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 Ngày 19/1, trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ 

Ngoại giao Việt Nam-ông Lê Hải Bình yêu cầu Trung 

Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi khu vực 

chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. 

Sáng 19/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án điều chỉnh 

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011

-2020 có xét đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch 

điện VII) và Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển 

ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng 

đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch than 60). 

Chiều 19/1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 

2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ  phát biểu chỉ đạo. 

Sáng 19/1/2016, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương 

tổ chức gặp mặt các đại biểu quân đội tham dự Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại tướng 

Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư 

QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. 

Ngày 19/1/2016, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại 

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

Việt Nam có buổi tiếp ngài Mayerfas, Đại sứ đặc mệnh 

toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam đến chào 

từ biệt, nhân dịp ngài kết thúc nhiệm kỳ công tác tại 

Việt Nam. 

Sáng 19/1/2016, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến Tổng kết công tác Thanh tra GTVT giai đoạn 

2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 

– 2020.  

Tp Hà Nội: Sáng 19/01, trước sự chứng kiến của 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung,  Sở Y 

tế Hà Nội và GS Leroy Joel - Viện Trưởng Đại học 

Civil và Trung tâm Viện IRCAD - TP Strasbourg (CH 

Pháp) đã ký biên bản ghi nhớ về Hợp tác chuyển giao 

kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao 

cho các đơn vị y tế Hà Nội. 

Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 19/01, Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh phố hợp với Quỹ Thiện Tâm tổ chức trao tặng 

1.500 suất quà Tết cho đồng bào nghèo tỉnh Hà Nam. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 19/1, Ngân hàng nhà nước 

chi nhánh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm 

vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, 

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại 

diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 19/1,Thường trực Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo 

các ban, ngành trong tỉnh đã tổ chức lễ tiễn và chúc 

mừng Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đi dự Đại hội lần 

thứ XII của Đảng. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Sáng nay, 20/01, đồng chí Vũ 

Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, 

ngành liên quan đã đi kiểm tra tiến độ và giải quyết 

một số kiến nghị, đề xuất thực hiện công trình dự án 

Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm của Tỉnh. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều ngày 19/1, UBND tỉnh có 

buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới 

(WB) do ông Abhas-K.Jha – Giám đốc phụ trách quản 

lý rủi ro thiên tai Ngân hàng thế giới khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương làm trưởng đoàn. 

Tỉnh Kiên Giang: Chiều ngày 19/01, Đoàn công 

tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá, Phó 

Chính ủy Đậu Khải Hoàn làm Trưởng đoàn đã đến 

thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Mai Văn Huỳnh đã tiếp đoàn 

Tỉnh Bình Định: Ngày 19/1, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã đến dự và 

phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2016, do Cục Hải quan Bình 

Định (HQBĐ) tổ chức. Dự Hội nghị còn có Phó Tổng 

cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái. 
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG 

Sáng 20/1/2016, sau khi vào 

Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và dâng hƣơng tại Đài 

tƣởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, 

tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 

Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã họp phiên 

trù bị.  

Tại phiên họp, các đại biểu đã 

thông qua Quy chế làm việc của 

Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn 

Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại 

biểu; Thông qua Chương trình làm 

việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại 

Đại hội XII, Báo cáo thẩm tra tư 

cách đại biểu.  

Theo đó, Đoàn chủ tịch 17 người 

gồm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư:Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư 

Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 

Ngân, Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội 

Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành 

ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê 

Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 

Đinh Thế Huynh, Chủ tịch MTTQ 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ 

trưởng Bộ Công an Trần Đại 

Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Phùng Quang Thanh, Trưởng ban 

Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương 

Hà Thị Khiết. Đồng chí Hà Thị 

Khiết cũng là người duy nhất có 8 

lần dự Đại hội Đảng toàn quốc. 

Đoàn thư ký có 5 người do Bí 

thư Trung ương Đảng, Chánh Văn 

phòng Trung ương Đảng Trần Quốc 

Vượng làm trưởng đoàn; thành viên 

có các đồng chí: Phó trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương Phạm Minh 

Chính, Tổng biên tập báo Nhân dân 

Thuận Hữu, Chủ nhiệm Uỷ ban Về 

các vấn đề xã hội của Quốc hội 

Trương Thị Mai, Phó Bí thư 

Thường trực Thành uỷ Thành phố 

Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng. 

Ban thẩm tra tư cách đại biểu do 

đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm 

Trưởng ban. 

Theo lịch trình, chiều nay 20-1, 

các đại biểu sẽ làm việc tại đoàn để 

nghiên cứu tài liệu. 

Sáng mai 21/1/2016, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng 

Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức 

khai mạc. Theo chương trình, Đại 

hội sẽ làm việc đến ngày 28/1/2016. 

Chiều 21-1, đại biểu sẽ thảo luận tại 

hội trường thảo luận về các Văn 

kiện của Đại hội XII. 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌP PHIÊN TRÙ BỊ 

Đất nƣớc đang đứng trƣớc 

những thời cơ mới, vận hội mới, 

nhƣng cơ hội lớn nhất, quan 

trọng nhất, bao trùm nhất và 

đƣợc kỳ vọng nhất chính là 

những quyết sách của Đại hội XII 

– cơ quan lãnh đạo cao nhất của 

Đảng. 

Từ hôm nay, ngày 20/1, Đảng 

Cộng sản Việt Nam tiến hành trọng 

thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII tại Thủ đô Hà Nội. 1550 đại 

biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng 

viên sẽ quyết định những vấn đề 

trọng đại nhằm đưa đất nước phát 

triển nhanh hơn, bền vững hơn 

trong giai đoạn  mới. 

Với chủ đề  “Tăng cường xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; 

phát huy sức mạnh toàn dân tộc và 

dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh 

toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi 

mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định; 

phấu đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại”, Đại hội có nhiệm 

vụ đánh giá việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XI của Đảng; nhìn lại 

chặng đường 30 năm đổi mới đất 

nước; xác định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong 5 năm 2016-2020; bầu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII. 

Đại hội XII của Đảng được tổ 

chức vào thời điểm có ý nghĩa rất 

quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi 

nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được 

xác định trong Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng. Đất nước ta đã đạt 

được những thành tựu to lớn, có ý 

nghĩa lịch sử trên con đường xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 30 

năm đổi mới. Mặc dù còn không ít 

khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn 

chế, nhưng nhìn tổng thể, thế và 

lực, sức mạnh tổng hợp của đất 

nước đã tăng lên, uy tín quốc tế của 

đất nước ngày càng được nâng cao, 

tạo ra những tiền đề quan trọng cho 

giai đoạn phát triển mới. 

Hơn 85 năm qua, kể từ ngày 

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, 

11 lần đại hội Đảng đều đánh dấu 

những chặng đường phát triển mới 

của dân tộc, của sự nghiệp cách 

mạng. Chắc chắn Ðại hội XII sẽ 

hoàn thành sứ mệnh lịch sử rất đỗi 

nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ 

vang được toàn Đảng, toàn dân giao 

phó, đáp ứng được những kỳ vọng 

lớn lao của đất nước, của nhân dân, 

đánh dấu mốc son mới trên con 

đường tiến lên của cả dân tộc. 

ĐẠI HỘI XII, KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN VÀ VẬN HỘI LỚN CỦA ĐẤT NƢỚC 
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Với chủ đề "Tăng cƣờng xây 

dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh; phát huy sức mạnh toàn 

dân tộc và dân chủ xã hội chủ 

nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng 

bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi 

trƣờng hòa bình, ổn định; phấn 

đấu sớm đƣa nƣớc ta cơ bản trở 

thành nƣớc công nghiệp theo 

hƣớng hiện đại”, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ 

20/1-28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. 

Sáng 18/1, tại Hà Nội đã diễn ra 

lễ khai trương Trung tâm báo chí 

Đại hội XII và họp báo trong nước, 

quốc tế về Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Đồng chí Đinh Thế 

Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 

Tuyên giáo Trung ương đã tới dự 

và chủ trì họp báo. 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng và nhìn lại chặng 

đường 30 năm đổi mới của đất 

nước; xác định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát 

triển đất nước, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc trong 5 năm tới.  

Đại hội lần này sẽ thảo luận và 

thông qua các văn kiện quan trọng: 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI; 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 

5 năm 2011-2015 và phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo 

kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XI; Báo cáo về tổng kết việc thi 

hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề 

xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng 

(nếu có); Báo cáo việc thực hiện 

Nghị quyết trung ương 4 khóa XI 

“Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu 

Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của 

Đảng giữa hai kỳ Đại hội. 

Tham dự Đại hội XII có 1510 

đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu 

đảng viên, trong đó đại biểu đương 

nhiên có 197 đồng chí là Ủy viên 

Trung ương chính thức và dự 

khuyết khóa XI; 1300 đại biểu được 

bầu tại các đại hội Đảng bộ trực 

thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ 

định. 

Trong 1.510 đại biểu dự Đại hội 

có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là 

người dân tộc thiểu số; 10 đại biểu 

là Anh hùng lực lượng vũ trang, 

Anh hùng Lao động; 20 đại biểu là 

Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; 

15 đại biểu là thầy thuốc nhân dân, 

thầy thuốc ưu tú; 1 đại biểu là nghệ 

sĩ ưu tú. Về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ , có 55 đại biểu là giáo 

sư, phó giáo sư, viện sỹ; 241 đại 

biểu có có trình độ tiến sĩ; 511 đại 

biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại 

biểu có trình độ đại học. Về trình độ 

lý luận chính trị, 1.501 đại biểu có 

trình độ cử nhân, cao cấp lý luận 

chính trị. 

Về độ tuổi, đại biểu từ 30 tuổi 

trở xuống có 2 đồng chí; từ 31- 40 

tuổi có 65 đồng chí; từ 41-50 tuổi 

có 384 đồng chí; từ 51- 60 tuổi có 

992 đồng chí; từ 61-70 tuổi có 64 

đồng chí... Dự kiến, Ban Chấp hành 

Trung ương khóa mới gồm 180 Ủy 

viên Trung ương chính thức và 20 

Ủy viên Trung ương dự khuyết. 

Về phía báo chí, đã có khoảng 

650 nhà báo trong nước và hơn 100 

nhà báo quốc tế đăng ký hoạt động 

tại Trung tâm Báo chí để đưa tin về 

Đại hội. Đồng chí Đinh Thế Huynh 

mong muốn các nhà báo sẽ thông 

tin toàn diện, khách quan, chân thật 

về Đại hội XII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Chủ đề của Đại hội lần này bổ 

sung so với Đại hội XI, cùng với 

phát huy sức mạnh toàn dân tộc, lần 

này nêu rõ phát huy dân chủ xã hội 

chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định. Chủ đề nhấn mạnh 

hơn quyết tâm thực hiện cho được 

mục tiêu đưa đất nước ta sớm trở 

thành nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại. 

Về kinh tế, dự thảo văn kiện Đại 

hội nhấn mạnh: Tích cực đổi mới 

mô hình tăng trưởng và hoàn thiện 

thể chế, phát triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN; tiếp tục nâng 

cao, thống nhất nhận thức trong 

toàn Đảng về kinh tế thị trường 

định hướng XHCN. 

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội 

và môi trường, dự thảo văn kiện 

nêu 4 vấn đề: Đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực; phát triển và ứng 

dụng khoa học - công nghệ; phát 

triển văn hóa, xây dựng con người; 

quản lý xã hội, thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội và an sinh xã hội. 

Về quốc phòng an ninh, dự thảo 

văn kiện khẳng định đây là một lĩnh 

vực rất quan trọng và đã nêu lên 

những điểm mới về nhận thức, mục 

tiêu, giải pháp bảo vệ Tổ quốc, về 

xây dựng lực lượng quân đội nhân 

dân và công an nhân dân; triển khai 

đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập 

tự chủ, kết hợp với nâng cao sức 

mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. 

Về xây dựng Đảng và xây dựng 

hệ thống chính trị, văn kiện nêu các 

quan điểm: “Phát huy mạnh mẽ mọi 

nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của 

nhân dân”,“ Tôn trọng những điểm 

khác biệt không trái với lợi ích 

chung của quốc gia dân tộc”; phát 

huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng 

thời xây dựng nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh hơn 

nữa công tác xây dựng Đảng, trọng 

tâm là kiên quyết và kiên trì thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI) về xây dựng Đảng. 

Trong 30 năm Đổi mới, đất nước 

ta đã đạt được những thành tựu to 

lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XII 

của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp 

tục tinh thần Đổi mới của 30 năm 

Đổi mới vừa qua. 

1.510 ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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NGUYÊN NHÂN TẠI SAO KHÔNG VÀO ĐƢỢC NGA 

Trong thời gian gần đây tại 

cửa biên phòng sân bay 

Sheremechevo và Domodedovo 

đã không cho nhập cảnh một số 

trƣờng hợp ngƣời có thẻ định cƣ 

(вид на жительство). 

Vậy những lý do gì có thể xảy ra 

cho những người đã có thẻ định cư 

khi mỗi lần đi ra, đi vào cửa khẩu 

biên phòng. Để hiểu được thật sự 

bản chất vấn đề thì những ai có thẻ 

định cư phải biết rằng họ nhận nó 

trên cơ sở nào? Quá trình hoàn 

thiện nó như thế nào? Tính hợp 

pháp pháp lý của nó.  

A - Thẻ định cư (вид на 

жительство) là loại giấy tờ khẳng 

định quyền được sống hợp pháp và 

lâu dài cho người nước ngoài sống 

ở Nga. Người có thẻ định cư có 

quyền lợi rất nhiều: sống và làm 

việc ổn định, làm việc không cần 

quyền lao động, đi vào Nga không 

cần visa, thành lập công ty kinh 

doanh dễ dàng, được nhận trợ cấp 

xã hội, được ưu tiên vào nhà trẻ, 

trường phổ thông, trường đại học , 

bảo hiểm y tế...Trên cơ sở có thẻ 

định cư chúng ta mới có thể nhận 

được quốc tịch Nga! 

  B - Làm thế nào để nhận được 

thẻ định cư? 

Thẻ định cư có thể nhận đuợc 

bằng nhiều con đường khác nhau: 

 1-Theo diện đoàn tụ gia đình: 

vợ theo chồng, chồng theo vợ, con 

theo bố hoặc mẹ, hoặc bố, mẹ theo 

con. 

 2- Theo diện được xuất (квота). 

 3-Theo diện chuyên gia, chuyên 

viên cao cấp (người Việt Nam hay 

gọi là quyền lao động 3 năm). 

 4- Theo diện sinh ra ở Nga và 

có giấy chứng sinh của phòng hộ 

tịch Nga (загс) cấp.   

5-Đầu tư. 

6-Nguồn gốc máu mủ, huyết 

thống trong lịch sử hình thành 

Nước Nga và liên bang Xô Viết. 

7-Một số trường hợp đặc biệt 

khác: ngôi sao, người nổi tiếng 

trong các lĩnh vực thể thao, văn 

hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, có 

công xây dựng và bảo vệ đất nước 

Nga .... 

Với những người là Chuyên gia, 

chuyên viên cao cấp (những người 

có mức lương cao, ít nhất là 2 triệu 

rúp/năm), đối với những người này 

nhận quyền lao động không cần 

phải xin xuất  (квота=Xuất). Chính 

vậy mà những người có lương cao 

sẽ được giảm bớt các thủ tục hành 

chính, mất thời gian mà hãy tập 

chung vào công việc, hiệu quả, hiệu 

xuất và đóng thuế cao cho nhà 

nước. Được hưởng những ưu đãi 

này, những người có quyền lao 

động thuộc diện trên còn có thêm 

những quyền lợi khác như mời 

được bố mẹ, con cái, anh chị qua 

Nga theo diện ăn theo gia đình cũng 

như nhận được thẻ định cư trên cơ 

sở quyền lao động 3 năm.  

Thẻ định cư theo diện này được 

cấp rất dễ dàng vì đã được xét duyệt 

trước đó để nhận quyền lao động, 

thời gian xét duyệt 3 tháng, chỉ cần 

copy thẻ lao động 3 năm, hộ chiếu, 

đơn xin cấp thẻ định cư. Nếu như 

những trường hợp xét thẻ định cư 

khác phải đòi hỏi cần nhiều giấy tờ 

khác như giấy khám sức khoẻ, giấy 

không tội phạm, bằng tiếng Nga… 

và qua nhiều ban ngành xét duyệt, 

thì trong trường hợp này cơ quan 

ngoại kiều chỉ quan tâm nhiều hơn 

đến vấn đề tồn tại của công ty. Thẻ 

định cư trong trường hợp này chỉ 

được cấp trên thời hạn quyền lao 

động mà thôi. 

Tại thời điểm này nhiều người 

nước ngoài ở Nga bằng cách này, 

cách khác để tồn tai (chỉ nói là tồn 

tại chứ không thể nói hợp pháp và 

có quyền làm việc) hầu như đều  có 

quyền lao động 3 năm theo diện 

chuyên gia, chuyên viên cao cấp, và 

trên cơ sở đấy đã nhận được thẻ 

định cư, thế nhưng cũng chính bởi 

vì chúng ta không làm viêc thật sự, 

không phải chuyên viên thật sự, 

công ty hoặc đã sa thải  chúng ta, 

hoặc đã bị " chết" và không tồn tại 

nữa, có lẽ đây là nguyên nhân mà 

rất nhiều người bị giữ và không 

được vào Nga nữa chăng? Đây là 

câu hỏi mà mỗi chúng ta phải tự trả 

lời, trước tiên chúng ta hãy tự hỏi 

mình: Anh là ai? Anh làm gì? Anh 

nhận giấy tờ định cư như thế nào? 

Trên cơ sở nào? Cách nào ? Những 

yêu cầu gì đối với anh về mặt hoàn 

thiện giấy tờ ? Anh có hiểu giấy tờ 

gì không khi cầm nó trên tay? Công 

ty của Anh tên gì ? làm gì? làm ở 

đâu? Địa chỉ đăng ký tạm trú cho 

anh nằm chỗ nào? Đấy là địa chỉ gì: 

Nhà ở?  văn phòng?, anh có làm 

việc đúng theo quyền lao động đã 

cho phép hay không? …những 

người đã nhận được thẻ định cư trên 

sơ sở quyền lao động 3 năm này 

đều phụ thuộc vào công ty chủ quản 

của mình, sự tồn tại của những công 

ty này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Đặc biệt trong thời gian cuối này đã 

có rất nhiều công ty bị cơ quan 

pháp luật kiểm tra, khoá sổ, cũng 

chính vì chúng ta không có một mối 

quan hệ thật sự nào với công ty mà 

chúng ta có giấy tờ, chúng ta sẽ 

không có một thông tin về sự tồn tại 

của nó, chúng ta không có sự chuẩn 

bị trước, chính vì vậy chúng ta đã 

không được nhập cảnh mà vẫn 

không biết. 

Vậy nguyên nhân bị giữ ở cửa 

khẩu sân bay có thể rất nhiều. Thế 

nhưng trong thời gian cuối này bị 

giữ theo mục nhận thẻ định cư  

(mục B-3) là điều có nhiều khả 

năng xảy ra nhất. Đồng Hương 

Group cho rằng mỗi cá nhân chúng 

ta phải có trách nhiệm hiểu kỹ hơn 

nữa về giấy tờ mình có để: 

1) Hạn chế thất thoát về mặt tài 

chính khi đầu tư cho giấy tờ. 

2) Tránh bị phiền phức khi đi 

qua cửa khẩu, vừa mất thời gian, 

vừa mất tiền (để mua lại vé, để làm 

lại giấy tờ v.v…). 

     3) Tránh có vết bẩn cho lịch 

sử pháp lý của mình ở Nga. 

 

Nguồn: ĐỒNG HƯƠNG GROUP 
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Công ty công nghệ sinh học 

Biocad của Nga đã thực hiện vào 

cuối năm 2015 đợt bàn giao sản 

phẩm đầu tiên cho phía Việt Nam 

theo hợp đồng trị giá hơn 10 triệu 

USD, thời hạn 5 năm. 

Doanh nghiệp sẽ cung cấp sinh 

dược tương đương rituximab, được 

dùng để điều trị ung thư máu. Theo 

người đại diện, giá thuốc của 

Biocad rẻ hơn nhiều so với các sản 

phẩm nước ngoài cùng loại. 

Biocad là công ty công nghệ 

sinh học bao gồm một trung tâm 

nghiên cứu khoa học với cơ sở sản 

xuất dược phẩm và công nghệ sinh 

học. Sản phẩm của công ty được 

dùng để điều trị các loại bệnh ung 

thư, HIV, viêm gan, đa xơ cứng. 

Biocad hiện đã có văn phòng đại 

diện tại Hoa Kỳ, Brazil, Trung 

Quốc, Ấn Độ, Singapore 

THUỐC NGA CHỮA UNG THƢ ĐẾN VỚI NGƢỜI BỆNH VIỆT NAM 

Du học chắc chắn là cột mốc ý 

nghĩa nhất với tất cả các du học 

sinh. Bên cạnh việc học tập, các 

bạn hãy tranh thủ dành thật 

nhiều thời gian trải nghiệm cuộc 

sống để khoảng thời gian này 

không lãng phí nhé! 

Làm những điều mình thích 

Bạn không cần cố ép mình làm 

điều gì đó giống mọi người. Có thể 

bạn sẽ cảm thấy áp lực khi chẳng 

tìm thấy một hoạt động ngoại khóa 

nào phù hợp với bản thân. Nhưng 

điều đó chẳng thành vấn đề! 

Khoảng thời gian đại học, hãy 

đặt những đam mê của chính bạn 

lên hàng đầu, làm bất cứ việc gì bạn 

thích. Thậm chí, nếu bạn sử dụng 

quỹ thời gian của mình để tập trung 

cho việc học, đi ăn uống cùng bạn 

bè, khám phá đó đây hay đọc sách, 

tất cả đều cho bạn những trải 

nghiệm tuyệt vời. 

Tìm một công việc làm thêm 

Đây không còn là một lựa chọn 

nữa, bởi một công việc làm thêm 

trong khoảng thời gian đại học là 

điều cần thiết cho bất kỳ sinh viên 

nào. Hãy cố gắng tìm những công 

việc liên quan đến nghề nghiệp 

tương lai của bạn. Nó không chỉ 

giúp “làm đẹp” thêm cho CV mà nó 

còn mang tính chất như một cuộc 

thử nghiệm. 

Bạn có thể bắt đầu công việc tại 

Hội Sinh viên trong trường. Ở đây, 

bạn có thể gặp rất nhiều người bạn 

có chung ý tưởng để thực hiện một 

sự kiện nào đó. Chẳng hạn, cùng 

nhau tổ chức một buổi trượt tuyết 

hay tổ chức một sự kiện gây quỹ. 

Có vô vàn cách để tìm kiếm công 

việc phù hợp với chuyên ngành của 

bạn. 

Các trung tâm hỗ trợ việc làm tại 

các trường đại học cũng là địa điểm 

lý tưởng để bạn bắt đầu tìm kiếm 

công việc cho mình. Thông thường, 

những nhân viên ở đó sẽ giới thiệu 

cho chúng ta những nơi mà chúng 

ta ít ngờ đến nhất. 

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý 

tới các quy định của nhà trường về 

việc làm thêm. Trong khi Đại học 

Edinburgh cho phép sinh viên làm 

thêm tối đa 15 giờ/tuần, nghiên cứu 

sinh 6 giờ/tuần thì Đại học 

Cambridge lại cấm hoàn toàn việc 

sinh viên làm thêm. 

Tham gia câu lạc bộ thể thao 

Dù bạn chỉ là “tay ngang” hay 

thậm chí đã chơi chuyên nghiệp cho 

bất kỳ CLB thể thao nào thì những 

CLB thể thao trong trường đại học 

vẫn là nơi đáp ứng mọi trình độ. 

Đây là cách tuyệt vời để bạn gặp gỡ 

những người bạn mới trong những 

tuần học đầu tiên. 

 Thế nhưng, nếu bạn không thực 

sự hứng thú với hoạt động thể thao, 

hãy tham gia vào các hoạt động 

mang tính cộng đồng! 

Tham gia vào các hoạt động 

cộng đồng 

Có rất nhiều lựa chọn khi bạn 

muốn tham gia vào những hoạt 

động mang tính cộng đồng. Bạn có 

thể tham gia làm báo trường, gia 

nhập CLB Kịch hay chạy một sự 

kiện để gây quỹ từ thiện. 

 Nếu bạn đang theo học chuyên 

ngành Ngôn ngữ, hãy tích cực tham 

gia vào Hiệp hội Sinh viên. Bạn sẽ 

phải “xoay” như chong chóng để 

thích ứng với các hoạt động sôi nổi 

ở đó. Đừng cảm thấy áp lực khi đối 

diện với những thành viên kỳ cựu 

mà từ chối những cơ hội có thể giúp 

bạn hòa nhập nhanh hơn nhé! 

Làm tình nguyện 

Thay vì liên tục ngồi lì trong thư 

viện học bài với cảm giác cô đơn, 

bạn có thể ra ngoài gặp gỡ nhiều 

người thông qua các hoạt động từ 

thiện. Làm việc tốt sẽ khiến bạn 

hạnh phúc và nhất định sẽ khiến 

cho cuộc sống của những người 

được bạn giúp đỡ trở nên ý nghĩa. 

 Hãy chắc chắn rằng bạn thực sự 

muốn tham gia tình nguyện và có 

trách nhiệm với nó. Bởi làm tình 

nguyện, đồng nghĩa với việc bạn 

phải thường xuyên ra ngoài vào 

những ngày lạnh giá nhất. 

 

           Nguồn tin: kenh14.vn 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHOẢNG THỜI GIAN DU HỌC KHÔNG LÃNG PHÍ? 
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Ở Ukraina chịu khủng hoảng 

nặng nề nhất so với nhiều nƣớc 

trong khu vực, không những thế 

cuộc nội chiến đã làm cho tình 

hình kinh tế và xã hội của nƣớc 

sở tại có xuống cấp. Nhất là việc 

giao thƣơng hàng hóa đi Nga, Cờ 

Rƣm, Donetsk và Lungask bị chia 

cắt làm cho kinh tế chợ mất hẳn 

một lƣợng khách quan trọng. 

Chợ búa ngày một ảm đạm. Giá 

công chỗ mà người Việt thường có 

cách tính “Cua trong lỗ” trăm nọ 

với triệu kia thì bây giờ gần như 

bằng cho không.  Ở chợ Odessa chỉ 

còn dãy Mưn-ca là vẫn đông khách 

và hiệu quả. Giá một cửa hàng vẫn 

khoảng 100 nghìn đô, giá cho thuê 

từ 1000 đến 2000 đô một tháng, còn 

ở bên trong chợ như dãy Trắng giá 

đang là 150 nghìn đến 200 nghìn thì 

bây giờ chỉ có 20 nghìn, các dãy 

khác giá cũng đại hạ và tiền cho 

thuê cũng chỉ đủ nộp tiền thuế đất 

cho chủ chợ mà thôi. 

Có thể nói trong năm 2015 làm 

ăn của người Việt ở Ukraina chủ 

yếu ở dạng thu hồi vốn và giải 

phóng hàng tồn. Tuy nhiên vẫn có 

một bộ phận nhỏ vẫn làm ăn được, 

nhưng số này không nhiều. Rất 

nhiều người đã mua vé một chiều 

về Việt Nam nhưng xu thế rồi cũng 

quay lại. Thực tế nhiều người đã 

quay trở lại Ukraina. Khi được tiếp 

xúc thì bà con tâm sự, dù hiện nay 

tình khó khăn là khó khăn chung, 

nhưng vẫn phải sang và chờ cơ hội. 

Họ đánh giá tình hình thế nào rồi 

cũng sẽ ổn định và khá lên. Ở trong 

nước người ta mong đi nước ngoài 

mà chẳng được, đằng này mình ở 

đây mấy chục năm, con cái học 

hành, giấy tờ thì đã có thẻ định cư, 

thông thạo văn hóa của nước bạn, 

quen thông quen thổ nếu mà bỏ về 

thì “quá phí”. 

Cái quan trọng nhất ở đây là khí 

hậu trong lành, nói đến khí hậu thì 

ở Ukraina thật là tuyệt vời. Hơn nữa 

thực phẩm rất rẻ, rẻ hơn nhiều so 

với ở Việt Nam. Thịt, cá, trứng đều 

rẻ, ít nhất là rẻ hơn gấp 3 lần ở Việt 

Nam, và quan trọng hơn nữa là 

chúng ta được ăn thực phẩm sạch, 

rau sạch. 

Về Việt Nam không có công ăn 

việc làm nhưng tiêu tiền thì lại “như 

mất cắp”. Chúng tôi nối máy gọi 

hỏi thăm anh Phạm Quang A, người 

được cho là nhiều nhiều may mắn 

và thành đạt, anh có một căn hộ để 

ở và hai nhà ở Hà Nội cho thuê một 

tháng được 70 triệu đang nghỉ ở 

Việt Nam vừa thăm quê hương 

nhưng anh cũng có ý muốn thăm dò 

thị trường xem có nên về hẳn được 

không?. Anh A tâm sự, về được 

hơn hai tháng, hai đứa con và hai 

đứa cháu, khi về vừa lấy tiền nhà 6 

tháng được hơn 300 triệu thế mà 

đến nay đã gần hệt sạch. Sống ở 

Ukraina giá cả chi tiêu hợp lý chính 

vì thế mà đã có cả hàng trăm người 

đã về Việt Nam rồi nhưng họ đã và 

đang mua vé quay lại. 

Có lẽ, đó chính là lý do ở 

Ukraina hiện đang làm ăn khó sao 

bà con ta vẫn bám trụ không về 

nước, họ cho rằng về thăm quê 

hương và thăm gia đình là cần thiết 

nhưng họ cũng khuyên mọi người 

những ai muốn về hẳn thì nên tính 

toán cho kỹ. 

 

Nguồn:nguoivietukraina.com 

TẠI SAO Ở UKRAINA KHÔNG LÀM ĂN ĐƢỢC MÀ BÀ CON NGƢỜI VIỆT VẪN BÁM TRỤ KHÔNG VỀ 

HẲN VIỆT NAM 

Tờ Tin tức Tham khảo Trung 

Quốc ngày 18/1 dẫn nguồn truyền 

thông Nga bình luận, năm 2016 

có thể trở thành một năm Nga đối 

mặt với các thách thức nghiêm 

trọng trong quan hệ quốc tế. 

Ngoài tình hình xung đột với láng 

giềng nổ ra trƣớc đó, sẽ có thêm 

các xung đột mới, thậm chí có 

những xung đột bất ngờ nhất. 

1) Montenegro có kế hoạch gia 

nhập NATO 

Theo báo Morning News Nga 

ngày 12/1, quan hệ ngoại giao giữa 

Nga và Montenegro sớm đã trở nên 

căng thẳng - người Balkan dự định 

gia nhập NATO, lời mời đã được 

NATO đưa ra. 

Trước đây, quân nhân Balkan đã 

được sắp xếp trong lực lượng 

NATO đóng ở Afghanistan. Một 

khi nước này gia nhập NATO, thị 

trường bất động sản các thành phố 

như Budva sẽ bị ảnh hưởng. 

Irina Rudneva - nhà nghiên cứu 

cao cấp Viện nghiên cứu Slavic, 

Viện Khoa học Nga, chuyên gia của 

Trung tâm nghiên cứu khủng hoảng 

Balkan đương đại cho rằng: "Nhà 

lãnh đạo Montenegro mạnh mẽ 

tuyên bố tham gia trừng phạt Nga. 

Sau đó, họ lại mạnh mẽ tuyên bố 

gia nhập NATO và triển khai vũ khí 

hạt nhân trong lãnh thổ. 

Đương nhiên, trong bối cảnh 

tình hình ngoại giao Nga trở nên 

phức tạp, điều này đã gây ra căng 

thẳng cho quan hệ hai nước. Nhưng 

quan hệ hàng ngày giữa nhân dân 

hai bên thì không vấn đề gì - tình 

hữu nghị kéo dài vài thế kỷ hoàn 

toàn không giảm đi. 

Nhìn ở góc độ ngoại giao, cần 

phải thừa nhận rằng chúng tôi đang 

thấy quan hệ song phương trở nên 

lạnh lẽo". 

2)Vấn đề dân tị nạn gây phiền 

phức ở biên giới Nga-Phần Lan 

Về quan hệ...Xem tiếp trang 8 

NHỮNG “KẺ THÙ” CỦA NGA TRONG NĂM 2016 
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TIN LIÊN BANG NGA 

GAZPROM ĐÒI UKRAINE 

THANH TOÁN HƠN 2,5 TỶ 

USD 

Tập đoàn khí đốt Gazprom 

của Nga ngày 19/1 đã đƣa ra một 

điều khoản bảo lƣu mới, yêu cầu 

Ukraine trả hơn 2,5 tỷ USD cho 

Moskva vì vi phạm hợp đồng 

cung cấp khí đốt. 

Trong một tuyên bố, Gazprom 

cho rằng theo các điều khoản trong 

thỏa thuận giữa tập đoàn này với 

công ty quốc doanh Ukraine 

Naftogaz, Kiev phải mua lượng khí 

đốt tối thiểu hàng năm của họ nếu 

không sẽ bị phạt và những nguồn 

cung này đã không đạt tới mức yêu 

cầu trong quý 3/2015. 

Tuyên bố chỉ rõ: “Tính cả (mức 

tối thiểu) này lẫn lượng khí đốt đã 

được Gazprom giao cho Ukraine 

trong quý 3 năm 2015, Gazprom đã 

gửi cho Naftogaz một hóa đơn 

thanh toán 2,549 tỷ USD. Gazprom 

đang chờ thanh toán hóa đơn này 

trong vòng 10 ngày tới”. 

Hiện chưa có phản ứng nào từ 

phía Ukraine đối với yêu cầu trên 

của Gazprom. 

 

NHẬT BẢN ĐÁNH GIÁ CAO 

VAI TRÒ CỦA NGA TRONG 

VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN 

ĐỀ SYRIA VÀ  TRIỀU TIÊN 

Ngày 19/1, phát biểu tại 

Tokyo, Ngoại trƣởng Nhật Bản 

Fumio Kishida đánh giá Nga là 

chìa khóa để giải quyết các vấn đề 

Syria và Triều Tiên.  

Liên quan đến quan hệ hai nước, 

nhà ngoại giao Nhật Bản nhấn 

mạnh việc hai bên tiến hành một 

cuộc đối thoại ngoại giao là cần 

thiết cho dù về mặt kỹ thuật song 

phương thiếu một hiệp ước hòa 

bình sau Chiến tranh thế giới II. 

Ông Kishida cho biết thêm Nhật 

Bản và Nga đang tìm cách tổ chức 

cuộc đàm phán thượng đỉnh trong 

năm nay.  

Theo giới truyền thông, Thủ 

tướng Nhật Bản Shinzo Abe (có thể 

thăm Nga trong tháng 4 tới để hội 

đàm với Tổng thống chủ nhà 

Vladimir Putin  trước thềm hội nghị 

thượng đỉnh Nhóm các nước công 

nghiệp phát triển (G7) ở Nhật Bản 

vào tháng 5. 

 

NGA: ÍT NHẤT 17 NGƢỜI 

TỬ VONG DO CÚM A/H1N1 

TRONG MỘT THÁNG QUA 

Theo thông báo ngày 19/1 của 

các cơ quan y tế vùng tại Nga, ít 

nhất 17 ngƣời đã tử vong do cúm 

A/H1N1 tại Nga trong vòng một 

tháng qua.  

Tại thành phố Saint Petersburg 

có 313 người phải nhập viện trong 

10 ngày qua, trong đó 5 người được 

xác định nhiễm virus cúm A/H1N1 

đã tử vong. Tại vùng Rostov ở miền 

Nam, ít nhất 120 người nhập viện 

được xác định nhiễm cúm A/H1N1 

và 4 trường hợp đã tử vong.  

Đây là những ca mới nhất sau 

khi các cơ quan chức năng thông 

báo có 4 người lớn và một trẻ em tử 

vong vì virus cúm A/H1N1 ở 

Dagestan và hai trường hợp tử vong 

tương tự ở Yekaterinburg và vùng 

Adygea tại miền Nam. Giới chức y 

tế Nga cảnh báo rằng nhiều khả 

năng số ca nhiễm cúm A/H1N1 sẽ 

còn tăng trong tháng tới.  

Trước đó, virus cúm A/H1N1 

hoành hành ở quốc gia láng giềng 

Ukraine khi tính tới ngày 15/1 đã có 

ít nhất 25 người tử vong trong đó có 

22 ca được xác định nhiễm virus 

cúm A/H1N1 và 2 ca nhiễm virus 

cúm tuýp B 

 

GIÁ DẦU LẠI XUỐNG DƢỚI 

28 USD MỖI THÙNG SAU 

CẢNH BÁO DƢ THỪA 

Giá dầu mỏ tại thị trƣờng 

châu Á trong sáng 20/1 lại rơi 

xuống mức dƣới 28 USD/thùng 

sau khi Cơ quan Năng lƣợng 

Quốc tế (IEA) cảnh báo thị 

trƣờng dầu mỏ thế giới sẽ "chìm 

ngập" trong nguồn cung dƣ thừa 

đến cuối năm 2016. 

Tại Singapore, giá dầu thô ngọt 

nhẹ WTI của Mỹ giảm xuống còn 

27,92 USD/thùng trước khi nhích 

lên mức 27,96 USD/thùng, giảm 50 

cent Mỹ so với kết thúc phiên giao 

dịch ngày hôm trước. Lần gần đây 

nhất, giá dầu WTI tại Singapore 

xuống dưới 28 USD/thùng là hồi 

tháng 9/2003. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 

19/1, tại New York (Mỹ), giá dầu 

WTI giao tháng Hai cũng giảm 96 

cent Mỹ (3,3%) xuống mức 28,46 

USD/thùng. 

Giới chuyên gia cho rằng thị 

trường dầu mỏ đang hoang mang 

trước báo cáo đánh giá thị trường 

của IEA và việc Iran sắp xuất khẩu 

dầu trở lại sau nhiều năm bị cấm. 
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...giữa Nga và Phần Lan, lệnh 

cấm mới của nhà cầm quyền "quốc 

gia nghìn hồ" có thể có tác dụng 

tiêu cực. Vấn đề là cấm đi xe đạp 

qua biên giới Nga-Phần Lan. Đến 

nay, chỉ có thể đi ô tô qua biên giới. 

Biên giới này dài hơn nhiều biên 

giới giữa Na Uy và Nga - biên giới 

trên bộ khoảng 700 km, trong khi 

đó, biên giới giữa Na Uy và Nga chỉ 

có 100 km". 

3) Tranh chấp kinh tế với 

Trung Quốc có thể gia tăng 

Nói đến "Vành đai kinh tế con 

đường tơ lụa kết nối Trung Quốc 

với thị trường châu Âu", Nga hy 

vọng Trung Quốc đặt phần lớn con 

đường này ở lãnh thổ của họ. 

Nhưng Bắc Kinh có ý nghĩ khác: 

Trung Quốc đã thử bỏ qua Nga, mở 

ra con đường đi tới châu Âu, đó là 

đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, 

Azerbaijan và Georgia. 

Dự đoán về năm 2016, Phó viện 

trưởng Á-Phi, Đại học Moscow, 

Andrey Karneev cho rằng, thương 

mại Nga-Trung tụt dốc lớn. Đây sẽ 

là một trong những thách thức chủ 

yếu sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai 

nước. 

Theo Andrey Karneev: "Hiện 

nay, chúng tôi đang ở trong khó 

khăn do đồng rúp mất giá. Đương 

nhiên, điều này đã làm suy yếu sức 

mua của các công ty Nga. Đồng 

thời, nhà quan sát nhìn thấy khó 

khăn hiện nay của Trung Quốc, sự 

thay đổi về thực lực của các công ty 

Trung Quốc cũng sẽ gây chú ý. 

Tôi tin rằng, chính phủ sẽ có 

những nỗ lực nhất định để ổn định 

quy mô thương mại. Nhưng, còn có 

rất nhiều việc tùy thuộc vào chính 

trường quốc tế. Chúng tôi cũng thấy 

được, thái độ của Nga và Trung 

Quốc đối với Syria có nhiều khác 

biệt, nhưng cũng sẽ nhìn thấy quan 

điểm thống nhất của hai bên". 

Andrey Karrneev cũng đã đề cập 

tới quan hệ xấu đi giữa Nga và Thổ 

Nhĩ Kỳ, cho rằng: "Nó sẽ không 

được khôi phục nhanh chóng. Đồng 

thời, Trung Quốc đang thực hiện 

các dự án 'con đường tơ lụa', Thổ 

Nhĩ Kỳ là một quốc gia quan trọng 

của con đường này. Đây sẽ là một 

vấn đề phức tạp, cần tìm cách thỏa 

hiệp". 

4) Mông Cổ xây nhà máy thủy 

điện có thể gây ra vấn đề sinh 

thái ở Nga 

Khi nói tới quan hệ giữa Nga và 

các nước châu Á khác, Andrey 

Karneev đã đề cập tới Mông Cổ. 

Ông đã bàn tới vấn đề sinh thái có 

thể xuất hiện ở Nga khi xây đập và 

nhà máy thủy điện ở sông Selenga 

và nhánh sông của nó. 

Sông Selenga là con sông lớn 

nhất chảy vào hồ Baikal, cung cấp 

gần một nửa lượng nước cho hồ 

này. Xây dựng đập trên sông 

Selenga có thể chặn nguồn nước 

của hồ Baikal, gây thiệt hại cho hệ 

sinh thái của Buryat, làm cho nhà 

máy thủy điện Angarsk hoạt động 

không ổn định. 

Các thành viên tích cực của tổ 

chức sinh thái Dòng sông không 

biên giới và tổ chức Hòa bình xanh 

cho rằng, dự án của Mông Cổ cần 

phải dừng lại. Tổng thống Nga 

Vladimir Putin cam kết sẽ giải 

quyết vấn đề này. 

Đối với những người vạch ra dự 

án, từ chối những tiêu chuẩn này có 

nghĩa là làm tổn hại đến tốc độ phát 

triển. Nhưng, mặt khác, coi thường 

yêu cầu sinh thái của nước khác 

cũng đã không thể được. Vì vậy, 

cần tìm kiếm phương án điều hòa". 

Đối với Mông Cổ, hiện nay, xây 

dựng nhà máy thủy điện là nhân tố 

có liên quan đến sự sống còn của 

nền kinh tế, là dự án quan trọng 

nhất giải quyết vấn đề thiếu điện và 

cung cấp điện cho Trung Quốc. 

Ngân hàng thế giới, ngân hàng 

Trung Quốc và công ty Pháp đã 

tham gia cung cấp vốn cho dự án. 

5) Quan hệ giữa Kyrgyzstan và 

Nga xấu đi 

Một nước châu Á khác có thể 

tiếp tục xung đột với Nga là 

Kyrgyzstan. Nước cộng hòa Liên 

Xô cũ vừa gia nhập Liên minh Âu-

Á đã xích mích với Nga. Nguyên 

nhân quan hệ xấu đi là thỏa thuận 

xây dựng nhà máy thủy điện 

Kambar-Ata và nhà máy thủy điện 

ở thượng nguồn sông Naryn được 

ký kết từ 4 năm trước. 

Theo thỏa thuận, doanh nghiệp 

Nga phải bỏ vốn trên 700 triệu 

USD. Nhưng Tổng thống 

Kyrgyzstan Atambayev cho hay, 

phía Kyrgyzstan bắt đầu tìm kiếm 

nhà đầu tư khác, bởi vì nhà cầm 

quyền Nga không có nghĩa vụ thực 

hiện. 

Lý do chính Nga từ khối tham 

gia dự án là, nếu Kyrgyzstan khởi 

công xây dựng nhà máy thủy điện ở 

sông giáp ranh, tình hình Trung Á 

có thể trở nên gay gắt, thậm chí dẫn 

tới các hành động quân sự. 

Tổng thống Uzbekistan Islom 

Karimov nhiều lần đã đưa ra cảnh 

báo như vậy. Ông cho rằng, biển 

Aral sẽ hoàn toàn khô cạn nếu có 

nhà máy điện. Ông Karimov còn 

kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp. 

Ông Islom Karimov nói: "Sau 

cách mạng màu, tình hình 

Kyrgyzstan luôn bất ổn. Ít có người 

có thể bảo đảm tình hình sẽ không 

xấu đi. Khó khăn kinh tế xảy ra ở 

Nga và các nước thuộc Cộng đồng 

các quốc gia độc lập không thể 

không có ảnh hưởng tới khu vực. 

Không nói cũng rõ, trong tình 

hình hiện nay, khả năng đầu tư của 

Nga giảm đi. Vì vậy, không thể cho 

phép tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ nghèo 

đói tăng lên. Tranh chấp sử dụng 

nguồn nước đã tồn tại từ khi Liên 

Xô giải thể và các nước Trung Á 

thành lập. 

Nếu có thể duy trì được ổn định 

chính trị thì sẽ có thể cho đạt được 

thống nhất về vấn đề kinh tế. 

Nhưng nếu nổ ra Cách mạng Màu, 

thì các nước liên quan sẽ bị tụt hậu 

rất nhiều năm - nó dài hơn bất cứ sự 

tụt hậu nào gây ra bởi khó khăn 

kinh tế".  


