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Sáng 29/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa 

VIII) chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân chủ trì hội nghị. 

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung 

ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác 

tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 

2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. 

Ngày 29/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp 

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung 

Quốc Lâm Dy và các đại biểu hai nước tham dự Diễn 

đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 7. 

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh - Bộ 

Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 

và triển khai chương trình công tác năm 2016. Thượng 

tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng 

Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Sáng nay (30/12), đồng chí Bí thư Ban Cán sự 

đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì 

buổi họp Ban Cán sự Bộ GTVT nhận xét, cho ý kiến chỉ 

đạo nhiều công tác trọng tâm của Ngành GTVT.  

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Bộ Khoa 

học và Công nghệ tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên 

tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Tham dự Lễ ký 

có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ 

trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân. 

Tp Hà Nội: Chiều 29/12, Đoàn công tác của Bộ 

Công thương, do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dẫn đầu, 

đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác 

chuẩn bị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán 

Bính Thân 2016. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó 

Chủ tịch UBND TP tiếp đoàn công tác. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 29/12, Ban chấp hành Đảng 

bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên 

môn, đoàn thể năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 

2016. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình 

Sơn tham dự hội nghị. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 29/12, HĐND thành phố Đà 

Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp 

bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự đảm 

nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố. Chủ 

tịch HĐND thành phố Trần Thọ chủ trì kỳ họp. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng ngày 29/12, tiếp tục ngày 

làm việc thứ 2 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 

các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2015. Đồng chí Trịnh Văn 

Chiến - Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị. 

Tỉnh Quảng Ninh: Sáng 30/12, đồng chí Nguyễn 

Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí 

Lê Văn Ánh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức 

Chánh Thanh tra tỉnh. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 30/12, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy họp cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác xây 

dựng đảng năm 2015, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2016. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.  

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh 

tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai công tác 

lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 

(BHYT). Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTV Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Tp HCM: Chiều 29/12, tại trụ sở UBND TPHCM, 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trao giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án đầu 

tư “Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE 

Complex”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các 

Sở - ban - ngành TP. 
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Năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. 

Trước thềm Năm Mới 2016, Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng 

vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và 

nhận định về cơ hội và thách thức đối 

với đất nước và dân tộc.  

- Thưa Chủ tịch nước, trước thềm 

năm mới 2016, xin Chủ tịch nước cho 

biết đánh giá vắn tắt về những thành 

tựu nổi bật về kinh tế-xã hội mà đất 

nước ta đạt được trong năm 2015? 

Trong năm 2015, chúng ta kí kết 

một loạt hiệp định thương mại tự do 

song phương và đa phương với tiêu chí 

cao so với các tiêu chí trong các Hiệp 

định chúng ta đang thực hiện. Thời cơ 

nằm ở chỗ thị trường sẽ mở rộng nhiều, 

chúng ta có thể huy động được các 

nguồn lực nhiều hơn, công nghệ tiên 

tiến có thể vào nhiều hơn, nhưng đồng 

thời cũng đặt ra thách thức rất lớn đối 

với cộng đồng doanh nghiệp và nói 

chung là với nền kinh tế Việt Nam. Cho 

nên phải có một sự nỗ lực vượt bậc hơn 

nhiều so với trước đây mới tận dụng 

được tối đa cơ hội, và vượt qua được 

thách thức trong kế hoạch 5 năm tới 

2016-2020, mà năm 2016 đã bắt đầu 

rồi. 

 - Thưa Chủ tịch nước, với hàng 

loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới đã được kí kết và chúng ta sẽ phải 

thực hiện sắp tới đây, phải chăng 

chúng ta đang bước vào một cuộc cạnh 

tranh còn quyết liệt hơn nữa? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 

Đúng như vậy. Nhìn lại thời kỳ trước 

đổi mới, chúng ta thấy một nền kinh tế 

khép kín, biệt lập, không hội nhập nên 

không phát triển được. Từ đó, Đảng và 

Nhà nước đã đề ra chủ trương, chính 

sách đổi mới, hội nhập quốc tế để phát 

triển kinh tế đất nước. Nhưng hội nhập 

thì phải cạnh tranh. Khi ký các Hiệp 

định thương mại với tiêu chí cao hơn 

thì phải chấp nhận cạnh tranh ở một 

trình độ cao hơn.  

So với 30 năm đổi mới vừa qua, 

ngày nay, với sức mạnh của đất nước, 

kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của 

Đảng và Nhà nước và với đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam cũng đã trưởng 

thành hơn qua nhiều năm đổi mới, tôi 

tin chắc công cuộc hội nhập của đất 

nước trong giai đoạn mới sẽ giành được 

thắng lợi. 

- Cơ hội thường đến và qua đi rất 

nhanh; nếu muốn nắm bắt được cơ hội 

thì chúng ta phải có được một bộ máy 

nhà nước chuyên nghiệp và hành động 

nhanh chóng. Theo Chủ tịch nước, 

chúng ta phải làm gì để có được một bộ 

máy đáp ứng được yêu cầu này? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 

Khi hội nhập, ngoài các doanh nghiệp 

là chủ thể trực tiếp đi vào cuộc cạnh 

tranh hết sức khốc liệt, thì còn có bộ 

máy nhà nước ở các cấp; bộ phận này 

có vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi 

phải tương xứng, đáp ứng được yêu cầu 

mới. Năng lực, phẩm chất và phong 

cách làm việc của đội ngũ cán bộ công 

chức phải khác nhiều so với trước, ta 

phải phấn đấu nâng lên cho bằng được. 

Mối tương tác giữa hai chủ thể, giữa bộ 

máy nhà nước các cấp với đội ngũ 

doanh nhân hết sức quan trọng. Điều lo 

nhất hiện nay là sức cạnh tranh của sản 

phẩm, của doanh nghiệp và của nền 

kinh tế nước ta còn rất thấp so với khu 

vực và thế giới.  

Với những tiêu chí hội nhập mới, 

thách thức còn lớn hơn. Cần phải nâng 

cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của 

doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Cùng 

với nỗ lực của doanh nghiệp, trách 

nhiệm của Nhà nước là rất lớn. Thời 

gian qua, đổi mới thể chế kinh tế chúng 

ta làm tương đối tốt. Khâu đào tạo 

nguồn nhân lực cũng có kết quả, nhưng 

so với yêu cầu còn có nhiều mặt hạn 

chế. Tới đây, chúng ta phải tiếp tục đẩy 

mạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước, đáp ứng cho kỳ 

được yêu cầu của thời kỳ tự do hóa 

thương mại và hội nhập sâu rộng của 

đất nước với tiêu chí và trình độ cao 

hơn so với lâu nay. 

- Thưa Chủ tịch nước, trong 5 năm 

tới, việc huy động các nguồn lực cho 

đầu tư phát triển có nhiều khó khăn, cả 

nguồn vốn bên ngoài lẫn nguồn vốn 

trong nước. Vậy trong 5 năm tới, chúng 

ta phải làm gì để huy động các nguồn 

lực đáp ứng được nhu cầu phát triển? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 

Lâu nay, chúng ta xác định rất rõ, để 

phát triển đất nước trong bối cảnh hội 

nhập cần có một sự kết hợp chặt chẽ 

giữa nguồn lực trong nước và ngoài 

nước, trong đó không được quên rằng 

nguồn lực trong nước là quyết định, 

nguồn lực bên ngoài là hết sức quan 

trọng. Hội nhập nhưng phải xây dựng 

nền kinh tế độc lập, tự chủ, phải đứng 

trên đôi chân của chính mình. ... 

- Một trong những điều chỉnh căn 

bản để thích ứng với những thay đổi về 

nguồn lực, phải chăng là chống lãng 

phí và thực hành tiết kiệm, thưa Chủ 

tịch nước? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 

Đúng thế. Cùng với yêu cầu huy động 

các nguồn lực, thì chống tham nhũng 

lãng phí, thực hành tiết kiệm phải là 

chủ trương và hành động nhất quán của 

tất cả các ngành, các cấp. Nguồn lực 

nào thì cũng phải phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí 

làm giảm hiệu quả đầu tư, giảm chất 

lượng công trình, làm hư hỏng cán bộ, 

làm mất lòng tin của nhân dân vào 

Đảng và Nhà nước.  

- Chủ tịch nước có thể nói rõ hơn vị 

thế của Việt Nam trên trường quốc tế 

hiện nay? 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 

Trong bối cảnh trên thế giới và khu vực 

có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, 

Việt Nam vẫn ổn định và phát triển, 

vẫn là điểm đến an toàn của nhiều nhà 

đầu tư, thì đây là kết quả của 30 năm 

đổi mới. Nói rộng hơn thì đó là thành 

quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Đảng. Nhờ đường lối 

đúng đắn, đặc biệt là khi chúng ta có 

đường lối đổi mới thì nguồn lực trong 

nước được phát huy, cộng với huy động 

nguồn lực bên ngoài làm cho nền kinh 

tế chúng ta phát triển, chính trị xã hội 

ổn định. Từ một nước nghèo, kém phát 

triển, Việt Nam đã trở thành nước có 

thu nhập trung bình, được thế giới đánh 

giá cao... 

Nhân dịp Xuân về, tôi xin chúc toàn 

thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả 

nước, kiều bào ta ở nước ngoài đoàn 

kết một lòng, mang hết trí tuệ, sức lực, 

khả năng của mình để góp phần thực 

hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam thân yêu của chúng ta trong 

giai đoạn mới. 

 - Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch 

nước!  

CHỦ TỊCH NƢỚC TRƢƠNG TẤN SANG TRẢ LỜI BÁO CHÍ TRƢỚC THỀM NĂM MỚI 
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Ngày 29/12, Đại sứ quán Việt 

Nam tại LB Nga đã tổ chức Hội 

nghị Tổng kết công tác hoạt động 

năm 2015 và đề ra phƣơng hƣớng 

hoạt động năm 2016. 

Trong báo cáo tổng kết đọc 

trước toàn thể cán bộ nhân viên Đại 

sứ quán và 3 cơ quan đại diện thông 

tấn báo chí Việt Nam tại LB Nga, 

ông Nguyễn Hùng, Công sứ Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga điểm lại 

khối lượng công việc rất lớn mà các 

phòng ban chức năng của Đại sứ 

quán đã thực hiện và hoàn thành tốt 

trong năm 2015. Trong đó, tập 

trung ở các mảng ngoại giao chính 

trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao 

văn hóa và công tác cộng đồng... 

Năm 2015, địa bàn LB Nga diễn 

ra khá nhiều biến động về kinh tế, 

chính trị - ngoại giao. Từ cuộc cấm 

vận kinh tế của các nước phương 

Tây nhằm vào Nga đến các cuộc tấn 

công lực lượng khủng bố mà Nga 

tiến hành ở Syria và những vụ tai 

nạn máy bay dân dụng của Nga 

cũng như máy bay chiến đấu bị tấn 

công dẫn đến quan hệ Nga – quốc tế 

diễn biến phức tạp v.v... Trong bối 

cảnh ấy, các phòng, ban chức năng 

thuộc Đại sứ quán Việt Nam đều nỗ 

lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của mình.  

Các chuyến thăm lẫn nhau của 

các đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam 

sang Nga và Nga sang Việt Nam 

vẫn được bảo đảm như kế hoạch đề 

ra và đều đạt những kết quả tốt đẹp, 

trong đó Đại sứ quán Việt Nam tại 

Nga đã góp phần quan trọng. 

Những hoạt động lớn trong lĩnh vực 

kinh tế - thương mại cũng hoàn 

thành rất tốt như kết thúc các vòng 

đàm phán và ký kết Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam 

với Liên minh Kinh tế Á – Âu; Tổ 

chức thành công Hội chợ Triển lãm 

– Bán hàng “Hàng Việt Nam chất 

lượng cao” và Hội nghị Doanh nhân 

Việt Nam toàn thế giới lần đầu tiên 

được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa 

– Thương mại Hà Nội – Moskva ở 

thủ đô Moskva; Trong lĩnh vực văn 

hóa, “Những ngày Hà Nội tại 

Moskva” đã diễn ra sinh động, giới 

thiệu được tới đông đảo công chúng 

Nga những nét đẹp văn hóa Việt 

Nam. Công tác Cộng đồng cũng 

được chú trọng và làm được nhiều 

việc góp phần giữ gìn an ninh, an 

toàn cho cộng đồng Việt Nam tại 

LB Nga và hướng dẫn bà con tuân 

thủ luật pháp Nga... 

Phát biểu với Hội nghị, Đại sứ 

Nguyễn Thanh Sơn một lần nữa 

đánh giá cao những việc đã làm 

được trong năm 2015 và nhấn mạnh 

nhiệm vụ năm 2016: 

“Chúng ta đã hoàn thành xuất 

sắc năm 2015. 4 trụ cột ngoại giao 

cộng với thông tin tuyên truyền đối 

ngoại là những mặt chúng ta làm 

tốt. Phương hướng năm 2016 là 

chúng ta có Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ 12 với chủ trương hội 

nhập sâu rộng hơn nữa vào môi 

trường quốc tế, với những cái 

chúng ta đã có, với những cái chúng 

ta sẽ phải làm tới đây đối với LB 

Nga. Nhiệm vụ 2015 mà có một vài 

điểm còn tồn đọng chúng ta phải 

tiếp tục thực hiện trong năm 2016 

và đặc biệt là 2016 lại có cái mới 

nữa là phải làm sao xây dựng lòng 

tin. Chúng ta phải xây dựng, củng 

cố lòng tin trong tất cả các lĩnh vực 

với đối tác chiến lược toàn diện là 

LB Nga”. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng 

nhân dịp này tặng Giấy khen cho 

các cơ quan báo chí thường trú tại 

LB Nga là Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Đài truyền hình Việt Nam và Thông 

tấn xã Việt Nam cùng Công ty 

INCENTRA vì “đã đóng góp tích 

cực vào thành công của công tác 

Ngoại giao kinh tế năm 2015”./. 

ĐSQ VIỆT NAM TẠI LB NGA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2016 

Ngày 24/12/2015 hội sinh viên 

trƣờng VSTU đã tổ chức lễ hội 

hóa trang chào đón năm mới gần 

kề. Đây là một hoạt động thƣờng 

niên của trƣờng VSTU, nhƣng 

năm nay đặc biệt có sự đồng tổ 

chức của sinh viên trƣờng Xây 

dựng. Đây là hoạt động chung 

đầu tiên của hai hội sinh viên kể 

từ sau khi hai trƣờng sát nhập. 

Tham gia lễ hội, ban đầu, tất cả 

bắt buộc phải đeo mặt nạ, cùng 

nhau khám phá thế giới đầy bí ẩn, 

tìm bạn cặp cùng khiêu vũ, trò 

chuyện, xem những màn trình diễn 

ấn tượng, đặc sắc đến từ các nhóm 

nhảy, nhóm nhạc của hai trường đại 

học. Lễ hội huyền bí nhưng không 

kém phần long trọng với sự có mặt 

và nhiệt liệt chúc mừng của thầy 

Vladimir Ilyich Lisak (hiệu trưởng 

trường VSTU). 

Hòa chung trong không khí đó, 

nhóm nhảy Việt Nam đã mang đến 

một tiết mục đặc biệt vui nhộn, tươi 

mới, đầy màu sắc và không kém 

phần hấp dẫn. Mọi người cùng nhau 

hòa theo nhịp nhạc , tưng bừng đón 

mừng không khí năm mới. Những 

hoạt động thường niên như thế này 

là cầu nối giao lưu giữa sinh viên 

các nước với nhau, tạo nên một 

không khí hòa đồng, đoàn kết. Sinh 

viên Việt Nam tại thành phố 

Volgograd đã, đang và sẽ tiếp tục 

giữ vững vị trí đi đầu trong các hoạt 

động giao lưu văn hóa, đem đến bạn 

bè quốc tế một cái nhìn thân thiện, 

tốt đẹp về con người và đất nước 

Việt Nam. 

Cũng trong dịp này, vào ngày 

27/12 tại sân..Xem tiếp trang 8  

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÓN NĂM MỚI TẠI TP VOLGOGRAD 
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Đƣợc sự ủng hộ của Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga, Hội 

ngƣời Việt Nam tại LB Nga tổ 

chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài 

năng Việt tại LB Nga 2015".  

Cuộc thi đã thu hút hàng trăm 

bạn trẻ, các gia đình, các hội đoàn 

người Việt từ khắp các thành phố 

khác nhau ở Nga, cùng khuấy động 

lên phong trào văn hóa nghệ thuật, 

phát hiện và bồi dưỡng những tài 

năng và tạo thêm cơ hội gắn kết 

giữa cộng đồng. 

Sau gần một tháng tranh tài với 

nhiều vòng sơ loại, Cuộc thi "Tìm 

kiếm tài năng Việt tại LB Nga 

2015" đã bước vào Đêm chung kết 

27/12/2015 với 20 tiết mục dự thi. 

Ban giám khảo trong Đêm 

chung kết  gồm có:  

 Ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch 

Hội người Việt Nam tại LB Nga 

- Bà Bùi Thúy Hằng - Giám đốc 

tập đoàn giải trí Elite Việt Nam 

phía Bắc - cựu người mẫu 

- Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Cán 

bộ Phòng Công tác lưu học sinh - 

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang 

Nga 

- Ông Dương Tùng Lâm -Thạc 

sỹ thanh nhạc Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Gnesin - LB Nga 

- Cô Nguyễn Thu Nga – Tiến sỹ 

Âm nhạc, Giảng viên Piano tại 

Trường Trung cấp âm nhạc Samsa 

thuộc Học viện Tchaikovsky và 

Trường nhạc số 30 mang tên 

Alexeiev- TP. Moskva. 

Sau khi chăm chú theo dõi và 

đánh giá khách quan khả năng biểu 

diễn thực tế của các thí sinh trên sân 

khấu trong đêm chung kết trên cơ 

sở quy chế chấm điểm một cách 

công bằng công tâm, Ban Giám 

khảo đã nhất trí quyết định trao giải 

thưởng cho các thí sinh như sau: 

Giải thưởng của Chương Trình 

Tìm kiếm Tài năng Việt tại LB Nga 

2015:  

1/ Không có Giải Nhất 

2/ Giải Nhì:  

 - Victoria Phạm - Độc tấu Piano 

- Tác phẩm: "Sleeping beauty" của 

nhạc sĩ Tchaikovsky và Pletnev.                                                                                                 

- Lê Anh Nguyên - Đơn ca - Ca 

khúc: "Về nghe gió kể" của nhạc sĩ 

Hoàng Anh Minh. 

- Nguyễn Quang Tùng Dương - 

Nhảy hiện đại trên nhạc nền "Troy 

Boi - Fly". 

3/ Giải Ba: 

-  Nhóm nhảy Blue Sky: Nhảy 

hiện đại.   

- Nguyễn Trung Hiếu - Múa dân 

gian dân tộc - Tác phẩm: Vũ Khúc 

Vùng Cao. 

- Nguyễn Khắc Hòa - Đơn ca - 

Ca khúc: "Gió lộng bốn phương" 

của Nhạc sỹ Mạnh Hùng. 

 Bế Tuấn Dũng - Đơn ca - Ca 

khúc: "Con cò" của Nhạc sỹ Lưu 

Hà An. 

4/ Giải khuyến khích: 

- Phạm Yến Nhi và Lê Cao Kỳ - 

Song ca - Ca khúc: "Nỗi nhớ đầy 

vơi" của Nhạc sỹ Hoàng Tôn. 

- Nguyễn Hoài Thu - Độc tấu 

piano - Tác phẩm “Венецианская 

регата” của Дж. Россини-Ф Лист . 

- Trần Hồng Nhung - Độc tấu 

đàn cello - Nhạc trong bộ phim " 

Schindler list" dựa theo tiểu thuyết 

Schindler Ark. 

-Trần Tuấn Anh - Đơn ca- Ca 

khúc: "Xuân này con về mẹ ở đâu" 

của Nhạc sỹ Nhật Ngân. 

 - Trần Xuân Trọng - Đơn ca - 

Ca khúc "Tình mẹ" của Nhạc sỹ 

Ngọc Sơn. 

- Lò Pa Panh và Nguyễn Đặng 

Ngọc Giao - Song ca Mashup với 

tựa đề "Về ăn cơm, uống trà" của 

tác giả: Sa Huỳnh và Phạm Toàn 

Thắng. 

- Nhóm múa Tula với Vũ khúc 

"Bèo dạt mây trôi" (Dân ca Bắc bộ). 

- Nguyễn Văn Minh và Trần Thị 

Mỹ Hạnh - Song ca "Hương tóc mạ 

non" của Nhạc sỹ Thanh Sơn. 

- Nguyễn Vinh Quang - Mai 

Tuấn Minh - Đơn ca, đệm đàn gui-

tar - Ca khúc: "Cha". 

  - Lê Tuấn Anh - Nhảy poping. 

- Nguyễn Hoàng Yến - Đơn ca 

"Love the Way You Lie" của Ri-

hanna và Eminem. 

- Phạm Quang Bách - Độc tấu 

Piano - Этюд No 2 "Хоровод 

громов" của Ф. Лист. 

- Trần Thị Mỹ Hạnh - Đơn ca - 

Ca khúc: "Giao thừa xa xứ" của 

Nhạc sỹ Kha Thi. 

5/ Giải "Triển vọng" dành cho 

các thí sinh nhỏ tuổi: 

- Trần Thu Ngân 

- Nguyễn Đức Thuận  

- Phạm Mai Quỳnh Anh 

- Phạm Yến Vy 

6/ Giải dành cho tiết mục có 

nhiều lượt LIKE nhất trong vòng sơ 

tuyển video: 

- Lò Pa Panh và  Nguyễn Đặng 

Ngọc Giao- Song ca Mashup với 

tựa đề "Về ăn cơm, uống trà" của 

tác giả: Sa Huỳnh và Phạm Toàn 

Thắng. 

7/ Giải khán giả bình chọn tiết 

mục yêu thích trong Đêm chung 

kết: 

- Lê Tuấn Anh - Nhảy poping  

8/ Giải phụ: 

- Thí sinh hát tiếng Nga hay 

nhất: Trần Anh Quân với ca khúc 

tiếng Nga: "Chiều ngoại ô Mos-

kva". 

- Thí sinh cảm thụ văn học Nga: 

Thị Tuyết Mai với bài thơ "В тот 

месяц май, в тот месяц мой" của 

tác giả Белла Ахмадулина. 

Ngoài ra, tất cả các thí sinh tham 

gia chương trình  được nhận "Giấy 

chứng nhận tham gia Chương Trình 

Tìm kiếm Tài năng Việt tại LB Nga 

2015" và một phần quà của Chương 

trình. 

Ban tổ chức chương trình xin 

trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ 

trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại 

LB Nga, của các hiệp hội, các do-

anh nghiệp dành cho chương trình, 

xin cám ơn các thí sinh, bà con 

cộng đồng đã nhiệt tình ủng hộ 

Chương Trình và cám ơn các bạn 

tình nguyện viên đã đồng hành 

cùng chương trình trong suốt thời 

gian vừa qua. 

KẾT QUẢ CHUNG KẾT CUỘC THI "TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIỆT TẠI LB NGA 2015" 
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LỄ TẤT NIÊN CỦA CÔNG TY PACIFIC-EKATERINBURG 

Cuối tháng 12, cũng là lúc 

không khí năm mới đƣợc rộn rã 

đón chào. Du học sinh Việt Nam 

tại thành phố Tula, Nga vui tƣơi 

đón năm mới bên bạn bè thầy cô 

trong tiết trời Châu Âu giá lạnh. 

Mỗi năm trường Đại học Tổng 

hợp Quốc gia Tula (THQG) Tula 

đón chào rất đông sinh viên các 

nước khắp mọi châu lục, lãnh thổ 

trên thế giới. Phổ biến nhất là: Việt 

Nam, Trung Quốc, các nước Châu 

Phi, Ả Rập, SNG… đặc biệt sinh 

viên Việt Nam có số lượng “áp 

đảo” theo học ở đây, tính toàn bộ 

thì có gần 200 sinh viên đang theo 

học tại trường Đại học THQG Tula, 

hiện nay. 

Sân khấu của buổi lễ được trang 

trí lộng lẫy và vô cùng đẹp mắt, chủ 

yếu là do các thầy cô dạy ở khoa 

Ngoại quốc tự tay làm nên, nhằm 

đem lại phần nào đó không khí 

mừng năm mới ấm áp hơn cho 

những sinh viên xa nhà, đặc biệt là 

sinh viên mới sang Nga lần đầu như 

các bạn học dự bị. 

Ai cũng phấn chấn, cũng hồi 

hộp, cũng vui tươi. Bởi với nhiều 

bạn, đây là lần đầu tiên họ được 

tham gia vào một buổi lễ của người 

phương Tây như thế này. Họ được 

nghe, được thấy, được chứng kiến 

những câu chuyện về năm mới, 

những ca khúc, giai điệu của người 

Nga. Tất cả đều mang lại cho họ 

những cảm giác ấm cúng, không 

còn nỗi cô đơn khi phải xa nhà lần 

đầu nữa...Xem tiếp trang 8 

CÁI TẾT AN LÀNH CỦA DU HỌC SINH VIỆT TRÊN ĐẤT NGA 

Trong những ngày bịn bịn chia 

tay đó và trong không khí đón 

một năm mới 2016 Tổng Cộng ty 

Pacific đã tố chức lễ tất niên cho 

tất cả cán bộ nhân viên của mình 

vào 15 h  ngày 27/12/2015 tại 

Quán ăn Hà Nội thành phố 

Ekaterinburg thủ phủ của Vùng 

Ural vĩ đại. 

Khoảng 40 nhân viên đại diện 

cho Tổng công ty gồn hai phần ba 

là người Nga, còn lại là cán bộ 

người Việt nam đã có mặt đông đủ. 

Mở đầu chương trình là MC 

người Nga Evgehi trong âm hưởng 

của bài hát Jingle Bell nổi tiếng đã 

giới thiệu về Tổng công ty Pacific 

với nhiều lĩnh vực hoạt động khác 

nhau từ TT Thương mai, bất động 

sản, may mặc, sửa chữa ô tô vv và 

đề nghị mọi người nâng cốc chúc 

cho toàn thể Tổng công ty sức khoẻ, 

hạnh phúc thành đạt và luôn luôn là 

một khối đoàn kết.   

Sau một tiết mục ca nhạc chào 

mừng năm mới do ca sỹ xinh đẹp 

Nga Alecsandra Bozon trình bày, 

Tổng giám đốc Lê Thành Độ đã 

phát biếu cám ơn tất cả cán bộ đã 

cộng tác rất đắc lực với Công ty 

trong năm qua và chúc mừng năm 

mới 2016 sắp tới! Tổng giám đốc 

nêu rõ mặc dù khủng hoảng nhưng 

Công ty vẫn tốn tại và  phát triển. 

Đó chính là công lao của mọi thành 

viên. 

Sau đó Tổng giám đốc Lê Thành 

Độ chúc mừng các con của cán bộ 

nhân viên Công ty và tặng quà cho 

các cháu thể hiện sự quan tâm tới 

thế hệ tương lai. 

Tổng giám đốc Lê Thành Độ đã 

phát biếu chúc Tết 

Tiếp theo chương trình là các bài 

hát về năm mới, về tình yêu, vế 

nước Nga vv đã vang lên trong 

giọng ca đầm ấm tuyệt vời của nữ 

ca sỹ Alecsandra Bozon, mọi người 

cùng nhau vui vẻ ăn uống trò 

chuyện, chúc tụng nhau những điều 

tốt đẹp nhất trong năm mới 2016. 

Trong chương trình không thể 

thiếu các trò chơi đặc sắc dân tộc 

Nga như giải đáp các câu đố, cùng 

dắt tay nhau thành vòng tròn và 

bước đi trong bản nhạc nổi tiếng 

“Trong rừng mọc cây Thông nhỏ” 

và làm các động tác mà bài hàt mô 

tả. Mọi người rất thích thú khi được 

thưởng thức trò chơi Cặp nhảy hoàn 

vũ do bốn đôi nam nữ của Công ty 

trình bày. Với nhiều thử thách với 

các điệu nhày Nga, La tinh, Phần 

lan vv, các đôi am nữ đã xuất sắc 

hoàn thành và đã được ban tổ chức 

trao giải. Trong tất cả các trò chơi 

này người Việt nam đã tích cực 

tham gia và không thua kém gì các 

bạn Nga sở tại.  

Những ai sinh ra trong năm Mùi 

và năm mới sắp tới năm Thân được 

ban tổ chức mời lên sân khấu tặng 

những món quà kỷ niệm. MC người 

Nga cũng không quên giới thiệu lá 

số tử vi cho những người tuối Mùi 

và tuối Thân về tính cách, tài lộc, sự 

nghiệp và tình yêu hôn nhân. 

Tiếp theo chương trình là các 

giọng ca tiếng hát của đêm văn 

nghệ chào đón năm mới và mọi 

người say sưa quay cuồng trong 

những điệu nhảy lúc thì du dương 

trong làn điệu Van-xơ, lúc thì 

cuồng nhiệt trong diệu nhảy Dicco 

vv 

Tất cả các cán bộ công nhân viên 

thầm cản ơn ban lãnh đạo Công ty 

đã tổ chức một buổi lễ tất niên vui 

vẻ và hoành tráng. Lễ tất niên khép 

lại nhưng trong lòng mọi người vẫn 

luyến tiếc không nguôi. Ra về ai 

cũng cảm thấy vui vẻ, phấn chấn để 

chuẩn bị bước vào một năm mới với 

đầy niềm tin và hy vọng cho sự phát 

triển của Tổng công ty! 



 

  

6     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1126, ÂT: 251.19.49.                                                                     

Tại cuộc họp báo ngày 28-12 ở 

Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam 

Konstantin Vnukov nhấn mạnh 

Việt Nam là mắt xích vững chắc, 

giúp Nga thúc đẩy quan hệ với 

khu vực Đông Nam Á. 

Phóng viên: Vào thời điểm sắp 

hết năm 2015, đại sứ có thể cho biết 

những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa 

Nga và Việt Nam trong năm tới? 

- Đại sứ Konstantin Vnukov: 

Trọng tâm hợp tác chính trong thời 

gian tới là phát triển kinh tế - kỹ 

thuật. Dù các thị trường thế giới 

không được thuận lợi trong những 

năm gần đây nhưng kim ngạch 

thương mại song phương vẫn giữ ở 

mức 3,75 tỉ USD năm 2015. Để con 

số này đạt mục tiêu 10 tỉ USD vào 

năm 2020, công cụ quan trọng bậc 

nhất của chúng ta được kỳ vọng là 

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) 

giữa Liên minh kinh tế Á - Âu 

(EAEU) và Việt Nam ký vào tháng 

5 vừa qua. 

Hiện Việt Nam và Nga có 17 dự 

án chung, với tổng số vốn hơn 20 tỉ 

USD. Ngoài những lĩnh vực truyền 

thống như dầu khí, năng lượng…, 

Nga đặt hy vọng lớn vào sự hợp tác 

trong ngành chế tạo máy, trước hết 

là tạo lập tại Việt Nam cơ sở lắp ráp 

công nghiệp đối với ô tô, kể cả 

những nhãn hiệu Nga từ lâu đã có 

mặt ở Việt Nam như UAZ và 

KAMAZ. 

Việt Nam là nước xuất khẩu 

nông - lâm - thủy sản lớn, Nga cũng 

là nước nhập khẩu nông sản. Tuy 

nhiên, lượng nông sản từ Việt Nam 

sang Nga còn thấp, đặc biệt là thủy 

sản. Khó khăn là gì và hướng tháo 

gỡ ra sao? 

- Đó là do doanh nghiệp Nga 

hiểu biết còn hạn chế về thị trường 

Việt Nam. Sau khi FTA giữa EAEU 

và Việt Nam có hiệu lực vào nửa 

sau năm 2016, doanh nghiệp cả 2 

bên phải tận dụng để thâm nhập thị 

trường của nhau. 

Về phía Việt Nam, đó là cơ hội 

tuyệt vời khi có quyền tiếp cận thị 

trường rộng lớn của 5 nước (Nga, 

Armenia, Belarus, Kazakhstan và 

Kyrgyzstan), với gần 200 triệu 

người tiêu dùng. Ví dụ, đồ gỗ Việt 

Nam có thể xuất hiện ở thị trường 

Nga với giá cả vừa túi tiền và chất 

lượng tốt hơn. Nhìn về tương lai 

thương mại và đầu tư giữa hai 

nước, tôi thấy rất lạc quan. 

Một trong những trụ cột của mối 

quan hệ đối tác chiến lược Việt - 

Nga là tổ hợp nhiên liệu - năng 

lượng, trong đó đặc biệt là dự án 

Nhà máy Điện hạt nhân Ninh 

Thuận 1. Tiến độ dự án này như thế 

nào sau khi đã hoãn khởi công vào 

cuối năm 2014? 

- Đến nay, cơ quan liên quan đã 

tiến hành thăm dò mang tính tổng 

hợp cho địa điểm xây dựng nhà 

máy và thực hiện xong luận chứng 

kinh tế - kỹ thuật. Các trường đại 

học Nga đang đào tạo hơn 420 sinh 

viên Việt Nam (bằng học bổng) về 

các chuyên ngành hạt nhân. 

Để loại bỏ mối lo ngại đối với 

năng lượng hạt nhân, nhất là sau sự 

cố tại Nhà máy Điện hạt nhân 

Fukushima 1 của Nhật Bản, chúng 

tôi sẵn sàng cử đến Việt Nam một 

nhóm chuyên viên để chứng minh 

Nga đứng đầu thế giới về các lò 

phản ứng hạt nhân thế hệ mới và an 

toàn, bao gồm 34 lò đang được Tập 

đoàn Nhà nước Rosatom thiết kế tại 

15 nước (chiếm 41% tổng số lò 

phản ứng trên thế giới). Đây cũng 

chính là thế hệ lò được đề xuất xây 

dựng tại Ninh Thuận. 

Một trong những hướng đi quan 

trọng...Xem tiếp trang 8 

HỢP TÁC VIỆT - NGA RẤT LẠC QUAN 

Trong hai đêm 28 và 29/12 tại 

Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa 

Pháp, nghệ sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng 

Hà, ngƣời Việt ở Liên Bang Nga 

trở về biểu diễn cùng Dàn nhạc 

Giao hƣởng Việt Nam, dƣới sự 

chỉ huy của nhạc trƣởng Nguyễn 

Khắc Thành. 

Nghệ sĩ Phạm Hồng Hà sinh 

năm 1961 tại Hà Nội. Hiện đang 

sống và làm việc tại  Matxcova – 

Liên bang Nga. Ông đến với âm 

nhạc từ rất sớm với một mơ ước 

được trở thành nghệ sĩ và sáng tác 

nhạc.  

Năm 1989, ông được cử sang 

Nga làm cộng tác viên khoa học tại 

Viện nghiên cứu hạt nhân Dupna. 

Sau đó ông tiếp tục học Luật tại 

Trường đại học xã hội Quốc gia 

Nga và theo học cao đẳng âm nhạc 

mang tên A.N.Xkriabina. Ông 

thường xuyên tham gia biểu diễn 

độc tấu và hòa tấu cùng dàn nhạc. 

Đặc biệt, ông còn mở một câu lạc 

bộ dạy ghi ta cổ điển. Đến với câu 

lạc bộ này có cả những học trò là 

người Nga và cả người Việt Nam , 

và những sinh viên tại các trường 

đại học.  

Với ông, việc mở câu lạc bộ 

không phải để kinh doanh kiếm lời 

mà  qua câu lạc bộ, ông sẽ có cơ hội 

nhiều hơn để quảng bá âm nhạc 

Việt Nam, từ những tác phẩm Việt 

Nam chuyển soạn cho cây đàn ghi 

ta đến việc giới thiệu tới những học 

trò của mình về văn hóa, con người 

và về nền âm nhạc phong phú và đa 

dạng của quê hương, xứ sở. Với 

ông chuyện chơi đàn, dạy đàn và 

sáng tác ca khúc phần nào bù đắp 

được khoảng trống nội tâm trong 

tâm hồn đối với một người con xa 

xứ.  

NGHỆ SĨ PHẠM HỒNG HÀ BIỂU DIỄN CÙNG DÀN NHẠC GIAO HƢỞNG VIỆT NAM 
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG PUTIN CẦN 

GIẢI CỨU “CÁNH TAY ĐẮC 

LỰC” CỦA CHÍNH MÌNH 

Trong nhiều năm, Tổng thống 

Vladimir Putin đã sử dụng 

Vnesheconombank (VEB) cho các 

“dự án đặc biệt”, từ sự kiện 

Olympic Sochi cho tới các gói hỗ 

trợ cho Ukraine. Tuy nhiên hiện 

tại, chính ngân hàng thuộc sở hữu 

nhà nƣớc này lại cần đƣợc giải 

cứu và đây có thể là khoản chi tốn 

kém nhất của Điện Kremlin từ 

trƣớc tới nay. 

Do bị ảnh hưởng bởi các lệnh 

cấm vận từ phương Tây năm ngoái, 

hiện tại VEB đã tạm dừng các hoạt 

động cho vay mới. Chi phí của gói 

cho vay lãi suất thấp này đã đạt tới 

1,3 nghìn tỷ ruble (18 tỷ USD), theo 

số liệu của một số quan chức cấp 

cao chính phủ. Bên cạnh đó, nguồn 

hỗ trợ cho VEB cũng bị tổn thương 

do giá dầu sụp đổ buộc Nga phải cắt 

giảm chi tiêu. 

Theo Karen Vartapetov, chuyên 

gia phân tích tại Standard & Poor’s, 

cứ mỗi năm trôi qua, VEB càng ít 

chứng tỏ khả năng của mình đối với 

sự tăng trưởng kinh tế, thay vào đó 

là sử dụng quá nhiều ngân sách cho 

các dự án. Tương lai mà Chính phủ 

Nga phải trả các khoản nợ của VEB 

đang đến rất gần. 

 

THỔ NHĨ KỲ ĐỀ NGHỊ 

SERBIA GIÚP CẢI THIỆN 

QUAN HỆ VỚI NGA 

Theo Tân hoa xã, Tổng thống 

Serbia Tomislav Nikolic ngày 

29/12 đã chấp nhận lời đề nghị 

của Thủ tƣớng Thổ Nhĩ Kỳ 

Ahmet Davutoglu về việc hỗ trợ 

khắc phục cuộc xung đột giữa 

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau khi 

Ankara bắn hạ chiếc máy bay 

chiến đấu Su-24 của Moskva hôm 

24/11 vừa qua. 

Hiện ông Davutoglu đang có 

chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới 

Serbia. Trong chuyến thăm, ông 

Davutoglu đã có các cuộc gặp chính 

thức với các nhà lãnh đạo Serbia và 

tham dự diễn đàn doanh nghiệp 

song phương cùng với đoàn đại 

biểu 130 doanh nhân đến từ Thổ 

Nhĩ Kỳ. 

Theo thông cáo báo chí được nội 

các của Tổng thống Serbia công bố, 

Thủ tướng Davutoglu đã đề nghị 

ông Nikolic giúp thực hiện "mong 

muốn có mối quan hệ bình thường 

với Nga" của Thổ Nhĩ Kỳ, và ông 

Nikolic đã đồng ý. 

 

SÁCH 'NHỮNG LỜI TIÊN 

TRI CỦA PUTIN' VIẾT GÌ? 

Các quan chức trên khắp cả 

nƣớc Nga vừa đƣợc tặng quà năm 

mới là một cuốn sách 400 trang 

gồm những trích dẫn "tiên đoán" 

của Tổng thống Vladimir Putin. 

Nội dung cuốn sách bao gồm 19 

bài phát biểu của Putin và các phát 

ngôn quan trọng được in đậm mà 

phần giới thiệu khẳng định là những 

sự kiện thế giới "được dự đoán và 

xác định trước". Trong số đó có 

đoạn ông Putin cáo buộc Mỹ gieo 

rắc thảm họa khi tìm cách thống trị 

trật tự toàn cầu. Ngoài ra còn có bài 

phát biểu năm 2014 của ông trước 

Quốc hội Nga, kiên quyết bảo vệ 

quyết định sáp nhập bán đảo Crưm 

khỏi Ukraina. 

Cuốn sách được Network, một 

phong trào thanh niên ủng hộ 

Kremlin, biên tập và phát hành. 

"Chúng tôi nhận thấy rằng mọi lời 

Putin nói ở một mức độ nào đó đều 

trở thành hiện thực", thành viên tên 

là Anton Volodin - người được cho 

là đầu não đứng sau cuốn sách - 

bình luận với báo RBK. "Những 

ngôn từ của Putin có thể được gọi là 

tiên tri". 

 

EU "CÚI ĐẦU NHẬN SAI" 

VÌ ĐỐI ĐẦU VỚI NGA 

Sputnik dẫn lời Ngoại trƣởng 

Nga Sergei Lavrov cho hay, các 

nƣớc thành viên của EU đã phải 

thừa nhận rằng việc đối đầu Nga 

vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine là 

một hƣớng đi sai lầm. 

Ông Lavrov khẳng định rằng, 

trong các cuộc trao đổi mang tính 

cá nhân thì hầu hết các thành viên 

EU đều thừa nhận sự thực trên. 

Vị này nói, Ukraine chính là một 

nạn nhân trong chính sách sai lầm 

của EU. Chính quyền của Tổng 

thống Poroshenko đang bị buộc 

phải đưa ra sự lựa chọn giữa Nga và 

EU. 

Trong một diễn biến liên quan 

cùng ngày, người phát ngôn Điện 

Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố 

không loại trừ trường hợp bộ tứ 

Normandy gồm Nga, Pháp, Đức và 

Ukraine sẽ điện đàm trao đổi trong 

những ngày cuối năm. 

Cuộc điện đàm này dự kiến sẽ 

trao đổi về cuộc khủng hoảng ở 

Ukraine và các giải pháp chính trị 

tổng thể dài hạn cho đất nước này. 
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CÁI TẾT AN LÀNH CỦA DU HỌC SINH VIỆT... Tiếp theo trang 5 

...Đặc biệt hơn nữa, ở buổi lễ 

này còn có sự góp mặt của các thầy 

cô khoa Ngoại quốc – những con 

người mang trong mình nhiều tâm 

huyết để đào tạo nên hàng chục thế 

hệ học trò thành tài, xuất sắc sau 

này. Bởi theo quan niệm của tất cả 

du học sinh, ngoại ngữ chính là chìa 

khóa cho mọi thứ. Và mình tin chắc 

rằng, nếu không có năm học dự bị 

này thì không có ai có thể vượt qua 

được những năm học đại học chính 

thức vô cùng khắc nghiệt được đâu. 

Đến buổi lễ ngày hôm đó, các 

bạn du học sinh còn được chứng 

kiến những tiết mục nhảy truyền 

thống của du học sinh Tajikistan, 

được nghe bài thuyết trình về món 

ăn ngày Tết của nữ sinh 

Kazakstan… và đặc biệt là tiết mục 

múa của du học sinh Việt và tiết 

mục đóng kịch hấp dẫn của hai bạn 

sinh viên Việt Nam “Con sói và chú 

cừu non” – được viết bởi nhà viết 

kịch thiên tài Ivan Kryzlov. 

Ngoài ra chương trình đón chào 

năm mới còn thu hút các bạn sinh 

viên với những trò chơi siêu vui 

nhộn và lý thú như trượt tuyết bằng 

bìa carton… 

Buổi lễ khép lại vô cùng tốt đẹp 

và vui vẻ. Ai ra về cũng nở trên môi 

nụ cười thích thú, bởi sau những 

giờ học có phần căng thẳng thì đây 

là giây phút các bạn được thư giãn, 

vui đùa thỏa thích. 

 ...khác là xây dựng trung tâm 

khoa học và công nghệ hạt nhân 

trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi 

sẵn sàng chuyển dự án này sang 

giai đoạn thực tiễn. 

Nga là đối tác quốc phòng lớn 

của Việt Nam. Đại sứ có thể cho 

biết cụ thể về sự hợp tác giữa 2 

nước trong lĩnh vực này thời gian 

tới? 

- Hợp tác quốc phòng là hướng 

đi rất quan trọng trong quan hệ giữa 

Nga và Việt Nam. Thời gian qua, 

Nga đã đáp ứng thành công nhu cầu 

vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt 

Nam, chẳng hạn cung cấp các vũ 

khí hiện đại nhất cho hải quân như 

tàu ngầm và máy bay chiến đấu. 

Chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ năm 

(trong hợp đồng 6 chiếc) mà Nga 

đóng đang về Việt Nam. Trước đó, 

chúng tôi đã đào tạo các sĩ quan 

điều khiển, vận hành tàu. 

Trong thời gian tới, 2 nước sẽ 

thực hiện các dự án mới, có các hợp 

đồng mới trong lĩnh vực kỹ thuật - 

quân sự. 

HỢP TÁC VIỆT - NGA ... Tiếp theo trang 6 

...“Спортмедсервис” “Hiệp hội 

bóng đá mini vùng Volgograd” đã 

tổ chức lễ khai mạc giải đấu bóng 

đá mini “Volgograd – thành phố 

của tình hữu nghị các dân tộc” giữa 

cộng đồng các nước trong khu vực 

tp. Volgograd. 

Giải đấu nhằm phát triển, quảng 

bá, giao lưu văn hóa, thể thao giữa 

cộng đồng các dân tộc sinh sống tại 

thành phố Volgograd, tạo sân chơi 

lành mạnh, bổ ích cho những người 

đam mê bóng đá, đồng thời tìm ra 

đội mạnh nhất trong khuôn khổ giải 

đấu. 

Với sự góp mặt của 8 đội chơi 

đến từ 8 quốc gia khác nhau hứa 

hẹn sẽ mang đến những phá bóng 

đẹp mắt, điêu luyện, chuyên nghiệp, 

những trận đấu đầy kịch tính và hấp 

dẫn. Giải đấu dự kiến kéo dài từ 

ngày 27/12/2015 đến tháng 4 năm 

2016, diễn ra với hình thức đá vòng 

tròn 2 lượt đi và về, tổng cộng mỗi 

đội sẽ thi đấu 14 trận vào các ngày 

chủ nhật hàng tuần tại sân trong nhà 

“Спортмедсервис”. 

Giải đấu lần này sẽ là dịp để các 

bạn sinh viên, lưu học sinh Việt 

Nam nói riêng và cộng động người 

Việt tại Thành phố Volgograd nói 

chung gặp gỡ, giao lưu, cùng trải 

nghiệm không gian văn hóa, thể 

thao thắt chặt tình đoàn kết hữu 

nghị Việt-Nga và các nước khác, 

góp phần thiết lập quan hệ ngoại 

giao giữa các nước ngày càng vững 

mạnh, tốt đẹp. 
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