chính 

trị vào việc thực hiện công cuộc đổi 

mới đất nước, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Phong trào thi đua phải trở thành 

động lực to lớn, góp phần bảo đảm 

ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu 

tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm 

trước; đẩy mạnh thực hiện các đột 

phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh 

tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao năng suất, hiệu 

quả và sức cạnh tranh; phát triển 

văn hoá, thực hiện tiến bộ, công 

bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội, tăng cường phúc lợi xã hội và 

cải thiện đời sống nhân dân… 

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƢỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 
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E rằng việc cán bộ sắp về hƣu 

đƣợc cử đi nƣớc ngoài... du hí 

trong cái vỏ “học tập kinh 

nghiệm” không chỉ dừng ở Tiền 

Giang, Bình Phƣớc hoặc Đắk 

Lắk. 

 Hôm nay là tròn 12 năm ngày 

Việt Nam ký kết tham gia Công ước 

chống tham nhũng của Liên Hiệp 

Quốc (ngày 9-12), e rằng không 

mấy ―quan viên‖ biết rằng họ lẽ ra 

phải thực thi công ước này. 

Thời sự hằng ngày lại không cho 

thấy công ước này đã được các 

quan chức biết đến nên mọi chuyện 

mới cứ ―bẽ bàng‖ như đã thấy. Nếu 

hiểu biết và thực thi công ước đó 

nhất định sẽ khác. 

Xin mượn bộ quy tắc ứng xử của 

Liên Hiệp Quốc cho các công chức, 

trích từ bộ công cụ chống tham 

nhũng mà Liên Hiệp Quốc đã dày 

công soạn ra cho công chức các 

nước, ấn bản 11-11-2002, để nhắc 

rằng: 

―- Điều 1.1. Bộ quy tắc này áp 

dụng cho mọi công chức. 

- Điều 19. Nếu người công chức 

được mời một mối lợi không chính 

đáng, người ấy nên thực hiện các 

bước sau để bảo vệ bản thân mình: 

từ khước các mối lợi không chính 

đáng... 

- Điều 20. Người công chức 

không nên tự cho phép đặt mình 

trong một tình thế phải hoàn trả ân 

huệ cho bất cứ ai hay tổ chức nào, 

cũng không được cư xử trong năng 

lực công vụ của mình hay trong đời 

sống riêng tư sao cho có thể bị 

người khác tác động bất chính. 

- Điều 21. Người công chức 

không được mời hay ban cấp bất cứ 

mối lợi nào theo bất kỳ cách thức 

nào có liên quan đến cương vị của 

mình‖. 

Những điều khoản trên đọc qua 

có vẻ như ―vô nghĩa‖, song thật ra 

nếu được các tỉnh vừa liên quan đến 

các vụ cử người đi ―du học‖ áp 

dụng triệt để, như mọi công chức 

khác trên thế giới, thì hiểu rằng đó 

là những ―mối lợi không chính 

đáng‖ không hề được phép nhận. 

12 năm đã qua kể từ ngày Công 

ước chống tham nhũng được ký, 

được phê chuẩn, song chưa được 

học tập nên có ký, có phê chuẩn 

cũng không có mấy tác dụng. 

Còn nhớ năm 2006, liên quan 

đến câu chuyện Vinashin, chúng tôi 

đã đề nghị sớm phổ biến công ước 

này cho công chức học mà tự phòng 

chống. Tiếc thay, đã chẳng thấy gì! 

Trong ―rừng‖ ngày kỷ niệm hay lễ 

lạt, cũng không hề thấy ―Ngày cùng 

Liên Hiệp Quốc chống tham 

nhũng‖ (ngày 9-12 mỗi năm). 

Gọi là tiếc do lẽ, nếu đọc kỹ bộ 

công cụ kèm theo sẽ thấy không 

đơn giản ai muốn ký duyệt gì thì 

ký, trái lại sẽ phải được cơ quan 

kiểm toán nhà nước kiểm tra ngay, 

không những sự chi tiêu không 

chính đáng đó mà toàn bộ lịch sử 

chi tiêu. Do lẽ, nếu như ở một nước 

khác, do nhu cầu ―sạch sẽ‖, người 

dân có quyền nộp đơn yêu cầu kiểm 

toán. 

Nhiều nước khác ―sạch sẽ‖ hơn 

là do cùng phòng chống tham 

nhũng như mọi công chức trên thế 

giới. Phòng chống tham nhũng 

không thể cứ theo ―kiểu của ta‖ mãi 

được. 

Khi mọi công chức đều biết và 

hiểu công ước, việc soạn thảo Luật 

phòng chống tham nhũng sẽ sát với 

công ước hơn, việc áp dụng (làm gì 

và không làm gì) sẽ trở thành một 

cách thức ứng xử hơn là cứ... xui 

trúng ai xem như người đó không 

may! 

(Nguồn: Tạp chí Khoa học 

TCNN) 

DU HÍ VÀ CÔNG ƢỚC CHỐNG THAM NHŨNG 

Có lẽ tham nhũng giờ đây 

không chỉ bằng vật chất cụ thể 

mà biến thái sang tham nhũng 

quyền lực, tham nhũng chức vụ, 

tham nhũng chính sách, tham 

nhũng tình dục… và ở chừng 

mực nào đó, nó còn ẩn náu trong 

cả những chuyến… tham quan?!. 

Chuyện các đoàn cán bộ gồm 

nhiều vị lãnh đạo cao cấp của hai 

tỉnh Bình Phước, Tiền Giang được 

cử đi nước ngoài tham quan, học 

tập kinh nghiệm có một số thành 

viên ở thời điểm ―hoàng hôn nhiệm 

kỳ‖ đang gây bức xúc dư luận... 

Theo thông tin từ báo chí, đoàn 

của tỉnh Tiền Giang đi Nga và 

Canada học về phòng chống ngập 

úng gồm 14 người là cán bộ nhà 

nước, trong đó có một vị là Chủ tịch 

UBND tỉnh, các trưởng ban Nội 

chính, Tuyên giáo và các Giám đốc 

sở như NN&PTNT, Công thương, 

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Viện 

trưởng Viện KSND tỉnh, Phó chánh 

Văn phòng UBND, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Gò Công Tây… 

Đoàn Bình Phước học về công 

tác xổ số gồm 12 vị, trong đó có 

nguyên Bí thư tỉnh ủy, 2 vị Phó chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó giám đốc Sở 

Tài chính, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc VN tỉnh; Giám đốc 

các sở Công an, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tư pháp; Chánh thanh tra tỉnh; 

trưởng các ban Tuyên giáo, Tổ 

chức… 

Đọc bản danh sách, không khỏi 

ngạc nhiên. 

Ngạc nhiên vì thứ nhất, một số 

vị sắp về hưu, không tham gia vào 

Ban chấp...Xem tiếp trang 6 

THAM QUAN THỜI… THAM NHŨNG?! 
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Chiều 8/12, tại Hà Nội, đã diễn 

ra Hội thảo khoa học thảo luận đề 

tài “Công tác thông tin đối ngoại 

đối với nhiệm vụ thúc đẩy quan 

hệ đối tác chiến lƣợc toàn diện 

Việt Nam - Liên bang Nga trong 

tình hình mới”. Đề tài do Ban Chỉ 

đạo Công tác thông tin đối ngoại 

là cơ quan chủ trì và Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ 

(NAFOSTED) là cơ quan chủ 

quản. Tham dự hội thảo có đại 

diện các bộ: Ngoại giao, Quốc 

phòng, Công an, Giáo dục - Đào 

tạo; các nhà nghiên cứu về quan 

hệ ngoại giao Việt Nam và Liên 

bang Nga. 

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS 

Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban 

Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng 

ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung 

ương về Công tác thông tin đối 

ngoại, cho biết đây là hội thảo khoa 

học lần thứ ba nhằm thảo luận đề tài 

trên và tập trung vào những vấn đề: 

Nghiên cứu tác động của thế giới, 

khu vực đến quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện Việt Nam - LB Nga; 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

Việt Nam-LB Nga; một số giải 

pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy quan 

hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt 

Nam - LB Nga trong tình hình mới.  

Tại hội thảo, các nhà khoa học 

đã tập trung làm rõ mối quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện Việt Nam - 

LB Nga trên mọi lĩnh vực như: 

chính trị - ngoại giao; kinh tế - pháp 

luật; an ninh - quốc phòng; khoa 

học - công nghệ; giáo dục - đào tạo; 

văn hóa – nghệ thuật và thông tin 

truyền thông. Trên cơ sở phân tích 

quá trình hợp tác giữa Việt Nam và 

LB Nga, các nhà khoa học đã làm 

sáng tỏ nhiều vấn đề và nêu ra các 

bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra 

các nhóm giải pháp, khuyến nghị để 

hoàn thiện đề tài, góp phần định 

hướng công tác thông tin đối ngoại, 

cũng như đẩy mạnh quan hệ đối tác 

toàn diện Việt Nam - LB Nga trong 

thời gian tới... 

THÚC ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM - LB NGA TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

Chiều 7/12, tại Phủ Chủ tịch, 

Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang 

đã tiếp ông G. Poltavchenko, 

Thống đốc TP Saint Petersburg, 

Liên bang Nga. 

Thống đốc G. Poltavchenko cho 

biết năm 2015 cũng là năm TP 

Saint Petersburg và TP HCM kỷ 

niệm 10 năm kết nghĩa. Chuyến 

thăm của đoàn lần này nhằm thúc 

đẩy phát triển quan hệ hợp tác kinh 

tế giữa 2 TP. Hoan nghênh chuyến 

thăm Việt Nam của Thống đốc G. 

Poltavchenko, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang cho rằng mối 

quan hệ truyền thống giữa Việt 

Nam và Nga luôn được vun đắp, 2 

nước cũng đã xác lập quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện với độ tin 

cậy chính trị cao. Chủ tịch nước 

nhấn mạnh lãnh đạo 2 bên khuyến 

khích các địa phương mở rộng và 

tăng cường hợp tác chặt chẽ. 

Dịp này, hơn 20 đại diện của TP 

Saint Petersburg cùng các doanh 

nghiệp Việt Nam tham gia diễn đàn 

doanh nghiệp, tìm hiểu khả năng 

hợp tác trên các lĩnh vực: năng 

lượng, công nghệ cao, y tế. Nhiều 

DN của TP Saint Petersburg đang 

quan tâm nhập khẩu hoa quả, rau từ 

Việt Nam . 

KHUYẾN KHÍCH HỢP TÁC GIỮA CÁC ĐỊA PHƢƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ NGA 

Triển lãm công nghiệp Nga-

Việt «Expo-Russia Vietnam 

2015" sẽ đƣợc tổ chức lần đầu 

tiên tại “Khách sạn MELIA» ở 

Hà Nội, từ ngày 14 -16 tháng 12 

năm 2015. 

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ 

diễn ra Hội thảo "Hợp tác trong 

khuôn khổ Hiệp định thương mại tư 

do giữa Việt Nam và Liên minh 

kinh tế Á-Âu EAEC". 

Lễ khai mạc trọng thể sẽ được 

bắt đầu vào hồi 12.00 ngày 14 

tháng 12 tại địa điểm trên. Dự kiến 

có sự tham gia của các đại diện 

Chính phủ, các Bộ, ban ngành cũng 

như và các vị lãnh đạo đến từ 

những tỉnh thành của Liên bang 

Nga và Việt Nam, đại diện giới 

kinh doanh, cũng như đoàn ngoại 

giao của hai nước. 

Đơn vị tổ chức Triển lãm là Công 

ty cổ phần "Zarubezh-Expo". Triển 

lãm được tổ chức dưới sự bảo trợ 

của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Nga, với sự hỗ trợ của Hội 

đồng Liên bang của LB Nga, Duma 

Quốc gia của LB Nga, Bộ Ngoại 

giao của LB Nga,  Bộ Phát triển 

Kinh tế, Bộ Công nghiệp và 

Thương mại, các cơ quan ngành 

khác của... Xem tiếp trang 8 

TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP NGA-VIỆT "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2015" 
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Ngày 5-6/12, tại câu lạc bộ 

quần vợt "Prime" ở thủ đô 

Moskva, Hội quần vợt Việt Nam 

tại Liên bang Nga (Vitar) đã khai 

mạc giải quần vợt "Vitar mùa 

Đông 2015." 

Giải quần vợt có sự tham dự của 

40 vận động viên thuộc các câu lạc 

bộ quần vợt lớn nhất của người Việt 

ở Moskva và câu lạc bộ Neva ở St. 

Petersburg tranh tài ở các nội dung 

đơn nam A, B; đôi nam A, B; đôi 

nữ và đôi nam nữ phối hợp. 

Giải mùa Đông là giải cuối cùng 

trong hệ thống các giải quần vợt 

thường niên của Vitar. Nhân dịp 

này, ngày 6/12, Vitar đã tiến hành 

đại hội tổng kết năm. 

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ 

tịch Vitar, vui mừng cho biết tất cả 

các hội viên Vitar đều tích cực đóng 

góp cho sự phát triển của hội. Trong 

năm 2015, dù người Việt tại Liên 

bang Nga gặp nhiều khó khăn, Vitar 

vẫn tổ chức thành công tất cả các 

hoạt động theo kế hoạch như giải 

8/3, giải Vitar-Incentra Open Hè 

2015, Cup Davis, cũng như giải 

mùa Đông lần này. 

Đặc biệt, các vận động viên của 

Vitar, tham gia giải Cây vợt vàng 

Prague 2015 đã giành thắng lợi rực 

rỡ với chức vô địch đơn nam danh 

giá nhất cùng chức vô địch của tất 

cả các nội dung dành cho nữ. 

Cũng theo ông Khanh, sang năm 

2016, Vitar sẽ tiếp tục phối hợp với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 

Incentra để xúc tiến đưa tổ hợp thể 

thao đa chức năng Vitar vào hoạt 

động đúng dịp tổ chức giải Vitar-

Incentra Open Hè 2016. 

Với trung tâm thể thao này, 

người Việt tại Liên bang Nga sẽ 

chính thức có cho mình một "ngôi 

nhà thể thao" hiện đại, góp phần 

nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình 

đoàn kết, gắn bó của người Việt tại 

Moskva nói riêng cũng như người 

Việt tại Liên bang Nga nói chung. 

Giải Vitar mùa Đông 2015 sẽ 

tiếp tục diễn ra từ ngày 12-13/12./. 

SÔI ĐỘNG GIẢI QUẦN VỢT MÙA ĐÔNG CỦA NGƢỜI VIỆT Ở LIÊN BANG NGA 

Trong bối cảnh vô cùng khó 

khăn khi nƣớc Nga rơi vào tình 

trạng bị bao vây cấm vận kéo dài, 

năm 2015 là một năm đầy thách 

thức đối với ngành Hàng không 

Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại 

một năm qua, Cơ quan Đại diện 

Hàng không Việt Nam tại LB Nga 

đã đạt đƣợc thành quả đáng 

khích lệ để đƣa ra một chiến lƣợc 

mới cho một năm mới sắp đến 

2016. 

Trong buổi tổng kết hoạt động 

kinh doanh năm 2015 và cũng là 

dịp tri ân các đối tác, khách hàng 

của mình, các cán bộ, nhân viên Cơ 

quan Đại diện Hàng không Việt 

Nam tại LB Nga đều rất phấn khởi 

bởi vượt lên những sóng gió của 

suốt một năm qua, ―con số biết nói‖ 

ghi nhận nỗ lực của họ, đó là hoàn 

thành các chỉ tiêu mà Tổng công ty 

giao cho cơ quan Đại diện và vượt 

13%  kế hoạch điều chỉnh. Để tránh 

rủi ro thua lỗ hoặc phá sản như một 

số hãng hàng không hay công ty du 

lịch trước tác động mạnh của lượng 

du khách Nga giảm, sự điều tiết 

giảm bớt chuyến bay kịp thời đã là 

một bước đi hợp lý mang lại thành 

công. Cùng với đó, sự nỗ lực của hệ 

thống bán, sự ủng hộ, giúp đỡ của 

các đối tác và sự quyết tâm của 

chính các nhân viên, đồng nghiệp 

Vietnam Airlines tại Nga đã giúp có 

được kết quả đáng khích lệ ấy.  

Từ những điều chỉnh kịp thời và 

việc đánh giá, phân tích tình hình để 

đưa ra những kế hoạch phù hợp, 

chuẩn bị bước vào năm 2016 với 

không ít thách thức vẫn hiện hữu, 

Cơ quan Đại diện Hàng không Việt 

Nam tại LB Nga đang đưa ra một 

kế hoạch cụ thể như duy trì tần suất 

chuyến bay mới tăng trở lại là 5 

chuyến/1 tuần; xây dựng các chính 

sách hỗ trợ về giá và tìm cách phối 

hợp với các công ty du lịch trong 

nước tổ chức các tour du lịch có giá 

cả phù hợp với các đối tượng du 

khách bình dân của Nga; chuẩn bị 

đưa máy bay mới vào tuyến bay 

Nga – Việt Nam v.v…  

 

Ông Nguyễn Hữu Tùng, Trưởng 

Cơ quan Đại diện Hàng không Việt 

Nam tại LB Nga cho biết: ―Tuy tình 

hình kinh tế nước Nga rất khó khăn, 

lượng khách giảm sút rất nhiều 

nhưng VN Airlines vẫn duy trì tần 

suất 5 chuyến/1 tuần để giữ thị phần 

cạnh tranh. Và bất cứ khi nào thị 

trường có dấu hiệu hồi phục thì lập 

tức chúng tôi sẽ tăng tần suất. Việt 

Nam lâu nay vẫn là điểm du lịch 

hấp dẫn, thu hút khách du lịch Nga. 

Thế nhưng vì Việt Nam rất là xa 

Nga nên sự cạnh tranh về giá so với 

các điểm đến gần hơn như Ai Cập, 

Syri, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kém hấp dẫn 

hơn vì giá cao hơn. Tuy nhiên, vừa 

qua, do cuộc khủng hoảng Ai cập, 

Syri, Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra nên du 

khách Nga đến các điểm đó giảm đi 

thì Việt Nam Airlines đang cố gắng 

tiếp cận các đối tượng khách này để 

hút về Việt Nam‖. 

Không chỉ như vậy, việc nâng 

cao chất lượng phục vụ để thu hút 

trở lại lượng khách du lịch Việt 

Nam sang Nga đang ngày càng tăng 

chọn đi Vietnam Airlines nhiều hơn 

các hãng khác cũng sẽ là mục tiêu 

mà Việt Nam Airlines đặt ra cho 

một năm mới sắp đến 2016./. 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VN AIRLINES TẠI NGA TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƢỢC 

PHÁT TRIỂN 
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Đƣợc sự đồng ý của Phòng 

công tác lƣu học sinh tại Lb Nga, 

vào lúc 14h30 ngày 05/12/2015, 

tại Khu giảng đƣờng tầng 3 nhà 

A (Dom 6, Đại lộ Leninsky 

prospect) đơn vị lƣu học sinh 

trƣờng Đại học Tổng hợp Công 

nghệ & Nghiên cứu Quốc gia 

MISIS đã long trọng tiến hành 

đại hội thành lập đơn vị LHS 

MISIS trên cơ sở sáp nhập hai 

đơn vị trƣờng Đại học Thép & 

Hợp kim Matxcova và Đại học 

Tổng hợp mỏ Matxcova, thông 

qua phƣơng hƣớng hành động, 

xây dựng và phát triển đơn vị, 

đồng thời bầu ra Ban đại diện 

đơn vị LHS MISIS nhiệm kỳ 2016 

– 2017. 

Trường Đại học Tổng hợp Công 

nghệ & Nghiên cứu Quốc gia 

MISIS với tổng quân số là 51 LHS, 

gồm 18 NCS, chiếm tỉ lệ 35%, thạc 

sỹ & sinh viên gồm 33 đồng chí 

chiếm tỉ lệ 65%, số LHS là đảng 

viên có 25, chiếm tỉ lệ 49%. Trong 

năm vừa qua, toàn đơn vị đã đạt 

được nhiều thành tích rất đáng vui 

mừng và khích lệ trên nhiều lĩnh 

vực từ công tác chuyên môn, học 

tập, nghiên cứu đến hoạt động bề 

nổi, thể dục thể thao, văn hóa văn 

nghệ và các hoạt động phong trào. 

 Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, cả 

hai đơn vị LHS thành viên đều có 

nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, 

tham gia các hoạt động do nhà 

trường, BCH Đoàn tại LB Nga, 

ĐSQ tổ chức, đồng thời đơn vị cũng 

đã liên kết với các trường thuộc 

cụm khu vực phía nam tổ chức kỷ 

niệm các ngày lễ lớn như Tết 

nguyên đán, 8/3, 26/3, phát huy 

truyền thống tương thân tương ái 

của dân tộc, hưởng ứng phong trào 

―Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do 

thiên tai, lũ lụt‖ tại các tỉnh miền 

núi phía Bắc của ĐSQ Việt Nam tại 

LB Nga.  

Với bầu không khí, dân chủ, cởi 

mở , trí tuệ, Đại hội đã bầu ra Ban 

đại diện đơn vị nhiệm kì 2016-2017 

với 5 thành viên. 

 Sau gần 3 giờ làm việc với 

không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại 

hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.  

Con đường phía trước có rất nhiều 

khó khăn đang chờ đợi tập thể đơn 

vị LHS MISIS nhưng với bầu nhiệt 

huyết sẵn có cùng với ý chí quyết 

tâm cao của Ban đại diện mới, đơn 

vị LHS MISIS luôn hy vọng và tin 

tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới mọi 

phong trào, hoạt động tập thể sẽ 

được duy trì, củng cố và phát triển 

lên một tầm cao mới. 

ĐẠI HỘI ĐƠN VỊ LHS TRƢỜNG ĐH TH CÔNG NGHỆ & NGHIÊN CỨU QUỐC GIA NHIỆM KỲ 2016-2017  

... hành tỉnh ủy khóa mới (2015 - 

2020) đi ―tham quan, học tập kinh 

nghiệm‖ để làm gì nhỉ? Chả lẽ các 

vị đó khi nghỉ hưu ở Tiền Giang thì 

chống ngập úng cho… nhà mình? 

Còn ở Bình Phước, chắc Công ty 

xổ số mời làm… cố vấn? Hay các 

bác định đi bán vé số? Điều này 

hoàn toàn có lý bởi khi không làm 

quan chức, về làm dân thì bán vé số 

cũng là một việc làm lương thiện. 

Ngạc nhiên thứ hai, trong danh 

sách có nhiều thành phần rất ít liên 

quan đến việc phát triển xổ số hay 

chống ngập úng mà hầu hết là quan 

chức, lại vắng bóng các nhà chuyên 

môn. Chả biết các vị Kế hoạch và 

Đầu tư, Tư pháp; Chánh thanh tra 

tỉnh; trưởng các ban Tuyên giáo, Tổ 

chức… đi học tập về xổ số làm gì 

nhỉ? 

Rồi các vị Phó chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Tư pháp; Chánh thanh tra tỉnh; 

trưởng các ban Tuyên giáo, Tổ 

chức… cũng tương tự, chả biết có 

nên ―học tập‖ hay không? 

Ngạc nhiên thứ ba, cả hai đoàn ở 

hai tỉnh khác nhau nhưng đều do 

các Công ty Xố số tài trợ. Xem ra 

đây là những mảnh đất đầy tiềm 

năng, nên chăng lấy xổ số làm… 

kinh tế mũi nhọn?! 

Giải thích cho các sự ―ngạc 

nhiên‖ này, xin mượn lời của ông 

Phan Ngọc Sự - Chủ tịch kiêm giám 

đốc Công ty Xổ số Bình Phước, họ 

―đều là những lãnh đạo trong quá 

trình điều hành có gắn bó, chia sẻ 

với xổ số Bình Phước‖. Tóm lại, 

nên hiểu đây là một hình thức… trả 

ơn mang danh nghĩa ―tham quan, 

học tập‖. 

Thật tình, lòng biết ơn và trả ơn 

là việc làm tốt, thể hiện nghĩa cử 

cao đẹp biết ―Uống nước, nhớ 

nguồn‖. Tuy nhiên, nếu là ơn riêng 

thì nên bỏ tiền túi chứ không nên 

lấy tiền nhà nước. Cũng cần lưu ý, 

hầu hết những khoản tiền hối lộ xưa 

nay đều ―núp bóng‖ trả ơn vì ―anh, 

(chị) đã giúp đỡ chúng em‖ chứ 

không ai nói là tiền… hối lộ cả. 

Chợt nhớ cách đây ít lâu, một lái 

xe cho lãnh đạo TP Đà Nẵng được 

vị này cho đi ―tham quan và học 

tập‖, kinh phí chuyến đi đó lên tới 

gần 500 triệu đồng. Nghĩa là với 

mức lương 4 triệu đồng/tháng thì 

kinh phí chuyến đi này bằng… 10 

năm lương tài xế. 

Có lẽ tham nhũng giờ đây không 

chỉ bằng vật chất cụ thể mà biến 

thái sang tham nhũng quyền lực, 

tham nhũng chức vụ, tham nhũng 

chính sách, tham nhũng tình dục… 

và ở chừng mực nào đó, nó còn ẩn 

náu trong cả những chuyến… tham 

quan?!. 

(Nguồn: Tạp chí Khoa học 

TCNN) 

THAM QUAN THỜI…Tiếp theo trang 3 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA TÌM THẤY HỘP ĐEN 

CỦA SU-24 BỊ THỔ NHĨ KỲ 

BẮN RƠI 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin cho biết Moscow sẽ công bố 

dữ liệu bay từ hộp đen vừa tìm 

thấy của chiếc Su-24 bị bắn rơi 

nhằm tiết lộ sự thật về hành động 

"đâm sau lƣng" của Ankara. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga 

Sergei Shoigu ngày 8/12 đã trình 

lên Tổng thống Putin hộp đen là bộ 

phận ghi nhận dữ liệu chuyến bay 

của cường kích Su-24 bị Thổ Nhĩ 

Kỳ bắn rơi ở Syria hồi tháng trước. 

Ông chủ điện Kremlin khẳng định 

sẽ mời các chuyên gia quốc tế đến 

theo dõi bằng chứng này. 

Bộ trưởng Shoigu cho biết, sau 

khi Su-24 bị bắn, đặc nhiệm Nga đã 

giải phóng khu vực Syria do những 

phiến quân người gốc Thổ kiểm 

soát để tiến hành tìm kiếm quanh 

vùng máy bay rơi. Do vậy, phiến 

quân không có dịp phá hủy những 

bằng chứng từ hiện trường. 

 

TÀU NGẦM NGA MANG 

TÊN LỬA HÀNH TRÌNH XUẤT 

HIỆN NGOÀI KHƠI SYRIA 

Truyền thông Nga ngày 8/12 

dẫn lời một nguồn tin thuộc Bộ 

Quốc phòng nƣớc này cho biết, 

một tàu ngầm tàng hình mang tên 

lửa hành trình của Nga đã xuất 

hiện tại vùng lãnh hải phía đông 

Địa Trung Hải, ngay sát bờ biển 

Syria. 

Trước đó, hồi giữa tháng 11, có 

các thông tin cho biết một tàu ngầm 

của Nga đã tham gia tấn công các 

mục tiêu thuộc sào huyệt Raqqa của 

tổ chức khủng bố IS. Hồi đầu tháng 

10 năm nay, Nga đã sử dụng tên lửa 

hành trình hiện đại Kalibr phóng từ 

các tàu chiến trên biển Caspi tiêu 

diệt các mục tiêu IS. 

Rostov-on-Don (B-237) thuộc 

tàu ngầm thế hệ thứ ba lớp 

Varshavyanka (theo dự án 636). 

Đây là tàu ngầm tàng hình chạy 

bằng diesel-điện được cho chạy êm 

nhất thế giới hiện nay. Khả năng tác 

chiến rộng và kích cỡ tương đối gọn 

nhẹ giúp tàu hoạt động ở những 

vùng nước nông. 

Ngoài tên lửa hành trình hiện đại 

Kalibr, tàu ngầm còn được trang bị 

nhiều ngư lôi 533mm. Tàu ngầm có 

trọng lượng 4.000 tấn, đạt vận tốc 

37km/giờ và có thể lặn ở độ sâu 

300m. Tàu có thể chở thủy đoàn 

đến 52 người và hoạt động liền 

trong 45 ngày ngoài biển. NATO 

gọi loại tàu ngầm này là ―hố đen‖ vì 

khả năng tàng hình. 

 

NỖI LO NGẠI KHÔNG THỂ 

CHE GIẤU CỦA PUTIN 

Cuộc chiến dầu khí giữa 

OPEC và Mỹ, giữa Mỹ và Nga 

đang ở mức độ cao trào và chƣa 

hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây cũng 

là lúc mà nỗi sợ hãi của Tổng 

thống Nga Vladimir Putin không 

thể còn che giấu đƣợc. 

Thị trường dầu mỏ thế giới lại 

chứng kiến một cú sốc mới khi giá 

dầu giảm gần 6% và lần đầu tiên 

trong hơn 6 năm qua xuyên thủng 

ngưỡng 38 USD/thùng. Dầu WTI 

giao tháng 1/2016 chỉ còn 37,65 

USD/thùng. 

Cho dù đã giảm 40% kể từ tháng 

11/2014 và giảm tới 73% so với 

đỉnh cao nhưng giá dầu được dự 

báo có thể xuống tới 30 USD một 

thùng - một ngưỡng được đánh giá 

là sẽ tàn phá nhiều nền kinh tế, 

trong đó có Nga và đe dọa hệ thống 

tài chính toàn cầu. 

Theo đánh giá của NH 

Raiffeisen International AG, giá 

dầu thấp là nguy cơ chính đối với 

kinh tế Nga dù nước này đã thích 

nghi được trong năm 2015. Nguy cơ 

này sẽ dẫn đến sự suy yếu hơn nữa 

của đồng rúp và những đợt lạm phát 

mới. 

 

NGA ĐÒI HỘI ĐỒNG BẢO 

AN HỌP KÍN “LUẬN TỘI” 

THỔ NHĨ KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG 

Ở SYRIA, IRAQ 

Moscow đã yêu cầu Hội đồng 

Bảo An Liên Hiệp Quốc tổ chức 

một cuộc thảo luận kín về các 

hành động quân sự của Thổ Nhĩ 

Kỳ ở Syria và Iraq. Cuộc họp kín 

này có thể diễn ra hôm 8/12/2015, 

RFI đƣa tin. 

Đòi hỏi của Nga là dấu hiệu mới 

nhất phản ánh xu hướng gia tăng 

căng thẳng giữa Moscow và 

Ankara. 

Theo các nhà ngoại giao, cuộc 

thảo luận theo yêu cầu của Nga có 

thể được mở ra ngay sau một cuộc 

họp kín của 15 thành viên Hội 

Đồng Bảo An dự trù vào 3 giờ trưa 

nay tại New York. Hoa Kỳ, Chủ 

tịch luân phiên trong tháng này của 

Hội đồng Bảo an, sẽ chủ trì các 

cuộc thảo luận. 

Giới quan sát hiện chưa rõ là 

liệu Nga có nêu bật lời khiếu nại cụ 

thể của Iraq hay không, và cũng 

không biết là phái đoàn Nga có 

muốn Hội Đồng Bảo An hành động 

hay không. 
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THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA BTC CT "TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIỆT TẠI LB NGA 2015" 

 

1 - Địa điểm: Tổ hợp Đa chức 

năng Hà Nội – Mátxcơva, Nhà 146, 

Đại lộ Yaroslavskoe, TP. 

Mátxcơva, Liên Bang Nga. 

2 - Thời gian diễn ra cuộc thi: 

- Vòng loại sân khấu sẽ được tổ 

chức vào ngày 19-20/12/2015;  

- Đêm chung kết Gala và trao 

giải: 20 giờ ngày 27/12/2015. 

3 - Đối tượng dự thi: mọi thành 

viên trong cộng đồng Việt Nam tại 

LB Nga từ 10 tuổi trở lên. 

4 - Lưu ý về các vòng thi: 

- Vòng sơ tuyển: các thí sinh gửi 

video clip ghi hình hoàn chỉnh tiết 

mục dự thi (video không dài quá 6 

phút) cho Ban tổ chức qua hòm thư 

điện tử: 

tainangviettainga@gmail.com.  

- Ban tổ chức sẽ hỗ trợ ghi hình 

tiết mục dự thi tại Tổ hợp Đa chức 

năng Hà Nội – Mátxcơva, Nhà 146, 

Đại lộ Yaroslavskoe, TP. 

Mátxcơva, Liên Bang Nga vào 

10h00 ngày thứ bảy 12/12/2015 (trừ 

các tiết mục dự thi có sử dụng 

piano). Các thí sinh gặp khó khăn 

về thời gian ghi hình ngày thứ bảy 

12/12 có thể liên hệ trước với Ban 

tổ chức để sắp xếp. Các thí sinh tự 

chuẩn bị và mang theo nhạc nền 

(nhạc beat). 

- Vòng loại sân khấu: các thí 

sinh tự chuẩn bị và mang theo nhạc 

nền (nhạc beat) để cung cấp cho 

Ban tổ chức tại bàn đăng ký. 

- Những thí sinh sử dụng nhạc 

cụ cần thông báo trước cho Ban tổ 

chức. 

- Các thí sinh nhận được sự đồng 

ý của Ban Giám khảo sẽ được vào 

vòng họp kín của BGK và BTC. 

- Các thí sinh nhận được thông 

báo vào Vòng chung kết sẽ được 

tập trung để tập dượt chuẩn bị biểu 

diễn vào Đêm chung kết, Gala và 

trao giải 27/12/2015. 

- Khi tham gia vòng loại sân 

khấu, các bạn thí sinh cần mang 

theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết 

(Hộ chiếu, ảnh cá nhân) 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị 

liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi: 

Điện thoại: +7 916 1188552  

Viber: +7 916 1188552 (Anh 

Thuận); và +7 9857285087 (Chị 

Quỳnh); 

Hòm thư điện tử của ban tổ 

chức: 

tainangviettainga@gmail.com. 

...nước Nga, cũng như Cơ quan 

Đại diện thương mại của Liên bang 

Nga tại Việt Nam. 

Triển lãm được tổ chức nhằm 

thúc đẩy sự phát triển và tăng 

cường mối quan hệ thương mại và 

kinh tế giữa Nga và Việt Nam, đa 

dạng hóa các hình thức và phương 

hướng hợp tác kinh tế Nga-Việt, mở 

rộng hợp tác trong lĩnh vực xã hội 

và nhân văn, cũng như thúc đẩy 

xuất khẩu của các doanh nghiệp và 

các tổ chức Nga vào các thị trường 

Đông Nam Á. Tại triển lãm sẽ trưng 

bày những sản phẩm và dịch vụ 

dành cho xuất khẩu, những kết quả 

nghiên cứu nhiều triển vọng  của 

các doanh nghiệp, trường đại học và 

cơ quan nghiên cứu, những dự án 

đầu tư của các khu vực. 

Chúng tôi sẽ trưng bày những 

thành tựu mới nhất trong các ngành 

năng lượng, chế tạo máy, giao 

thông vận tải và viễn thông, khai 

thác mỏ, công nghiệp hóa chất, y 

học, nông nghiệp và các ngành 

công nghiệp công nghệ cao khác. 

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ 

diễn ra Hội thảo "Hợp tác trong 

phạm vi khu vực thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế 

Á-Âu EAEC" với những bài phát 

biểu thay mặt Chính phủ và các tỉnh 

thành, đơn vị chủ thể của hai nước, 

các báo cáo của nước Nga, trong đó 

nhấn mạnh tới sự hấp dẫn đầu tư 

vào các tỉnh thành của LB Nga 

cũng như các buổi kết nối giao 

thương — b2b, hội thảo bàn tròn 

chuyên đề. 
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