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 Được tin vụ sạt lở đất xảy ra ngày 1/10/2015 

vừa qua ở ngoại ô thủ đô Guatemala gây thiệt hại lớn 

về người và của đối với Guatemala, ngày 6/10, Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới 

Tổng thống lâm thời Guatemala Alejandro Maldonado 

Aguirre. 

Chiều 6/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Kuwait Hamad Saleh 

Al-Jutaili đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ 

công tác tại Việt Nam. 

Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12, cả 

ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc 

tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 

năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. 

Sáng ngày 7/10, trở về từ Atlanta (Hoa Kỳ), Bộ 

trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết khối 

lượng công việc hoàn thiện thể chế kinh tế rất lớn, các 

bộ, ngành cần phối hợp khẩn trương, chặt chẽ trong 

tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội để đi đến ký kết 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. 

 Chiều ngày 6/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Đinh La 

Thăng cùng 16 đồng chí các Bộ, ban, ngành Trung ương 

vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây 

dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam” do Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức trao tặng.  

 Chiều 6/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung 

tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng 

QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn Bộ Tư lệnh Hiến binh 

Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia do Trung tướng 

Phuong Siphin, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng 

gia Cam-pu-chia làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang 

thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tối 06/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung 

ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh 

đạo trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân 

(CAND), hiện đảm nhiệm những cương vị trọng trách 

của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương, 

địa phương. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ 

trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.  

Tp Hà Nội:  Sáng 7/10, đồng chí Lê Hồng Sơn, 

Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo Công 

nghệ thông tin (BCĐ CNTT) TP Hà Nội đã chủ trì 

cuộc họp của Ban Chỉ đạo quý III/2015.   

Tp Hà Nam: Sáng ngày 06/10, Tỉnh đoàn tổ chức 

hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh 

thiếu nhi quý III/2015; tổng kết Chiến dịch “Thanh 

niên tình nguyện hè 2015” và tổng kết Phong trào 

“Tuổi trẻ Hà Nam chung tay xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2011 - 2015. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 7/10, Sở VH-TT&DL phối 

hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức toạ 

đàm “Tri thức và văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân 

trong thời kỳ hội nhập và phát triển” với sự tham gia 

của 100 doanh nhân trên địa bàn. Đến dự có Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 6/10, tại Trường Chính trị 

Trường Chinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương 

trình, giáo trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính các trường cụm đồng bằng sông Hồng. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Sáng 7/10, Đoàn ĐBQH tỉnh 

tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và lắng nghe ngành 

ngân hàng Quảng Ninh báo cáo hoạt động của ngành 9 

tháng đầu năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. 

Nghệ An: Sáng ngày  6/10, dưới sự chủ trì của 

đồng chí Huỳnh Thanh Điền – TUV, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, UBND tỉnh có buổi làm việc với Công ty 

Cổ phần Thủy điện Hủa Na và các ngành liên quan về 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình thủy điện Hủa 

Na. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 6/10, Phó chủ tịch UBND 

thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ký công văn yêu cầu 

bảo vệ sinh môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ 

Quang và Chợ Đầu mối thủy sản Đà Nẵng. 

Tp Hồ Chí Minh:  Sáng 06/10, tổ Đại biểu Quốc 

hội đơn vị 7 - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã có 

buổi tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức, để báo cáo nội dung 

kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khoá XIII và ghi nhận những 

ý kiến của cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 10. Kỳ 

họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20-10-2015. 

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

Sáng 5-10, Hội nghị lần thứ 12 

Ban Chấp hành (BCH) Trung 

ƣơng Đảng khóa XI đã khai mạc 

trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng 

Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng chủ trì 

hội nghị. 

Tại hội nghị, BCH Trung ương 

sẽ bàn về các nội dung gồm tình 

hình kinh tế-xã hội năm 2015, kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 

2016; công tác chuẩn bị nhân sự 

BCH Trung ương khóa XII; phương 

hướng bầu cử đại biểu Quốc hội 

(QH) khóa XIV và bầu cử HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một 

số vấn đề quan trọng khác. 

Theo chương trình, hội nghị diễn 

ra từ ngày 5 đến hết ngày 11-10. 

Liên quan đến công tác chuẩn bị 

nhân sự BCH Trung ương khóa XII, 

tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình 

trung ương kết quả giới thiệu nhân 

sự qua hai vòng của các cấp ủy, tổ 

chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Trung ương. Tổng Bí thư đề 

nghị Trung ương bám sát phương 

hướng và quy trình công tác nhân 

sự, nghiên cứu kỹ các phương án 

giới thiệu nhân sự BCH Trung ương 

khóa XII để thảo luận và đóng góp 

ý kiến. 

Cũng tại hội nghị này, lần đầu 

tiên, Bộ Chính trị trình Trung ương 

báo cáo về công tác chuẩn bị nhân 

sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các 

chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tổng 

Bí thư đề nghị Trung ương tập 

trung nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ 

Chính trị và các tài liệu nhân sự có 

liên quan để thảo luận, cho ý kiến 

về các nội dung này, nhất là về đề 

xuất tiêu chí xem xét trường hợp 

“đặc biệt” đối với ủy viên Trung 

ương và ủy viên Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư khóa XI tái cử khóa XII. 

Trên cơ sở tiêu chuẩn chung của 

bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt đã 

nêu tại phương hướng công tác 

nhân sự, báo cáo đã đề xuất tiêu 

chuẩn cụ thể của từng chức danh 

(Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ 

tướng Chính phủ, Chủ tịch QH), về 

các phương án lựa chọn các chức 

danh lãnh đạo chủ chốt.  

Việc thống nhất cao về vấn đề 

này sẽ là cơ sở rất quan trọng để 

Trung ương bàn và quyết định nhân 

sự cụ thể ở các hội nghị Trung ương 

tiếp theo. 

BCH TRUNG ƢƠNG BÀN NHÂN SỰ KHÓA XII 

Theo báo cáo tổng hợp của 

Ban Tổ chức Trung ƣơng, tính 

đến ngày 01/10/2015 đã có 22 

đảng bộ trực thuộc Trung ƣơng  

tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 

2015-2020. 

Kết quả cho thấy công tác chuẩn 

bị và tổ chức đại hội được thực hiện 

nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của 

cấp ủy, tập hợp trí tuệ của cán bộ, 

đảng viên, tạo được không khí phấn 

khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong 

và sau đại hội. 

22 đảng bộ trực thuộc Trung 

ương đã tiến hành đại hội đảm bảo 

đúng nguyên tắc, quy trình; hoàn 

thành tốt các nội dung theo quy 

định, phát huy dân chủ, đoàn kết, an 

toàn, tiết kiệm, đạt mục đích yêu 

cầu, chỉ đạo của Trung ương. Hầu 

hết đại biểu dự đại hội đã nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, phát huy dân 

chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, 

đóng góp ý kiến có chất lượng vào 

báo cáo chính trị, báo cáo kiểm 

điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 

2010-2015, văn kiện của cấp trên và 

thực hiện đầy đủ quyền, trách 

nhiệm trong bầu cử. 

Báo cáo chính trị được chuẩn bị 

theo hướng bám sát sự chỉ đạo của 

Trung ương và tình hình thực tiễn 

của đơn vị, địa phương; đánh giá 

đúng, toàn diện kết quả lãnh đạo 

trên các mặt công tác, lĩnh vực; 

nhấn mạnh kết quả thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn 

với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. 

Báo cáo kiểm điểm của Ban 

Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010-

2015 được xây dựng trên tinh thần 

thẳng thắn, trung thực, chỉ rõ những 

ưu điểm và tồn tại, khuyết điểm của 

tập thể, cá nhân từng đồng chí ủy 

viên Ban Chấp hành đảng bộ. 

Ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, 

thành phố và đảng bộ trực thuộc 

Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã 

xây dựng dự thảo Nghị quyết đại 

hội, báo cáo tổng kết Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI), báo cáo 

tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng 

viên tham gia góp ý vào Văn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng. 

Việc thảo luận báo cáo chính trị 

và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy tại 

đại hội hầu hết được thực hiện ở hội 

trường với tinh thần nghiêm túc, 

trung bình mỗi đại hội có 12-15 ý 

kiến. Việc tổ chức tham gia góp ý 

vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII 

của Đảng và văn kiện đại hội đảng 

bộ cấp tỉnh được thực hiện nghiêm 

túc, chất lượng. Cơ bản các ý kiến 

đều đồng tình nhất trí cao với nội 

dung dự thảo Văn kiện. 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI 22 ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG NHIỆM KỲ 2015-2020 
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Sau 9 năm (từ năm 1945) 

kháng chiến trƣờng kỳ của quân 

dân ta, thực dân Pháp buộc phải 

ngồi vào bàn thƣơng lƣợng và ký 

hiệp định Giơnevơ ngày 20-7-

1954, chấp nhận rút khỏi miền 

Bắc Việt Nam. 

Qua nhiều ngày đấu tranh sôi 

nổi, các hiệp định về việc chuyển 

giao Hà Nội được ký kết ngày 30-9-

1954 và ngày 2-10-1954 tại Ủy ban 

Liên hợp đình chiến Trung ương. 

Sau đó, Chính phủ đã phái các đội 

công an, trật tự, cảnh vệ, hành chính 

vào Hà Nội để chuẩn vị việc tiếp 

quản thành phố. 

Theo nghị quyết ngày 17-9-1954 

của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban 

quân chính thành phố Hà Nội được 

thành lập do Thiếu tướng Vương 

Thừa Vũ, Tư lệnh Sư đoàn Quân 

Tiên phong làm Chủ tịch và bác sĩ 

Trần Duy Hưng làm Phó Chủ tịch. 

Ủy ban quân chính có nhiệm vụ tiếp 

thu và quản lý thành phố. Bộ Tư 

lệnh đã ra lệnh cho các đơn vị vào 

tiếp quản Hà Nội phải triệt để chấp 

hành các chính sách và kỷ luật của 

Chính phủ đề ra, phải luôn nâng cao 

cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm 

mưu khiêu khích của bọn phá hoại. 

Sư đoàn Quân Tiên phong đã được 

Trung ương Đảng và Chính phủ 

giao nhiệm vụ tiếp quản Hà Nội. 

Ngày 9-10-1954, quân đội lại 

theo nhiều đường từ ngoại thành 

tiến vào nội thành chia làm nhiều 

cánh quân tiến vào 5 cửa ô chính rồi 

từ đó tỏa đi các nơi. Lần lượt bộ đội 

ta tiếp thu nhà Ga, phủ Toàn quyền, 

khu Đồn Thủy, khu Bờ Hồ, Phủ 

Thống sứ. 16 giờ, quân đội Liên 

hiệp Pháp rời khỏi thành phố, lặng 

lẽ rút sang phía Bắc cầu Long Biên. 

16 giờ 30, quân đội ta hoàn toàn 

kiểm soát thành phố Hà Nội, tiếp 

thu thành phố gọn gàng và trật tự. 

Bộ đội ta tiến đến đâu, nhân dân 

ta đổ ra hai bên đường, phất cờ tung 

hoa, reo mừng không ngớt. Cổng 

chào, khẩu hiệu dựng lên khắp các 

đường phố, cờ đỏ sao vàng rực rỡ 

trên khắp các tầng nhà. Nhân dân 

Thủ đô quần áo chỉnh tề mang cờ, 

ảnh Bác Hồ, những bó hoa tươi 

thắm, thành đội ngũ trật tự theo 

từng công sở, xí nghiệp, trường 

học, khu phố..., kéo tới những con 

đường đã được thông báo trước là 

bộ đội hành quân qua. 

Ngày 10-10-1954, Hà Nội sạch 

bóng quân thù, hân hoan đón mừng 

những người con chiến thắng trở về 

giải phóng Thủ đô. Sự kiện đó đánh 

dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực 

kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới 

hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn 

năm văn hiến của Thăng Long - 

Đông Đô - Hà Nội ở thời đại Hồ 

Chí Minh quang vinh. Thủ đô ta 

hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị 

của đế quốc thực dân; nhân dân lao 

động vĩnh viễn xóa bỏ mọi chế độ 

áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ 

vận mệnh của mình và phấn khởi đi 

vào xây dựng xã hội mới, mở đầu 

sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 

nghĩa trên đất nước ta. 

 

KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ: HÀ NỘI SẠCH BÓNG QUÂN THÙ 

Ngày 20/9/2004, Thủ tƣớng 

Phan Văn Khải đã ký quyết định 

về việc lấy ngày 13/10 hằng năm 

là ngày Doanh nhân Việt Nam.  

Nhắc lại một dấu son đáng nhớ 

và đầy tự hào của giới Doanh nhân 

Việt Nam: 70 năm trước, ngày 13-

10-1945, Bác Hồ kính yêu đã gửi 

thư cho giới Doanh nhân động viên 

họ tham gia cứu quốc, góp phần 

kiến thiết đất nước vừa giành lại từ 

tay thực dân. Xác lập lại vị thế của 

giới Doanh nhân cũng như những 

đóng góp to lớn vào quá trình đi lên 

của đất nước. 11 năm kể từ khi có 

Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng 

đồng Doanh nhân nước ta không 

ngừng lớn mạnh và khẳng định vai 

trò của mình trong công cuộc đổi 

mới và xây dựng đất nước. 

Nền kinh tế thị trường trong xu 

thế mở cửa và hội nhập mang lại 

nhiều cơ hội và thách thức cho các 

doanh nghiệp. Trong một xu thế 

vận động và phát triển trên tất cả 

các lĩnh vực của đời sống, kinh tế 

và xã hội đòi hỏi mỗi một doanh 

nhân phải cố gắng không ngừng nếu 

không sẽ bị chậm hoặc xa hơn là bị 

loại bỏ. Phải biết chấp nhận thách 

thức và thấy được thách thức từ 

thực tế là bài học tốt để doanh 

nghiệp nhìn lại để biết cần chuẩn bị 

gì cho cuộc cạnh tranh gay gắt 

trong thời kỳ hội nhập. 

 

*) Cũng trong thời gian này, để 

chào mừng 11 năm ngày thành lập 

ngày “Doanh nhân việt Nam”, 

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp 

Việt Nam tại LB Nga cũng sẽ tổ 

chức  Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 

2015-2018  vào 13h ngày thứ Bảy, 

ngày 10 tháng 10 năm 2015. Địa 

điểm: Tại Hội trường chính tầng 

3, khu khách sạn, tổ hợp đa chức 

năng Hà Nội - Mátxcơva. 

KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 
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Hòa cùng dịp kỷ niệm Ngày 

Nhà giáo quốc tế (5/10) đƣợc tổ 

chức ở hơn 100 quốc gia trên thế 

giới, tại thủ đô Moskva của LB 

Nga, Trƣờng Trung học cơ sở 282 

(nay là Đơn vị số 3 thuộc Trƣờng 

Trung học số 1500 mang tên 

Pushkin) đã tổ chức nhiều hoạt 

động sôi nổi tri ân các thầy cô 

giáo. 

Đây là ngôi trường được đông 

đảo bà con cộng đồng người Việt 

Nam tại Moskva tin tưởng gửi gắm 

con em theo học, Nhân dịp này, Đại 

sứ quán Việt Nam tại LB Nga cũng 

phát giấy khen tuyên dương các cá 

nhân giáo viên, học sinh có nhiều 

thành tích trong công tác giảng dạy 

và học tập. 

Theo phóng viên TTXVN tại 

Moskva ngày 3/10, tham dự buổi lễ, 

về phía Trường 282 có toàn thể các 

thầy cô giáo, các em học sinh đang 

giảng dạy, học tập tại trường và một 

số các thầy cô giáo đã nghỉ hưu có 

nhiều gắn bó với nhà trường. Về 

phía Việt Nam, có đại diện Phòng 

Công tác lưu học sinh, các cán bộ 

nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại 

LB Nga và nhiều phụ huynh người 

Việt, người Nga có con em theo học 

tại trường. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung 

Hà, Trưởng Phòng Công tác lưu 

học sinh đã đại diện Đại sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga trao lẵng hoa 

tươi thắm chúc mừng nhà trường, 

các thầy cô giáo của nhà trường 

nhân Ngày Nhà giáo quốc tế, đồng 

thời tuyên dương những cá nhân 

giáo viên, học sinh đã có thành tích 

tốt trong giảng dạy và học tập được 

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga 

lựa chọn trao giấy khen. 

Trường 282 có truyền thống hơn 

25 năm đào tạo các thế hệ học sinh 

Việt Nam. Có đến 1/3 trong tổng số 

gần 400 học sinh của trường là con 

em người Việt tại Moskva, theo đó 

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga 

luôn giữ mối quan hệ gần gũi, gắn 

bó với nhà trường để tạo điều kiện 

tốt nhất cho các em học tập. Cũng 

do đặc thù có nhiều học sinh Việt 

Nam theo học nên nhà trường 

thường xuyên tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

Việt Nam như Ngày Quốc khánh 

2/9, Ngày giải phóng miền Nam và 

thống nhất đất nước 30/4, Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11... với nỗ 

lực giữ gìn những nét văn hóa dân 

tộc, xây dựng lòng tự hào về cội 

nguồn cho con em người Việt sinh 

ra và học tập tại Nga. 

Trong buổi lễ kỷ niệm, các em 

học sinh Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 

11 đã hòa cùng các bạn người Nga 

biểu diễn các ca khúc ca ngợi và 

bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy 

cô giáo, thể hiện đạo lý uống nước 

nhớ nguồn của dân tộc ta./ 

NƠI CHẮP CÁNH ƢỚC MƠ CHO HỌC SINH VIỆT NAM GIỮA LÕNG THỦ ĐÔ LB NGA 

Có lẽ chƣa có vùng miền nào ở 

Liên Bang Nga mà lại có những 

hấp dẫn, những lạ lẫm, những 

biến động thăng trầm với ngƣời 

Việt mƣu sinh nhƣ ở Samara 

từng một thời là thành phố cấm 

(tên cũ là Quybƣsép) của Liên 

bang xô viết (Liên Xô). 

Samara là một thành phố lớn 

(thuộc tỉnh Samara) nằm sát bên 

dòng sông Volga thơ mộng và là 

con sông lớn nhất nước và cũng là 

một trong những con sông lớn nhất 

thế giới. Thành phố Samara có diện 

tích vào khoảng 47 ngàn ha và số 

dân xấp xỉ 1,5 triệu người (toàn tỉnh 

Samara có khoảng 3 triệu người) 

Đây là một đầu mối giao thương 

quan trọng của Liên bang Nga. Tại 

đây hiện nay có khoảng 700 người 

Việt hiện đang làm ăn sinh sống và 

học tập. Khu chợ mà cộng đồng 

người Việt làm ăn có khoảng 14 

ngàn chỗ, trong đó hầu hết là người 

Nga, Trung Á và một ít người 

Trung Quốc. Bà con ta làm ăn chủ 

yếu là bán buôn tại chợ, còn xưởng 

may hay nông trại chưa được họ 

chú trọng. Vì thế, nguồn thu nhập 

chính là trông chờ vào buổi chợ, 

còn hàng hóa thì phải lên tận 

Mátxcơva mua mang về bán. 

Những năm trước do lộn xộn nên 

tình trạng tiêu cực diễn ra gây bất 

ổn, nay đã tạm đi vào quy củ do 

chính quyền mạnh tay trấn áp bọn 

tội phạm. Do kinh tế Nga lên xuống 

thất thường nên thu nhập của bà con 

cũng thăng trầm. Nếu so sánh với 

các nơi khác thì cộng đồng người 

Việt nơi đây vẫn còn vất vả nhiều. 

Số gia đình có thu nhập cao khá 

khiêm tốn (tuy nhiên cũng đã có 

khoảng vài chục gia đình mua được 

căn hộ) Con cái theo bố mẹ sang 

Nga hoặc sinh ra và lớn lên tại Nga 

không nhiều, hiện có khoảng 70 

cháu (có 15 cháu sinh viên đang  

theo học tại các trường đại học 

trong tỉnh)...Xem tiếp trang 8  

NGƢỜI VIỆT Ở SAMARA - MỘT VÙNG ĐẤT LẠ 
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Hơn 20 bản tham luận được 

nghiên cứu khá công phu với 

nhiều hình ảnh, nhiều thông tin 

cập nhật và đa chiều được trình 

bày tại 4 phiên thảo luận kéo dài 

từ sáng đến chiều tối... cho thấy 

đây là một cuộc hội thảo rất 

nghiêm túc, được các học giả và 

khán giả rất quan tâm. 

Cụm chủ đề “Chính sách đối nội 

và đối ngoại” được đề cập trong 

suốt buổi sáng, theo đó chia thành 

hai phiên với hai chủ đề là “Đảng 

Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp 

đổi mới của đất nước trước kỳ Đại 

hội lần thứ 12” và “Sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam”. Cụm chủ đề diễn ra suốt 

buổi chiều có nội dung “Lịch sử, 

Văn hóa, Ngữ văn” cũng được chia 

thành hai phiên gồm “70 năm độc 

lập – Dấu mốc lịch sử của Việt 

Nam” và “Tiếng Việt, Văn học và 

văn hóa”. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 

Quyền Giám đốc Viện Viễn Đông – 

Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Giáo 

sư Luzianin khẳng định: “Phải công 

nhận rằng, năm nay, Trung tâm 

Nghiên cứu VN và ASEAN đã 

được ủng hộ rất lớn của lãnh đạo 

Viện để cho ra các công trình khoa 

học trên cơ sở các kết quả của cuộc 

hội thảo. Các bạn đã có khá nhiều 

hoạt động hợp tác giữa Trung tâm 

Nghiên cứu VN và ASEAN với các 

đối tác ở Đông Nam Á và điều đó 

đã góp phần phát triển quan hệ giữa 

Nga với Việt Nam; khẳng định vị 

thế của Nga tại khu vực Đông Nam 

Á nói riêng và châu Á – TBD nói 

chung”. 

Tham luận mở đầu của Giáo sư 

Kolotov, Trưởng khoa Lịch sử các 

nước Viễn Đông, Giám đốc Viện 

Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học 

Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg 

mang nội dung “Hướng tới Đại hội 

khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Phân tích tình hình chính trị trong 

nước và bối cảnh thế giới”. Giáo sư 

Kolotov khái quát bối cảnh thế giới 

và tình hình Việt Nam ngay trước 

thềm Đại hội Đảng và đưa ra những 

nhận định khá khách quan về những 

thách thức, những khó khăn mà 

Đảng Cộng sản VN sẽ phải khắc 

phục để đưa đất nước tiếp tục tiến 

lên trên đà phát triển hiện nay. Ông 

đưa ra nhiều con số khá thuyết phục 

để khẳng định Việt Nam đang đạt 

được những thành tựu to lớn trong 

xây dựng, phát triển đất nước và 

Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có 

vai trò quan trọng trong vị trí chèo 

lái con thuyền Việt Nam. 

Cũng như vậy, các tham luận 

của Tiến sỹ Khoa học Lokshin, 

Chuyên viên khoa học cao cấp, 

Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và 

ASEAN – Viện Viễn Đông, Viện 

Hàn lâm Khoa học Nga; của chuyên 

gia Anton Tsvetov, thuộc Hiệp hội 

Nga về các vấn đề quốc tế... đều đề 

cập những vấn đề mà dư luận đang 

rất quan tâm trước kỳ Đại hội Đảng 

CS VN. Đó là “những vấn đề được 

bàn thảo trong Đảng và trong xã hội 

VN trước thềm đại hội”; “Những 

lực lượng xã hội mới của Việt Nam 

hiện nay: Lợi ích nhóm và sự tham 

chính” v.v... 

Hai vị khách mời của Hội thảo là 

ông Đoàn Xuân Thủy, Phó Giám 

đốc Viện Kinh tế chính trị học và 

Hoàng Hùng Hải, Trưởng Ban Luật 

pháp và Quyền con người Viện 

Nghiên cứu Quyền con người thuộc 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh cũng có tham luận giới thiệu 

những thành tựu của Việt Nam sau 

70 năm CM tháng Tám thành công, 

đó là xây dựng và hoàn thiện Hiến 

pháp về quyền con người; những 

thành tựu kinh tế - xã hội ... 

Các nhà nghiên cứu Việt Nam, 

các chuyên gia và sinh viên đang 

theo học chuyên ngành Việt Nam 

đã nêu nhiều câu hỏi đồng thời 

cũng bổ sung những thông tin, 

những ý kiến đồng tình hoặc phản 

biện với các báo cáo viên và tất cả 

đều trao đổi một cách thẳng thắn 

mọi vấn đề quan tâm. 

Cuộc hội thảo kéo dài tới chập 

tối và nhiều đại biểu vẫn rất say sưa 

với những vấn đề đã và đang được 

các nhà khoa học, Việt Nam học 

nghiên cứu, cùng trao đổi cởi mở tại 

đây. Có nhiều báo cáo viên là 

những chuyên gia trẻ và rất nhiều 

sinh viên đang theo học các chuyên 

ngành về Việt Nam, là thế hệ các 

nhà Việt Nam học tương lai ... cũng 

theo dõi rất chăm chú các chủ đề 

của Hội thảo. Với các bạn, những 

nội dung này thật bổ ích. Ania Do-

linina, sinh viên năm thứ hai Viện 

Phương Đông, Trường Đại học 

Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU) 

cho biết: “Những tham luận tại Hội 

thảo lần này rất hay, qua đó tôi biết 

thêm nhiều điều rất mới. Nói chung 

là khi có những hoạt động như thế 

này chúng tôi luôn tham dự bởi nó 

cung cấp cho chúng tôi những kiến 

thức rất hữu ích mà không phải 

thường xuyên có được. Đến đây tôi 

cũng được tiếp xúc nhiều hơn với 

những người liên quan tới ngành 

mà tôi đang học và tôi rất quan tâm 

tới những báo cáo về kinh tế Việt 

Nam”. 

Sau cuộc Hội thảo thường niên 

này, những tham luận được soạn 

thảo công phu sẽ được tập hợp lại 

thành cuốn sách “Nghiên cứu Việt 

Nam” và được xuất bản để cung cấp 

tài liệu chuyên sâu cho nhiều đối 

tượng ở Nga hiện nay. Cũng nhân 

dịp này, cuốn sách tra cứu “Việt 

Nam ngày nay” chào mừng kỉ niệm 

70 năm ngày Quốc khánh nước 

CHXHCN Việt Nam do Trung tâm 

nghiên cứu Việt Nam và ASEAN 

thuộc Viện Viễn Đông - Viện Hàn 

lâm Khoa học Nga phát hành đã 

chính thức được giới thiệu với bạn 

đọc Nga./. 

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN “VIỆT NAM: 70 NĂM ĐỘC LẬP” 



 

  

6     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1114, ÂT: 251.19.49.                                                                     

Đây là hoạt động gặp mặt thân 

mật đƣợc duy trì hàng năm nhằm 

củng cố khối đoàn kết ASEAN và 

để bạn bè gần xa có dịp hiểu thêm 

về Cộng đồng các quốc gia Đông 

Nam Á. Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy 

ban ASEAN tại LB Nga đƣợc 

luân phiên 6 tháng 1 lần và hiện 

là của Đại sứ Inđônêxia tại Nga. 

Sau tiết mục của dàn đồng ca 

trường phổ thông Inđônêxia tại 

Moskva với ASEAN Ca và Quốc ca 

Nga, các vị đại biểu, khách quý 

tham dự “Ngày ASEAN” cùng xem 

một số hình ảnh về Cộng đồng các 

Quốc gia Đông Nam Á qua bộ phim 

tài liệu ngắn. 

Đại sứ Inđônêxia Đjô-ha-ri Ô-rat-

man-gun (Djauhari Oratmangun) 

phát biểu khai mạc “Ngày ASEAN” 

cũng khẳng định sự gắn bó chặt chẽ 

của Cộng đồng ASEAN suốt 48 

năm qua đang góp phần quan trọng 

để ASEAN thực sự trở thành một 

Cộng đồng thống nhất vào năm 

2015 này và đang ngày càng phát 

triển. Về mối quan hệ Nga – 

ASEAN, Đại sứ Inđônêxia nhấn 

mạnh: “Tôi xin không nêu con số ở 

đây nhưng phải khẳng định rằng, 

mối quan hệ ASEAN – Nga trên 

các lĩnh vực kinh tế, đầu tư – phát 

triển được thúc đẩy rất mạnh mẽ và 

đang ngày càng được mở rộng ở 

tầm khu vực với nhiều lĩnh vực rất 

phong phú. Tôi tin rằng, Hội nghị 

cấp cao ASEAN – Nga diễn ra vào 

tháng 11 tới ở Kuala Lumpur sẽ 

thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ 

kinh tế - đầu tư giữa hai bên”. 

Ông Alecxandr Ivanov, Vụ 

trưởng Vụ các vấn đề ASEAN và 

các nước châu Á của Bộ Ngoại giao 

Nga phát biểu chào mừng kỷ niệm 

48 năm thành lập ASEAN và khẳng 

định những thành tựu trong quan hệ 

hợp tác Nga – ASEAN đang góp 

phần quan trọng vào sự nghiệp phát 

triển của các quốc gia thành viên và 

bày tỏ hy vọng rằng, sự hợp tác ấy 

sẽ ngày càng phát triển trong tương 

lai khi Nga ngày càng chú trọng các 

mối quan hệ với khu vực châu Á – 

TBD nói chung và ASEAN nói 

riêng. 

Nhân dịp này, Đại sứ Inđônêxia 

thay mặt các đại sứ ASEAN trao 

tặng Huy hiệu Hữu nghị ASEAN 

cho các vị khách quý là cán bộ phụ 

trách các đơn vị, tổ chức của Nga 

có mối quan hệ với Cộng đồng 

ASEAN như Vụ trưởng Vụ các vấn 

đề ASEAN Bộ Ngoại giao; Giám 

đốc Hội đồng Thương mại Nga – 

ASEAN; Giám đốc Trung tâm 

ASEAN của Học Viện Ngoại giao 

Nga. 

Các đại biểu cùng nâng cốc chúc 

mừng ngày lễ quan trọng của Cộng 

đồng ASEAN và chúc tình hữu nghị 

Nga – ASEAN ngày càng phát 

triển. Như thường lệ, những món ăn 

đặc sản của các nước ASEAN, 

những tiết mục văn nghệ dân tộc do 

các cán bộ, nhân viên các đại sứ 

quán ASEAN tự thực hiện đã nhận 

được sự tán thưởng của đông đảo 

khách mời. 

Sau hoạt động này, Đại sứ 

Campuchia tại LB Nga Thai Vanna 

sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch luân 

phiên Ủy ban ASEAN tại LB Nga 

trong nhiệm kỳ 6 tháng tiếp theo./. 

ĐẠI SỨ QUÁN CÁC NƢỚC ASEAN TẠI LB NGA KỶ NIỆM 48 NĂM THÀNH LẬP ASEAN 

NGA CHỐT THỜI HẠN BÀN GIAO THÊM 2 TÀU HỘ VỆ TÊN LỬA GEPARD CHO VIỆT NAM 

Như vậy, việc sớm bổ sung 

thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 

sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh 

của Hải quân Nhân dân Việt Nam 

bên cạnh các tàu tên lửa Molniya, 

tàu ngầm lớp Kilo,... 

Hãng thông tấn Tass dẫn lời đại 

diện Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk 

cho biết, Nhà máy dự kiến sẽ 

chuyển giao cho phía Việt Nam cặp 

tàu hộ vệ tên lửa Gepard vào năm 

2017. 

"Cặp tàu Gerpard đầu tiên chúng 

tôi đã chuyển giao cho phía Việt 

Nam vào năm 2012, cặp tàu tiếp 

theo chúng tôi sẽ bàn giao vào năm 

2017 và đồng thời thảo luận về khả 

năng tiếp tục cung cấp thêm 2 tàu 

loại này nữa", Đại diện nhà máy 

đóng tàu Zelenodolsk cho biết. 

Trước đó, Nhà máy đóng tàu 

Zelenodolsk hoãn bàn giao hai tàu 

hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Việt 

Nam vì những rắc rối liên quan đến 

các phụ kiện phải nhập từ Ukraine. 

Tổng Giám đốc nhà máy Zeleno-

dolsk, ông Renat Mistahov cho biết 

và khẳng định cặp tàu Gepard tiếp 

theo mà nhà máy đóng cho Việt 

Nam sẽ được trang bị loại vũ khí và 

tên lửa hiện đại hơn. 

Gepard-3.9 được thiết kế để tìm 

kiếm, theo dõi và kiểm soát các 

mục tiêu mặt nước và mục tiêu trên 

không, có lượng choán nước hơn 

2.000 tấn, tầm hoạt động 5.000 

dặm. 

Như vậy, việc sớm bổ sung thêm 

2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard sẽ tăng 

cường đáng kể sức mạnh của Hải 

quân Nhân dân Việt Nam bên cạnh 

các tàu tên lửa Molniya, tàu ngầm 

lớp Kilo,... 

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk 

được thành lập vào năm 1895. Cho 

đến nay, nhà máy đã đóng hơn 1,5 

nghìn tàu, thuyền cano, tàu chống 

ngầm nhỏ, thủy phi cơ…các loại. 

Nội dung được thực hiện qua 

tham khảo nguồn tin TASS, hãng 

thông tấn nhà nước Nga được tái 

thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây 

là một trong những hãng thông tấn 

lớn nhất của Nga, có bề dày 100 

năm lịch sử. Hãng này liên kết với 

hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài 

khác và là một trong những hãng 

thông tấn uy tín trên thế giới. 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA TUYÊN BỐ KHÔNG 

TIẾN HÀNH CÁC CHIẾN DỊCH 

BỘ BINH Ở SYRIA 

Reuters đƣa tin, ngày 6/10, 

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng 

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, 

Đô đốc Vladimir Komoyedov 

khẳng định nƣớc này sẽ không 

tiến hành các chiến dịch ở Syria 

mà có sự tham gia của lực lƣợng 

bộ binh Nga. 

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông 

Komoyedov nói rằng Nga đang 

ngăn chặn mọi nỗ lực của công dân 

nước này để chiến đấu trong hàng 

ngũ của bất kỳ phe nào trong cuộc 

xung đột ở Syria. 

Trước đó hôm 5/10, ông 

Komoyedov cho biết nhiều khả 

năng "quân tình nguyện Nga" sẽ tới 

Syria để tham chiến tại đây. 

Người phát ngôn Bộ Quốc 

phòng Nga Igor Konasenko cho biết 

các máy bay của Binh chủng Không 

quân vũ trụ Nga ngày 30/9 đã bắt 

đầu mở các cuộc tấn công vào các 

vị trí của tổ chức khủng bố Nhà 

nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên 

lãnh thổ Syria. 

 

MOSKVA: BẮT GIỮ BĂNG 

NHÓM RỬA TIỀN QUY MÔ 

LỚN 

Cảnh sát Moskva vừa bắt giữ 

các thành viên của một băng 

nhóm bị tình nghi hoạt động ngân 

hàng bất hợp pháp, theo cổng 

thông tin chính thức của Bộ Nội 

vụ LB Nga ngày 6/10. 

Cơ quan cảnh sát kinh tế thuộc 

Bộ Nội vụ Nga tại Moskva đã nhận 

được thông tin liên quan đến một 

nhóm có tổ chức bao gồm các thành 

viên tham gia vào hoạt động ngân 

hàng bất hợp pháp ở thủ đô và các 

khu vực khác ở Nga. Qua quá trình 

điều tra, cảnh sát đã biết được rằng 

trong khoảng thời gian từ năm 2011 

đến tháng 5 năm 2015, các nghi 

phạm thực hiện nhiều hoạt động 

ngân hàng sử dụng trái phép dữ liệu 

và các chi tiết của hơn 150 tài 

khoản của các công ty “ một ngày". 

Nhóm hoạt động tài chính bất 

hợp pháp này đã tiến hành rửa tiền 

với tổng số hơn 50 tỷ rúp và kiếm 

lời hơn 1 tỷ rúp. 

Dịch vụ giao dịch tài chính  bất 

hợp pháp được nhóm này tiến hành 

ở các vùng khác nhau của Nga, bao 

gồm cả Novosibirsk, Rostov, 

Nizhny Novgorod và các khu vực 

khác. Tiền mặt được vận chuyển 

đến Moskva bằng đường hàng 

không và được đưa đến các điểm 

bằng xe ô tô được bọc thép. Mỗi 

ngày, nhóm này “rửa” trên 150 triệu 

rúp tiền mặt. 

 

UKRAINE: TÍN HIỆU LẠC 

QUAN SAU KHI MIỀN ĐÔNG 

HOÃN BẦU CỬ 

Cộng hòa nhân dân Lugansk 

và Cộng hòa nhân dân Donetsk tự 

xƣng tại Ukraine ngày 6/10 thông 

báo lùi thời gian tổ chức bầu cử 

địa phƣơng sang năm 2016. 

Động thái này diễn ra sau cuộc 

gặp thượng đỉnh Normandy (Nga, 

Pháp, Đức và Ukraine) tại Paris hồi 

tuần trước và đã được Nga, 

Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) 

và Mỹ hoan nghênh, coi đây là tín 

hiệu tích cực mới trong tiến trình 

hòa bình ở quốc gia Đông Âu này. 

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của 

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) 

Nga Konstantin Kosachev cho rằng 

với việc đưa ra quyết định trên, hai 

Cộng hòa nhân dân Lugansk và 

Donetsk tự xưng ở miền Đông 

Ukraine đã thể hiện mong muốn đối 

thoại với chính quyền Kiev. Theo 

ông, bước đi này của lực lượng đòi 

độc lập cũng cho thấy thiện chí 

trong việc thực thi thỏa thuận 

Minsk và hy vọng chính quyền 

Ukraine cũng có hành động tương 

tự. 

 

PUTIN ĐANG "BÓC MẼ" 

OBAMA? 

Trong một bài viết trên 

Business Insider, chuyên gia địa 

chính trị Ian Bremmer đã luận 

giải một số lý do khiến Tổng 

thống Nga quyết định can thiệp 

quân sự vào Syria.  

Bremmer cho rằng, Tổng thống 

Putin muốn yểm trợ cho chính 

quyền Bashar al-Assad, một đồng 

minh của Moscow. Hơn nữa, Syria 

lại có một căn cứ hải quân duy nhất 

của Nga ở Địa Trung Hải. 

Căn cứ Tartus cho phép Nga có 

năng lực chiến thuật và khả năng 

hoạt động lớn hơn ở toàn bộ khu 

vực tây Địa Trung Hải. 

Một lý do quan trọng nữa khiến 

Putin có những quyết sách cứng rắn 

ở Syria là ông muốn "bóc mẽ" 

người đồng cấp Barack Obama, 

muốn hạ vai trò của Mỹ ở ngôi vị 

cường quốc hàng đầu thế giới. 

Theo Bremmer, ông Putin khiến 

cho ông Obama trông càng yếu ớt 

và thất bại, dù ở Ukraina hay ở 

Syria. 
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GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN HỮU NGHỊ MOSCOW-2015 

NGƢỜI VIỆT Ở SAMARA ...Tiếp theo trang 4 

Với mục đích duy trì, thúc đẩy 

tình đoàn kết giữa các trƣờng đại 

học tại Moscow, hàng năm, cứ 

đầu năm học mới, "Giải bóng đá 

sinh viên hữu nghị Moscow" lại 

đƣợc tổ chức, quy tụ nhiều đội 

bóng và sự tham gia cổ vũ của các 

bạn sinh viên. 

Đến hẹn lại lên, ngày 03 và 

04/10/2015 giải đấu đã được diễn ra 

tại sân vận động quận Zuzino - 

Moscow với sự tham gia của các 

đội bóng đến từ 5 trường đại học: 

ĐH Vật Lý Kỹ Thuật (chủ nhà, Á 

quân giải 2014), ĐH hàng không 

MAI, ĐH tổng hợp quốc gia mang 

tên Bauman (Vô địch giải 2014), 

Trường Hóa Mendeleep và Trường 

Thép-Hợp kim. 

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, gay 

cấn, giải đấu đã khép lại với chức 

Vô Địch hoàn toàn xứng đáng thuộc 

về ĐH Vật Lý Kỹ Thuật. 

Kết quả của giải đấu như sau: 

1. Vô địch: ĐH Vật Lý Kỹ Thuật 

2. Á quân: BAUMAN 

3. Giải ba: MAI 

4. Thứ tư: ĐH Thép-Hợp kim - 

đoạt giải đội phong cách! 

5. Thứ năm: ĐH Hóa Mendeleep 

Các giải thưởng cá nhân: 

+ Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn 

Văn Linh (áo số 7) - ĐH Tổng hợp 

Bauman 

+ Thủ môn xuất sắc nhất: 

Nguyễn Văn Lượng - ĐH Vật Lý 

Kỹ Thuật 

+ Vua Phá lưới: Lê Hồng Quân 

(áo số 95) - ĐH Thép-Hợp Kim. 

Vậy là một mùa giải đã diễn ra 

thành công tốt đẹp, xin chúc mừng 

nhà đương kim vô địch: ĐH Vật Lý 

Kỹ Thuật Mosow! 

...Bà con ta hầu hết ở căn hộ 

thuê của người địa phương, giá cả 

thuê nhà vào khoảng 17 đến 18 

ngàn rúp, xấp xỉ 300 USD / 1 

tháng / 2 buồng. Cũng có một khu 

nhà tạm cho bà con ở cạnh chợ, tuy 

có sơ sài và thiếu thốn về vật chất 

so với ở căn hộ thuê, nhưng họ có 

thể sinh hoạt thuận lợi hơn khi đi 

lại. 

 Dạo qua nhiều vòng quanh khu 

chợ dài và rộng nằm trải dọc theo 

trục đường chính, chợ vẫn còn 

mang dáng dấp sơ sài của những 

năm 90 đầu 2000, mặc dù lượng 

người buôn bán khá đông, các quầy 

hàng sát sạt vào nhau, ken đủ các 

mặt hàng. Phải thừa nhận là hàng 

hóa rất phong phú. Về vấn đề thuế 

công quầy bán hàng cũng không 

cao lắm so với ở Mátxcơva. Về mô 

hình chợ thực sự chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn về xây dựng nên mùa hè thì 

nóng, mùa đông không đủ ấm. Mặc 

dù đã có một khu nhà mới xây phía 

trong chợ nhưng lượng khách vào 

ra lại thưa thớt.  

Theo lời của anh Đới Văn Việt, 

hội phó phụ trách cộng đồng: 

“Trước đây, bà con ở đây sống rất 

khó khăn, nhất là về mặt giấy tờ. 

Thứ hai về điều kiện sinh hoạt, chợ 

búa bị các thế lực khác chèn ép, 

trấn lột. Đi Mátxcơva mua hàng thì 

bị trấn lột mất hàng, tiền. Ở nơi bán 

hàng thì bị chèn ép các kiểu. Hai 

năm trở lại đây, từ khi chúng tôi 

thành lập Hội Người Việt Hữu Nghị 

tại thành phố Samara thì cuộc sống 

của bà con đỡ hơn nhiều, đi vào ổn 

định. Dân số bà con ở đây vào 

khoảng 700 người. Nhất là gần đây 

chính quyền sở tại tạo điều kiện 

giúp đỡ để chúng tôi thuận lợi trong 

làm ăn sinh sống. Hội Người Việt 

Hữu Nghị luôn quan tâm tới bà con. 

Bà con cũng gắn bó với Hội, như là 

ngôi nhà chung. Bà con cộng đồng 

tham gia đầy đủ mọi sinh hoạt 

phong trào văn hóa thể thao hay các 

lễ lạt của đất nước và của địa 

phương”. 

Cũng theo lời anh Truyền cho 

biết, Hội đang xúc tiến với chính 

quyền địa phương về mặt giáo dục, 

tạo điều kiện để bạn giúp mở những 

lớp học tiếng Việt cho trẻ nhằm 

giúp trẻ hiểu biết nguồn cội và 

không để mai một tiếng Việt; lớp 

học tiếng Nga để củng cố thêm 

trình độ năng lực học tập của các 

cháu và sự giao tiếp cho mọi người 

trong làm ăn, mưu sinh nơi xứ 

người. Đồng thời phía Bộ công 

thương của bạn cũng đã có những 

sự gặp gỡ với Hội để tìm hiểu và 

tìm đối tác phát triển kinh tế tại Việt 

Nam. 

Một điều may mắn và thú vị 

khác trong chuyến đi thực tế lần 

này của tôi là được diện kiến một 

đám cưới của thế hệ F2. Bà con tới 

dự khá đông và hết sức chân tình 

vui vẻ, các món ăn được làm rất 

ngon. Nhưng lớn hơn, đó là cái tình 

người ấm áp nơi xa xứ, nơi “vùng 

quê chỉ có tấm lòng”… 

 

Trích lược bài viết của Võ 

Hoài Nam (Viết từ Samara) 


