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Sáng 21/10 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị 

Nhật-Việt vùng Kansai, Nhật Bản do ông Teichi 

Nishimura, Chủ tịch Hội dẫn đầu.   

Ngày 21/10 tại TPHCM, Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị khoa học và Triển 

lãm 2015 với chủ đề “Petrovietnam - 40 năm hội nhập 

và phát triển”. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến 

dự và cắt băng khánh thành. 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 

2015, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông 

Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 

Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu đã có chuyến 

thăm-làm việc tới Hy Lạp và Italy từ ngày 16-21/10. 

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng 

Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã đồng chủ 

trì kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hợp tác song phương 

Việt Nam-Philippines. Hai bên đã kiểm điểm, đánh giá 

việc thực hiện kết quả của cuộc họp lần thứ 7 năm 

2013, đề ra những biện pháp thúc đẩy quan hệ song 

phương. 

 Tối 18/10 Đoàn công tác của ĐUNN do đồng chí 

Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm UBKTTW làm Trưởng 

đoàn dẫn đầu đã đến TP St. Peterbuar bắt đầu chuyến 

công tác tại LB Nga từ 18-22/10. Theo chương trình 

Đoàn làm việc với Đảng ủy nước và một số đảng bộ, chi 

bộ trực thuộc về công tác xây dựng Đảng tại LB Nga. 

Chiều nay (21/10), tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng 

Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì 

đường bộ Trung ương Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp 

thường kỳ đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2015, tình 

hình triển khai thực hiện các Nghị quyết và thảo luận, 

thống nhất một số nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm của 

Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương 

Sáng 21/10/2015, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ 

chức Hội nghị Giao ban khối các cơ quan Tư pháp, Ủy 

ban kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế, Bộ đội Biên phòng 

và Cảnh sát biển quý III năm 2015. Thượng tướng 

Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy 

viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ 

Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Tp Hà Nội: Sáng 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP 

Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị rà soát công tác 

thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn 

Thành phố phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP 

Hà Nội. 

Tỉnh Quảng Ninh: Ngày 21/10, dưới sự chủ trì 

của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 

Hội nghị nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách năm 2015 và phương án phân bổ dự 

toán, cơ chế, biện pháp điều ... 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 20/10, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc 

với Sở LĐTB&XH để nghe báo cáo kết quả tổng điều 

tra lao động, việc làm và kết quả 9 tháng về chương 

trình việc làm, dạy nghề. 

Tp Hải Phòng: Ngày mai 22/10, Đại hội Đảng bộ 

thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 sẽ được khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động 

hữu nghị Việt – Tiệp, với sự tham dự của 350 đại biểu. 

Tỉnh Kiên Giang: Sáng ngày 21/10 Ban Tổ chức 

địa phương Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - 

Đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh đã tổ chức cuộc 

họp để nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị họp 

báo Năm Du lịch quốc gia 2016. Tham dự tại buổi làm 

việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh. 

Nghệ An: Sáng nay (21/10), Thường trực Ban chỉ 

đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” cấp tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về 

công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết các phong trào, 

cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí 

Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 21/10, Chủ tịch UBND 

TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao 

tỉnh Mát-xcơ-va, Liên bang Nga do ông Vorobiev 

A.Iu , Thống đốc tỉnh dẫn đầu đến chào xã giao.  

Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 21/10/2015, UBND 

tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài 

trợ vốn dự án dây truyền II Nhà máy Xi măng Thành 

Thắng công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

Về xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của 

Đảng, Dự thảo văn kiện trình Đại 

hội XII của Đảng nêu: Đẩy mạnh 

hơn nữa công tác xây dựng đảng, 

trọng tâm là kiên quyết, kiên trì 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ƣơng 4 khóa XI. Các cấp 

ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp từ 

Trung ƣơng đến cơ sở nghiêm 

túc, tự giác và có kế hoạch, biện 

pháp phù hợp để khắc phục, sửa 

chữa những yếu kém, khuyết 

điểm. 

 Kế thừa những nhiệm vụ, giải 

pháp của Đại hội XI, Dự thảo văn 

kiện đã nêu nhiệm vụ, giải pháp 

trên 10 vấn đề, trong đó có những 

bổ sung, phát triển sau: 

Một là, xây dựng Đảng về chính 

trị 

Dự thảo văn kiện bổ sung những 

nhiệm vụ, giải pháp mới sau kiên 

định những vấn đề có tính nguyên 

tắc trong công tác xây dựng Đảng. 

Nâng cao năng lực cầm quyền của 

Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của 

Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh 

chính trị của Đảng, của các tổ chức 

đảng, của cán bộ, đảng viên. Hoàn 

thiện cơ chế, quy chế và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

việc tự phê bình, phê bình, chất vấn 

trong các kỳ họp của Ban Chấp 

hành Trung ương, cấp ủy, ban 

thường vụ cấp ủy các cấp.  

Hai là, đổi mới công tác tư 

tưởng, lý luận 

Dự thảo văn kiện nêu: Tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương thức, 

nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, 

tính thuyết phục, hiệu quả của công 

tác tư tưởng; đẩy mạnh tuyên 

truyền, học tập Chủ nghĩa Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước 

phù hợp với từng đối tượng theo 

hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 

Nhấn mạnh "ngăn chặn, đẩy lùi" 

những biểu hiện "tự diễn biến," "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ. Đổi mới 

mô hình tổ chức, phương thức hoạt 

động, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của cơ quan nghiên 

cứu lý luận của Đảng.. 

Ba là, tăng cường rèn luyện 

phẩm chất đạo đức cách mạng, 

chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 

thực dụng 

Đưa việc thường xuyên giáo 

dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức 

thành một nội dung quan trọng 

trong mục tiêu xây dựng Đảng: 

"Xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức 

và đạo đức". Kiên quyết đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực 

dụng, bè phái, "lợi ích nhóm", nói 

không đi đôi với làm. ... 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, kiện 

toàn tổ chức bộ máy của Đảng và 

hệ thống chính trị 

Năm là, kiện toàn tổ chức, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của các tổ chức cơ sở đảng và nâng 

cao chất lượng đảng viên 

Dự thảo văn kiện bổ sung nhiệm 

vụ, giải pháp: Kiện toàn tổ chức của 

hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh 

đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. 

Tổng kết việc thực hiện Quy định 

của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về đảng viên làm kinh tế tư 

nhân và việc thí điểm kết nạp 

những người là chủ doanh nghiệp tư 

nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. 

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công 

tác cán bộ 

Bảy là, đổi mới, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật đảng 

Kế thừa và phát triển những 

nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XI, 

dự thảo văn kiện nêu: Tập trung chỉ 

đạo xây dựng, hoàn thiện các quy 

định của Đảng để nâng cao chất 

lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 

Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền 

kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng cho 

ủy ban kiểm tra các cấp. 

Tám là, tiếp tục đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận, tăng 

cường quan hệ máu thịt giữa Đảng 

với Nhân dân 

Đại hội XI chưa có mục riêng về 

công tác dân vận. Xuất phát từ vị 

trí, vai trò của công tác dân vận 

trong tình hình mới, dự thảo văn 

kiện có mục riêng về công tác dân 

vận, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục 

thể chế hóa, cụ thể hóa cơ chế 

"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 

nhân dân làm chủ", nhất là nội dung 

nhân dân làm chủ và phương châm 

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, giám sát". 

Chín là, đẩy mạnh đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Trong văn kiện Đại hội XI, vấn 

đề đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí được đề cập trong 

phần về xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết, 

kiên trì xây dựng cơ chế phòng 

ngừa để không thể tham nhũng; cơ 

chế răn đe, trừng trị để không dám 

tham nhũng. 

Mười là, đổi mới phương thức 

lãnh đạo, phương thức cầm quyền 

của Đảng 

So với Đại hội XI, dự thảo văn 

kiện nêu một số nhiệm vụ, giải 

pháp mới: Tiếp tục tổng kết thực 

tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng 

cầm quyền, xác định rõ mục đích 

cầm quyền, phương thức cầm 

quyền, nội dung cầm quyền, điều 

kiện cầm quyền; vấn đề phát huy 

dân chủ trong điều kiện một đảng 

duy nhất cầm quyền; các nguy cơ 

cần lưu ý phòng ngừa đối với đảng 

cầm quyền. Tiếp tục cụ thể hóa 

phương thức lãnh đạo của Đảng đã 

được xác định trong Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 

triển năm 2011) ở tất cả các cấp 

bằng những quy chế, quy định, quy 

trình cụ thể.... 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA 

ĐẢNG 
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Ngày 24/10, các quốc gia trên 

thế giới cùng tổ chức kỷ niệm 70 

năm Ngày thành lập Liên hợp 

quốc. Từ 51 quốc gia thành viên, 

nay đã tăng lên 193 quốc gia, giờ 

đây, Liên hợp quốc thực sự trở 

thành tổ chức quốc tế có ảnh 

hƣởng lớn nhất, là nền tảng 

không thể thiếu trong công cuộc 

xây dựng và phát triển một thế 

giới hòa bình, thịnh vƣợng. 

Trong suốt 70 năm vừa qua, 

Liên hợp quốc luôn giữ vững vai trò 

hàng đầu trong các nỗ lực ngăn 

ngừa và giải quyết các cuộc xung 

đột, khủng hoảng, góp phần to lớn 

vào việc đẩy lùi nguy cơ chiến 

tranh, xây dựng hòa bình và hướng 

tới phát triển bền vững cho thế giới. 

Ngày 24/10 được chọn kỷ niệm 

là Ngày Liên hợp quốc kể từ năm 

1948. Đến năm 1971, Đại hội đồng 

Liên hợp quốc đã quyết định, ngày 

này trở thành một ngày kỷ niệm của 

tất cả các quốc gia thành viên. Trải 

qua hơn nửa thế kỷ, Đại hội đồng 

Liên hợp quốc đã nỗ lực làm phong 

phú thêm trang lịch với nhiều ngày 

tháng kỷ niệm đáng ghi nhớ như: 

Ngày Nhân quyền, Ngày Tài 

nguyên nước, Ngày Lương thực, 

Ngày xóa đói giảm nghèo… Những 

dấu mốc này góp phần thu hút sự 

chú ý của mọi người tới các vấn đề 

còn tồn tại trên thế giới và thúc đẩy 

nhân loại cùng nhau tìm cách giải 

quyết hiệu quả. 

Liên hợp quốc không phải là chỉ 

đơn thuần là một diễn đàn ngoại 

giao, đây cũng là một lực lượng vì 

hòa bình, chống lại các cuộc xung 

đột; là các đội y tế; là lực lượng cứu 

trợ cho những người tị nạn và các 

chuyên gia về nhân quyền trong 

lĩnh vực pháp lý. Lực lượng gìn giữ 

hòa bình của Liên hợp quốc đang có 

mặt tại nhiều điểm nóng của hành 

tinh. Các chuyên gia từ tổ chức này 

hỗ trợ cho người tị nạn, cán bộ y tế 

cung cấp thuốc men thiết yếu; luật 

sư Liên hợp quốc giám sát quyết 

định phù hợp của các toà án. 

Liên hợp quốc hiện nay chính là 

sự phản ánh hiện thực cộng đồng 

quốc tế. Tổ chức này đã thực hiện 

được rất nhiều nguyên tắc ghi trong 

Hiến chương, trước hết, đạt mục 

tiêu chính được đề ra năm 1945 là 

không để xảy ra Thế chiến thứ III. 

Liên hợp quốc còn đóng vai trò 

quan trọng trong vấn đề giải phóng 

thuộc địa. Thông qua cơ chế quốc tế 

này, các khái niệm thúc đẩy sự phát 

triển bền vững của nhân loại cũng 

như những tiêu chí nhân quyền đã 

đi vào đời sống xã hội. 

 

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC (24/10/1945 - 24/10/2015) 

Đúng dịp kỷ niệm tròn 85 năm 

Ngày thành lập Hội LH Phụ nữ 

Việt Nam, ngày 17/10/2015, Chi 

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Trung 

tâm Thƣơng mại Moskva, LB 

Nga, tổ chức lễ kỷ niệm tròn 1 

năm ra mắt và Đại hội lần thứ 

nhất.  

Gọi là Đại hội, nhưng hoạt động 

này mang một không khí lễ hội, rất 

nhẹ nhàng, vui tươi và cũng rất bổ 

ích để các chị em hội viên có dịp 

giao lưu, chia sẻ những tình cảm, 

niềm vui, nỗi buồn và đặc biệt là 

cùng hướng tới những điều tốt đẹp 

hơn.  

Báo cáo công tác Hội của Chủ 

tịch Chi Hội Phạm Thị Oanh rất 

ngắn gọn nhưng xúc tích, nêu được 

khá sinh động những công việc mà 

Hội làm được trong một năm kể từ 

khi ra mắt vừa qua. Những hoạt 

động vốn đã khá phong phú về mặt 

hình thức nhưng cũng đầy tình cảm 

như gặp mặt, tặng quà sinh nhật các 

hội viên, thăm nom những người 

ốm đau, hoàn cảnh đặc biệt, rồi tổ 

chức vui Trung thu, Tết thiếu nhi 

cho con em hội viên v.v... Hội còn 

có nhiều hoạt động rất đáng ghi 

nhận là làm từ thiện. Hoạt động từ 

thiện không chỉ trong khuôn khổ 

của Hội mà còn hướng tới những 

chị em, gia đình ở các tỉnh, thành 

phố xa thủ đô Moskva khi họ có 

hoàn cảnh đặc biệt, hoặc gặp hoạn 

nạn đột xuất. Những cân gạo tình 

thương hỗ trợ chị em phụ nữ ở 

thành phố Kazan bị cháy chợ hồi 

tháng 3 năm nay là một hoạt động 

cụ thể. Và không chỉ là hỗ trợ nhau 

trong hoàn cảnh xa quê hương, mưu 

sinh nơi đất khách, sự hỗ trợ của chị 

em hội viên Chi hội còn hướng về 

quê hương với việc xây dựng nhà 

tình thương và đóng góp cho nhiều 

hoạt động từ thiện ở thành phố Hải 

Phòng.  

Ghi nhận những hoạt động hữu 

ích này, ông Phạm Đức Vinh, Phó 

Bí thư Đảng ủy Đại sứ quán Việt 

Nam tại LB Nga cùng nhiều đại 

biểu, đại diện các tổ chức hội, đoàn 

đã dành nhiều lời khích lệ và bày tỏ 

mong muốn Chi hội sẽ hoạt động 

ngày một tốt hơn, trở thành điểm 

dựa tinh thần cho nhiều chị em xa 

xứ với những hoạt động đầy nhân 

văn. 

Đêm hội trở nên tưng bừng hơn 

khi những chị em hội viên vốn 

thường ngày không ít nỗi vất vả với 

những công việc khác nhau tại 

Trung tâm thương mại Moskva, giờ 

đây xúng xính trong những tà áo dài 

thể hiện những tiết mục văn nghệ 

nghiệp dư và đón nhận những món 

quà tinh thần mà anh em và đại diện 

các hội, đoàn dành tặng.  

ĐẠI HỘI LẦN THỨ I CHI HỘI PHỤ NỮTTTM MOSKVA, LB NGA  
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Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ 

nữ Việt Nam 20-10-2015, tại nhà 

hàng Sơn Hà Đổi mới, Hội Hữu 

Nghị Sadovod đã tổ chức một 

buổi gặp mặt ấm cúng, thân mật 

với các chị em đang làm ăn tại 

chợ Sadovod.  

Vào những ngày này nhiệt độ ở 

Mátxcơva đã dần trở lạnh, các chị 

em phụ nữ vẫn hàng ngày làm việc, 

lao động vất vả lo toan cho cuộc 

sống gia đình, đa số mọi người đều 

có chung hoàn cảnh cuộc sống xa 

nhà, xa người thân, xa quê hương. 

Để sưởi ấm lên tình cảm cho các 

chị em, không có gì bằng một hành 

động nhỏ của các đấng nam nhi là 

tổ chức một buổi gặp mặt, giao lưu 

sau giờ làm việc. Mọi người có cơ 

hội ngồi lại với nhau, gần gũi nhau 

hơn, thân tình trò chuyện về cuộc 

sống về những niềm vui, nỗi buồn, 

những lo toan hàng ngày để rồi sự 

đồng cảm, chia sẻ lẫn nhau phần 

nào đã làm ấm lên trong lòng của 

mỗi người phụ nữ. 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-

10, nhà hàng Sơn Hà Đổi mới xin 

gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể 

các bà, các mẹ, các chị, các cô, các 

cháu và các con. Chúc cho mọi 

người có một ngày lễ ấm cúng, 

nhận được nhiều tình cảm, nhiều 

hoa, nhiều quà từ người thân, bạn 

bè. 

HỘI HỮU NGHỊ SADOVOD CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Hôm qua, ngày 18/10/2015,  tại 

Trƣờng Đại học Năng lƣợng 

Mátxcơva (MPEI) đã tổ chức một 

bữa tiệc nhiều ý nghĩa để chúc 

mừng các chị em đang học tập tại 

trƣờng nhân kỷ niệm 85 năm 

ngày thành lập Hội liên hiệp phụ 

nữ Việt Nam (20/10/1930-

20/10/2015). 

Như là một nét đẹp của Trường 

MPEI, với mong muốn được giữ lại 

những truyền thống văn hóa của 

dân tộc Việt Nam, dù có đanghọc 

tập xa nhà, xa quê hương, nhưng cứ 

mỗi khi gần kề các ngày lễ lớn của 

dân tộc, các anh chị em trong 

trường dù có bận rộn với công việc 

học tập cũng đã luôn sắp xếp thời 

gian để có thể chuẩn bị cho những 

lễ chúc mừng được đầy đủ và vui 

vẻ nhất. 

Trường ĐH Năng lượng 

Mátxcơva (MPEI) là một trong 

những trường ĐH tổng hợp kỹ thuật 

uy tín tại LB Nga. Hiện có khoảng 

70 sinh viên và nghiên cứu sinh 

Việt Nam đang học tập, nghiên cứu 

tại đây. Với sự góp mặt của 17 bạn 

nữ xinh đẹp, đảm đang đã làm cho 

Trường MPEI luôn có được không 

khí vui vẻ và sôi động và chính nhờ 

các “bóng hồng”đó đã giúp MPEI 

có một chỗ đứng nhất định trong 

cộng đồng sinh viên tại Mátxcơva. 

Sau lời giới thiệu và chúc mừng 

ngày 20/10 của anh Đơn vị trưởng 

là những tiết mục đặc sắc cây nhà lá 

vườn do các anh em tự biên, tự diễn 

để gửi tặng các chị em. Dù không 

có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng 

với lời ca được cất lên từ trái tim 

cũng đã lấy đi được nhiều cảm xúc 

của chị em, đặc biệt đối với các bạn 

là sinh viên dự bị mới sang Nga học 

chưa được lâu, thì nỗi nhớ nhà và 

nhớ người yêu lại càng da diết. 

Cùng với những trò chơi vận động 

quen thuộc là những câu hỏi thú vị 

đến từ các vị giám khảo, những câu 

hỏi xoay quanh cuộc sống thường 

ngày, nhưng rất thiết thực, giúp cho 

mọi người biết nhiều về nhau hơn, 

thêm hiểu về ngôi trường mình 

đang học tập và thêm yêu thương 

gắn bó nhau nhiều hơn. 

Một ngày được tổ chức để tôn 

vinh các bạn nữ giới, nhưng chính 

phần còn lại đã phải bất ngờ bởi 

phần “đáp lễ” của các chị em. Một 

phút ra ngoài để chuẩn bị và khi 

bước trở lại hội trường, thì cả hội 

trường đã phải đứng dậy vỗ tay bởi 

những gì được nhìn thấy trước mắt, 

cùng với những người bạn đó, và 

chỉ sau vài phút thay đổi, các bạn đã 

xuất hiện lại với một phong cách 

thật mới. Khi tiếng nhạc bật lên là 

lúc hội trường không ngớt tiếng hò 

reo cổ vũ theo điệu nhảy hiện đại 

của các bạn với những động tác 

uyển chuyển, mạnh mẽ và đầy 

quyến rũ. Các điện thoại, các máy 

ảnh đã hoạt động hết công suất để 

có thể ghi lại được những hình ảnh 

đẹp và khó quên này! 

Cuối chương trình là phần tặng 

quà, các anh em đã thay nhau bước 

lên sân khấu để tặng các chị những 

món quà kỷ niệm nhiều ý nghĩa và 

bông hoa hồng tươi thắm. Chúc cho 

các chị luôn mạnh khỏe, học tốt và 

nhiều thành công trong cuộc sống. 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NĂNG LƢỢNG MÁTXCƠVA: CHÚC MỪNG NGÀY 20/10 
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Ngày 18/10/2015 tại Sport Hall 

Moscow State Design & 

Technology, Malaya Kaluzhkaya 

Street, No.1, đã diễn ra ngày thể 

thao Asean, đây là hoạt động 

thƣờng niên do ĐSQ các nƣớc 

Asean tại Matxcova tổ chức. Ngày 

thể thao Asean là hoạt động rất ý 

nghĩa, tăng cƣờng sự giao lƣu, 

gắn bó giữa cán bộ ngoại giao các 

nƣớc Asean và cũng là sự kiện 

thu hút đƣợc sự quan tâm của 

cộng đồng Asean tại Matxcova. 

Giải thể thao năm nay chỉ tổ chức 

cho bộ môn cầu lông. 

Thành phần đoàn Việt Nam, 

ngoài cán bộ và phu nhân của ĐSQ, 

còn có sự tham gia của các vận 

động viên là nghiên cứu sinh, sinh 

viên Việt Nam đang học tập tại 

Matxcova. 

Giải đấu diễn ra trong bầu không 

khí vui vẻ, hữu nghị và đoàn kết 

giữa các thành viên của đại gia đình 

Asean tại Matxcova. 

NGÀY THỂ THAO ASEAN TẠI MÁTXCƠVA 

SINH VIÊN ĐHSP QUỐC GIA TULA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

Ngày 18.10.2015 tại kí túc xá 

trường ĐH Sư Phạm Quốc gia 

Tula mang tên Lev Tolstoi đã 

diễn ra cuộc thi nấu ăn chào 

mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10, cuộc thi được mang tên 

“KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀO 

BẾP”.  

Tham dự cuộc thi có 6 cặp đôi 

nam nữ vô cùng tài năng và khéo 

léo. Điểm đặc biệt trong cuộc thi 

này là đầu bếp chính sẽ là các bạn 

nam, còn các bạn nữ cùng cặp chỉ 

được phụ giúp sơ chế cơ bản. Cuộc 

thi diễn ra vô cùng sôi nổi và háo 

hứng. Ban giám khảo và khán giả 

đã được đi hết từ ngạc nhiên này 

đến ngạc nhiên khác vì sự sáng tạo 

trong cách bày biện và kĩ thuật nấu 

ăn tinh tế.  

ĐH Sư Phạm Quốc gia Tula 

mang tên Lev Tolstoi hiện có 

khoảng 50 sinh viên và nghiên cứu 

sinh Việt Nam đang theo học. Song 

song với những giờ học căng thẳng 

trên giảng đường, những thày giáo, 

cô giáo tương lai vẫn luôn cố gắng 

xây dựng cho mình một cuộc sống 

cộng đồng sinh viên đầy sôi động 

và ý nghĩa. Những dịp kỉ niệm hay 

lễ Tết luôn là cơ hội để tập thể sinh 

viên trường cùng nhau tạo ra những 

hoạt động tập thể bổ ích. 

Trong dịp kỉ niệm 20/10 lần này, 

với món súp nhẹ nhàng, cùng món 

cơm chiên Dương Châu đậm đà, 

cặp đôi Mai Xuân Khôi và Phan Thị 

Như Hảo đã xuất sắc dành giải Nhất 

chung cuộc, giải Nhì là cặp đôi 

Nguyễn Hoàng Trung – Nguyễn 

Diệp Ngọc, giải ba thuộc về cặp đôi 

Bùi Trung Hiếu - Nguyễn Thị Thùy 

Quyên, các cặp thí sinh còn lại cùng 

đồng giải Khuyến Khích. 

Cuộc thi đã diễn ra thành công 

tốt đẹp trong không khí ấm áp và 

vui vẻ. Nhân ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10, tập thể sinh viên ĐH 

Sư Phạm Quốc gia Tula mong 

muốn được gửi những lời chúc tốt 

đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các cô, 

các chị và các bạn gái. Chúc phái 

đẹp Việt luôn thành công và hạnh 

phúc. 

ĐHTHKTQG ASTRAKHAN TỔ CHỨC GIẢI THÀNH CÔNG GIẢI TT MỞ RỘNG 

Nằm trong kế hoạch hoạt động 

năm, được sự đồng ý của Chi bộ, 

vừa qua Chi đoàn trường 

ĐHTHKTQG Astrakhan đã tổ 

chức thành công Giải thể thao 

Việt Nam mở rộng(12-

15/10/2015). 

Giải đấu có 2 loại hình: Bóng đá 

và điền kinh (100m nam). Tham gia 

vào hoạt động này có đại diện đến 

từ rất nhiều nước khác nhau ở thành 

phố Astrakhan như: Azerbaijan, 

Kazakhstan, Turkmenistan, Africa 

và đại diện các trường như đại học 

y khoa Astrakhan, ĐHKTQG Astra-

khan. 

Trên sân bóng các trận đấu diễn 

ra sôi nổi nhiệt huyết, cống hiến hết 

mình tạo nên những pha bóng hay, 

những bàn thắng đẹp. Dù đội nhà đã 

cố gắng hết sức nhưng vẫn không 

thể dành được chức vô địch, đành 

nhường lại cúp cho đại diện đến từ 

Africa. 

Chiếc huy chương vàng quý giá 

của giải điển kinh đã thuộc về đại 

diện đến từ Kazakhstan. 

Công tác chuẩn bị của ban tổ 

chức cũng được đội bạn đánh giá 

cao. Giải đấu thu hút được sự quan 

tâm, chú ý từ phía nhà trường và 

bạn bè quốc tế. 

Giải đấu thành công đã tạo nên 

sân chơi gắn kết sinh viện Việt 

Nam với bạn bè quốc tế, mặt khác 

cũng tạo được ấn tượng tốt đẹp với 

trường ĐHTHKTQG Astrakhan. 
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Đúng dịp kỷ niệm tròn 85 năm 

Ngày thành lập Hội LHPN Việt 

Nam, tại Moskva, LB Nga, một 

bộ phim truyện ngắn về thân 

phận ngƣời phụ nữ Việt Nam 

đang vất vả “Mƣu sinh nơi đất 

khách” đã ra mắt bà con cộng 

đồng Việt Nam đang sinh sống, 

làm ăn xa xứ. Phóng viên Điệp 

Anh, thƣờng trú Đài TNVN tại 

LB Nga giới thiệu đôi nét về bộ 

phim. 

Cũng có không ít những giọt 

nước mắt, những giây phút thổn 

thức theo mỗi nhân vật từ đông đảo 

khán giả trong hội trường Trung 

tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội 

– Moskva khi theo dõi bộ phim 

“Mưu sinh nơi đất khách” trong 

buổi ra mắt mới đây. Và đâu đó 

cũng vang lên những tiếng cười 

khúc khích, những bình luận nho 

nhỏ khi trên màn ảnh xuất hiện 

nhân vật mà người đóng là những 

người bạn, người quen của khán 

giả. Họ là những diễn viên không 

chuyên lần đầu “chạm ngõ nghệ 

thuật thứ Bảy” trong một bộ phim 

nói về chính thân phận của họ, của 

gia đình họ... 

Với một thời gian không dài, 

đầu tư tài chính không quá lớn, lại 

là từ nguồn tài trợ của Chi Hội Phụ 

nữ Việt Nam tại Trung tâm Thương 

mại Matxcơva và Trung tâm đào 

tạo tài năng ATC... bộ phim được 

các đơn vị tham gia sản xuất chỉ đặt 

mục tiêu là “phục vụ bà con cộng 

đồng người Việt tại Nga”. Có lẽ, 

cũng vì phục vụ bà con cộng đồng 

vốn trong một điều kiện làm việc 

rất vất vả, không nhiều thời gian 

rảnh rỗi nên bộ phim ngắn gọn và 

có phần đơn giản với những tình 

tiết chưa thực sự được trau chuốt 

nhiều... Tuy nhiên, bộ phim đã ít 

nhiều chạm được vào những góc 

khuất trong tâm hồn những người 

Việt đang mưu sinh nơi đất khách 

này. Nói về ý tưởng thực hiện bộ 

phim, diễn viên điện ảnh kiêm viết 

kịch bản và đạo diễn Trung Dũng 

chia sẻ: 

“Về thân phận người phụ nữ bên 

Nga có điều mà mình khó nói hết 

được. Họ phải vất vả rất nhiều để 

mưu sinh, họ phải làm việc gấp đôi 

người đàn ông. Mưu sinh ở đây bao 

gồm cả việc là bố mẹ lo cho con 

cái. Và tôi nghĩ rằng, các em sau 

này sẽ không ra chợ giống như bố 

mẹ mình vì các em được học hành 

rất tốt. Những người cha, người mẹ 

đã từng phải bươn trải nhiều thì 

không bao giờ muốn con em mình 

đi lại con đường đó. Đấy chính là lý 

do tôi chọn làm bộ phim này”. 

Có lẽ đây là thông điệp mà bộ 

phim muốn gửi gắm và cũng là 

cách phản ánh trung thực cuộc sống 

của cộng đồng Việt Nam ở Nga 

hiện nay. Phần lớn con em thuộc 

thế hệ thứ 2, nghĩa là được sinh ra 

và lớn lên, được học hành đầy đủ ở 

Nga, có không ít kiến thức, trình độ 

và cả tài năng... Sau này, họ có thể 

làm những ngành nghề khác nhau 

chứ không chỉ là buôn bán, mưu 

sinh ở chợ như thế hệ cha mẹ. Cũng 

bởi thế, việc có một Trung tâm đào 

tạo tài năng (gọi tắt là ATC) tạo 

thêm những điều kiện để các con 

em Việt Nam thế hệ “F2” có thêm 

“sân chơi”, có nơi học tập, rèn 

luyện những kỹ năng về văn hóa, 

nghệ thuật đa dạng. 

Và như thế, với “Mưu sinh nơi 

đất khách” đạo diễn, diễn viên 

Trung Dũng và cũng là thày giáo 

đang tham gia giảng dạy kỹ năng ở 

Trung tâm ATC đã “bắn trúng 2 cái 

đích” là phản ánh thân phận, đời 

sống người Việt tại LB Nga, trong 

đó có chính các em đang theo học 

tại trung tâm ATC và bộ phim cũng 

là nơi để chính các em thử sức với 

những gì đã và đang được học – 

làm diễn viên điện ảnh. 

Được tham gia một vai chính 

trong phim, em Nguyễn Ngọc Minh 

Anh rất thích thú và từ đây, con 

đường đi tiếp của em đã có thêm 

phương hướng rõ ràng hơn. Em nói: 

“Nhân vật của em là một người 

con gái rất mạnh mẽ nhưng lại cũng 

có lúc rất yếu mềm. Ngoài đời thì 

em và nhân vật rất khác nhau. Em 

đóng được bộ phim này cũng một 

phần là nhờ công lao rất lớn của 

thầy Trung Dũng. Thầy đã dạy cách 

diễn xuất và những kỹ năng đóng 

phim... được những gì như bộ phim 

đầu tiên này em cảm thấy cũng... 

hài lòng”. 

Các nhân vật trong phim được 

các em thể hiện dẫu chưa phải đã 

nhuần nhuyễn, điêu luyện... nhưng 

có lẽ đây là bước thử nghiệm đầu 

tiên cho cả thầy và trò, cũng như 

cho chính những người đã hỗ trợ, 

đầu tư về tài chính để làm một bộ 

phim ngắn, nhanh mà vẫn mong 

đáp ứng nhu cầu của người xem. Bà 

Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Chi hội 

Phụ nữ Trung tâm Thương mại 

Moskva, nhà tài trợ chính cho bộ 

phim giải thích lý do của việc mình 

làm một cách rất giản dị: 

“Ý tưởng của chị em Chi hội 

Phụ nữ Trung tâm thương mại 

Moskva và Trung tâm đào tạo ATC 

là muốn làm bộ phim này cho cộng 

đồng, nói về cuộc sống mưu sinh 

của người VN tại LB Nga cùng với 

cả các cháu trong Trung tâm ATC. 

Qua bộ phim, chúng tôi muốn gửi 

tâm tư của chị em trong Chi hội 

hướng tới bà con cộng đồng để 

nhắc nhở càng xa bao nhiêu càng 

hướng về quê hương bấy nhiêu”. 

“Mưu sinh nơi đất khách” có khá 

nhiều cảnh quay đẹp ở thủ đô 

Matxcơva, một việc mà để được 

phép thực hiện, thủ tục là khá phức 

tạp. Nhưng cuối cùng, mọi việc đã 

hoàn thành tốt đẹp và đúng dịp kỷ 

niệm tròn 85 năm thành lập hội 

LHPN VN, chị em Việt Nam tại LB 

Nga đã có một món quà tinh thần 

thật ý nghĩa./. 

QUÀ TẶNG NHỮNG NGƢỜI PHỤ NỮ MƢU SINH NƠI ĐẤT KHÁCH 
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TIN LIÊN BANG NGA 

QUÂN ĐỘI NGA TIẾP 

NHẬN HƠN 17.000 VŨ KHÍ 

TRONG NĂM 2015 

Ngày 20-10, giám đốc Trung 

tâm Quản lý quốc phòng Nga cho 

biết, trong năm 2015, hơn 17.000 

vũ khí và trang bị quân sự đã 

đƣợc bàn giao cho các lực lƣợng 

vũ trang Nga. 

“Hơn 3.000 hợp đồng nhà nước 

đã được ký kết trong năm nay, hơn 

17.000 vũ khí cơ bản, trang bị quân 

sự và thiết bị đặc biệt đã được bàn 

giao cho các lực lượng vũ trang”, 

Trung tướng Mikhail Mizintsev cho 

biết. 

Giám đốc Mizintsev khẳng định 

rằng, việc cung cấp cho binh lính 

Nga những vũ khí và trang thiết bị 

quân sự hạng nặng là ưu tiên hàng 

đầu đối với Trung tâm Quản lý 

quốc phòng Nga. 

Trong khi đó, cùng ngày, phát 

ngôn viên Quân khu phương Tây 

của Nga cho biết, trong năm 2015, 

quân khu đã tiếp nhận hơn 2.500 hệ 

thống thông tin liên lạc và kiểm 

soát kỹ thuật số hiện đại. 

 

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 

TẠI NGA ĐÃ VƢỢT QUA ĐÁY, 

GDP TĂNG 0,3% 

Thứ trƣởng Bộ Phát triển 

Kinh tế Nga Alexei Vedev cho 

biết khủng hoảng kinh tế tại Nga 

đã vƣợt qua đáy từ hồi tháng Sáu 

và Bảy vừa qua, ngoài ra Tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) trong 

tháng Chín vừa qua đã tăng 0,3% 

so với tháng trƣớc đó. 

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy 

ban Ngân sách Duma Quốc gia (Hạ 

viện), Thứ trưởng Bộ Phát triển 

Kinh tế Nga Alexei Vedev cho biết 

khủng hoảng kinh tế tại Nga đã 

vượt qua đáy từ hồi tháng Sáu và 

Bảy vừa qua, ngoài ra Tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 

Chín vừa qua đã tăng 0,3% so với 

tháng trước đó. 

Theo cơ quan thống kê Rosstat, 

sản lượng công nghiệp của Nga 

tháng Chín vừa qua tăng 3,4% so 

với tháng trước (giảm 3,7% so với 

cùng kỳ năm trước và giảm 3,2% 

trong 9 tháng đầu năm). Sự cải 

thiện có thể thấy trong ngành công 

nghiệp chế biến, vốn trong tháng 

Chín chỉ giảm 5,4% so với mức 

giảm 6,8% tháng trước đó. 

Tuy nhiên, bất chấp những tín 

hiệu tích cực trên và kỳ vọng lạc 

quan trong quý 4 này, dự kiến GDP 

của Nga năm nay sẽ giảm đáng kể, 

từ 3,5 đến 4,3%. 

 

NGA XÂY DỰNG LÁ CHẮN 

QUỐC PHÒNG RỘNG 

14.000KM2 Ở BẮC CỰC 

Công trình xây dựng quy mô 

lớn đang đƣợc thi công trên đảo 

Alexander thuộc quần đảo Bắc 

Cực Frantz Joseph (Nga) sẽ trở 

thành một tổ hợp quân sự công 

nghệ cao bao gồm nhiều đơn vị 

phục vụ chiến đấu. 

Các đơn vị không quân thuộc 

Hạm đội Biển Bắc đã làm nhiệm vụ 

chiến đấu trên đảo Alexander từ 

tháng 10/2014.  Công trình mới xây 

có diện tích 14.000km2 và được dự 

kiến hoàn thành vào năm 2016. 

Tổng tư lệnh Trung tâm Chỉ huy 

Quốc phòng Quốc gia, Tướng 

Mikhail Mizintsev thông báo, Nga 

sẽ xây dựng 13 sân bay, một trung 

tâm huấn luyện phi công, 10 đơn vị 

kỹ thuật radar và không lưu ở Cực 

Bắc. 

Tổng cộng 57.700 tấn vật liệu 

xây dựng đã được chuyển đến các 

công trường trong nửa năm nay và 

24.200 tấn vật liệu còn lại đang sẵn 

sàng lên đường. 

 

ÔNG PUTIN: NHỮNG KẺ 

KHỦNG BỐ TẠI SYRIA MUỐN 

GÂY BẤT ỔN TẠI KHU VỰC 

MỚI 

Những kẻ khủng bố tại Syria 

đang có kế hoạch gây bất ổn ở các 

khu vực mới. Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã nêu ý kiến đó 

tại buổi tiếp tân các sỹ quan cấp 

cao đƣợc bổ nhiệm vào chức vụ 

chỉ huy. 

"Bằng cách tạo ra bàn đạp ở 

Syria và các quốc gia Trung Đông 

khác, những kẻ khủng bố xây dựng 

và tiếp tục xây dựng kế hoạch mở 

rộng, gây bất ổn cho toàn bộ khu 

vực”- ông Putin nói  

Tổng thống Nga lưu ý rằng như 

một biện pháp phủ đầu, Nga đã bắt 

đầu hoạt động tại Syria. Tổng thống 

Nga nhắc lại rằng sự hỗ trợ quân sự 

của Nga cho nước này là hoàn toàn 

phù hợp với học thuyết quân sự của 

Nga và luật pháp quốc tế. 

"Kết quả chiến dịch khẳng định 

rằng Nga sẵn sàng đối phó đầy đủ 

và hiệu quả với khủng bố và bất cứ 

mọi đe dọa khác đối với đất nước", 

ông Putin cho biết. 
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RẠNG RỠ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM TRÊN XỨ SỞ BẠCH DƢƠNG 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỦA CHI ĐOÀN RUDN NHIỆM KỲ 2015-2016 ĐÃ THÀNH CÔNG 

“Bên cạnh ánh sáng lung linh 

của các vì sao còn có ánh sáng êm 

dịu và huyền bí của tâm hồn 

người phụ nữ”. Phụ nữ là món 

quà vô giá mà tạo hóa đã ban 

tặng cho thế gian, để rồi phụ nữ 

trở thành điểm tựa tinh thần, là 

hậu phương vững chắc, là cầu nối 

bền vững, là hi sinh vất vả, là tình 

yêu và hạnh phúc. 

Cách Việt Nam hơn 5000 km, 

với Irkutsk – một thành phố sinh 

viên trẻ trung và năng động, ngày lễ 

20 - 10 mang một phong cách hoàn 

toàn khác, sự trẻ trung, sự cống 

hiến, nhiệt huyết, sự tìm tòi và sáng 

tạo đã tạo nên một ngày đầy ấn 

tượng cho chị em sinh viên, nghiên 

cứu sinh tại thành phố. 

Để ngày lễ lưu lại ấn tượng sâu 

sắc trong lòng các chị em thì những 

chàng trai tại Irkutsk đã chuẩn bị 

trước đó gần 1 tháng. Công tác 

chuẩn bị được phân chia kỹ lưỡng. 

Đối với những chàng trai xứ sở 

Bạch Dương  thì các cô gái nơi đây 

như là tâm hồn, như là trái tim,  như 

là hơi thở, vì thế mà mỗi chàng trai 

đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ 

khi được cống hiến cho nửa kia của 

mình. 

Tại Irkutsk, những món quà 

không phải là lớn nhưng nó mang 

một tấm lòng sâu sắc, và để lại một 

ấn tượng khó phai. Những cánh 

thiệp do các bạn nam tự tay đêm 

quên ăn ngày quên ngủ trèo lên nóc 

tủ để làm đã khiến cho các chị em 

phụ nữ hết sức bất ngờ bởi sự khéo 

léo, sự sáng tạo và hơn hết đó là 

tình cảm để tạo nên những điều 

tuyệt vời nhất dành cho một nửa thế 

giới xinh đẹp. 

Những bài hát vang lên, những 

màn kịch – tất cả rất đậm chất sinh 

viên, đã làm cho cả sân khấu như 

nổ tung, những nụ cười giòn tan 

trên khuôn mặt những cô gái. Có 

thể nói rằng 25 bông hoa của Ir-

kutsk có một sự hạnh phúc không 

hề nhẹ khi nhìn thấy những chàng 

trai hết mình vì nụ cười của một 

nửa kia thế giới. 

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 

– 10, xin gửi những lời chúc tốt đẹp 

nhất đến các bà, các mẹ và các chị 

em. Đặc biệt, chúc 25 bông hoa là 

du học sinh Việt Nam tại thành phố 

Irkutsk  sức khỏe, may mắn, thành 

công và sẽ luôn là những ngọn lửa 

sưởi ấm những trái tim lạnh giá. 

Phái đẹp luôn luôn và mãi mãi là 

những điều tuyệt đẹp nhất trên thế 

gian này . 

Trong không khí từng bừng 

chào đón năm học mới và chào 

mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

dân tộc, này 18/10/2015 chi đoàn 

Trƣờng Đại học tổng hợp hữu 

nghị các dân tộc Nga (RUDN) đã 

tổ chức thành công Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 

2015 – 2016. 

Tại Đại hội, các đoàn viên chi 

đoàn đã được nghe Báo cáo tổng 

kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên của chi đoàn RUDN 

nhiệm kỳ 2014 – 2015 và phương 

hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm 

kỳ 2015 – 2016; Báo cáo kiểm điểm 

của Ban Chấp hành (BCH) nhiệm 

kỳ 2014 – 2015; Đề án xây dựng 

BCH nhiệm kỳ 2015 – 2016.  

Được sự quan tâm, chỉ đạo và 

định hướng của Chi bộ RUDN và 

Ban cán sự đoàn LB Nga, đoàn viên 

chi đoàn đã đạt được những kết quả 

đáng khích lệ trong công tác học tập 

(tỷ lệ sinh viên khá, giỏi cao), trong 

công tác rèn luyện, công tác chính 

trị, tư tưởng và hoạt động ngoại 

khóa. 

Các đoàn viên chi đoàn đã sôi 

nổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 

2015 và phương hướng nhiệm kỳ 

tới. Đại hội đã bầu ra 5 đại biểu vào 

BCH khóa mới và thông qua Nghị 

quyết Đại hội. 

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ  

Tiếp tục đợt quyên góp ủng hộ “Đồng bào vùng lũ”: 

1. Hội người Việt tại LB Nga ủng hộ số tiền: 100.000r 

2. Gia đình anh chị Tuấn Khanh ủng hộ số tiền: 200$ 


