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Chiều 16/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội 

trường, tiếp tục thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự 

(sửa đổi). Một trong những nội dung tiếp tục được 

nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến là vấn đề hạn chế 

hình phạt tử hình. 

Thông điệp giữ vững mục tiêu tăng trưởng bền 

vững, tháo gỡ tối đa khó khăn cho doanh nghiệp, đăng 

đàn trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng được dư luận xã 

hội quan tâm,… là những hoạt động nổi bật của lãnh 

đạo Chính phủ trong tuần qua. 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận 

của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chủ 

trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam 

Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 tại Việt Nam. 

Chiều 15/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ 

Lào do đồng chí Bounpone Sangsomsak, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Tổng Thanh tra Chính 

phủ làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt 

Nam. 

Chiều ngày 16/6, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo 

chí nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt 

Nam (21-6-1925 - 21-6-2015). PGS, TS. Nguyễn Thị 

Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi gặp mặt.  

Ngày 15/6, Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam đã 

tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-

2020. Phó bí thư Ban Cán sự, Phó bí thư Đảng ủy Bộ 

GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã tới dự và 

phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Ngày 16/6, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và 

Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Công 

an Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham 

gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1). Đại 

tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì 

Hội nghị. 

Sáng 16/6, Đoàn công tác BQP do Thượng tướng 

Nguyễn Thành Cung-Thứ trưởng BQP, Chủ tịch Hội 

đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật BQP dẫn 

đầu đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL và tình 

hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 15/6, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam TPHCM đã tuyên dương 125 gương "Người tốt, 

việc tốt" giai đoạn 2010 – 2015 nhân kỷ niệm 125 năm 

Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Tp Hà Nội: Sáng 16/6, đồng chí Nguyễn Thế 

Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP 

đã chủ trì họp với các ngành về tiến độ triển khai các 

công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố 

giai đoạn 2011-2015. Cùng dự có các Phó Chủ tịch 

UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và 

soát xét nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 14, HĐND 

tỉnh khóa XVI. 

Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 16/6, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm 

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 

21/6/2015). Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng ngày 16/6, tại Hội trường 

Khách sạn Thiên Ý, thành phố Thanh Hóa, Tổng Cục 

Thống kê (TCTK) phối hợp với Ủy ban Dân tộc 

(UBDT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án và tập 

huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực 

trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 16/6, UBDN tỉnh tổ chức 

cuộc họp triển khai các công việc chuẩn bị thực hiện 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1. Đồng chí 

Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh và đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Tp Nam Định: Sáng 15/6, tại Thành phố Nam 

Định, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Nam 

Định tổ chức khánh thành tháp ăng-ten cao 160m và 

máy phát sóng số mặt đất.  

Tỉnh Quảng Nam: Chiều 15/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê 

Phước Thanh đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến thăm, chúc 

mừng các cơ quan báo chí địa phương, báo chí Trung 

ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm 

Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 / 21-6-2015) 

Chiều ngày 16/06, tại 

Matxcơva, Đại sứ quán Việt Nam 

tại LB Nga đã tổ chức Gặp gỡ 

chào mừng 90 năm ngày Báo chí 

Cách mạng Việt Nam (21/06/1925

-21/06/2015) 

Tham dự Gặp gỡ, có Bí thư Đảng 

ủy, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền 

nước CHXHCN Việt Nam tại LB 

Nga Nguyễn Thanh Sơn; các đồng 

chí lãnh đạo các cơ quan của Đại sứ 

quán. Về phía Báo chí, có các nhà 

báo, phóng viên của cơ quan Thông 

tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam 

tại LB Nga; đại diện các Báo mạng, 

Báo giấy của cộng đồng người Việt 

tại LB Nga. 

Trong bài phát biểu chào mừng, 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã ôn lại 

truyền thống vẻ vang của Báo chí 

Cách mạng Việt Nam 90 năm qua. 

Báo chí Cách mạng những ngày đầu 

tuy kích thước nhỏ, cách in ấn còn 

thô sơ, giấy in còn chưa đẹp, nhưng 

sự tác động đến xã hội vô cùng 

mạnh mẽ. Các lãnh tụ cách mạng 

đồng thời cũng là các nhà báo như 

Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh… 

Báo chí Cách mạng đã vạch trần bộ 

mặt của đế quốc, phong kiến thống 

trị bóc lột, kêu gọi nhân dân đứng 

lên làm cách mạng giải phóng dân 

tộc và làm cách mạng dân chủ … 

Trong các cuộc kháng chiến chống 

Pháp, chống Mỹ…, nhiều phóng 

viên, nhà báo đã lăn lộn, xông pha 

trên chiến trường, phản ánh tinh 

thần chiến đấu anh hùng của dân 

tộc, nhiều người đã anh dũng hy 

sinh… Các nhà báo nhiều thế hệ đã 

phản ánh trung thực cuộc sống 

nhiều mặt của xã hội Việt Nam, góp 

phần đưa hình ảnh Việt Nam đến 

với bạn bè quốc tế. Báo chí cũng 

góp phần làm cho đời sống tốt đẹp 

hơn: Vạch trần, đấu tranh với những 

tệ nạn xã hội, đấu tranh chống tham 

nhũng một cách dũng cảm và có 

hiệu quả, bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của nhân dân. Nhà báo hiện 

nay phải đương đầu với nhiều cám 

dỗ, với nhiều khó khăn, thậm chí 

nguy hiểm. Nhà báo chân chính 

phải là người Trung thực, Dũng 

cảm…  

Nói về báo chí cộng đồng người 

Việt tại LB Nga, Đại sứ cám ơn 

những người làm báo đã góp phần 

chuyển tải thông tin kịp thời tới bà 

con người Việt, đồng thời có lời 

khen ngợi các trang báo mạng như 

mekongnet.ru, baonga.com và trang 

báo mới nguoivietinfo.ru. 

Nhân dịp ngày báo chí Cách 

mạng Việt Nam, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn chúc các nhà báo của 

các cơ quan nhà nước chính thống, 

cũng như các báo cộng đồng tại 

Nga luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của người làm báo trung thực, đồng 

thời lưu ý nhiệm vụ phản ánh nhiều 

hơn nữa đời sống cộng đồng người 

Việt tại LB Nga, cách đưa tin như 

thế nào cho phù hợp tình hình thực 

tiễn… 

Các ý kiến phát biểu của ông Vũ 

Duy Nghĩa (đại diện cho khối 

Thông tấn xã, Đài Truyền hình, Đài 

Tiếng nói Việt Nam), bà Thu Trang 

(đại diện trang baonga.com), ông 

Bùi Văn Hòa (Chủ tịch HĐQT Me-

kong Group, cơ quan chủ quản 

trang nguoivietinfo.ru), ông Đỗ 

Xuân Hoàng (Chủ tịch Hội người 

Việt Nam tại LB Nga), ông Phạm 

Đức Vinh (Phó Bí thư Đảng ủy) đều 

tập trung dành những lời tốt đẹp 

chúc mừng các nhà báo nhân ngày 

Báo chí Cách mạng. Các ông Võ 

Hoài Nam (CTV báo Dân trí, đài 

VTC 10), Châu Hồng Thủy (đại 

diện báo nguoivietinfo và Tạp chí 

Người Bạn Đường), phát biểu 

nghiêng về những  kỷ niệm làm 

báo, trách nhiệm và vinh dự của 

người cầm bút… Một số ý kiến nêu 

đề nghị cần có một tờ báo chính 

thức là “tiếng nói của cộng đồng 

người Việt tại Nga”…  

Cuộc gặp gỡ  diễn ra trong bầu 

không khí vui vẻ, cởi mở và trang 

trọng. 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LB NGA TỔ CHỨC GẶP GỠ CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

PHÕNG NGỪA, ĐẨY LÙI NGUY CƠ “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” 

Trong Chiến lược “Diễn biến 

hòa bình” của các thế lực thù 

địch, một trong những thủ đoạn 

hết sức thâm hiểm của chúng là 

thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” nội bộ ta, nhằm tha 

hóa nhận thức của cán bộ, từ đó 

dẫn đến những thay đổi về đường 

lối, chính sách-những biểu hiện 

của chuyển hóa chế độ XHCN ở 

nước ta sang một quỹ đạo khác. 

Đặc biệt là trong thời điểm hiện 

nay, khi tổ chức đảng các cấp đang 

tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII thì việc 

chống phá càng ráo riết. Các thế lực 

thù địch, cơ hội, bất mãn sử dụng 

đủ mọi chiêu trò, kể cả những việc 

có tính xảo trá như: Dựng chuyện, 

làm giả công văn giấy tờ, gửi đơn 

nặc danh tới các cơ quan công 

quyền để khiếu nại, tố cáo... Tất cả 

những hành động ấy là nhằm mục 

đích gây chia rẽ nội bộ, làm cho cán 

bộ, đảng viên nghi kỵ lẫn nhau, 

đảng viên phai nhạt niềm tin, quần 

chúng thiếu tin tưởng vào cấp ủy, 

chính quyền. 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

về tư tưởng chính trị. Thực tế cho 

thấy, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức 

trước hết và chủ yếu là về tư tưởng 

chính trị. Lĩnh vực này diễn ra hết 

sức phức tạp, đa dạng, với nhiều 

cấp độ, dần dần, nhỏ nhặt, mà biểu 

hiện cao nhất đó là sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị trên các khía cạnh 

như: Phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý 

luận của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác 

- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi 

Đảng phải từ bỏ nguyên tắc tập 

trung dân chủ và thực hiện đa 

nguyên chính trị, đa đảng đối lập; 

phê phán lịch sử cách mạng Việt 

Nam một cách thiếu khách quan; 

đòi xét lại con đường đi lên CNXH 

ở nước ta, kêu gọi thay bằng chế độ 

TBCN; xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh 

lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng 

chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 

nước, Quân đội nhân dân và Công 

an nhân dân. 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trên lĩnh vực kinh tế. Biểu hiện đó 

là sự phủ nhận đối với nền kinh tế 

thị trường định hướng XHCN ở 

nước ta hiện nay; hạ thấp, đi đến 

làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế 

Nhà nước, vai trò quản lý kinh tế 

của Nhà nước XHCN; đòi tư nhân 

hóa nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công 

hữu tư liệu sản xuất chủ yếu để thay 

thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân 

TBCN... Quá trình “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trên lĩnh vực kinh 

tế càng trở nên nguy hiểm trong 

điều kiện các thế lực thù địch có 

tiềm lực kinh tế rất mạnh. Chúng 

tìm mọi cách lợi dụng những kẽ hở 

trong cơ chế quản lý, chính sách, 

khoét sâu vào hạn chế, khuyết điểm 

của ta để cổ súy, thúc đẩy tư nhân 

hóa nền kinh tế, nhằm đến một lúc 

nhất định, khi sở hữu tư nhân 

TBCN đã giữ vai trò chi phối cơ sở 

hạ tầng kinh tế, thực chất là chuyển 

hóa thành kinh tế TBCN, thì kiến 

trúc thượng tầng XHCN chỉ còn tồn 

tại trên danh nghĩa và “đổi màu”. 

Khi đó, chế độ kinh tế XHCN được 

thay thế bằng chế độ kinh tế TBCN. 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạo 

đức, lối sống. Biểu hiện của quá 

trình này ở việc sùng bái, chạy theo 

văn hóa, lối sống tư sản; từ bỏ các 

giá trị văn hóa, đạo đức truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc; thương 

mại hóa các hoạt động văn hóa một 

cách thái quá, đánh mất bản sắc văn 

hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá 

nhân, sống xa hoa, xa rời quần 

chúng... 

 Vì vậy, chúng ta cần làm tốt 

việc phòng, chống “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ, trước 

hết chú trọng vào một số biện pháp 

chủ yếu sau: 

Thứ nhất, phải luôn giữ vững 

bên trong đi đôi với chủ động 

phòng ngừa, đấu tranh, phê phán 

những biểu hiện "tự diễn biến", “tự 

chuyển hóa”. Giữ vững bên trong là 

giữ vững ổn định chính trị, xã hội; 

kiên định mục tiêu, lý tưởng 

XHCN; phát huy sức mạnh khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững 

truyền thống và bản sắc văn hóa 

dân tộc...  

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa 

“xây” và “chống”, lấy "xây" làm cơ 

sở quyết định để “chống”. Trước 

hết, toàn Đảng, toàn quân và toàn 

dân ta phải tập trung xây dựng, 

củng cố hệ thống chính trị luôn 

trong sạch, vững mạnh để  bảo đảm 

sự “miễn dịch” trước những tác 

động tiêu cực từ bên ngoài. Phát 

hiện kịp thời các nguy cơ “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” từ khi còn ở 

dạng mầm mống, khả năng để làm 

cơ sở đấu tranh, phê phán, ngăn 

chặn hữu hiệu.  

Thứ ba, phải coi trọng công tác 

tổ chức, cán bộ kết hợp với tăng 

cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ 

cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa 

“chuyên”. Cần làm tốt công tác 

tuyển chọn, bồi dưỡng, sắp xếp cán 

bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt.. 

Trong tình hình hiện nay, các thế 

lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện 

nhiều âm mưu, thủ đoạn nham hiểm 

để hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” nội bộ ta. Song, mọi 

mưu đồ của chúng có thực hiện 

được hay không, hoàn toàn phụ 

thuộc vào chính chúng ta.  
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Ngày 18/6, Liên bang Nga sẽ 

diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 

II với chủ đề "An ninh và Hợp 

tác ở Biển Đông: những vấn đề 

cấp bách và giải quyết xung đột". 

Ngày 18/6, tại Moscow, Liên 

bang Nga sẽ diễn ra Hội thảo quốc 

tế lần thứ II với chủ đề "An ninh và 

Hợp tác ở Biển Đông: những vấn đề 

cấp bách và giải quyết xung đột" . 

Hội thảo do Viện Phương Đông học 

- Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ 

chức. 

Là đơn vị chủ trì hội thảo, Viện 

Phương Đông học cho rằng xung 

đột tại Biển Đông hiện nay đang 

tiếp diễn phức tạp, trở thành một 

trong những điểm nóng ở Đông 

Nam Á và châu Á nói chung; Các 

nước tham gia tranh chấp đã đàm 

phán một thời gian dài nhưng vẫn 

chưa tìm được giải pháp và nhượng 

bộ có thể chấp nhận được. Do đó, 

diễn đàn khoa học quốc tế này là 

hết sức cấp thiết, đồng thời việc quy 

tụ các chuyên gia nghiên cứu hàng 

đầu thế giới về vấn đề Biển Đông 

và không phải đến từ các nước trực 

tiếp liên quan đến tranh chấp sẽ làm 

nên giá trị, sức hút của hội thảo. 

Hội thảo này được chia làm 4 

phiên thảo luận, đề cập đến tổng thể 

các vấn đề liên quan đến tranh chấp 

ở Biển Đông 

Tham dự hội thảo quốc tế có các 

chính khách, các nhà ngoại giao 

Nga, các nhà nghiên cứu người Nga 

và các chuyên gia quốc tế đến từ 

Mỹ, EU, Nhật Bản, Ấn Độ, 

Singapore như: ông Eric Franks, 

thành viên thường trực Tòa án 

Trọng tài La Hay, bà Theresa 

Fallon - thành viên cao cấp thuộc 

Viện nghiên cứu châu Âu về châu 

Á (EIAS), ông Ghosh P.K.  -  thành 

viên Hội đồng hợp tác Ấn Độ - 

châu Á Thái Bình Dương về an 

ninh, ông Ian Storey -  chuyên viên 

nghiên cứu cao cấp - Viện nghiên 

cứu Đông Nam Á của Singapore... 

Hội thảo này được chia làm 4 

phiên thảo luận, đề cập đến tổng thể 

các vấn đề liên quan đến tranh chấp 

ở Biển Đông, bao gồm: Tình hình 

tại Biển Đông từ quan điểm địa 

chính trị hiện nay; Tình hình tại 

Biển Đông và nguy cơ quân sự hóa, 

chạy đua vũ trang trong khu vực; 

Các khía cạnh pháp lí và chính sách 

của các lực lượng bên ngoài khu 

vực trong xung đột ở Biển Đông; 

Cách thức giải quyết các vấn đề 

tranh chấp hiện nay, triển vọng hòa 

bình và ổn định tại Đông Nam Á.  

Qua các phiên làm việc, các 

chuyên gia sẽ đi sâu phân tích các 

sự kiện và xu hướng phát triển tình 

hình tranh chấp ở Biển Đông; nêu 

sáng kiến, giải pháp làm giảm căng 

thẳng và giải quyết các bất đồng. 

Viện Phương Đông học - Viện 

Hàn lâm Khoa học Nga là cơ quan 

nghiên cứu hàng đầu của Nga về 

phương Đông. Tháng 10/2013, 

Viện này đã tổ chức Hội thảo quốc 

tế về Biển Đông lần thứ nhất, thu 

hút sự tham gia của đông đảo các 

nhà nghiên cứu quốc tế, các chính 

khách và báo chí sở tại./. 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG SẮP ĐƢỢC TỔ CHỨC TẠI NGA 

Vừa qua, Hiệu trƣởng trƣờng 

Đại học Kỹ thuật Năng lƣợng 

Matxcova (MPEI) Rogalev 

Nicolay Dmitrievich đã có buổi 

làm việc với ĐH Quốc gia Hà Nội 

nhằm nâng cao hợp tác nghiên 

cứu đào tạo. Trong đó, sẽ phối 

hợp triển khai đào tạo ngành Tin 

học và Kỹ thuật máy tính ngay 

trong năm 2015 này. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 

trường Đại học Kỹ thuật Năng 

lượng Matxcova (MPEI) và lãnh 

đạo ĐH Quốc gia HN đã thảo luận 

về nội dung hợp tác liên kết đào 

tạo.  

Được biết, tháng 11/2014, Giám 

đốc ĐHQGHN đã giao cho Khoa 

Quốc tế thực hiện Đề án mở 

chương trình liên kết đào tạo trình 

độ đại học ngành Tin học và Kỹ 

thuật máy tính liên kết với MPEI. 

Theo đúng thỏa thuận hợp tác đã 

ký, hiện Khoa Quốc tế đã hoàn 

thành Đề án chương trình này với 

thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, tổng 

số 134 tín chỉ và do ĐHQGHN cấp 

bằng. Chương trình đào tạo cũng 

cho phép sinh viên học theo phương 

thức 3 + 1 (ba năm đầu tại Việt 

Nam và năm cuối tại LB Nga) hoặc 

2 + 2 để nhận bằng của MPEI. 

Đến ngày 21/5/2015, Hội đồng 

thẩm định cấp ĐHQGHN đã thông 

qua chương trình này. Hiện Khoa 

Quốc tế đã hoàn thiện hồ sơ đề án 

và đang triển khai các công việc 

liên quan để trình ĐHQGHN phê 

duyệt, cho phép tuyển sinh trong 

năm 2015... (Xem tiếp trang 6) 

HỢP TÁC VỚI NGA ĐÀO TẠO NGÀNH TIN HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 
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Xây dựng tƣợng đài Chủ tịch 

Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk là 

mong muốn, là tình cảm kính yêu 

đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của 

bà con cộng đồng Hội ngƣời Việt 

Nam “Đoàn Kết” tại tỉnh 

Ulyanovsk, là tấm lòng và trách 

nhiệm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An 

và cũng là của tình đoàn kết hữu 

nghị cao cả mà sâu nặng của lãnh 

đạo tỉnh Ulyanovsk. 

Tối ngày 9.6.2015, đoàn cán bộ 

công tác của tỉnh Nghệ An do ông 

Lê Ngọc Hoa, phó chủ tịch tỉnh dẫn 

đầu đã sang thăm và làm việc với 

lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk về triển 

khai kí kết xây dựng tượng đài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và khả năng xây 

dựng Nhà thương mại tỉnh Nghệ An 

tại thành phố Ulyanovsk. Cùng đi 

với đoàn có ông Nguyễn Hùng, 

Công sứ ĐSQ Việt Nam tại Liên 

Bang Nga và đại diện các cơ quan 

thông tấn Việt Nam tại Nga. 

Ra đón đoàn tại sân bay 

Ulyanovsk là lãnh đạo tỉnh 

Ulyanovsk và đông đảo bà con Việt 

Nam của Hội người Việt Nam 

“Đoàn Kết” hiện đang làm ăn, sinh 

sống và học tập tại Ulyanovsk. 

Những bó hoa tươi thắm của bà con 

Việt Nam cũng như bánh mì, muối 

theo phong tục Nga như tăng thêm 

tình hữu nghị và đoàn kết. 

Ngày 10.6 và 11.6, lãnh đạo tỉnh 

Nghệ An đã làm việc cùng lãnh đạo 

tỉnh Ulyanovsk thảo luận về kế 

hoạch triển khai xây dựng tượng đài 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng 

trường Hồ Chí Minh và kế hoạch 

xây dựng Nhà thương mại tỉnh 

Nghệ An tại Ulyanovsk (dựa trên 

tinh thần đã đàm phán từ những 

cuộc gặp dịp tháng 9 năm 2014 

giữa lãnh đạo hai tỉnh) 

Tại cuộc găp gỡ này, hai bên đã 

hoàn tất các thủ tục kí kết. Dự tính 

xây dựng tượng đài bằng tượng 

đồng cao 4 mét, bệ tượng bằng đá 

hoa cương cao 5 mét, nằm bên cạnh 

đại lộ Hồ Chí Minh (việc thay thế 

chuyển dời tượng đài cũ sẽ được 

tiến hành trong thời gian khởi công 

xây dựng tượng đài mới) 

Mong muốn của lãnh đạo tỉnh 

Nghệ An là hoàn thành tượng đài 

vào ngày 4.11.2015, nhân dịp Ngày 

Hòa hợp các dân tộc Nga. Dự án 

xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là đề xuất của Hội người 

Việt Nam “Đoàn Kết” tại 

Ulyanovsk và lãnh đạo tỉnh Nghệ 

An cũng như tỉnh Ulyanovsk kết 

nghĩa – đã được Ban bí thư trung 

ương Đảng xét duyệt, phê chuẩn. 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nghệ An, ông Lê Ngọc Hoa đã 

chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo 

Nghệ An tới lãnh đạo Ulyanovsk.  

Cũng tại cuộc gặp gỡ này, ông 

Lê Ngọc Hoa đã chuyển đạt tới lãnh 

đạo Ulyanovsk về ý tưởng triển 

khai một trung tâm thương mại của 

Ulyanovsk tại thành phố Vinh tỉnh 

Nghệ An. Việc triển khai nhà trung 

tâm thương mại giữa hai tỉnh là một 

ý tưởng tốt nhằm tạo điều kiện giao 

lưu kinh tế. Ngoài ra, mong muốn 

của lãnh đạo Ulyanovsk là thúc đẩy 

sự hợp tác giao thương giữa hai tỉnh 

về nông sản, thực phẩm, may 

mặc… 

Cũng nhân dịp này, đoàn cán bộ 

công tác của tỉnh Nghệ An đã đi 

thăm trường trung học phổ thông số 

76, nhà bảo tàng V.I.Lê Nin, Tổ 

hợp tưởng niệm Lê Nin, quảng 

trường 100 năm ngày sinh V.I.Lê 

Nin… 

Đúng 12 giờ 30 phút ngày 11.6, 

lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và 

Ulyanovsk cùng toàn thể bà con 

Việt Nam hiện đang làm ăn, sinh 

sống và học tập tại đây đã long 

trọng làm Lễ động thổ xây dựng 

tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

quảng trường Hồ Chí Minh.  

LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG TƢỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI ULYANOVSK 

Vừa mới tới Matxcơva tối 

ngày 11/06, các nghệ sĩ tốp đầu 

tiên trong đoàn biểu diễn chƣơng 

trình ca nhạc “Giấc mơ có thật” 

đã kịp thích ứng với sự thay đổi 

múi giờ, ngay sáng ngày 12/06 đã 

có buổi giao lƣu với khán giả 

cộng đồng Việt Nam tại Trung 

tâm Thƣơng mại Matxcơva (Chợ 

Liu) và Sadovod (Chợ Chim), hai 

TTTM lớn nhất LB Nga có đông 

đảo bà con ngƣời Việt đang kinh 

doanh, buôn bán. 

Đoàn nghệ sĩ  thuộc tốp đầu tiên 

gồm có: Giám đốc âm nhạc Đào 

Dương Hùng, Nghệ sĩ Sacxophone 

Hoàng Tùng, Ca sĩ Lệ Quyên, MC 

Thúy Hằng, các nghệ sĩ hài: Tự 

Long, Xuân Bắc, Hồng Nhung. 

Cùng đi với đoàn, có đại diện của 

Ban tổ chức chương trình ca nhạc 

hè 2015  "Giấc mơ có thật". 

Trong thời gian tham quan, các 

nghệ sĩ  đã giao lưu thăm hỏi bà con 

cộng đồng và chụp ảnh lưu niệm 

chuyến lưu diễn. Bà con người Việt 

tại TTTM Matxcơva và Sadovod đã 

dành cho đoàn tình cảm thật nồng 

nhiệt. 
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Với tinh thần "lá lành đùm lá 

rách", những ngƣời con nơi xứ sở 

bạch dƣơng xa xôi vẫn luôn 

hƣớng về Tổ quốc Việt Nam thân 

yêu cùng nhiều hoạt động từ thiện 

ý nghĩa... đó là đấu giá tranh, là 

vé số may mắn, là "phở từ thiện" 

và đặc biệt là chiến dịch thiện 

nguyện "Một rúp yêu thƣơng". 

Chiến dịch "Một rúp yêu 

thương" là chiến dịch quyên góp tự 

nguyện, nhằm gây quỹ ủng hộ cho 

những em học sinh nghèo bán trú 

nơi vùng sâu vùng xa của đất nước 

thông qua chương trình "Cơm có 

thịt" của Quỹ trò nghèo vùng cao. 

Suốt 3 năm qua, kể từ khi chiến 

dịch "Một rúp yêu thương" được 

hội từ thiện sinh viên Việt Nam tại 

thành phố Tomsk - VN.Hearts phát 

động, chiến dịch luôn nhận được sự 

ủng hộ nhiệt tình từ phía anh chị em 

sinh viên Việt Nam tại đây. Và 

cũng trong gần 3 năm qua, 

VN.Hearts là cầu nối đã gửi khoảng 

5000 USD quyên góp được từ 

những nhà hảo tâm về cho Quỹ trò 

nghèo vùng cao tại Việt Nam, để 

chuyển thành những "bữa cơm có 

thịt" cho các bé nơi vùng núi biên 

cương của đất nước... 

Bước sang mùa thứ 4 của chiến 

dịch, Tomsk đa liên kết với một số 

thành phố ở Nga như Astrakhan, 

Volgagrad, Obninsk, Tula để cùng 

phát động chiến dịch. Với điều đó, 

các thành viên của VN.Hearts luôn 

hy vọng chiến dịch sẽ có sức lan toả 

lớn hơn nữa, sẽ quyên góp được 

càng nhiều càng tốt những "bữa 

cơm có thịt"... để chuyển chúng về 

Việt Nam trong tháng 7 tới đây. 

Hãy cùng chúng tôi góp thêm một 

phần công sức, phần công dân nhỏ 

bé của mình vào công cuộc "trồng 

lên những mầm non", chúng - 

những học sinh nghèo vùng cao: 

cần lắm sự giúp đỡ thường xuyên từ 

cộng đồng... 

Chỉ cần với khoảng 5000 đồng 

sẽ có đủ một bữa cơm trưa có đủ 

rau, đủ thịt đảm bảo dinh dưỡng và 

sức khoẻ cho một em học sinh bán 

trú nghèo vùng cao. Như vậy, với tỷ 

giá hiện tại, chỉ cần khoảng 10 rúp, 

bạn đã có thể lo 01 bữa ăn trưa cho 

một em. Với tinh thần của "Một rúp 

yêu thương": mỗi ngày 01 rúp, 6 

tháng là 180 rúp; với 180 rúp, mỗi 

người chúng ta đã có thêm khoảng 

18 bữa ăn trưa cho các bé vùng cao. 

Điều đó nhỏ thôi nhưng với các em, 

nó là điều vô cùng to lớn, một bữa 

ăn đủ dinh dưỡng sẽ giúp dần xoá 

đi những hình ảnh những nắm cơm 

đựng trong túi nilon, gói trong lá 

cây rừng, ăn kèm với muối trắng... 

của những đứa trẻ nhem nhuốc đói 

ăn, đói mặc... Và điều quan trọng 

hơn, hành động nhỏ bé ấy sẽ giúp 

các em nhỏ đến gần hơn với ước 

mơ "con chữ", ước mơ thắp sáng 

vùng biên cương còn lắm đói nghèo 

của quê hương Việt Nam. 

Dù bạn là ai, đang ở nơi đâu, hãy 

gửi tấm lòng mình qua "Cơm có 

thịt", hãy liên hệ với VN.Hearts, để 

tôi, để bạn, để chúng ta cùng thực 

hiện những điều nhỏ bé thôi nhưng 

vô cùng ý nghĩa. 

 TOMSK BƢỚC VÀO MÙA THỨ 4 CHIẾN DỊCH "MỘT RÖP YÊU THƢƠNG” 

HỢP TÁC VỚI NGA ĐÀO TẠO NGÀNH TIN HỌC VÀ...(tiếp theo trang 4) 

...Giám đốc ĐHQGHN Phùng 

Xuân Nhạ cho biết, đây là cơ hội 

lớn để học viên có thể học tập kiến 

thức, kinh nghiệm của cả hai bên, 

đặc biệt trường đại học có uy tín lớn 

ở Nga – MPEI tham gia chương 

trình có thiện chí cao với tinh thần 

chuyển giao tri thức, mà không phải 

mục đích thương mại. Đồng thời, 

ông đề nghị tìm kiếm các gói học 

bổng, quảng bá sâu rộng về chương 

trình để thu hút những sinh viên 

xuất sắc, từ đó xây dựng một đội 

ngũ khoa học kỹ thuật giỏi, có tính 

hạt nhân, kế thừa những truyền 

thống quan hệ tốt đẹp giữa Liên 

bang Nga và Việt Nam. 

Hiệu trưởng Rogalev Nicolay 

Dmitrievich nhận định, đây là khởi 

đầu tốt đẹp cho sự hợp tác lâu dài, 

bền vững giữa hai bên. Hai bên cần 

lựa chọn những sinh viên tốt nhất 

cho khóa đào tạo đầu tiên này để 

sau khi tốt nghiệp, các em trở thành 

những hạt nhân thực sự và chương 

trình xây dựng được uy tín ngay từ 

đầu. Hiệu trưởng MPEI cũng bày tỏ 

hi vọng hai bên sớm có sản phẩm 

chung đầu tiên ở lĩnh vực này. 

Được biết, trường Đại học Kỹ 

thuật Năng lượng Matxcova đã vinh 

dự nhận được những phần thưởng 

cao quý của Chính phủ Việt Nam 

gồm Huân chương Lao động hạng 

1, Huân chương Hữu nghị đúng vào 

dịp kỷ niệm 85 năm thành lập 

MPEI. Trong những năm qua, đã có 

hơn 500 cử nhân, thạc sĩ và chuyên 

gia đến từ Việt Nam tốt nghiệp 

MPEI. 120 tiến sĩ, 9 tiến sĩ khoa 

học Việt Nam đã bảo vệ thành công 

luận án của mình ở MPEI. Ngoài ra 

còn có hơn 150 chuyên gia Việt 

Nam tới thực tập ở MPEI.   
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA CÓ THÊM 40 TÊN LỬA 

ĐẠN ĐẠO XUYÊN LỤC ĐỊA 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin hôm 16-6 cho biết Moscow 

sẽ có thêm 40 tên lửa đạn đạo 

xuyên lục địa vào kho vũ khí hạt 

nhân trong năm nay. 

Ông chủ điện Kremlin đưa ra 

thông báo trên chỉ một ngày sau khi 

giới chức Nga chỉ trích gay gắt kế 

hoạch của Mỹ nhằm đưa xe tăng và 

vũ khí hạng nặng tới các quốc gia 

thành viên của NATO sát biên giới 

với Nga. 

“Hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên 

lục địa có khả năng vượt qua cả 

những hệ thống phòng thủ tên lửa 

tối tân nhất về mặt kỹ thuật sẽ được 

bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân 

trong năm nay” – Tổng thống Nga 

Putin tuyên bố trong bài phát biểu 

tại một hội chợ vũ khí và quân sự. 

 

VÌ SAO NGA HOÃN GIAO 2 

TÀU KHU TRỤC GEPARD 

CHO VIỆT NAM? 

Theo Tổng giám đốc nhà máy 

đóng tàu Zelenodolsk, Renat 

Mistahov Việt Nam đã sẵn sàng 

để đặt hàng nhà máy thêm hai 

tàu khu trục nhỏ nữa của dự án 

11661 (Gepard 3.9) để trang bị 

cho đội tàu của hải quân. 

Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk 

hoãn bàn giao hai tàu hộ vệ tên lửa 

Gepard 3.9 cho Việt Nam đến năm 

2017, 2018 vì những rắc rối liên 

quan đến các phụ kiện phải nhập từ 

Ukraine. 

Tổng Giám đốc nhà máy 

Zelenodolsk, 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. 

“Bình thường chúng tôi sẽ bàn 

giao hai tàu Gepard đúng thời hạn 

cho phía Việt Nam, song phía 

Ukraine từ chối cung cấp động cơ/

tổ hợp máy tuabin khí, vì thế hai tàu 

khu trục nhỏ Gepard 3.9 sẽ được 

bàn giao cho Việt Nam vào năm 

2017 và 2018”, Tass dẫn lời Phó 

giám đốc nhà máy, Alexander 

Karpov cho biết. 

 

NGÂN HÀNG TRUNG 

ƢƠNG NGA HẠ LÃI SUẤT 

LẦN THỨ TƢ XUỐNG CÕN 

11,5% 

Ngày 15/6, Ngân hàng Trung 

ƣơng Nga đã quyết định hạ lãi 

suất cơ bản từ 12,5 xuống còn 

11,5%/năm - lần hạ thứ tƣ trong 

năm nay, đƣa mức lãi suất cơ bản 

trở về gần với mức cuối năm 

ngoái. 

Những lý do chính dẫn đến 

quyết định trên là nguy cơ hoạt 

động kinh tế "nguội lạnh" đồng thời 

tỷ lệ lạm phát lại đi xuống.  

Theo ngân hàng, sau khi đạt đỉnh 

vào tháng Ba, lạm phát tính cả năm 

đã giảm xuống 16,4% trong tháng 

Tư và 15,8% trong tháng Năm. 

Tính đến ngày 8/6, chỉ số này đã 

tiếp tục đi xuống, chỉ còn 15,6%. 

Với đà này, Ngân hàng Trung 

ương Nga dự báo lạm phát vào 

tháng 6/2016 sẽ ở mức dưới 7% và 

đạt mục tiêu 4% vào năm 2017. Dự 

báo tăng trưởng Tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) cũng được ngân 

hàng hạ còn 3,2%, thấp hơn so với 

mức 3,5-5% trước đó.  

 

NGA MỞ "SIÊU THỊ QUÂN 

SỰ" TẠI MOSCOW 

Nga hôm 16/6 đã mở cửa "siêu 

thị quân sự" tại khu vực Moscow, 

với đại diện của hơn 70 quốc gia 

có mặt để mua sắm vũ khí và 

thiết bị, hãng Sputnik đƣa tin. 

Đại diện quân sự từ hơn 70 nước 

hôm 16/6 đã tập trung tại Kubinka, 

ngoại ô Moscow để tham gia Diễn 

đàn công nghệ quân sự Army-2015. 

Hội chợ bày bán đủ loại, từ tàu tới 

các hệ thống vũ khí. Ngoài Nga, 20 

công ty quốc tế khác cũng tham gia 

hội chợ, gồm cả Trung Quốc, Đức, 

Pháp và Hàn Quốc. 

"Khu liên hợp mới xây có thể 

gọi là một siêu thị quân sự, nơi đại 

diện của lực lượng vũ trang các 

nước có thểm xem, thử và mua vũ 

khí, thiết bị quân sự", Bộ trưởng 

Quốc phòng Nga Sergei Shoigu 

tuyên bố tại lễ khai trương hội chợ. 

Theo người đứng đầu Vụ hợp tác 

kỹ thuật quân sự liên bang Nga, 

danh mục xuất khẩu vũ khí hiện 

thời của Nga đang ở mức 50 tỷ 

USD. 

Cũng tại buổi khai trương hội 

chợ, Tổng thống Putin cho biết, 

năm nay Nga sẽ bổ sung thêm 40 

tên lửa đạn đạo liên lục địa mới vào 

kho vũ khí hạt nhân.  
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"NGA ĐANG QUAY TRỞ LẠI VIỆT NAM VÌ VÔ SỐ LỢI ÍCH" 

Quan hệ Việt - Nga đã giảm 

xuống sau khi Chiến tranh Lạnh 

kết thúc đang một lần nữa ấm 

dần lên. Hơn 20 năm sau khi 

Moscow rời khỏi Cam Ranh, máy 

bay quân sự Nga một lần nữa hạ 

cánh (sử dụng dịch vụ) tại căn cứ 

quan trọng này. 

Sự hiện diện trở lại của Nga ở 

Việt Nam đã khiến Lầu Năm Góc lo 

ngại. Các quan chức Bộ Tư lệnh 

Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho rằng 

máy bay ném bom chiến lược Nga 

lượn quanh các căn cứ quân sự Mỹ 

ở Guam đang được tiếp nhiên liệu 

từ Cam Ranh. Ngày 11/3 năm nay, 

Hoa Kỳ đã đề nghị Việt Nam không 

hỗ trợ các chuyến bay quân sự của 

Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương. 

Nằm ở cửa ngõ giữa Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương, Việt 

Nam có vị thế cực kỳ quan trọng 

đối với Nga. Một thời căn cứ không 

- hải quân thường trực ở Việt Nam 

đã giúp hạm đội Thái Bình Dương 

của Nga có thể giải quyết vấn đề 

nhanh chóng thay vì phải cơ động 

qua biển Nhật Bản xuống Thái Bình 

Dương. 

Sự hiện diện của Nga ở Việt Nam 

hiện nay là tối thiểu so với những 

năm 1980. Nước Nga dưới thời 

Tổng thống Vladimir Putin một lần 

nữa tìm cách tăng cường vai trò là 

một sức mạnh châu Á và toàn cầu 

để "chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình 

huống và cơ hội". 

Trong Chiến tranh Việt Nam, 

Nga đã đóng một vai trò quan trọng, 

cung cấp cho Việt Nam một số 

lượng lớn vũ khí. Theo Rakesh 

Krishnan Simha, trong suốt cuộc 

chiến kéo dài 21 năm Nga đã giúp 

đỡ Việt Nam với trị giá bình quân 

200 ngàn USD một ngày. 

Đổi lại, Việt Nam đã cho phép 

Nga sử dụng miễn phí cảng Cam 

Ranh. Một phần của thỏa thuận này 

là máy bay chiến đấu MiG-23, máy 

bay tiếp dầu Tu-16, máy bay ném 

bom tầm xa Tu-95, Tu-142 và máy 

bay trinh sát hàng hải Nga đã đóng 

tại căn cứ này những năm 1980 thế 

kỷ trước. 

Cam Ranh đã từng là căn cứ hải 

quân lớn nhất của Moscow triển 

khai ngoài châu Âu, khoảng 20 

chiến hạm Nga đã neo đậu tại đây 

cùng với 6 tàu ngầm tấn công hạt 

nhân. Căn cứ Cam Ranh đóng vai 

trò then chốt trong việc giúp Nga 

chống lại các lực lượng do Mỹ đứng 

đầu ở châu Á - Thái Bình Dương. 

Mặc dù Cam Ranh vô cùng quan 

trọng với Moscow về địa chính trị 

cũng như thu thập thông tin tình 

báo, người Nga đã phải rút khỏi 

Cam Ranh sau khi Liên Xô tan rã 

và nước Nga mới không đủ ngân 

sách duy trì các hoạt động quân sự 

tốn kém ở nước ngoài. Từ năm 

2001, Nga phải rời khỏi vịnh nước 

sâu quan trọng này. 

Hiện tại Việt Nam từ chối cho 

Nga (hay bất kỳ quốc gia nào khác) 

đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh, 

nhưng quan hệ hợp tác Nga - Việt 

vẫn phát triển mạnh mẽ trong bối 

cảnh Trung Quốc leo thang tranh 

chấp ngoài quần đảo Trường Sa 

(thuộc chủ quyền Việt Nam). 

Hải quân Việt Nam thực sự đã 

được tăng cường đáng kể sức mạnh. 

Trong năm 2009, Việt Nam và Nga 

đã ký thỏa thuận mua bán 6 chiếc 

tàu ngầm lớp Kilo trị giá 3,2 tỉ USD 

và xây dựng một căn cứ tàu ngầm 

tại Cam Ranh. Mặt khác Nga còn 

bán cho Việt Nam 50 tên lửa hành 

trình siêu thanh Klub cho hạm đội 

tàu ngầm Kilo. Việt Nam trở thành 

quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có 

lực lượng tàu ngầm với tên lửa tấn 

công ngầm đối đất. 

Tàu ngầm Kilo Nga đóng cho 

Việt Nam khi được trang bị tên lửa 

Klub có thể đóng vai trò quan trọng 

trong bất kỳ xung đột nào ở Biển 

Đông. Theo một nhà phân tích, các 

tên lửa hành trình tấn công ngầm 

đối đất này Nga bán cho Việt Nam 

đánh dấu một sự thay đổi lớn, thúc 

đẩy năng lực tác chiến của Hải quân 

Việt Nam phát triển. "Họ đã trang 

bị cho mình một khả năng răn đe 

mạnh mẽ hơn nhiều và làm phức 

tạp thêm các tính toán chiến lược 

của Trung Quốc", nhà phân tích này 

cho biết. 

Trong khi các tàu ngầm đang 

được chế tạo và bàn giao, Nga và 

Ấn Độ hiện đang phụ trách đào tạo 

cán bộ cho Việt Nam, những người 

sẽ điểu khiển các tàu ngầm hiện đại 

này. Rakesh Krishnan Simha cho 

biết, trong năm 2011 Hải quân Việt 

Nam mua hai tàu tàng hình mang 

tên lửa dẫn đường lớp Gepard của 

Nga với chi phí 300 triệu USD và 

sẽ tăng lên 6 chiếc vào năm 2017. 

Những chiến hạm này sẽ được sử 

dụng vào tác chiến mặt biển, tác 

chiến chống ngầm và phòng thủ. 


