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 Ngày 11/8 tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng 

Trung ương Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm 

kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 

nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự Đại hội.  

Chiều 11/8 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp ông Hayashi Yoshimasa, Bộ 

trưởng Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản đang thăm làm 

việc tại Việt Nam.  

Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt 

Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống nước CHND 

Bangladesh Md. Abdul Hamid và Phu nhân đã tiến 

hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 

9-13/8/2015. 

Ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục 

chương trình của phiên họp thứ 40, cho ý kiến vào dự 

án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân và Luật Trưng cầu ý dân. 

Chiều 11/8 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn người có công tỉnh 

Đồng Nai ra thăm Thủ đô Hà Nội. 

Chiều 11/8, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì 

cuộc họp nghe Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo 

về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ (từ ngày 25/7 đến 

09/8/2015) trên địa bàn các tỉnh Đông Bắc - Tây Bắc. 

Sáng 11/8/2015, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát 

nhân dân tổ chức Lễ công bố thành lập mới 04 đơn vị 

trực thuộc; Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc 

Học viện CSND chủ trì buổi lễ. 

Sáng ngày 11/08/2015 tại Hà Nội, Bộ Y tế và Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA) đã tổ chức Hội 

thảo tư vấn quốc gia về Dự án “ Triển khai Sổ theo dõi 

Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em(SKBMTE)” nhằm giới thiệu 

Sổ theo dõi SKBMTE trên toàn quốc thông. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, chiều 

11/8/2015, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội 

nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/

TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 

tình hình mới. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Trung 

ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Tp Hà Nội: Sáng 11/8, Phó Bí thư Thường trực 

Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng, trao 

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng dịp Quốc khánh 2/9 cho 

đồng chí Trần Thị Minh Châu, đảng viên chi bộ 8 

thuộc Đảng bộ phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 

Trưng.   

Tp Hồ Chí Minh: Chiều 11/08, Chủ tịch UBND 

TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp Đại sứ Liên minh 

Châu Âu (EU) tại Việt Nam Franz Jessen, đến chào từ 

biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 11/8, Ban chỉ đạo triển 

khai dự án đầu tư xây dựng KCN Dệt may Rạng Đông 

của tỉnh đã họp đánh giá về những kết quả đã đạt được 

và triển khai các công việc tiếp theo. Đồng chí Đoàn 

Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì cuộc họp. 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 11/8, đồng chí Đặng 

Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và 

các sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình khắc 

phục hậu quả sau mưa lụt tại Công ty than Quang 

Hanh và Công ty Cổ phần than Hà Tu. 

Tỉnh Nghệ An: Hôm nay (12/8), Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ 

chức Hội nghị báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 

2030 và tình hình thời sự trong nước, quốc tế. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 11/8, dưới sự chủ trì của 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, 

Thường trực Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 

thống LLVT Hà Tĩnh họp soát xét công tác chuẩn bị tổ 

chức lễ kỷ niệm. 

Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 12 /8, tại Trung tâm Hội 

nghị 25B (TP. Thanh Hóa), Đảng bộ Khối doanh 

nghiệp tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 

nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 198 

đại biểu đại diện cho 5.490 đảng viên ... 

Tp Hải Phòng: Sáng 11/8, Đại tá Phạm Quang 

Đáo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng 

chủ trì đối thoại trên Cổng thông tin điện tử thành phố, 

trực tiếp trả lời, giải đáp về các vấn đề liên quan đến 

công tác phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh 

biên giới vùng biển, đảo… 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 là cuộc cách mạng to lớn, 

toàn diện và triệt để nhất trong 

lịch sử nƣớc ta. Dƣới sự lãnh đạo 

của Đảng, nhân dân ta đã anh 

dũng vùng lên đấu tranh, lật đổ 

chế độ đô hộ, áp bức và bóc lột 

của bọn thực dân, phát xít cùng 

nhà nƣớc phong kiến tay sai, lập 

nên nƣớc Việt Nam dân chủ cộng 

hòa, nhà nƣớc dân chủ nhân dân 

đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ 

nguyên mới, thời kỳ đấu tranh 

giành độc lập của các dân tộc bị 

đô hộ, áp bức và bóc lột trên 

phạm vi toàn thế giới. 

Xâm lược Việt Nam, thực dân 

Pháp, sau này là phát xít Nhật, được 

nhà nước phong kiến tay sai cùng 

bọn phản động giúp đỡ. Chúng ra 

sức vơ vét tài nguyên, bóc lột sức 

lao động, đẩy người dân vào cuộc 

sống ngày càng cùng cực. Bên cạnh 

đó, kẻ thù còn thẳng tay đàn áp rất 

đẫm máu các phong trào đấu tranh 

yêu nước, đòi tự do và dân chủ của 

nhân dân. Trước sự lớn mạnh của 

phong trào đấu tranh yêu nước, đòi 

giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản 

ra đời. Đường lối lãnh đạo của 

Đảng xác định rõ: Phải tập hợp lực 

lượng, xây dựng khối đoàn kết toàn 

dân mà nòng cốt là liên minh công-

nông, đấu tranh giành chính quyền, 

lập lại nền hòa bình, độc lập và tự 

do cho dân tộc. Sự tiến bộ và sáng 

tạo trong đường lối lãnh đạo của 

Đảng đáp ứng nguyện vọng và lòng 

mong đợi của toàn dân. Nhân dân 

trên khắp mọi miền đất nước đã anh 

dũng vùng dậy đấu tranh giành 

chính quyền. Mở đầu là Xô-viết 

Nghệ Tĩnh năm 1930, sau đó là 

Phong trào cách mạng năm 1930-

1931, cuộc đấu tranh đòi tự do và 

dân chủ năm 1936-1939. Tuy bị kẻ 

thù đàn áp rất tàn bạo, hàng chục 

vạn đồng bào, hàng chục nghìn cán 

bộ, đảng viên và nhiều Tổng Bí thư 

của Đảng bị kẻ thù cầm tù, tra tấn 

và sát hại dã man, mặc dù vậy, 

chúng vẫn không khuất phục được 

tinh thần đoàn kết và yêu nước, ý 

chí đấu tranh kiên cường của người 

dân Việt Nam. Những tấm gương 

đấu tranh trung kiên và bất khuất 

của đảng viên đã cổ vũ và củng cố 

vững chắc lòng tin của người dân 

vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết 

vùng lên đấu tranh. 

Trước sự lớn mạnh của phong 

trào đấu tranh yêu nước đòi độc lập 

và giải phóng dân tộc, Mặt trận Việt 

Minh ra đời. Mặt trận ra tuyên bố 

nêu rõ chương trình và điều lệ hoạt 

động, xác định đúng tôn chỉ và mục 

đích đấu tranh: “Liên hiệp tất cả các 

tầng lớp nhân dân, các đảng phái 

cách mạng, các đoàn thể dân chúng 

yêu nước, cùng nhau đánh đuổi 

Nhật-Pháp, làm cho Việt Nam hoàn 

toàn độc lập, dựng nên một nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa”(1). 

Tuyên ngôn của Mặt trận đã cụ thể 

hóa đường lối của Đảng, thể hiện rõ 

bước phát triển quan trọng về mục 

tiêu và chiến lược đấu tranh của 

cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, 

Mặt trận còn đề ra chính sách mang 

lại lợi ích, đáp ứng nguyện vọng và 

lòng mong đợi của người dân mất 

nước là: Hòa bình, độc lập, tự do, 

ấm no và hạnh phúc. Tuyên ngôn và 

chính sách của Mặt trận được Đại 

hội quốc dân ở Tân Trào thông qua, 

thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng, lòng 

mong muốn của nhân dân cả nước 

và kiều bào ta ở nước ngoài; là nhân 

tố quan trọng tạo ra sự đồng thuận, 

yếu tố quyết định nhân lên sức 

mạnh đấu tranh trong các tầng lớp 

nhân dân, cơ sở để Đảng ta đưa 

phong trào cách mạng, phát triển 

thành cao trào đấu tranh giành độc 

lập dân tộc. 

Nhằm làm tăng sức mạnh cách 

mạng, Đảng ta thành lập Đội Việt 

Nam Tuyên truyền giải phóng quân, 

đội quân chính quy đầu tiên, tiền 

thân của Quân đội nhân dân ngày 

nay. Trên khắp các vùng, miền của 

đất nước, nhiều chiến khu và căn cứ 

địa được xây dựng, đánh dấu bước 

trưởng thành vững mạnh của cách 

mạng. Có Đảng lãnh đạo, Mặt trận 

Việt Minh tổ chức, lực lượng vũ 

trang làm nòng cốt, căn cứ địa bảo 

đảm, cao trào đấu tranh cách mạng 

của nhân dân phát triển mạnh mẽ 

trên khắp các vùng, miền đất nước. 

Mở đầu, nhân dân ở nhiều địa 

phương đã đồng loạt vùng dậy phá 

kho thóc của Nhật cứu dân nghèo, 

chấm dứt nạn đói khủng khiếp nhất 

trong lịch sử, cướp đi sinh mạng 

của hơn hai triệu người. Thắng lợi 

đó càng củng cố và làm tăng thêm 

niềm tin của nhân dân vào sự lãnh 

đạo của Đảng. Đúng lúc cao trào 

đấu tranh cách mạng của nhân dân 

lên cao thì tình hình trong nước và 

thế giới lại có chuyển biến có lợi 

cho cách mạng Việt Nam. Trong 

nước, Nhật đảo chính Pháp; trên thế 

giới, phát xít Nhật đầu hàng Đồng 

minh. Nắm thời cơ, Đảng ta thành 

lập Ủy ban khởi nghĩa và ra Quân 

lệnh kêu gọi toàn dân vùng lên đấu 

tranh giành chính quyền. Nhân dân 

đấu tranh với tinh thần và quyết tâm 

rất cao: Đem sức ta mà tự giải 

phóng cho ta. Dù phải đốt cháy cả 

dãy Trường Sơn cũng kiên quyết 

giành cho được độc lập. Có Đảng 

lãnh đạo, lệnh Tổng khởi nghĩa của 

Ủy ban giải phóng, sự đồng lòng 

chung sức của đồng bào cả nước 

với lực lượng vũ trang làm nòng 

cốt, toàn dân đã anh dũng vùng lên 

thực hiện cuộc cách mạng có một 

không hai trong lịch sử-đó chính là 

Cách mạng Tháng Tám. 

 

Thiếu tƣớng, PGS, TS BÙI 

THANH SƠN 

CUỘC CÁCH MẠNG MANG TẦM THỜI ĐẠI 

KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 (1945-2015) 



 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1106, ÂT: 251.19.49.  3 

Chiều 11/8, tại Hội nghị Triển 

khai đoàn doanh nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh đi khảo sát thị 

trƣờng Nga, bà Nguyễn Thị 

Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 

biết để khai thác tốt thị trƣờng 

khu vực Liên minh kinh tế Á-Âu 

và tận dụng hiệu quả các thuận 

lợi từ Hiệp định thƣơng mại tự do 

(FTA) mà Việt Nam đã ký kết, 

thành phố quyết định đẩy mạnh 

tổ chức các Chƣơng trình xúc tiến 

thƣơng mại vào thị trƣờng Nga. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, 

Chương trình lần này sẽ tạo điều 

kiện và mở ra cơ hội lớn cho doanh 

nghiệp Việt Nam nói chung, Thành 

phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp 

cận, gặp gỡ và trao đổi với doanh 

nghiệp Nga cũng như doanh nghiệp 

Việt Nam đang làm ăn tại Nga một 

cách chủ động và hiệu quả hơn. 

Trong khuôn khổ Chương trình 

sẽ tập trung xúc tiến lĩnh vực 

thương mại và du lịch để thúc đẩy 

hơn nữa hoạt động thương mại và 

lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và 

Nga. 

Thời gian qua, tuy là đối tác 

thương mại truyền thống nhưng kim 

ngạch song phương giữa Việt Nam 

và Nga vẫn còn khiêm tốn. Năm 

2014, kim ngạch thương mại hai 

chiều Việt Nam và Nga đạt 2,6 tỷ 

USD và kết quả này chưa tương 

xứng với tiềm năng của hai nước 

cũng như năng lực của doanh 

nghiệp hai bên. 

Do vậy, việc FTA Việt Nam và 

Liên minh kinh tế Á-Âu được ký 

kết không chỉ mở ra cơ hội cho 

doanh nghiệp Việt Nam khai thác 

thị trường Nga mà cả thị trường 

Liên minh kinh tế Á-Âu. 

Theo những cam kết này của 

FTA, sẽ có trên 90% hàng hóa Việt 

Nam được miễn hoặc giảm thuế 

xuất khẩu vào Nga nên doanh 

nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều điều 

kiện thuận lợi hơn để thâm nhập thị 

trường và mở rộng đầu tư, kinh 

doanh tại Nga nói riêng, khu vực 

Liên minh kinh tế Á-Âu nói chung. 

Chương trình xúc tiến thương 

mại của đoàn doanh nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh đi khảo sát thị 

trường Nga sẽ diễn ra từ tháng 9 

đến tháng 12/2015 với chuỗi hoạt 

động như ... (Xem tiếp trang 5) 

TP. HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI VÀO THỊ TRƢỜNG NGA 

Vừa qua, Đoàn chuyên gia 

Liên bang Nga đã có mặt tại 

Quảng Nam để công bố một số 

giải pháp công nghệ cao giúp bảo 

tồn, phục chế quần thể tháp 

Chăm tại Mỹ Sơn. 

Những giải pháp công nghệ cao 

này là kết quả nghiên cứu ban đầu 

từ các trường Đại học và Viện 

nghiên cứu ở thủ đô Moscow và 

Thành phố Saint Petersburg, Liên 

bang Nga. 

Mẫu gạch của tháp Chăm được 

đánh số 10, sau khi qua xử lý bằng 

phương pháp hóa học đã không còn 

bị thấm nước như ở mẫu số 3. Từ 

năm ngoái, các mẫu gạch tháp 

Chăm được chuyển tới các phòng 

thí nghiệm khác nhau ở Moscow và 

Saint Petersburg để nghiên cứu các 

giải pháp công nghệ cao giúp bảo 

tồn loại gạch này. Đây là kết quả 

sau 8 tháng nghiên cứu của đoàn 

chuyên gia Nga. 

Tiến sỹ Alexey Pakhnevich, 

Viện cổ sinh học - Viện Hàn lâm 

khoa học LB Nga cho biết: “Chúng 

tôi sử dụng tia Rơn-ghen bằng các 

phương pháp khác nhau để nghiên 

cứu cấu trúc, thành phần của gạch 

Mỹ Sơn, phân tích các loại khoáng 

chất và tỉ lệ của chúng trong thành 

phần gạch. Từ những kết quả này 

chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp 

công nghệ để phục hồi và bảo tồn 

quần thể tháp Chăm”. 

Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ, hiện 

là Trưởng khoa Plasma, Đại học 

Năng lượng Quốc gia Moscow cùng 

các cộng sự người Nga sau gần 1 

năm nghiên cứu đã mang tới Mỹ 

Sơn những mẫu gạch đã qua xử lý 

bằng công nghệ cao. Những mẫu 

gạch này sẽ được gắn lên đỉnh tháp 

E1 trong 1 năm để kiểm tra chất 

lượng. 

Ông cho biết: “Chúng tôi đã thử 

nghiệm một số công nghệ để bảo 

tồn bề mặt cho gạch Mỹ Sơn, gồm 

phương pháp hóa và phương pháp 

tôi nhiệt. Và hôm nay chúng tôi có 

mặt ở đây đem các mẫu mà chúng 

tôi thử nghiệm sang để tiếp tục thử 

nghiệm tại hiện trường của Mỹ 

Sơn". 

Trong thời gian tới, các chuyên 

gia đến từ Nga cũng đã tiếp cận các 

kết quả nghiên cứu trước đây về 

tháp Chăm từ các chuyên gia Việt 

Nam, Nhật Bản và Italy. Giáo sư 

Nguyễn Quốc Sỹ cùng các cộng sự 

người Nga sẽ quay lại Mỹ Sơn để 

tiếp tục thử nghiệm những kết quả 

nghiên cứu từ các giải pháp công 

nghệ tiếp theo. 

ĐOÀN CHUYÊN GIA LB NGA BẢO TỒN THÁP CHĂM - MỸ SƠN 
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HÀ NỘI – MÁTXCƠVA - TỔ HỢP ĐA CHỨC NĂNG TỐT NHẤT CỦA NĂM 

Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – 

Mátxcơva vừa được vinh danh là 

“Dự án phát triển bất động sản 

tốt nhất Mátxcơva” tại Lễ trao 

giải Giải thưởng Bất động sản 

thành phố Mátxcơva mới diễn ra 

tại Sân vận động Luznhiky. Đây 

là lần đầu tiên Hà Nội – Mát-

xcơva đạt giải thưởng danh giá 

này. 

Giải thưởng “Dự án phát triển 

bất động sản tốt nhất” là một trong 

những hạng mục cạnh tranh nhất 

của hệ thống giải thưởng Bất động 

sản thành phố Mátxcơva năm 2014, 

được bình chọn và đánh giá bởi hội 

đồng giám khảo là giám đốc, nhà 

quản lý và chuyên gia bất động sản 

uy tín đồng thời qua hệ thống bình 

chọn khách quan của người dân của 

Thủ đô. 

Để được vinh danh “Dự án phát 

triển bất động sản tốt nhất Mát-

xcơva”, doanh nghiệp phải đáp ứng 

được những điều kiện khắt khe và 

nghiêm ngặt như đứng đầu các tiêu 

chí về vị trí dự án, chất lượng căn 

hộ, hệ thống tiện ích, tiến độ hoàn 

thành dự án, tốc độ bán hàng…và 

đặc biệt là việc áp dụng công nghệ 

xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu 

thân thiện môi trường, tiết kiệm 

điện năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và bảo đảm an ninh hiện đại. 

Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – 

Mátxcơva đã vượt qua 70 ứng cử 

viên xuất sắc nhất Mátxcơva để trở 

thành “Dự án phát triển bất động 

sản tốt nhất Mátxcơva” năm 2014. 

Phần thưởng cao quý này đã được 

Thị trưởng thành phố Mátxcơva 

Sergey Sobianin trao cho Tổng 

giám đốc INCENTRA Lê Trường 

Sơn tại Lễ trao giải ngày 

08/08/2015 nhân kỷ niệm ngày 

truyền thống ngành xây dựng. 

“Dự án phát triển bất động sản 

tốt nhất Mátxcơva” là giải thưởng 

bất động sản có uy tín hàng đầu tại 

Thủ đô , được sự ủng hộ rộng rãi 

của các đơn vị truyền thông lớn như 

TV center, Moscow 24, RBC… Do 

đó, Tổ hợp Hà Nội-Mátxcơva được 

vinh danh ở hạng mục quan trọng 

nhất trong hệ thống giải thưởng này 

đã khẳng định vị thế tiên phong về 

tốc độ xây dựng dự án, chất lượng 

dịch vụ và sự ủng hộ của khách 

hàng với dự án của công ty INCEN-

TRA. 

Hiện đã có khoảng 10 cửa 

hàng Cherry như thế của công ty 

gia đình ông Trần Quốc Triệu 

hiện diện tại thành phố Krasno-

dar. 

Tại Liên bang Nga, người dân 

bản địa đã quen thuộc với những 

chuỗi cửa hàng phân phối nổi tiếng 

của châu Âu như Auchan (Pháp), 

Metro Cash & Carry (Đức), hay 

chuỗi cửa hàng khổng lồ Magnit 

của Nga. 

Len lỏi trong những đại cửa 

hàng và chuỗi bán lẻ hoành tráng 

đó, chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu 

tiên của người Việt tại Liên bang 

Nga với thương hiệu gợi nhớ sự 

ngọt ngào của món quả ngon nổi 

tiếng "Cherry" đã thu hút nhiều 

khách hàng. 

Hàng hóa bên trong các cửa 

hàng này rất phong phú, từ rau củ 

quả, thực phẩm tươi sống, bánh mì, 

chả, giò, sữa, cho tới hàng gia dụng, 

hàng thiết yếu trong gia đình. Trong 

số các mặt hàng này, khách hàng 

còn có thể thấy cà phê hòa tan G7 

xuất xứ từ Việt Nam.  

Các cửa hàng đều sạch sẽ, tiện 

nghi, với thái độ phục vụ văn minh 

và lịch sự như hầu hết các cửa hàng 

bán thực phẩm hiện đại khác ở Nga. 

Khá nhiều khách đã ghé thăm các 

cửa hàng này, trong đó có cả những 

người Việt sống ở gần đó.  

Hiện đã có khoảng 10 cửa hàng 

Cherry như thế của công ty gia đình 

ông Trần Quốc Triệu hiện diện tại 

thành phố Krasnodar. 

Trao đổi với chúng tôi, chị 

Nguyễn Thị Minh Hương, trưởng 

một cửa hàng Cherry cho biết: "Cửa 

hàng khai trương ngày 25/6/2015, 

hình thức cửa hàng này rất tiện lợi 

như siêu thị mini phục vụ cho rất 

nhiều nhà máy và các cửa hàng 

xung quanh. Cửa hàng tuy mới mở 

được một tháng nhưng lượng khách 

đã bắt đầu dần quen và mỗi ngày 

một đông thêm, doanh số mỗi ngày 

một tăng lên". 

Tới thăm một cửa hàng khác quy 

mô hơn tọa lạc tại một khu dân cư 

lớn, bà Olga Zalizna người quản lý 

chuỗi cửa hàng thực phẩm Cherry 

cho biết: "Chuỗi cửa hàng thực 

phẩm của chúng tôi mới hình thành. 

Cửa hàng đầu tiên khai trương vào 

tháng Một, mỗi tháng chúng tôi mở 

thêm 1 cửa hàng. Cửa hàng của 

chúng tôi hướng tới khách hàng thu 

nhập trung bình. Giá bán của chúng 

tôi khá hấp dẫn. Hệ thống cửa hàng 

này còn mới mẻ song rất triển 

vọng". 

Đề cập tới giá bán, bà Olga cho 

biết: "Giá bán của chúng tôi rất tốt, 

cạnh tranh. Tại Nga có hệ thống cửa 

hàng Magnit, tuy vậy chúng tôi có 

thể cạnh tranh với họ vì giá bán của 

chúng tôi hấp dẫn". 

CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA NGƢỜI VIỆT TẠI NGA 
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Ngày 08/08/2015 vừa qua, đội 

VietGolfMos đã cùng 11 golf thủ 

đã tham gia giải golf vô địch lần 

đầu tiên của tỉnh Tver.  

Giải golf đã diễn ra tại sân golf 

18 hố, tiêu chuẩn quốc tế Zavidivo, 

PGA National, có lẽ đây là sự kiện 

rất quan trọng cho tỉnh Tver khi tổ 

chức được giải golf hoành tráng lần 

đầu tiên này, đặc biệt là có sự tham 

gia của đoàn golf VietGolfMos, đại 

diện cho cộng đồng người Việt, 

sống và làm ăn tại Nga. Như ông 

Alexandr Boricovich Yarunin – chủ 

tịch hội golf của tỉnh Tver, chủ tịch 

sân golf Zavidivo, PGA National, 

nói là: chúng tôi rất tự hào và vinh 

dự khi có sự tham gia của các gôn 

thủ Việt Nam, những gôn thủ luôn 

luôn có mặt trong các giải golf của 

các CLB golf ở Nga tổ chức, họ là 

những người chăm chỉ, tích cực, vui 

vẻ, hòa đồng, và chính vì vậy họ rất 

được sự yêu mến, quý trọng của các 

gôn thủ từ Nga cho đến gôn thủ 

người nước ngoài làm việc và sinh 

sống ở Nga.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – chủ 

tịch VietGolfMos, nói đùa rằng là: 

thực sự chúng tôi (VietGolfMos) rất 

ngại vì khi chúng tôi đi đâu, chúng 

tôi đều đi theo đoàn, tập thể và 

chúng tôi đều đem chiến thắng trở 

về. Ông Alexandr Yarunin đã khẳng 

định lại những câu nói trên của ông 

Nguyễn Mạnh Hùng rằng, mặc dù 

xa xôi tận Tver, thế nhưng danh 

tiếng của các gôn thủ Việt Nam đã 

làm cho các gôn thủ khác phải kính 

nể. Vâng, đúng như vậy, giải golf 

vô địch tỉnh Tver đội VGM đã dành 

được những giải thưởng vinh quang 

nhất: 

 1 – Chị Vũ Thị Bạch Tuyết – 

giải nhất bảng A nữ HCP từ 0-15; 

 2 – Chị Lê Mai Phương – giải 

nhì bảng B nữ HCP từ 16-36; 

 3 – Anh Lê Như Ngọc – nhất 

bảng A cho nam giới và theo danh 

sách bảng xếp hạng thì có anh 

Hoàng Phúc Quảng, anh Phạm 

Ngọc Dũng – là đứng với vị trí thứ 

4 và thứ 5. 

Cũng trong ngày này tại sân golf 

Skolkovo cũng diễn ra giải golf 

Monthly Stroke Play và cháu 

Nguyễn Lệ Xuân cũng dành được 

vị trí thứ 3 của Lady. 

VietGolfMos xin gửi đến các 

golf thủ chiến thắng những lời chúc 

mừng nồng nhiệt nhất, mong rằng 

các anh các chị luôn luôn giữ gìn 

phong độ, đem lại sự vinh quang 

cho bản thân và cho VietGolfMos 

trong làng golf ở Liên Bang Nga. 

VIETGOLFMOS VÀ CHIẾN THẮNG VINH QUANG TẠI TỈNH TVER 

TP. HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI ...Tiếp theo trang 3 

...Hội chợ hàng Việt Nam chất 

lượng cao tại Moskva; Hội nghị 

doanh nhân Việt Nam toàn thế giới; 

Hội thảo xúc tiến thương mại "Cơ 

hội mới đối với hàng xuất khẩu Việt 

Nam trên thị trường Nga và khu 

vực Liên minh kinh tế Á-Âu"; Kết 

nối doanh nghiệp ngành da giày-dệt 

may, nông sản-thực phẩm chế biến-

thủy sản, đồ gỗ-nội thất. 

Bên cạnh đó, đoàn doanh nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển 

khai khảo sát một số trung tâm 

thương mại, chợ đầu mối tiêu dùng 

tại Nga. 

Ông Nguyễn Cảnh Sơn, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Đầu tư trung tâm Thương mại Hà 

Nội-Moskva (INCENTRA) cho 

biết, hướng đến mục tiêu giúp 

doanh nghiệp Việt Nam trụ được ở 

thị trường Nga và tạo lập được hệ 

thống "chân rết" tại đây, đơn vị này 

đã thực hiện nhiều chính sách ưu 

đãi cho doanh nghiệp tham gia Hội 

chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 

tại Moskva trong khuôn khổ 

Chương trình xúc tiến lần này. 

Cụ thể, INCENTRA sẽ miễn tiền 

100% thuê gian hàng, quảng cáo 

miễn phí ở Nga; Vietnam Airlines 

hỗ trợ 50% tiền vé, hiện Ban tổ 

chức đang thương thảo với Vietnam 

Airlines cho việc hỗ trợ 50% chi 

phí vận chuyển hàng hóa cho doanh 

nghiệp tham dự. 

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt 

Nam tại Liên bang Nga, hàng hóa 

Việt Nam tham gia Hội chợ hàng 

Việt Nam chất lượng cao tại 

Moskva lần này sẽ tìm kiếm được 

đối tác tại Nga, bởi Đại sứ quán đã 

có những hỗ trợ thiết thực, đồng 

thời làm việc và mời nhiều doanh 

nghiệp Nga đến tham quan hội chợ. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng 

phải tự trang bị năng lực cho mình, 

bởi chất lượng sản phẩm sẽ tạo ra 

thương hiệu sản phẩm bởi dù người 

tiêu dùng Nga rất yêu quý hàng 

Việt nhưng doanh nghiệp cần 

chứng minh về chất lượng sản 

phẩm, năng lực cạnh tranh tốt để 

thuyết phục người dân Nga. Đặc 

biệt, doanh nghiệp phải có chiến 

lược đầu tư cho danh mục hàng 

hóa, chất lượng sản phẩm, quảng bá 

hình ảnh thương hiệu... 

Thông qua Chương trình xúc 

tiến thương mại lần này, doanh 

nghiệp Việt Nam còn có thể tìm 

kiếm cơ hội thiết lập cơ sở sản xuất 

tại Nga. 

Một Khu công nghiệp nhẹ dành 

cho doanh nghiệp Việt Nam đầu 

tiên ở Nga đã từng bước được xây 

dựng và hình thành trong thời gian 

tới. Vì vậy, những ngành hàng Việt 

Nam có thế mạnh như đồ gỗ, may 

mặc, thủy sản... đang rất có tiềm 

năng phát triển và mở rộng thị 

trường tại Nga, ông Nguyễn Thanh 

Sơn chia sẻ./.  
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Tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô 

St Petersburg, một nhóm trẻ em 5 

- 17 tuổi chuẩn bị sẵn sàng nhập 

ngũ, để học cách chiến đấu và 

thao tác với vũ khí. 

Câu lạc bộ (CLB) này có tên St 

Spyridon Chính thống giáo Vinh 

quang, một CLB yêu nước với mục 

tiêu "đưa trẻ em tới nhà thờ" thông 

qua thể thao và hoạt động huấn 

luyện kiểu quân đội, huấn luyện 

viên Michael Lysovskiy cho biết. 

Trên khắp nước Nga, có hàng 

nghìn CLB như vậy. Chúng tạo 

thành một phần của sáng kiến toàn 

quốc về "giáo dục tình yêu quân đội 

cho dân chúng", do chính phủ hỗ 

trợ tài chính. 

Dự án giáo dục quốc phòng 

Trước sự ủng hộ ngày một mạnh 

mẽ dành cho các lực lượng vũ trang 

do cuộc xung đột tại miền đông 

Ukraine cũng như tại Crimea, chính 

phủ Nga đang xem xét một chương 

trình mới do Bộ Giáo dục đề xuất 

nhằm tăng đáng kể ngân sách dành 

cho giáo dục quốc phòng và ý thức 

chiến đấu dành cho trẻ em và thanh 

niên. 

Đây là một dự án đầy tham 

vọng, với mục tiêu khuyến khích 

những công dân trẻ cảm thấy có 

trách nhiệm với đất nước, chuẩn bị 

cho họ "bảo vệ tổ quốc", khơi dậy 

sự quan tâm tới quá khứ và khiến 

người Nga tự hào về những anh 

hùng lịch sử, một văn bản của Bộ 

Giáo dục công bố hồi tháng 4 viết. 

Bộ Giáo dục Nga kỳ vọng 

chương trình sẽ giúp tăng 10% "số 

thanh niên trẻ được gọi vào các lực 

lượng vũ trang Liên bang Nga", và 

đến năm 2020 tăng thêm 8% "số 

người Nga cảm thấy tự hào về đất 

nước". 

Với khẳng định chương trình 

mới phải tiếp cận trẻ em ngay khi 

chào đời, bộ này đề xuất trẻ từ 1 - 6 

tuổi cần được "giúp đỡ để hình 

thành nhận thức đúng đắn về tổ 

quốc cũng như hình thành một hệ 

thống cơ bản các giá trị tinh thần 

gồm tình yêu, lòng nhân ái, yêu lao 

động, tình bạn và sự chân thật". 

Nếu được phê chuẩn, Bộ giáo 

dục, Cơ quan các vấn đề thanh niên 

liên bang Nga, Bộ văn hóa, Bộ quốc 

phòng, Bộ tư pháp, Cơ quan an ninh 

và một số bộ ngành khác sẽ cùng 

tham gia triển khai dự án. 

Với những tên gọi như Citadel, 

Thunder, Almaz và Grad, hầu hết 

các CLB trên khắp nước Nga đều 

nhận cả học viên nam và nữ, từ 18 

tuổi trở xuống. Họ được dạy các bài 

học quân sự và đưa đi cắm trại. Một 

số CLB có những khóa học đặc biệt 

sử dụng cả những thiết bị quân sự 

hạng nặng phiên bản huấn luyện. 

Tuy nhiên, các nhà tổ chức 

khẳng định họ không chỉ đơn giản 

chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng khi có 

chiến tranh. Theo ông Sergey 

Evgeniev, quản lý CLB Citadel tại 

Moscow, chiến binh thật sự không 

chỉ là người biết cách chiến đấu và 

ngắm bắn, mà phải "sẵn sàng hy 

sinh bản thân để bảo vệ lý tưởng, tổ 

quốc và những người thân yêu". 

Một học viên đã tốt nghiệp cho 

biết, chính nhờ có những người như 

vậy mà "cuộc sống tiếp diễn và 

nước Nga thiêng liêng đứng vững 

và trường tồn". 

Ông Vadim Masterskikh, phụ 

trách khu vực Moscow của Phong 

trào lịch sử quân sự toàn Nga, cho 

rằng việc nhiều nhóm tổ chức 

những buổi tái hiện lịch sử đã giúp 

mọi người "nhận ra rằng họ không 

thể lãng phí cả cuộc đời cho những 

trò chơi điện tử như Kinder Eggs 

hay Pokemon". 

Những khóa huấn luyện gian 

khổ 

Một số CLB có những khóa 

huấn luyện "ratoborchestvo", một 

dạng kỹ năng chiến đấu được cho là 

có nguồn gốc từ người Xla-vơ cổ 

đại. Các chiến binh sẽ phải đối mặt 

nhau trong tình trạng bị bịt mắt. Họ 

học cách né đạn và dao, vượt qua 

những địa hình khó khăn và ẩn nấp 

khi bị tấn công. 

Chương trình huấn luyện khá 

gian khổ. Trong một bài tập tấn 

công bằng dao theo nhóm, người 

tham gia sẽ lặng lẽ đi vòng quanh 

phòng đến khi va vào nhau và đâm 

về phía họ đoán có địch thủ. Những 

cảnh như vậy có trong nhiều đoạn 

clip được đăng tải trên mạng 

internet. 

Diễn biến tại miền đông Ukraine 

luôn nhận được sự chú ý đặc biệt 

trong những bài huấn luyện, và cựu 

Bộ trưởng quốc phòng Igor 

Strelkov của nước cộng hòa nhân 

dân Donetsk tự xưng là thần tượng 

của nhiều thanh niên trẻ khắp nước 

Nga. 

Theo Bộ quốc phòng Nga, 

những sáng kiến như trên không có 

gì mới. Nhờ sự hỗ trợ của Hội hợp 

tác tự nguyện với Lục quân, Không 

quân và Hải quân, hay còn gọi là 

Dosaaf theo tiếng Nga, các cơ quan 

quốc phòng đã làm chủ nghệ thuật 

"giáo dục lòng yêu nước". 

Do cựu thứ trưởng thứ nhất bộ 

quốc phòng Aleksandr Kolmakov 

đứng đầu, Dosaaf hiện diện tại hầu 

khắp các vùng của Nga, với gần 

10.000 chi nhánh tại các địa 

phương. 

Chỉ riêng trong năm qua, Dosaaf 

đã tổ chức 6.500 sự kiện quân sự 

yêu nước và 8.000 sự kiện thể thao. 

Hơn 200.000 thanh niên đã tham dự 

kỳ kiểm tra "Sẵn sàng Lao động và 

Bảo vệ Tổ quốc". 

Sau khi được huấn luyện, các 

học viên đủ 18 tuổi có thể đăng ký 

nhập ngũ tại các văn phòng tuyển 

quân, và tiếp tục tham gia các bài 

kiểm tra để trở thành chuyên viên 

trong quân đội. 

Ngân sách của Dosaaf chưa từng 

được công khai, nhưng theo tiết lộ 

hồi tháng 12 năm ngoái của ông 

Sergei Mayev, một cựu lãnh đạo 

Dosaaf, trong 5 năm qua, ngân sách 

họ được cấp tăng thêm 5 tỷ rúp (87 

triệu USD), đạt tổng cộng 14,7 tỷ 

rúp (255,8 triệu USD). 

Năm nay, có thêm 12 chương 

trình yêu nước quy mô lớn sẽ được 

tài trợ từ ngân sách liên bang, với 

tổng chi phí 168 triệu rúp (3 triệu 

USD).  

TRẺ EM NGA ĐƢỢC HUẤN LUYỆN BẢO VỆ ĐẤT NƢỚC NHƢ THẾ NÀO 
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TIN LIÊN BANG NGA 

THỊ TRƢỞNG MOSKVA ĐỀ 

NGHỊ THẮT CHẶT KIỂM 

SOÁT LAO ĐỘNG NHẬP CƢ 

BẤT HỢP PHÁP 

Thị trƣởng Moskva Sergei 

Sobyanin đề nghị các cơ quan 

thực thi pháp luật và Cơ quan 

quản lý  Liên bang (FMS) thắt 

chặt kiểm soát ngƣời nhập cƣ bất 

hợp pháp tại Moskva. 

Luật nhập cư mới của Nga có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng một năm 

2015 quy định công dân các nước 

theo chế độ miễn thị thực với Nga 

cần có Thẻ môn bài lao động Patent 

để được quyền làm việc tại Nga. 

Thị trưởng Moskva cho rằng đã 

đến lúc phải thắt chặt kiểm soát đối 

với người nhập cư bất hợp pháp và  

đề nghị lực lượng cảnh sát, quản lý 

di trú (FMS) làm việc tích cực hơn 

nữa trong công tác phòng chống 

người nhập cư bất hợp pháp ở thủ 

đô Moskva- ông Sobyanin nhấn 

mạnh điều này trong một cuộc họp 

của chính quyền thành phố vào hôm 

thứ Ba 11/8/2015. 

 

HẠM ĐỘI BIỂN ĐEN 

TƢỞNG NIỆM 15 NĂM THẢM 

HỌA TÀU NGẦM KURSK 

Vào lúc 11h30 ngày 12/8/2015, 

Hạm đội Biển Đen sẽ dành một 

phút im lặng để tƣởng nhớ 118 sĩ 

quan và thủy thủ đã hi sinh trên 

tàu ngầm nguyên tử Kursk bị nạn 

ở biển Baren 15 năm trƣớc. 

Hãng Interfax ngày 10/8 dẫn lời 

Phát ngôn viên của Hạm đội Biển 

Đen, Đại úy Vyacheslav 

Trukhachev cho biết, toàn bộ lực 

lượng của Hạm đội Biển Đen sẽ 

dành một phút im lặng để tưởng 

nhớ các sĩ quan và thủy thủ tàu 

ngầm Kursk hi sinh khi làm nhiệm 

vụ. 

Theo Đại úy Vyacheslav 

Trukhachev, lễ cầu nguyện sẽ diễn 

ra tại một nhà thờ ở Sevastopol, 

thành phố nằm trên bán đảo 

Crimea, nơi đặt tổng hành dinh của 

Hạm đội Biển Đen. 

Sau đó, lãnh đạo Hạm đội Biển 

Đen sẽ đến đặt vòng hoa tại một 

nghĩa trang cũng tại Sevastopol, nơi 

chôn cất 7 trong số 118 thủy thủ 

đoàn tàu ngầm Kursk hi sinh 15 

năm trước trên biển Baren. 

 

NGÔI SAO FACEBOOK 

TRỞ THÀNH NỮ PHÁT NGÔN 

VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA BỘ 

NGOẠI GIAO NGA 

Bà Maria Zakharova, cựu phó 

giám đốc của Cục thông tin và 

báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga 

và đƣợc mệnh danh là "ngôi sao 

mạng xã hội Facebook", đã đƣợc 

bổ nhiệm làm phát ngôn viên mới 

của Bộ Ngoại giao và đây là lần 

đầu tiên trong lịch sử một "bóng 

hồng" nắm giữ vị trí này. 

Bộ Ngoại giao Nga dường như 

ủng hộ việc sử dụng ngôn ngữ 

không nghi thức, năng động và dí 

dỏm của Cục thông tin và báo chí, 

trái ngược với các thông cáo báo chí 

khô cứng và nghi thức. 

Gần đây, Bộ Ngoại giao Nga đã 

thu hút sự chú ý của cộng đồng 

quốc tế, công chỉ vì các thông cáo 

báo chí chính thức về các vấn đề 

nóng, mà còn bởi các thông điệp 

thú vị, khéo léo, không nghi thức 

trên mạng xã hội. 

Tác giả của hầu hết các thông 

điệp này là Maria Zakharova, cựu 

Phó giám đốc Cục thông tin và báo 

chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Bà 

Zakharova vừa được bổ nhiệm làm 

phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao 

và giám đốc Cục thông tin và báo 

chí. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 

Bộ Ngoại giao vị trí này do một phụ 

nữ nắm giữ. 

 

AN NINH NGA TIÊU DIỆT 1 

THỦ LĨNH PHIẾN QUÂN HỒI 

GIÁO Ở DAGESTAN 

Theo AFP, ngày 11/8, Cơ quan 

An ninh Liên bang Nga và những 

ngƣời Hồi giáo cho biết thủ lĩnh 

của nhóm Tiểu vƣơng quốc Arab 

Caucasus ở vùng Dagestan nhiều 

bất ổn đã bị tiêu diệt trong một 

cuộc đột kích ở vùng núi, trong 

đó có các cuộc oanh kích nhằm 

vào nhóm này. 

Bộ Nội vụ Cộng hòa Dagestan 

thuộc Nga cho biết có 4 đối tượng 

đã bị tiêu diệt trong chiến dịch do 

các lực lượng đặc nhiệm và quân 

đội Nga tiến hành. 

Trong một thông báo gửi tới các 

cơ quan thông tấn Nga, Ủy ban 

Chống khủng bố Quốc gia Nga 

(NAK) cho biết Magomed 

Suleimanov - thủ lĩnh của nhóm 

Tiểu vương quốc Arập Caucasus, 

39 tuổi - là một trong số 4 người 

trên. 
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DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG 

Để thiết thực hỗ trợ lực lƣợng 

thực thi pháp luật trên biển của 

Việt Nam và giúp đỡ bà con ngƣ 

dân có thêm điều kiện ngày đêm 

bám biển, bảo vệ chủ quyền biển 

đảo của Việt Nam, hƣởng ứng lời 

kêu gọi của Đại sứ quán Việt 

Nam tại LB Nga, nhiều hội đoàn, 

tổ chức và cá nhân trong cộng 

đồng đã cùng nhau quyên góp 

ủng hộ biển đảo quê hƣơng. Tính 

đến nay, tổng số tiền đã quyên 

góp trong giai đoạn đầu là 

367.900 rúp (theo danh sách đính 

kèm). 

Hoạt động quyên góp vì biển 

đảo quê hương vẫn sẽ tiếp tục kéo 

dài đến hết ngày 5/9/2015. Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga kêu gọi 

bà con cộng đồng tiếp tục đóng góp 

ủng hộ biển đảo, nhằm động viên 

tinh thần các cán bộ chiến sĩ cảnh 

sát biển, lực lượng kiểm ngư và bà 

con ngư dân bám biển, bảo vệ chủ 

quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Mọi sự đóng góp xin gửi về Ban 

công tác cộng đồng Đại sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga 

Địa chỉ: Nhà số 13 phố Bolshaya 

Pirogovskaya, thủ đô Moskva 

Số điện thoại liên hệ: +8 (966) 

040 9996  

E-mail: leanhduy@yahoo.com  

 

Danh sách cá nhân, tổ chức 

quyên góp ủng hộ quỹ “Biển đảo 

quê hương” 

 1.  Hiệp hội Doanh nghiệp VN tại 

LB Nga  - 195.000rub  06/07    

 2. Hội người Việt Nam tại LB 

Nga - 100.000rub 

  3.  Hội Dệt may - 30.000rub 

  4. Chi hội Phụ nữ TTTM 

Mátxcơva - 20.000rub  

 5. Hội Đông y - 10.000rub   

 6. Tập thể LHS MADI - 8.500rub  

 7. Chị T.  - 3.000rub 

 8. Hội Sinh viên - 1.400rub 

   

 Tổng cộng: 367.900 rub      

Trƣớc những thiệt hại, mất mát 

do thiên tai, mƣa lũ lớn vừa qua 

các tỉnh miền Bắc nƣớc ta; 

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng 

ủy và Đại sứ quán về việc ủng hộ, 

chia sẻ giúp đỡ đồng bào vùng lũ 

kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn 

định cuộc sống. Với tinh thần tương 

thân tương ái, lá lành đùm lá rách, 

các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên thanh niên; các hiệp hội, 

chi Hội người Việt tại các địa 

phương, Hội đồng hương, các tổ 

chức xã hội và bà con cộng đồng đã 

rất khẩn trương triển khai thực hiện, 

bước đầu đã có những tổ chức, cá 

nhân đóng góp:   

1. Cộng đồng NV TP Upha - 

30.000r 

2. Cộng đồng NV TP Volgagrad - 

20.000r 

3. Gia đình anh chị Dũng -  Vân 

Anh—30.000r 

4. Ông Lê Minh Dần - 2.000r 

5. Chi bộ volgagrad - 10.000r  

6. Chi bộ Lion - 12.000r 

Thời gian ủng hộ vẫn được tiếp 

tục. 

 

Mọi sự ủng hộ của tổ chức đảng, 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh 

niên; các hiệp hội, chi Hội người 

Việt tại các địa phương, Hội đồng 

hương, các tổ chức xã hội và cộng 

đồng xin chuyển về địa chỉ như sau: 

- Đối với tổ chức đảng, tổ chức 

Đoàn Thanh niên… chuyển trực 

tiếp về Văn phòng Đảng ủy (đ/c 

Nguyễn Văn Huyên, cán bộ VPĐU, 

Điện thoại DĐ: +79680579907; 

Điện thoại CQ:(499) 250 39 64); 

Mail: vanhuyen556@gmail.com; 

125047 Москва, 1-ая Тверская-

Ямская улица, Дом 30) 

 

- Đối với các hiệp hội, chi Hội 

người Việt tại các địa phương, Hội 

đồng hương, các tổ chức xã hội và 

bà con cộng đồng … chuyển trực 

tiếp về Ban công tác cộng đồng (đc 

Lê Anh Duy, Thường trực Ban 

công tác cộng đồng,  điện thoại:  

+79660409996; Mail: 

leanhduy17@yahoo.com, địa chỉ: 

Большая Пироговская, дом 13) 


