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Sáng ngày 22/9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu lần 

thứ X Đảng bộ quân đội đã chính thức khai mạc. Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung 

ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo 

Sáng ngày 23/9, tại Trung tâm Hội nghị 25B, 

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai 

mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam dự và trực tiếp 

chỉ đạo Đại hội. 

Sáng 23/9, tại thành phố Ninh Bình, Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo đại hội. 

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 41, 

sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Đoàn 

giám sát báo cáo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm 

trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014". 

 

Sáng 22/9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì 

cuộc họp về công tác thanh tra, kiểm toán đối với các dự 

án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh 

đoạn qua khu vực Tây Nguyên và các dự án BOT khác. 

Cùng dự có các Thứ trưởng, lãnh đạo các Vụ, Cục và 

các Ban QLDA, các nhà đầu tư. 

Sáng ngày 22/9, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân lần 

thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tướng Trần Đại 

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

và phát biểu chỉ đạo. 

Sáng 22/9, tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ 

phát động “Tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự 

ATGT đối với công nhân, viên chức, người lao động”. 

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, 

Phó Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam tiếp Đô 

đốc Paul E. Zukunft, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng vệ Bờ 

biển Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt 

Nam. 

Tp Hà Nội: Sáng 22/9, Phó Chủ tịch UBND TP 

Lê Hồng Sơn đã tiếp đoàn giám sát của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết khó khăn cho 

người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ở, quyền sở hữu nhà ở tại đô thị.  

Tp Hà Nam: Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính 

thức khai mạc với sự tham dự 326 đảng viên tiêu biểu 

cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, niềm tin và sức chiến 

đấu của trên 48 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.  

Nghệ An: Sáng ngày 22/9, đồng chí Nguyễn 

Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc 

với lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Tập 

đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Tỉnh Quảng Trị: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 

lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc sáng 

nay (23/9). Về dự Đại hội có 333 đại biểu, tiêu biểu 

cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại 

diện cho gần 4 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đồng 

chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ 

tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 22/9, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn FLC đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự 

án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công 

nghiệp FLC Hoàng Long. Đây là một trong những 

công trình được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lựa chọn 

khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII. 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều ngày 22/9, đồng chí 

Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh 

để kiểm điểm thực hiện Thông báo số 01/TB-UBND 

ngày 06-01-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả 

rà soát các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 22/9, Công ty CP Cảng 

Vũng Áng Việt - Lào (Tổng công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh – CTCP) tổ chức lễ khởi công 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 - Cảng 

Vũng Áng. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công 

chính vận tải nước CHDCND Lào Vylaikham Posalat; 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự... 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Cách đây 75 năm (9/1940-

9/2015) nhận thấy sự tan rã của 

chính quyền thực dân Pháp sau 

khi phát xít Nhật nhảy vào Đông 

Dƣơng, quân pháp thất bại và 

đầu hàng, Đảng bộ Bắc Sơn đã 

phát động quần chúng nổi dậy 

cƣớp chính quyền, tấn công các 

đồn bốt và các đơn vị lính Pháp 

đang rút chạy, cƣớp vũ khí và xây 

dựng lực lƣợng vũ trang. 

 20h ngày 27/9/1940, hơn 600 

quân khởi nghĩa, bao gồm các dân 

tộc Tày, Dao, Nùng, Kinh đã tấn 

công đồn Mỏ Nhài ( châu lỵ Bắc 

Sơn) mở đầu cho cuộc khởi nghĩa 

Bắc Sơn. Sau khi chiếm châu lỵ, 

Ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa tuyên 

bố xóa bỏ chính quyền cũ. Các ngày 

28 và 29/9/1940, quân khởi nghĩa 

tiếp tục tấn công vào tàn quân Pháp 

ở đèo Canh Tiêm, Sập Dì. 

 Trước tình hình đó, Pháp, Nhật 

thỏa hiệp với nhau để tập trung đàn 

áp cuộc khởi nghĩa. Thực dân Pháp 

đưa quân lên chiếm lại các đồn và 

đàn áp dữ dội quân khởi nghĩa. 

Ngay sau khi được tin cuộc khởi 

nghĩa bùng nổ, Xứ ủy Bắc Kỳ đã cử 

đồng chí Trần Đăng Ninh lên lãnh 

đạo và hướng cuộc khởi nghĩa vào 

mục tiêu xây dựng lực lượng để 

chiến đấu lâu dài. Giữa tháng 

10/1940, Ban chỉ huy khu căn cứ 

Bắc Sơn được thành lập và ngày 

13/10/1940, cuộc họp của Ban chỉ 

huy tại khu rừng Tân Hương đã 

quyết định thành lập đơn vị du kích 

Bắc Sơn đầu tiên. Ngày 

28/10/1940, quần chúng cách mạng 

đang tổ chức mít tinh ở Vũ Lăng, 

chuẩn bị đánh chiếm lại đồn Mỏ 

Nhài thì bị quân Pháp tấn công và 

đàn áp. 

Mặc dù bị đàn áp dã man nhưng 

cuộc khởi khởi nghĩa Bắc Sơn đã 

đánh dấu sự chuyển hướng của cách 

mạng Việt Nam từ đấu tranh chính 

trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính 

trị với vũ trang, nhờ những kinh 

nghiệm của cuộc khởi nghĩa đã góp 

phần tạo ra cuộc vận động cách 

mạng tiến tới tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền năm 1945. Cuộc khởi 

nghĩa Bắc Sơn là thắng lợi đầu tiên 

của khởi nghĩa vũ trang cách mạng 

kể từ khi Đảng chuyển hướng chỉ 

đạo chiến lược trong những năm 

1939-1940, thành lập chính quyền 

nhân dân đầu tiên trong cả nước, 

hình thành đội du kích Bắc Sơn, 

tiền thân của đội Cứu quốc quân số 

1, tiến tới xây dựng lực lượng vũ 

trang cách mạng Việt Nam. 

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa 

Bắc Sơn có tác động, ảnh hưởng tới 

phong trào cách mạng của cả nước 

và trở thành một sự kiện quan trọng 

trong lịch sử đấu tranh cách mạng 

của nhân dân Việt Nam. 

KỶ NIỆM KHỞI NGHĨA BẮC SƠN (27/9/1940 - 27/9/2014) 

 KỶ NIỆM 75 NĂM KHỞI NGHĨA BẮC SƠN (27/9/1940-27/09/2015) 

Vào 20h30 ngày 23/9/2015, 

chƣơng trình “Vầng trăng cho 

Em” lần thứ 8 - 2015 sẽ diễn ra 

tại Trung tâm Văn hóa Hàng 

không (196 đƣờng Nguyễn Sơn - 

Quận Long Biên - Hà Nội). 

Chƣơng trình đƣợc truyền hình 

trực tiếp từ Trung tâm Văn hóa 

Hàng Không, phát trên Kênh 1, 

Đài Phát thanh – Truyền hình Hà 

Nội. 

Chương trình “Vầng trăng cho 

Em 2015” do Tạp chí Truyền hình 

Hà Nội - Đài Phát thanh - Truyền 

hình Hà Nội phối hợp với Quận ủy, 

HĐND, UBND Quận Long Biên 

thực hiện nhằm góp phần cùng cộng 

đồng nối vòng tay nhân ái, chia sẻ 

với trẻ em nghèo, khuyết tật trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội, giúp các em 

nhỏ có một Tết Trung thu đẹp hơn, 

ấm áp tình yêu thương. 

 “Vầng trăng cho Em” lần thứ 8 

-2015” sẽ trao hơn 500 phần quà, trị 

giá từ 1,5-3,5 triệu đồng/một phần 

quà cho các em nghèo có hoàn cảnh 

khó khăn tại địa bàn quận Long 

Biên, trong đó 20 chiếc xe đạp, trị 

giá  gần 3 triệu đồng/chiếc dành cho 

20 em các em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn nhưng có thành tích cao 

trong học tập. 

Không chỉ là một đêm Trung thu 

đầy ý nghĩa đối với các em nhỏ, 

năm nay chương trình “Vầng trăng 

cho Em lần thứ 8 - 2015” còn có sự 

tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ 

nổi tiếng như: Xuân Bắc (chú Cuội) 

với những câu chuyện bí mật, thú 

vị; ca sĩ Mỹ Linh, Nhật Thủy - 

Quán quân Idol 2014, Sao Mai 

Nguyễn Trần Trung Quân, bé Nhật 

Minh Đồ Rê Mí.. cùng CLB Họa 

Mi. 

Đặc biệt, sự tham gia của Kỳ 

Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014 

được coi là điểm mới, tạo điểm 

nhấn cho chương trình với màn múa 

hát ấn tượng. Cảm động trước ý 

nghĩa nhân văn mà chương trình 

mang lại, Kỳ Duyên cho biết, đây 

cũng là lần đầu tiên cô biểu diễn 

múa và hát trước những khán giả 

“nhí”, và coi đây như một món quà 

đầy ý nghĩa gửi tới các em học sinh 

nhân dịp Trung Thu. 

CHƢƠNG TRÌNH VẦNG TRĂNG CHO EM 
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Tối 21/9, “Những ngày Hà Nội 

tại Moscow năm 2015” đã chính 

thức khai mạc tại nhà hát Et 

Cetera, ở trung tâm Thủ đô 

Moscow. 

Đây là lễ hội dựa trên cơ sở các 

thỏa thuận đã ký kết giữa Thủ đô 

Hà Nội (Việt Nam) và Thủ đô 

Moscow (LB Nga), lễ hội “Những 

ngày Hà Nội tại Moscow” và 

“Những ngày Moscow” đã đều đặn 

được tổ chức 2 năm/lần ở thủ đô 

của hai nước suốt 15 năm nay, 

nhằm tăng cường mối quan hệ hữu 

nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai 

nước. 

Một chương trình nghệ thuật đặc 

sắc với những tiết mục dân gian của 

người Việt và một số dân tộc thiểu 

số của Việt Nam cùng với những ca 

khúc hay viết về Hà Nội, về đất 

nước, con người Việt Nam là hoạt 

động mở màn cho chuỗi hoạt động 

trong khuôn khổ “Những ngày Hà 

Nội tại Moscow”. 

Phát biểu khai mạc, ông Sergey 

Treriomin - Bộ trưởng Chính phủ 

Moscow, Cục trưởng Cục Kinh tế 

đối ngoại Moscow nhấn mạnh: “Có 

thể nói, mối quan hệ hợp tác giữa 

Việt Nam và Nga đã được xây đắp 

trong suốt thời gian hơn 60 năm 

qua. Mối quan hệ đó đã trải qua 

không biết bao nhiêu thử thách, khó 

khăn nhưng vẫn tiếp tục phát triển 

và những hoạt động kiểu này đã 

giúp chúng ta có thể phát triển các 

mối giao lưu về kinh tế, chính trị và 

văn hóa. Chúng ta vẫn chưa khai 

thác hết tiềm năng và hy vọng, 

trong tương lai kim ngạch buôn bán 

hai chiều giữa hai thành phố có thể 

tăng đến 2 -3 lần hiện nay”. 

Về phần mình, là đơn vị đưa các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến 

với thủ đô nước Nga, ông Vũ Hồng 

Khanh - Phó Chủ tịch thường trực 

UBND Thành phố Hà Nội giới 

thiệu: “Những ngày Hà Nội tại 

Moscow 2015 bao gồm nhiều hoạt 

động khác nhau: Chương trình giao 

lưu văn hóa nghệ thuật của các 

nghệ sỹ 2 thành phố; các cuộc triển 

lãm giới thiệu về quan hệ hợp tác 

Hà Nội và Moscow; về thủ đô Hà 

Nội nghìn năm văn hiến và những 

thành tựu kinh tế của Hà Nội trong 

giai đoạn hiện nay; chương trình 

xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội, 

Moscow với nhiều ý kiến, tham 

luận, hoạt động giao thương có ý 

nghĩa tích cực, mang lại lợi ích kinh 

tế và phát triển hợp tác cho cộng 

đồng doanh nghiệp cả hai bên.” 

* Cũng trong khuôn khổ những 

ngày HN tại Moscow, tối 22/9 tại 

Incentra đã diễn ra Chương trình 

biểu diễn nghệ thuật phục vụ bà 

con cộng đồng... 

 

KHAI MẠC NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI MOSCOW 

Tối 17/9, tại phòng hòa nhạc 

lớn của Nhạc viện Tchaikovsky 

diễn ra buổi hòa nhạc kỷ niệm 

tròn 100 năm sinh Nhạc sỹ nổi 

tiếng của Nga Albert Leman, 

Nghệ sỹ Nhân dân Liêng bang 

Nga Xô-viết, Nhà hoạt động Nghệ 

thuật Công huân Liên bang Nga 

Xô-viết, Giải thƣởng Quốc gia 

Liên Xô, giáo sƣ Nhạc viện 

Tchaikovsky..., ngƣời đã từng đào 

tạo nhiều nhạc sỹ Nga và các 

nƣớc, trong đó có cả Việt Nam. 

 Tham gia chương trình hòa 

nhạc, ngoài dàn nhạc giao hưởng 

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga còn 

có những người học trò xuất sắc của 

nhạc sỹ tài danh Albert Leman. Họ 

hiện nay đang là những nhạc công, 

nhạc sỹ tên tuổi của nhiều dàn nhạc 

lớn; là giáo sư, giảng viên giỏi của 

nhiều nhạc viện thuộc nhiều quốc 

gia khác nhau. Buổi hòa nhạc như 

một cuộc gặp gỡ của những tâm 

hồn đồng điệu với âm nhạc của 

Leman, đồng điệu với những gì mà 

người thầy đầy tâm huyết đã truyền 

lại cho họ từ những thanh âm đầu 

tiên. 

Buổi hòa nhạc đã đưa họ về gặp 

lại nhau, biểu diễn cho nhau nghe, 

cùng nhau tưởng nhớ tới người thầy 

đáng kính. 

Buổi hòa nhạc tri ân giáo sư – 

nhạc sỹ Leman còn dành một phần 

lớn thời lượng cho phần trình diễn 

và những tác phẩm mới của các học 

trò xuất sắc của ông, đó là những 

bản giao hưởng viết cho viola và 

dàn nhạc, giao hưởng viết cho nhạc 

cụ Termenvoks, một loại nhạc cụ 

được chế tạo từ năm 1912 và là 

khởi thủy của các nhạc cụ điện tử 

sau này. 

Đặc biệt, bản giao hưởng nhan 

đề “Trổ Một” của nhạc sỹ Việt Nam 

Đỗ Hồng Quân, một học trò xuất 

sắc của ông trong những năm từ 

1976 đến 1982, được trình diễn bởi 

dàn nhạc giao hưởng Bộ Quốc 

phòng Nga, dưới đũa chỉ huy của 

chính tác giả ... đã khiến cả khán 

phòng như vỡ òa khi âm điệu cuối 

cùng dứt hẳn. 

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN TRI ÂN NGƢỜI THẦY - NHẠC SỸ ALBERT LEMAN 
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Gần 2 năm qua, cuộc khủng 

hoảng tại Ukraine không chỉ ảnh 

hưởng tới cuộc sống của cộng 

đồng người Việt ở nước sở tại mà 

còn tác động nặng nề tới khoảng 

80.000 người Việt tại Nga do 

"cuộc chiến" trừng phạt giữa Mỹ, 

nhiều nước Châu Âu với xứ sở 

Bạch dương.  

Để hiểu thêm tình hình bà con ta 

tại Nga, ông Trần Phú Thuận, Phó 

Chủ tịch thường trực Hội người 

Việt tại Nga đã có cuộc trò chuyện 

với Báo Hà Nội mới. 

 - Ông đánh giá như thế nào về 

tình hình cộng đồng doanh nghiệp 

Việt Nam tại Nga trong bối cảnh 

nền kinh tế nước sở tại đang đối 

mặt với nhiều khó khăn do cấm 

vận kinh tế từ Mỹ và nhiều nước 

Châu Âu? 

- Cộng đồng người Việt tại Nga 

bị ảnh hưởng rất lớn bởi tác động 

tiêu cực của nền kinh tế Nga. Vì các 

doanh nghiệp Việt Nam tại Nga đa 

số là doanh nghiệp nhập khẩu. Do 

đó, khi USD tăng, đồng nội tệ Nga 

mất giá, thiệt hại đối với các doanh 

nghiệp là không nhỏ. Tuy nhiên, 

cũng may mắn là cộng đồng người 

Việt Nam tại Nga đã được “tôi 

luyện” qua khó khăn vì đây không 

phải lần đầu tiên nền kinh tế Nga đi 

xuống. Những năm 90 của thế kỷ 

trước, sau khi Liên bang Xô viết tan 

rã, nước Nga cũng chìm trong 

khủng hoảng một thời gian dài. 

Thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp 

Việt Nam tại Nga cũng đã phải tìm 

cách chống chọi với hoàn cảnh để 

tồn tại. Đó là những kinh nghiệm 

quý báu giúp bà con ta có thể vượt 

qua những thách thức trong thời 

điểm hiện nay.  

- Vậy cộng đồng người Việt tại 

Nga đã có những hoạt động gì để 

cùng hợp sức vượt qua khó khăn? 

- Thời gian qua, với phương 

châm mỗi người Việt Nam trong 

cộng đồng hãy dựa vào nhau, gắn 

kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, Hội 

doanh nghiệp Việt Nam tại Nga đã 

có nhiều hoạt động tích cực trong 

việc giải quyết các vấn đề của cộng 

đồng. Hầu như tháng nào, hội cũng 

tổ chức các buổi họp chuyên đề để 

lập ra những phương hướng, đánh 

giá xu hướng tiếp theo của kinh tế 

Nga, giúp bà con có một cái nhìn 

rộng hơn, khái quát hơn về bối cảnh 

hiện nay...Xem tiếp trang 5  

CỘNG ĐỒNG NGƢỜI VIỆT TẠI NGA: GẮN KẾT ĐỂ VƢỢT KHÓ 

Tƣợng đài Titov tại Vịnh Hạ 

Long là dự án chung mà thành 

công là kết quả phối hợp chặt chẽ 

giữa hai Hội Hữu nghị Việt - Nga, 

Nga - Việt. 

Với mục đích đánh giá những 

kết quả và khó khăn cũng như kế 

hoạch hoạt động tiếp theo, tại 

Thành phố Hạ Long vừa diễn ra 

Hội nghị giao ban toàn quốc Hội 

Hữu nghị Việt - Nga lần thứ 9. Gần 

120 đại biểu là lãnh đạo các Chi hội 

Hữu nghị Việt - Nga trên cả nước 

đã tham dự Hội nghị. 

Tổng kết hoạt động 9 tháng đầu 

năm 2015 và đặt ra nhiệm vụ tăng 

cường hoạt động ngoại giao nhân 

dân giữa Việt Nam và LB Nga là 

nội dung chính của Hội nghị. Tăng 

cường hoạt động truyền thông, 

thông tin, quảng bá hình ảnh và con 

người hai nước Nga - Việt Nam, 

lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền 

thống, liên kết hoạt động của Hội 

tại địa phương với các cơ quan chức 

năng, chính quyền và thu hút giới 

trẻ là những vấn đề mà hiện nay 

lãnh đạo các Chi hội Hữu nghị Việt 

- Nga đặc biệt quan tâm. 

Một trong những công tác được 

đặc biệt chú ý trong thời gian gần 

đây là thực hiện những dự án chung 

với Hội Hữu nghị Nga - Việt. 

Tượng đài Titov tại Vịnh Hạ Long 

là dự án chung mà thành công của 

nó là kết quả phối hợp chặt chẽ giữa 

hai Hội Hữu nghị Việt - Nga, Nga - 

Việt và việc thu hút được nhiều cá 

nhân và tổ chức tham gia. 

Đào Trọng Thi, Chủ tịch Hội 

Hữu nghị Việt - Nga: “Tôi muốn 

nhấn mạnh rằng, đây là một công 

trình xã hội hóa. Kết quả là chúng 

ta không chỉ có một tượng đài rất 

hoành tráng để biểu lộ tình hữu 

nghị giữa nhân dân hai nước, mà 

qua quá trình triển khai dự án này 

đã dấy lên phong trào làm sâu đậm 

hơn tình cảm và tình hữu nghị của 

nhân dân hai nước”. 

Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội 

Hữu nghị Nga - Việt: “Tượng đài 

German Titov mà chúng ta khánh 

thành ngày hôm nay là tượng đài 

của quan hệ Việt Nam - LB Nga. 

Tôi tin tưởng rằng, nếu chúng ta sẽ 

tiếp tục gìn giữ và phát triển quan 

hệ hợp tác với những kế hoạch mới, 

những dự án mới thì chúng ta sẽ đạt 

được những thành tựu mới trong sự 

nghiệp chung”. 

Tăng cường tổ chức nhiều buổi 

giao lưu thân mật, tiếp xúc trực tiếp 

để cùng bàn bạc và thực hiện những 

dự án chung là những hình thức 

hoạt động ngoại giao nhân dân mà 

Hội Hữu nghị Việt -Nga dành nhiều 

sự chú ý hiện nay. Hoạt động ngoại 

giao nhân dân của Hội Hữu nghị 

Việt - Nga ngày càng trở nên thiết 

thực và đi vào chiều sâu. 

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NGA TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 
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TH TRUE MILK ĐOẠT 3 GIẢI VÀNG TẠI TRIỂN LÃM THỰC PHẨM THẾ GIỚI 2015 

Bảy sản phẩm đoạt giải của 

TH true MILK được bình chọn 

trong hơn 500 sản phẩm thực 

phẩm uy tín nhất trên thế giới. 

 Ngày 17/9, Công ty cổ phần sữa 

TH, đơn vị sở hữu thương hiệu sữa 

tươi sạch TH true MILK thông tin, 

sản phẩm sữa bổ sung dưỡng chất 

Topkid Chocolate, Sữa tươi bổ sung 

Phytosterol và Sữa tươi thanh trùng 

của TH true MILK vừa đoạt giải 

Vàng cuộc thi Tasting contest tại 

triển lãm Thực phẩm Quốc tế Mos-

cow 2015 diễn ra tại thủ đô Mos-

cow - Nga từ 14/9 tới 17/9. 

Tham dự cuộc thi Tasting con-

test lần này, TH true MILK cử 7 

“đại diện” sản phẩm tham gia thì cả 

7 đều đoạt giải. Cùng với 3 giải 

Vàng, TH true MILK cũng đoạt 3 

giải Bạc cho các sản phẩm Herbal 

Drink (5 loại); Topkid vị dâu; Sữa 

tươi sạch bổ sung Collagen và 1 

giải Đồng cho sản phẩm Topkid 

Vanilla. 

 Cuộc thi Tasting contest là cuộc 

thi truyền thống trong triển lãm. 7 

sản phẩm đoạt giải của TH true 

MILK được bình chọn trong số hơn 

500 sản phẩm thực phẩm uy tín 

nhất trên thế giới, do các chuyên gia 

đầu ngành về sữa và thực phẩm trực 

tiếp ăn thử và bỏ phiếu. 

Riêng sản phẩm sữa TH True 

MILK thanh trùng thì được ghi 

nhận với 4 ưu thế vượt trội: được 

làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch 

nguyên chất của trang trại TH- Cụm 

trang trại bò sữa tập trung quy mô 

lớn nhất châu Á (theo chứng nhận 

của tổ chức Asia Books of Record - 

ABOR). Ưu thế thứ hai là không sử 

dụng chất bảo quản. Ưu thế thứ 3 là 

sử dụng công nghệ thanh trùng ESL 

(Extended Shelf – life)- công nghệ 

hiện đại của CHLB Đức giúp sản 

phẩm duy trì được 30 ngày (trước 

khi mở nắp), dài hơn các loại sữa 

thanh trùng truyền thống thông 

thường. Ưu thế thứ 4 là đóng gói 

bao bì hiện đại, sữa được rót ở điều 

kiện vô trùng. 

 Triển lãm Thực phẩm quốc tế 

Mátxcơva được đánh giá là sự kiện 

thực phẩm uy tín nhất thế giới. Năm 

2015, sự kiện này thu hút sự tham 

dự của gần 700 công ty, tập đoàn 

thực phẩm lớn đến từ 69 quốc gia 

trên khắp thế giới, với nhiều sản 

phẩm trong ngành thực phẩm và đồ 

uống được trưng bày và giới thiệu. 

Tại Nga, Việt Nam đã là đối tác 

xuất khẩu nhiều các nhóm ngành 

hàng như nông sản (cao su, mía, cà 

phê, hạt điều, …) thủy hải sản (cá 

ngừ, cá trình, cá tra, basa, tôm 

sú…) nhưng ngành hàng sữa nước 

chưa có nhiều tiếng vang. Với sự 

tham gia và đoạt tới 7 giải Vàng, 

Bạc, Đồng tại Triển lãm, sản phẩm 

sữa tươi Việt Nam đã ghi dấu ấn 

mạnh mẽ với người tiêu dùng Nga 

và tạo mốc son mới cho ngành thực 

phẩm Việt Nam ở thị trường nước 

ngoài. 

 Tại triển lãm này, tập đoàn TH 

cũng giới thiệu Dự án đầu tư lớn 

của tập đoàn về chăn nuôi bò sữa và 

chế biến sữa ngay tại ngoại ô Mát-

xcơva. Và từ đó, các sản phẩm của 

TH sẽ được sản xuất và bán trực 

tiếp tại nước Nga và xuất khẩu sang 

nước thứ 3. 

CỘNG ĐỒNG NGƢỜI VIỆT TẠI NGA...tiếp theo trang 4 

...để đưa ra những quyết định có 

lợi nhất cho công việc của mình. Đã 

có một số doanh nghiệp rất nhạy 

bén với tình hình. Thay vì nhập 

khẩu vào Nga, họ đã chuyển sang 

xuất khẩu những mặt hàng có chất 

lượng sản xuất tại Nga như mỹ 

phẩm, thực phẩm. Tôi cho rằng đây 

là một hướng đi rất phù hợp trong 

giai đoạn này. 

- Những trở ngại kinh tế có ảnh 

hưởng nhiều tới hoạt động của 

Hội người Việt tại Nga không, 

thưa ông? 

- Mặc dù đang gặp nhiều khó 

khăn, nhưng Hội người Việt tại Nga 

vẫn cố gắng duy trì các hoạt động 

cộng đồng. Theo kế hoạch từ nay 

đến cuối năm, Hội sẽ phối hợp với 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội 

doanh nghiệp Việt Nam tại Nga tổ 

chức cuộc gặp gỡ doanh nhân Việt 

toàn thế giới. Trong khuôn khổ sự 

kiện này, sẽ có triển lãm hàng Việt 

Nam chất lượng cao nhằm mục đích 

xúc tiến đầu tư và thương mại sang 

thị trường Nga, giới thiệu và quảng 

bá hàng Việt Nam chất lượng cao 

đến người tiêu dùng Nga, đồng thời 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

trong nước tiếp cận thị trường Nga 

trong bối cảnh Hiệp định thương 

mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và 

Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU) 

được thực thi. Đặc biệt, để hướng 

về Đại hội Đảng lần thứ XII, Hội 

người Việt tại Nga sẽ tổ chức Cuộc 

thi tìm kiếm tài năng Việt tại Nga 

trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, 

ca hát, múa, tạp kỹ. Tôi hy vọng 

cuộc thi sẽ giúp tăng cường gắn kết 

những người Việt đang sinh sống 

trên toàn lãnh thổ nước Nga và 

khẳng định vị thế, tạo thêm sức 

mạnh cho cộng đồng Việt Nam ở 

xứ sở Bạch dương. 

- Xin cảm ơn ông! 
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Trong khuôn khổ tham dự Hội 

nghị toàn thể thƣờng niên Hiệp 

hội Quốc tế các hội đồng và viện 

kinh tế và xã hội đang diễn ra tại 

Moskva, LB Nga, ông Vũ Trọng 

Kim, Ủy viên Trung ƣơng Đảng 

Cộng sản VN, Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng thƣ ký UB Trung ƣơng Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam đã có 

cuộc gặp Chủ tịch Viện Xã hội 

LB Nga Alechxandr Bretralov.  

Cuộc gặp mặt diễn ra trong 

không khí thân tình và hiểu biết lẫn 

nhau khi những vấn đề hai bên đưa 

ra nhận được sự thống nhất quan 

điểm rất cao. 

Trước đó, ông Vũ Trọng Kim 

cùng đoàn đại biểu MTTQVN đã 

tham dự Hội nghị toàn thể thường 

niên Hiệp hội Quốc tế các hội đồng 

kinh tế, xã hội và các tổ chức tương 

đương với sự tham dự của đại biểu 

thuộc các tổ chức dân sự từ 72 nước 

thành viên. Nga là nước đảm nhiệm 

chức Chủ tịch Hiệp hội và tại diễn 

đàn này, Viện Xã hội Nga đã tổng 

kết hoạt động của Viện với tư cách 

là Chủ tịch trong 2 năm vừa qua. 

Hiệp hội Kinh tế, xã hội quốc tế 

được thành lập từ năm 1999 và mục 

tiêu đề ra là tăng cường trao đổi 

kinh nghiệm giữa các thành viên và 

phát triển đối thoại như một cấu 

trúc mạng trên cơ sở giá trị của hòa 

bình và an ninh, quyền con người 

và dân chủ. Tổ chức này cũng luôn 

hỗ trợ thiết lập các hội đồng kinh tế 

và xã hội trên khắp thế giới./. 

PHÓ CHỦ TỊCH - TTK UB TW MTTQ VN VŨ TRỌNG KIM GẶP CHỦ TỊCH VIỆN XÃ HỘI NGA 

Nhận lời mời của Lãnh đạo Hội 

đồng Liên bang Nga (Thƣợng 

viện Nga), bà Tòng Thị Phóng, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 

tịch Quốc hội Việt Nam đã dẫn 

đầu đoàn Đại biểu Quốc hội nƣớc 

ta thăm chính thức Liên bang 

Nga từ ngày 20-23/9/2015 và 

tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu 

lần thứ nhất từ ngày 24-

25/9/2015.  

Trước đó Phó chủ tịch Quốc hội 

Tòng Thị Phóng cũng đã vào lăng 

viếng Lenin, đặt lẵng hoa tại Tượng 

đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa 

tại Tượng đài các Chiến sĩ vô danh 

và gặp gỡ bà con, cộng đồng Việt 

Nam tại LB Nga...,  

Trong các cuộc trao đổi với lãnh 

đạo Quốc hội Nga, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông 

báo tình hình phát triển của Việt 

Nam trong thời gian qua: mặc dù 

chịu nhiều tác động của những biến 

động trong nền kinh tế, chính trị thế 

giới, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn 

định về mọi mặt chính trị, văn hóa, 

xã hội, thúc đẩy các hoạt động đối 

ngoại và hội nhập quốc tế.  

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Hội 

đồng Liên bang Nga Valentina 

Matvienko khẳng định quan hệ với 

Việt Nam là một ưu tiên lớn của 

Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình 

dương, đồng thời coi mối quan hệ 

giữa Quốc hội Việt Nam và Hội 

đồng Liên bang Nga là bộ phận cấu 

thành quan trọng trong quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện. Các nghị 

sỹ của Thượng viện và Quốc hội 

Việt Nam thường xuyên trao đổi về 

các kinh nghiệm lập pháp, cải cách 

kinh tế, xây dựng Hiến pháp, cải 

cách hành chính và pháp lý giữa hai 

cơ quan lập pháp. Nhân dịp này,  

Chủ tịch Hội đồng Liên bang 

Nga đề nghị hai bên tiếp tục trao 

đổi đoàn các cấp, các địa phương 

hai nước trên nhiều lĩnh vực hai bên 

cùng quan tâm như kinh tế thương 

mại, năng lượng, du lịch, văn hóa 

giáo dục... nhằm đóng góp thực 

chất hơn nữa vào sự phát triển của 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

giữa hai nước. 

Trong các cuộc gặp cả ở Thượng 

Viện và Hạ Viện Nga... hai bên đều 

vui mừng nhận thấy quan hệ hợp 

tác nghị viện giữa hai nước đang 

phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên 

cả bình diện song phương và đa 

phương, lãnh đạo cấp cao của hai 

Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu 

nghị của Quốc hội hai nước duy trì 

gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi kinh 

nghiệm trong hoạt động của Quốc 

hội mỗi nước và thống nhất cho 

rằng, trong thời gian tới, hai Bên 

cần nỗ lực đưa mối quan hệ này đi 

vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; 

Quốc hội hai nước cần sớm phê 

chuẩn và phối hợp trong việc tăng 

cường giám sát việc triển khai thực 

hiện các Hiệp định đã ký kết giữa 

Chính phủ và các bộ ngành hai 

nước, góp phần thúc đẩy quan hệ 

đối tác chiến lược toàn diện giữa 

hai nước. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 

chính thức Liên bang Nga, từ ngày 

23-25/9/2015, Đoàn Đại biểu Quốc 

hội nước ta do Phó Chủ tịch Quốc 

hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu sẽ 

tham dự và có bài phát biểu quan 

trọng tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần 

thứ nhất được tổ chức tại Sankt-

Peterburg và có các hoạt động tiếp 

xúc song phương bên lề hội nghị./. 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TÕNG THỊ PHÓNG BẮT ĐẦU CHUYẾN THĂM LB NGA 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NHÓM TIẾP XÖC KHÔNG 

ĐẠT ĐƢỢC THỎA THUẬN 

RÖT VŨ KHÍ Ở DONBASS 

TASS đƣa tin, Đặc phái viên 

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu 

Âu (OSCE) tại Ukraine Martin 

Sajdik ngày 22/9 cho biết sau khi 

kết thúc đàm phán Nhóm Tiếp 

xúc về giải quyết cuộc khủng 

hoảng ở miền Đông quốc gia 

Đông Âu này (gồm Nga, Ukraine, 

lực lƣợng đòi độc lập ở miền 

Đông Ukraine và OSCE) đã 

không đạt đƣợc thỏa thuận nhằm 

rút các vũ khí cỡ nòng 100mm ra 

khỏi giới tuyến ở vùng Donbass. 

Theo ông Sajdik, tiểu ban chính 

trị của Nhóm Tiếp xúc đã tập trung 

thảo luận về khả năng tiến hành các 

cuộc bầu cử địa phương ở Donbass 

vào thời điểm mới là ngày 

21/2/2016. Tuy nhiên, nếu các cuộc 

bầu cử hội đồng địa phương tại hai 

Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở 

Donetsk và Lugansk vẫn diễn ra 

theo như kế hoạch của hai khu vực 

này vào ngày 18/10 và 1/11 tới thì 

điều này đi ngược lại thỏa thuận 

Minsk. 

TỔNG THỐNG PUTIN 

THỪA NHẬN NỀN KINH TẾ 

NGA ĐANG GẶP KHÓ KHĂN 

Theo Reuters, ngày 22/9, Tổng 

thống Nga Vladimir Putin khẳng 

định tình hình nền kinh tế Nga là 

"khó khăn song không nghiêm 

trọng." 

Phát biểu tại một cuộc họp với 

các quan chức chính phủ phụ trách 

ngân sách Nga 2016, Tổng thống 

Putin chỉ đạo không để thâm hụt 

ngân sách trong năm tới vượt quá 

3% GDP. 

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài 

chính Nga Sergei Storchak tuyên bố 

ông không nhận thấy bất kỳ sự đe 

dọa nào đối với ngân sách cũng như 

hệ thống tài chính Nga từ vụ kiện 

của nhà tài phiệt Sergei Pugachev. 

Ông Pugachev, từng được mệnh 

danh là "ngân hàng của Putin" nhờ 

sự ảnh hưởng của ông này ở 

Kremlin, đã đệ đơn kiện Nga và đòi 

bồi thường 12 tỷ USD sau khi đế 

chế kinh doanh của nhà tài phiệt 

này bị thiệt hại vì không còn nhận 

được sự ủng hộ của Tổng thống 

Vladimir Putin./. 

 

BẮT GIỮ GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM KIỂM TRA 

TIẾNG NGA CỦA NGƢỜI 

NHẬP CƢ 

Nhân viên Cảnh sát kinh tế tại 

St Petersburg vừa bắt giữ một 

ngƣời đàn ông bị tình nghi tổ 

chức sơ đồ gian lận trong kỳ thi 

kiểm tra ngôn ngữ cho ngƣời 

nƣớc ngoài nhập cƣ, hãng 

Interfax ngày 22/9 dẫn nguồn tin 

báo chí của Bộ Nội vụ LB Nga.  

Nguồn tin cho biết cảnh sát đã 

bắt giữ Artem Zotochkin, giám đốc 

trung tâm  kiểm tra ngôn ngữ của 

người nhập cư tại Viện Ngôn ngữ 

tiếng Nga mang tên Pushkin ở 

Moskva. 

Theo nguồn tin của cảnh sát, 

Artem Zotochkin, làm việc trong 

một trường đại học Moskva đã bị 

bắt tại St. Petersburg vì bị tình nghi 

đánh cắp và chuyển nhượng bất 

động sản trị giá 37 triệu rúp của một 

công ty St. Petersburg cho một tổ 

chức dưới quyền kiểm soát của 

mình. 

 

NGA BỊ ĐÕI BỒI THƢỜNG 

HÀNG CHỤC TỶ ĐÔ 

Sergei Pugachev, kỹ nghệ gia 

giàu có và quyền lực, từng đƣợc 

mệnh danh là "giám đốc ngân 

hàng của Putin" vì ảnh hƣởng 

của ông này tại Kremlin, đã đệ 

đơn đòi Nga hơn 10 tỷ USD sau 

khi đế chế kinh doanh của ông 

này bị phân chia. 

Các luật sư của ông Pugachev 

hôm 21/9 ra thông báo cho hay, đơn 

chống Nga sẽ được tòa án trọng tài 

thường trực ở The Hague xem xét, 

nguồn tin thân cận với ông 

Pugachev đề nghị giấu tên nói với 

Reuters. 

Các luật sư của Pugachev sẽ 

vạch đề cương cho lá đơn chống 

Nga vào hôm nay (22/9) tại Paris, 

nguồn tin trên cho hay. 

Hiện chính phủ Nga chưa có 

phản hồi gì về thông tin trên. Nga 

hiện đang tìm cách bắt ông 

Pugachev về tội tham ô và biển thủ 

tài sản, cáo buộc mà ông này phủ 

nhận.  

Moscow hiện đang chống lại 

một phán quyết khác cũng của tòa 

án trọng tài thường trực ở The 

Hague, đưa ra vào năm 2014. Theo 

đó, Nga được yêu cầu phải trả 50 tỷ 

USD vì chiếm đoạt tài sản của 

Yukos, một thời là công ty sản xuất 

dầu lớn nhất Nga do Mikhail 

Khodorkovsky lãnh đạo. 



 

 

Chëu traïch nhiãûm xuáút baín: Phạm Đức Vinh.  
Ban biãn táûp: Phạm Đức Vinh, Bùi Duy Trinh, Nguyễn Thị Điệp Anh. Trçnh baìy: Trần Xuân Trung 

Âëa chè: 1st Tverskaya - Yamskaya, 30, Âiãûn thoaûi/Fax: 251.19.49, E-mail: baodatnuoc@gmail.com 

ban biªn tËp b¶n tin ®Êt níc mong nhËn ®îc sù gãp ý cña b¹n ®äc  

EKATERINBURG: CỰU CHIẾN BINH NGA TỪNG CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH 

2/9  

GIỚI THIỆU TINH HOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA 

Ngày 19/9/2015, Chi nhánh 

Ural của Hội Cựu chiến binh Nga 

từng tham gia công tác tại Việt 

Nam đã tố chức trọng thể Lễ kỷ 

niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại 

Cung Thiếu nhi của thành phố 

Ekaterinburg.  

Tham dự buổi lễ có các cựu 

chiến binh Nga đã từng công tác tại 

Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Ekaterinbua và đại diện bà con Việt 

Nam đang làm ăn và sinh sống tại 

tỉnh Sverdlovsk, LB Nga. 

Được biết những Cựu chiến binh 

Nga tại vùng Ural từng công tác 

trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ 

của Việt Nam, nhiều người trong số 

họ đã lập công trong việc bắn hạ 

máy bay Mỹ đầu tiên và vinh dự 

được Bác Hồ gặp mặt trao tặng 

Huân chương. Họ là những người 

lính Liên Xô mang đâm tình yêu 

đối với mảnh đất và con người Việt 

Nam! 

Trải qua biết bao thăng trầm, qua 

thời gian, có lẽ không ai có thể ngờ 

rằng, chính họ bây giờ đã trở về quê 

hương xứ sở bạch dương, hàng năm 

vẫn đứng ra tổ chức Quốc khánh 

2/9 của mảnh đất năm xưa họ từng 

công tác và làm việc. Đó là một 

niềm xúc động lớn lao đối với 

những người Việt Nam xa xứ tại 

vùng đất Ekaterinburg. 

Xuyên suốt chương trình là 

những diệu múa Nga Việt do các 

cháu của Cung Văn Hóa thiếu nhi 

thành phố trình bày. Ngoài các tiết 

mục múa Nga, nổi bật hơn cả, là 

hình ảnh các cháu thiếu nhi Nga 

trình diễn các điệu múa Việt nam 

như múa sạp, múa sen... 

Sau khi phần chính thức của 

buổi Lễ kết thúc, các cựu chiến binh 

đã mời tất cả mọi người tham dự 

tiệc đứng. Mọi người cùng nhau 

nâng cốc chúc sức khỏe và chúc 

cho tình hữu nghị và hợp tác giữa 

Việt nam và LB Nga ngày càng 

phát triển. 

Trong buổi tiệc đứng Tổng Lãnh 

sự Vũ Huy Mừng đã thay mặt Bộ 

Tư lệnh phòng không trao cho hai 

cựu chiến binh Kỷ niệm chương vì 

đã có công đóng góp trong thời gian 

công tác tại Việt Nam nhân dịp kỷ 

niệm 50 năm trận thắng bắn máy 

bay Mỹ đầu tiên trên trận địa Sông 

Đà. 

Chiều 21/9, tại Trung tâm văn 

hóa-thƣơng mại-khách sạn Hà 

Nội-Moskva (Incentra) tại 

Moskva (Liên bang Nga), Bộ Y tế 

phối hợp với Đại sứ quán Việt 

Nam tại Liên bang Nga đã tổ 

chức Hội thảo khoa học "Châm 

cứu và xoa bóp, bấm huyệt Việt 

Nam: Tinh hoa y học thế giới." 

Tham dự hội thảo có Bộ trưởng 

Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim 

Tiến, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn 

Hữu Thành - Giám đốc Bệnh viện 

châm cứu Trung ương, ông Nguyễn 

Cảnh Sơn - Chủ tịch hội đồng quản 

trị Công ty Incentra, đại diện Đại sứ 

quán Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu 

nghị Nga-Việt Vladimir Buianov 

cùng đông đảo các chuyên gia 

ngành châm cứu, y học dân tộc của 

cả cộng đồng người Việt Nam lẫn 

người Nga. 

Hội thảo đã lắng nghe nhiều 

tham luận, tổng kết về những kết 

quả đặc biệt của liệu pháp châm 

cứu, xoa bóp, bấm huyệt đặc biệt là 

bài giới thiệu chi tiết của phó giáo 

sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Thành về 

các ứng dụng châm cứu, xoa bóp 

bấm huyệt đặc sắc của Việt Nam có 

sáng tạo, bổ sung, kết hợp với các 

thiết bị y học tiên tiến, hiện đại. 

Tại hội thảo, giáo sư-tiến sỹ y 

khoa, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa 

học Nga (RAN), Giám đốc Trung 

tâm khoa học ứng dụng Moskva về 

Y học phục hồi và y học thể thao, 

ông Aleksandr Razumov đã đánh 

giá cao phương pháp châm cứu, xoa 

bóp và bấm huyệt của Việt Nam 

trong việc phục hồi sức khỏe của 

bệnh nhân. 

Khách tham dự cũng được mời 

tham quan, giới thiệu về Trung tâm 

Châm cứu Việt Nam, dự kiến sẽ do 

các bác sỹ cao cấp từ Việt Nam 

sang trực tiếp chữa bệnh và chuyển 

giao công nghệ, tận mắt xem các 

bác sỹ châm cứu Việt Nam thao tác 

chữa trị cho bệnh nhân. 


