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Sáng 14/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập 

Đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào 

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” 

Xuân Ất Mùi 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế 

đã tới dự. 

Tiếp tục chương trình chuyến công tác tại một số 

tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, sáng ngày 14/4, Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác 

của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 

Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và 

công tác phòng, chống hạn của địa phương. 

Chiều 14/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 

năm 2020 đã họp Phiên thứ nhất. Dự và chủ trì phiên 

họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng -Trưởng 

Ban Chỉ đạo, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo, cùng lãnh 

đạo một số bộ, ngành Trung ương. 

Chiều 14/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê 

Đình Thọ đã làm việc với Trường Đại học GTVT 

Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan nghe 

báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học GTVT 

Thành phố Hồ Chí Minh tại Đồng Nai. 

 Chiều 13/04, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại 

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Philíppin lần thứ 

nhất. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí 

Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. 

 Ngày 14/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức 

Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 

2015, phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ 

quốc giai đoạn 2015 - 2020 với chủ đề “Phát huy 

truyền thống Anh hùng, Chủ động - Kỷ cương - Trách 

nhiệm - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả, vì Thủ đô bình 

yên, vì nhân dân phục vụ”.  

Ngày 14/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung 

ương do đ/c Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ 

đạo làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thẩm định hồ sơ 

Nông thôn mới tại tỉnh Quảng Ninh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 

Tp Hồ Chí Minh: Chiều 14/4, Phó Chủ tịch 

UBND TPHCM Lê Mạnh Hà đã chủ trì Hội nghị Cam 

kết hoàn thành công tác thoái vốn của 14 doanh nghiệp 

nhà nước trên địa bàn TP. 

Tỉnh Hà Nam: Ngày 14/4, Đảng bộ Bưu điện tỉnh 

Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 

2020. Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

tỉnh chỉ đạo tổ chức bầu thí điểm Ban Thường vụ, Bí 

thư, Phó Bí thư tại Đại hội. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 14/4, tại kỳ họp thứ 13 

(kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII 

nhiệm kỳ 2011-2016, với 98,2% số phiếu tán thành, 

ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

Nam Định đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nam Định nhiệm kỳ 2011 -2016. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều ngày 14/4, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì buổi tiếp và làm việc 

với đoàn công tác Bộ Ngoại giao để bàn về việc phối 

hợp tổ chức hội nghị “Gặp gỡ địa phương - ngoại giao 

đoàn” năm 2015 vùng Bắc Trung bộ. Tham dự buổi 

làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Tp Hà Nội: Chiều 14/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ 

chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình 09-

CTr/TU, ngày 04/11/2011, về “Đẩy mạnh đấu tranh 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2011-2015”. Đồng chí Phạm Quang 

Nghị, Bí thư Thành ủy, chủ trì Hội nghị. 

Tp Đà Nẵng: Chiều ngày 13/4, Chủ tịch UBND 

thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp nghe Sở 

Tư pháp báo cáo lãnh đạo UBND thành phố về tình 

hình phối hợp triển khai việc tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố theo cơ 

chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng ngày 14/4, Bí thư Tỉnh ủy – 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì buổi làm việc 

với ông Kyoshiro Ichikawa – Giám đốc Công ty 

TNHH I.B.C Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thúc đẩy 

các hoạt động xúc tiến, hợp tác đầu tư. Tại buổi làm 

việc, đ/c Võ Kim Cự gửi lời cảm ơn đến ông Kyoshiro 

Ichikawa trong quá trình tạo lập và duy trì mối quan hệ 

xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ giữa 2 bên.  



 

 
 

Bảo vệ Cương lĩnh, đường lối 

của Đảng thì cùng với việc tổng 

kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, 

đấu tranh với những luận điệu sai 

trái, trước tiên phải là thực hiện 

đúng Cương lĩnh, đường lối của 

Đảng, phải kiên quyết chống các 

nguy cơ “sai lầm về đường lối, 

bệnh quan liêu và sự thoái hóa, 

biến chất của cán bộ, đảng viên” 

như Cương lĩnh đã ghi.  

Chúng ta đều hiểu bảo vệ Cương 

lĩnh, đường lối của Đảng là nội 

dung quan trọng hàng đầu trong 

nhiệm vụ bảo vệ Đảng. 

 Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực 

hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 

nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), 

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 

2011) được thông qua tại Đại hội 

XI của Đảng đã có những nội dung 

phát triển mới trên một số lĩnh vực 

so với Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ đi lên 

chủ nghĩa xã hội được thông qua tại 

Đại hội VII. Trong đó có những nội 

dung quan trọng, về những bài học 

kinh nghiệm của cách mạng và của 

Đảng, về phương thức lãnh đạo của 

Đảng, về nội dung chủ nghĩa xã hội 

mà chúng ta xây dựng... 

Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta 

xây dựng trong Cương lĩnh (bổ 

sung và phát triển năm 2011 - dưới 

đây gọi tắt là Cương lĩnh 2011) có 8 

đặc trưng so với 6 đặc trưng của 

Cương lĩnh trước. Cương lĩnh 2011 

bổ sung nội dung về nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa, không đưa 

các nội dung “chế độ công hữu về 

tư liệu sản xuất chủ yếu” và “con 

người được giải phóng khỏi áp bức, 

bất công, làm theo năng lực hưởng 

theo lao động” đã ghi trong Cương 

lĩnh trước. Cương lĩnh đã xác định 

những nội dung cơ bản về xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam, nhưng khi 

triển khai Nghị quyết Đại hội XI, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn 

yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung 

ương cần làm rõ chủ nghĩa xã hội là 

gì, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là 

gì,...? Như vậy, nội dung chủ nghĩa 

xã hội mà ta xác định trong Cương 

lĩnh 2011 tuy đã rõ hơn, sát thực 

tiễn hơn nhưng vẫn chưa rõ hẳn. 

Tuy chưa rõ hẳn, cần tiếp tục tổng 

kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận 

để bổ sung nhưng nội dung chủ 

nghĩa xã hội mà ta xây dựng nêu 

trong Cương lĩnh đã khác với 

những gì chúng ta hiểu trước đây và 

về cơ bản là phù hợp với thực tiễn 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. Thực tế đó bác bỏ luận điệu 

vu cáo cho là Đảng ta vẫn tiếp tục 

áp dụng “mô hình Xôviết” đã bị phá 

sản,... Tuy nhiên, trong lúc tiếp tục 

nghiên cứu, bổ sung cần kiên quyết 

bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của 

Đảng vì chính đó là “linh hồn” của 

Đảng. 

Các thế lực thù địch và những 

người cực đoan bằng các hình thức 

hợp pháp và chủ yếu là không hợp 

pháp đang tung ra những luận điệu 

vu cáo, tấn công vào những nội 

dung cơ bản trong Cương lĩnh và 

đường lối của Đảng. Trong bài viết 

này, tôi chỉ nêu những ý kiến tranh 

luận với những luận điệu vu cáo 

cho là Đảng đang thực hiện “Đảng 

trị”, xây dựng “xã hội toàn trị” triệt 

tiêu dân chủ như một số trang mạng 

xã hội đã nêu. Đảng ta là Đảng duy 

nhất cầm quyền, nhưng trong 

Cương lĩnh cũng như Hiến pháp 

năm 2013 đã nêu rõ phương thức 

lãnh đạo của Đảng, nhấn mạnh tính 

thuyết phục, nêu gương và khẳng 

định: Đảng, các tổ chức đảng và 

đảng viên hoạt động trong khuôn 

khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu 

trách nhiệm trước nhân dân về các 

quyết định của mình và yêu cầu 

nhân dân, báo chí giám sát hoạt 

động của cán bộ, đảng viên. Đảng 

ta hoạt động theo nội dung trong 

Cương lĩnh, đường lối đã ghi thì 

không thể gọi là “Đảng trị” như họ 

vu cáo… 

Bảo vệ Cương lĩnh, đường lối 

của Đảng thì cùng với việc tổng kết 

thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đấu 

tranh với những luận điệu sai trái, 

trước tiên phải là thực hiện đúng 

Cương lĩnh, đường lối của Đảng, 

phải kiên quyết chống các nguy cơ 

“sai lầm về đường lối, bệnh quan 

liêu và sự thoái hóa, biến chất của 

cán bộ, đảng viên” như Cương lĩnh 

đã ghi. Nhìn lại các vụ gọi là “cách 

mạng sắc mầu” để lật đổ các chính 

quyền hợp pháp, ta thấy các thế lực 

thù địch thường khoét sâu các 

khuyết điểm của đảng cầm quyền, 

vin cớ chống tham nhũng, chống 

đặc quyền, độc tài gia đình trị, để 

lôi kéo quần chúng làm các cuộc 

đảo chính lật đổ chính quyền. Đó là 

những bài học cần rút ra trong quá 

trình giữ vững sự lãnh đạo của 

Đảng để ổn định và phát triển đất 

nước nhanh và bền vững. 

Một mùa xuân mới lại đến, Đảng 

ta thêm một tuổi, cần phải thể hiện 

sự trải nghiệm chín chắn, bằng cách 

luôn luôn tự làm trong sạch Đảng, 

gương mẫu tận tâm, tận lực, toàn trí 

với nhân dân, với dân tộc. Nhân dân 

chỉ có thể tin vào thực tiễn chứ 

không chỉ tin vào những lời nói tốt 

đẹp ghi trong các văn bản./. 

BẢO VỆ ĐƢỜNG LỐI CỦA ĐẢNG TRONG THỰC TIỄN 

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 
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Trong lịch sử hàng nghìn năm 

dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân 

tộc ta, đại thắng mùa Xuân 1975 

là một trong những chiến công 

chói lọi nhất, đánh dấu bƣớc 

ngoặt quyết định đƣa đất nƣớc ta 

bƣớc hẳn vào kỷ nguyên độc lập, 

tự do và chủ nghĩa xã hội. 

40 năm đã qua kể từ ngày Đại 

thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc 

thắng lợi cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 

Trong bốn thập niên ấy có biết bao 

đổi thay và biến động; nhân dân ta 

dưới sự lạnh đạo của Đảng đã tiến 

hành công cuộc đổi mới toàn diện 

đất nước và đã đạt được những 

thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch 

sử... 

Lý luận và thực tiễn quân sự thế 

giới đều khẳng định rằng chúng ta 

đánh thắng đế quốc Mỹ vì cuộc 

chiến tranh của nhân dân ta chính 

nghĩa, chống lại cuộc chiến tranh 

xâm lược, phi nghĩa do đế quốc Mỹ 

thực hiện để giành và giữ vững độc 

lập dân tộc, quyền sống làm người. 

Cuộc chiến tranh chống đế quốc 

Mỹ xâm lược của nhân dân ta là 

một cuộc đấu tranh giai cấp cực kỳ 

quyết liệt. Ta nêu cao ngọn cờ độc 

lập, tự do, ngọn cờ giải phóng dân 

tộc, quyết chiến và quyết thắng đế 

quốc Mỹ không chỉ để hoàn thành 

cuộc cách mạng dân chủ nhân dân 

trong cả nước mà còn giải quyết 

vấn đề “ai thắng ai” giữa hai thế lực 

cách mạng và phản cách mạng, giữa 

một bên muốn biến miền Nam Việt 

Nam thành “sân sau của chủ nghĩa 

tư bản,” đi theo con đường của chủ 

nghĩa tư bản với một bên là chúng 

ta, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ 

độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ và đi lên chủ nghĩa xã 

hội. 

Cho nên cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là thắng 

lợi vẻ vang của Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975 sáng ngời chính 

nghĩa của nhân dân ta, vừa mang 

tính chất giải phóng dân tộc, vừa 

mang tính chất bảo vệ Tổ quốc. Do 

đó, tiến hành kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước là một cuộc chiến 

tranh cứu nước của cả dân tộc ta, 

không thể chia cắt, không thể tách 

rời Nam Bắc. 

Điều đó đã được nhân dân ta 

đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược nhằm một mục tiêu 

chung là bảo vệ miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc, cùng đi lên chủ nghĩa 

xã hội. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 

năm 1975 là kết quả sinh động của 

tình đoàn kết, của liên minh chiến 

đấu giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia. Với bản chất, âm mưu 

xâm lược, với tham vọng độc chiếm 

bán đảo Đông Dương, đế quốc Mỹ 

muốn xâm chiếm cả Việt Nam, Lào 

và Campuchia, dùng nước này để 

làm bàn đạp và uy hiếp, xâm lược 

nước kia, biến Đông Dương thành 

một chiến trường, thị trường có lợi 

cho Mỹ. 

Hiểu rõ âm mưu thâm độc ấy, ba 

dân tộc láng giềng Việt Nam, Lào, 

Campuchia đã đoàn kết chung một 

mục tiêu chiến đấu chống một kẻ 

thù chung là đế quốc Mỹ và tay sai. 

Kể từ khi Đảng Cộng sản Đông 

Dương ra đời và lãnh đạo cách 

mạng ba nước, mối tình đoàn kết, 

gắn bó, tự nguyện liên minh với 

nhau hình thành mặt trận nhân dân 

Đông Dương ngày càng vững chắc, 

kết thành một khối liên minh kháng 

chiến chống đế quốc xâm lược. Đó 

là cội nguồn sức mạnh làm nên 

chiến thắng vẻ vang của mỗi dân 

tộc Việt Nam, Lào, Campuchia. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, 

dấu mốc quan trọng đánh dấu sự kết 

thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước của nhân dân ta mang tính 

chất và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Bởi 

lẽ, xâm lược nước ta, đế quốc Mỹ 

không chỉ nhằm đánh bại cách 

mạng Việt Nam, sâu xa hơn nó còn 

có mục đích thí nghiệm, rút kinh 

nghiệm qua thử nghiệm để đối phó 

với cách mạng thé giới, răn đe, 

ngăn chặn phong trào đấu tranh giải 

phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Qua đó, tranh giành ảnh hưởng với 

các đế quốc khác trên các lục địa để 

thực hiện mục tiêu chiến lược toàn 

cầu, tiến tới thống trị châu Âu và 

thế giới. 

Vì vậy, Việt Nam đã trở thành 

trung tâm đối phó chiến lược toàn 

cầu của Mỹ. Điều đó thể hiện rất rõ 

mỗi thất bại của Mỹ ở Việt Nam đã 

tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến 

chiến lược toàn cầu của Mỹ. Cho 

nên, đế quốc Mỹ không chỉ là kẻ 

thù trực tiếp của nhân dân ta mà còn 

là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân 

yêu chuộng hòa bình thế giới. 

Cách mạng Việt Nam là một bộ 

phận của cách mạng thế giới. Đứng 

lên kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, Việt Nam đã trở thành tuyến 

đầu của phong trào giải phóng dân 

tộc, chống chủ nghĩa thực dân mới, 

bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa 

thế giới. Cho nên Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975 kết thúc cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 

nhân dân ta đã đánh thắng kẻ thù 

lớn nhất của thời đại, kẻ thù chung 

của cả loài người tiến bộ. 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN CHIẾN THẮNG VÀ Ý CHÍ THỐNG NHẤT 

TỔ QUỐC 

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC 
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Ngày 9/4, lần đầu tiên, “Ngày 

Văn hóa Việt Nam” đƣợc tổ chức 

tại sảnh chính của tòa nhà mới 

trong khu Học viện Quan hệ 

Quốc tế vốn rất bề thế, rộng rãi ở 

thủ đô Moscow. 

Sự kiện này đã thu hút sự tham 

dự của đông đảo sinh viên Việt 

Nam đang học tập tại trường, sinh 

viên Nga đang học ngôn ngữ Việt 

cùng nhiều sinh viên các nước đang 

theo học tại đây. 

Triển lãm tranh, ảnh và một số 

hiện vật giới thiệu về đất nước, con 

người Việt Nam mang tên “Xin 

chào Việt Nam” đã được các sinh 

viên Việt Nam phối hợp với Trung 

tâm ASEAN thuộc Học viện tổ 

chức thu hút sự chú ý của nhiều 

khách tham quan. 

Những tà áo dài truyền thống 

của Việt Nam thấp thoáng khiến 

cảnh sắc bỗng trở nên rất đặc biệt 

giữa một không gian hòa trộn của 

Học viện Quan hệ Quốc tế. Những 

thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam 

cũng qua đây được giới thiệu với 

bạn bè quốc tế đang theo học tại 

trường... Tất cả như mời gọi bạn bè 

năm châu đang có mặt ở đây tới 

thăm đất nước giàu bản sắc văn hóa 

Việt Nam. 

Một buổi hội thảo về Việt Nam 

đồng thời được tổ chức đã giới 

thiệu chi tiết hơn về đất nước, con 

người Việt Nam, về những đặc 

điểm, những tiềm năng để thúc đẩy 

quan hệ Nga– Việt. 

Hội thảo đã đề cập đến các chủ 

đề như: Những ngày lễ lớn trong 

lịch sử Việt Nam; Quan hệ hợp tác 

kinh tế Nga– Việt; Những khuôn 

khổ pháp lý của quan hệ Nga– Việt; 

Việt Nam và ASEAN; Hoạt động 

của Viện Hồ Chí Minh ở St. 

Peterburg; Ấn tượng học tiếng Việt; 

Đời sống sinh viên... 

Nhiều nhà Việt Nam học, nhà 

nghiên cứu Đông phương cùng các 

sinh viên, giảng viên của trường đã 

đọc tham luận, góp những thông tin 

phong phú cho cuộc hội thảo mà 

người nghe là rất nhiều sinh viên, 

nghiên cứu sinh đang theo học tại 

trường, có mong muốn tìm hiểu về 

Việt Nam, về một khu vực Đông 

Nam Á giàu tiềm năng. 

Giám đốc Học viện, Giáo sư 

Evgheni Kojokin và Bà Mai Thị 

Phòng, Bí thư thứ Nhất Đại Sứ quán 

Việt Nam tại Nga, đã phát biểu 

chào mừng hoạt động đầy ý nghĩa 

này và khẳng định, quan hệ Nga– 

Việt đứng trước nhiều triển vọng 

phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

Với sự tích cực của các báo cáo 

viên, Hội thảo đã nhận được tham 

luận của cả chục người và mỗi báo 

cáo đều có sự nghiên cứu, thu thập 

thông tin rất công phu. 

Một phần rất hấp dẫn và không 

thể thiếu trong “Ngày Việt Nam tại 

MGIMO” là chương trình văn hóa, 

nghệ thuật, ẩm thực rất sinh động. 

Màn trình diễn áo dài của các nữ 

sinh viên Việt Nam đang theo học 

tại trường, những bài hát, điệu múa 

đậm chất dân gian của Việt Nam đã 

được dàn dựng công phu có sự tham 

gia của cả các sinh viên Nga và sinh 

viên nước ngoài đang học tại 

trường ... đã được đông đảo người 

xem cổ vũ nhiệt tình và bày tỏ rất 

thích thú. 

Giáo sư Victor Sumxki, Giám 

đốc Trung tâm ASEAN của Học 

viện là người rất tích cực cùng các 

sinh viên Việt Nam đứng lên tổ 

chức hoạt động này. 

Ông Sumxki khẳng định: 

“Chúng tôi thường tổ chức những 

hoạt động này để các sinh viên Nga 

có thể cùng sinh viên các nước khác 

tìm hiểu những nét đặc biệt của các 

quốc gia khác nhau. Những nét văn 

hóa đặc trưng của đất nước các bạn 

đang được giới thiệu tại đây thật là 

thú vị. Tất cả các hoạt động đều có 

sự chung tay của mọi sinh viên 

MGIMO, nhưng ở hoạt động hôm 

nay thì sự đóng góp to lớn là của 

sinh viên Việt Nam. Khi cùng nhau 

tổ chức tốt hoạt động này thì tương 

lai họ cũng biết phối hợp làm việc 

tốt hơn”. 

Nữ Thạc sỹ năm thứ 2 Nguyễn 

Phan Hương Xuân hiện đang thực 

tập tại Trung tâm ASEAN của 

trường MGIMO, đồng thời là bí thư 

Chi đoàn TNCS HCM trường 

MGIMO cho biết: việc tổ chức hoạt 

động này được các bạn sinh viên rất 

ủng hộ. Đây cũng là dịp để tăng 

thêm sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau 

giữa các bạn sinh viên Việt Nam, 

các bạn sinh viên nước ngoài và 

tăng sự giao lưu văn hóa. 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung 

Anh, Đơn vị trưởng Hội sinh viên 

Việt Nam tại MGIMO cho biết: 

“Các bạn sinh viên Nga đang học 

tiếng Việt rất muốn hiểu biết thêm 

về Việt Nam và đây chính là cơ hội 

tốt cho các bạn để các bạn hiểu biết 

không những là văn hóa Việt Nam 

mà còn là cả mối quan hệ tốt đẹp 

giữa Nga và Việt Nam”. 

Chương trình “Ngày Việt Nam” 

lần đầu tiên được tổ chức tại Học 

viện Quan hệ Quốc tế đã thu được 

kết quả tốt đẹp và có lẽ, trong tương 

lai, những hoạt động kiểu này sẽ 

còn tiếp tục được tổ chức bởi nhu 

cầu hiểu biết thêm về nền văn hóa 

Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ 

Nga– Việt đang rất được coi trọng ở 

Học viện này./. 

NGÀY VIỆT NAM TẠI HỌC VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ MOSCOW 
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MUÔN NỖI KHÓ KHĂN SAU NHỮNG THẢM HỌA “CHÁY CHỢ” VÀ QUYẾT TÂM VƢỢT KHÓ CỦA BÀ 

CON CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM 

Trở lại thành phố Kazan sau 

đúng 1 tháng xảy ra thảm họa 

cháy Trung tâm thƣơng mại 

Admiral, chúng tôi đã phải mất 

khá nhiều thời gian để gặp gỡ, 

tìm hiểu tình hình của những bà 

con ngƣời Việt, vốn trƣớc đây 

buôn bán tập trung tại khu chợ 

sầm uất này. 

 Hiện nay bà con đã phải “tứ 

tán” khắp nơi và tình hình mà 

chúng tôi nắm được cũng thật đáng 

buồn: Cho đến nay, ai may mắn còn 

chút vốn liếng hoặc có nhiều người 

thân, bạn bè hỗ trợ thì lại gắng 

gượng tìm nơi mới mở hàng kinh 

doanh... Nhưng nhiều người gần 

như không còn có thể làm gì được 

nữa khi trước đó đã là vay nợ, là 

chung vốn làm ăn giữa những người 

cùng cảnh ngộ... Giờ đây với họ, 

khó khăn không thể tả bằng gì 

chính xác hơn là hai chữ “cùng 

đường”. Họ đã đành phải tính đến 

nước trở về Việt Nam, nhưng đến 

tiền mua vé về nước cũng không 

phải ai cũng sẵn có, rồi còn thủ tục 

giấy tờ... vì không ít người trong số 

họ hoặc còn thiếu giấy tờ hợp pháp, 

hoặc bị mất, bị cháy khi hỏa hoạn 

xảy ra... 

Ông Dương Tuân Tư, đại diện 

cho người Việt tại chợ Admiral là 

người bị thiệt hại khá nặng nề sau 

những mất mát do hỏa hoạn, dẫn 

chúng tôi đi gặp lại những người 

từng kinh doanh ở Admiral giờ 

đang buôn bán ở những nơi khác 

như Novaia Tura (bị cháy hồi tháng 

5/2013), chợ mới của Công ty 

Vitarus (bị cháy hồi tháng 10 năm 

ngoái) ...(Xem tiếp trang 6) 

VƢỜN ƢƠM CÁC CHUYÊN GIA HẠT NHÂN VIỆT NAM 

Nằm cách thủ đô Moskva 

khoảng 100 km về phía tây nam, 

Đại học năng lƣợng hạt nhân 

Obninsk (IATE) là một chi nhánh 

của Đại học tổng hợp nghiên cứu 

hạt nhân quốc gia (MEPhI) danh 

tiếng. 

Ngôi trường này có bề dày lịch 

sử từ năm 1953 và là nơi chủ yếu 

đào tạo các chuyên viên chuyên 

ngành khai thác nhà máy điện hạt 

nhân của LB Nga. IATE đã "xuất 

xưởng" hàng trăm chuyên viên cho 

các nhà máy điện hạt nhân của Nga, 

Cộng đồng các quốc gia độc lập 

(CIS), Trung Quốc, Iran. Hiện tại 

trường có một lượng lớn các sinh 

viên Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh cùng 

hơn 200 sinh viên Việt Nam thuộc 

tất cả các khóa, từ dự bị đại học 

tiếng Nga cho tới năm thứ tư. 

Hiệu trưởng nhà trường, bà 

Natalia Ayrapetova, cho biết: 

"Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm 

đào tạo chuyên viên cho các quốc 

gia tham gia phát triển năng lượng 

hạt nhân. Chúng tôi không chỉ đào 

tạo các chuyên viên khai thác nhà 

máy điện hạt nhân mà cả chuyên 

viên cho các cơ quan hành pháp, Bộ 

Năng lượng, các cơ quan kiểm tra, 

giám sát. Điều đó có nghĩa là sinh 

viên của chúng tôi có thể làm việc 

tại tất cả các cơ quan liên quan 

trong quá trình phát triển năng 

lượng hạt nhân của một nước". 

Theo bà Ayrapetova, "tất cả sinh 

viên Việt Nam theo học các ngành 

liên quan đến khai thác, sử dụng 

nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên 

cũng có những chuyên ngành chỉ 

chuyên về khai thác, đảm bảo an 

toàn phóng xạ, và đảm bảo an toàn 

cho các cơ sở hạt nhân". 

Được biết trước khi bắt đầu 

chương trình học tập chính, các em 

sinh viên sẽ học dự bị một năm. 

Tiêu chuẩn chung về đào tạo tiếng 

Nga của trường là sinh viên phải 

biết được khoảng 2.000 cụm từ kỹ 

thuật đặc biệt. Bà Ayrapetova cho 

biết: "Những sinh viên Việt Nam 

đầu tiên sẽ ra trường năm 2017, và 

có thể trở về Việt Nam làm việc. Để 

có thể thực sự kết thúc chương trình 

đào tạo và làm việc tại cơ sở hạt 

nhân, các sinh viên cần đi thực tập 

tại các nhà máy điện hạt nhân đang 

hoạt động ở LB Nga, ngoài ra đó 

cũng chính là các tổ máy sẽ được 

xây dựng ở Việt Nam".  

Đánh giá về các sinh viên Việt 

Nam, cô Yulia Rastopchina, Trưởng 

bộ phận Đào tạo quốc tế kiêm 

Trưởng khoa tiếng Nga, cho biết: 

"Sinh viên Việt Nam rất yêu lao 

động, có kỷ luật, có trình độ toán, lý 

và kiến thức rất tốt". 

Hòa cùng các em sinh viên trong 

buổi sinh hoạt văn nghệ ngoại khóa 

tưng bừng và dí dỏm, tôi dường như 

đã cảm nhận được sức trẻ và sự 

hăng hái của thế hệ trẻ Việt Nam 

nơi đây. 
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...và nhiều khu chợ nhỏ lẻ khác 

trong và ngoài thành phố Kazan.... 

Ông cho biết, có những người đã 

hứng chịu cả 3 vụ hỏa hoạn lớn ở 

Kazan, có người 2 vụ... vì cứ cháy 

chuyển đến chỗ mới lại... cháy... 

nên gần như kiệt quệ về vốn liếng, 

về tinh thần. Đã thế, trong bối cảnh 

khủng hoảng kinh tế hiện nay, sức 

mua giảm nên hàng hóa khó bán, bà 

con ở đâu chúng tôi gặp cũng “thở 

dài” với câu trả lời là “chẳng có 

khách”. “Hàng bán chậm vì ế 

khách” đồng nghĩa với việc cơ hội 

để những bà con tiểu thương gặp 

hoạn nạn “gỡ gạc lại” những gì đã 

mất hoặc chí ít là vực dậy cuộc 

sống đang rất khó khăn hiện nay... 

càng trở nên xa vời. 

Chị Đỗ Thị Nhung, sinh sống, 

làm ăn ở Nga và Kazan đã ngót 3 

chục năm nay nhưng cũng không 

phải là giàu có, vậy mà liên tục 

trong vòng 5 tháng vừa qua đã chịu 

thiệt hại nặng nề bởi hai lần cháy 

chợ chị đều đang kinh doanh ở đó. 

Để chị sớm ổn định cuộc sống, anh 

chị em, bạn bè cũng “xúm vào” 

giúp chị ít vốn thuê lại một gian 

hàng bán. Nhưng khó khăn không 

thể vì thế mà sớm qua đi. 

Cũng như chị Nhung, nhiều bà 

con khác như chị Bích Ngọc, anh 

Bá Lợi, chị Yến, chị Nguyệt... đều 

đang hoặc tạm ngừng để tìm lại chỗ 

bán hàng hoặc tạm mở hàng bán ở 

mức nhỏ để “cầm cự”. 

Bà Đào Thị Côi, người nổi tiếng 

ở Kazan nói riêng, cộng đồng Việt 

Nam ở LB Nga nói chung bởi 

những cách làm ăn táo bạo và có 

không ít thành công trên thương 

trường nước Nga suốt vài ba chục 

năm qua... cũng đang phải lao đao 

vì vụ hỏa hoạn lớn xảy ra hồi tháng 

10 năm ngoái thiêu rụi khu chợ do 

Công ty Vitarus của bà gây dựng 

nên. Hiện bà đang đầu tư, xây dựng 

lại với số vốn ban đầu đã lên tới 18 

triệu rúp, nhưng khó khăn vẫn đang 

chồng chất vì những nguyên nhân 

chủ quan và khách quan khác nhau.  

Trong các ngày 21 - 23/5/2015 

sẽ diễn ra Hội chợ du lịch lần thứ 

19 -"PITE-2015" tại Vladivostok. 

Ngoài việc tích cực động viên các 

công ty lữ hành trong nƣớc tham 

gia, Tổng lãnh sự quán (TLSQ) 

Việt Nam tại Vladivostok đang 

chủ động phối hợp với phía bạn 

triển khai các công việc chuẩn bị 

tham Hội chợ này. 

Ngày 10 tháng 04 năm 2015, tại 

Văn phòng Sở Du lịch tỉnh 

Primorye, đại diện TLSQ đã có 

buổi gặp trao đổi với ông Sextakov 

Konxtantin, Giám đốc Sở Du lịch 

tỉnh Primorye và đại diện các 

trường Du lịch tại Vladivostok. Hai 

bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức 

diễn đàn quảng bá du lịch trong 

khuôn khổ của Hội chợ nêu trên. 

Tham gia hội thảo, ngoài đại diện 

TLSQ và chính quyền tỉnh 

Primorye sẽ có đại diện các công ty 

lữ hành của Việt Nam (Viettravel, 

Nhật Minh), Nga và các du khách. 

Mục đích của hội thảo là giới thiệu 

tiềm năng và các thế mạnh du lịch 

của mỗi bên, nhằm tăng dòng du 

khách Viễn Đông Nga trở lại Việt 

Nam sau thời gian bị giảm sút vừa 

qua do đồng rúp mất giá. Phía bạn 

coi đây là một biện pháp thiết thực 

nhằm xúc tiến dòng khách du lịch 

Việt Nam thăm thành phố 

Vladivostok và các vùng lân cận, 

tạo dòng khách hai chiều Việt Nam 

- Vladivostok. Điều này sẽ góp 

phần thúc đẩy tiến trình hiện thực 

hóa thỏa thuận về mở đường bay 

thẳng Việt Nam - Vladivostok đã 

được hai bên ký kết trong năm 

2014.  

Nhân dịp này, theo kiến nghị của 

Trường du lịch tỉnh Khánh Hòa, đại 

diện TLSQ đã nhắc lại đề nghị bạn 

hỗ trợ giới thiệu, kết nối hợp tác 

giữa Trường du lịch tỉnh Khánh 

Hòa với một trường hoặc sơ sở du 

lịch của bạn. Tại buổi gặp, đại diện 

trường du lịch thuộc Đại học Viễn 

Đông và đại diện trường Đại học 

kinh tế và dịch vụ đã khẳng định 

mong muốn được xúc tiến hợp tác 

và sẵn sàng đón, trao đổi chi tiết với 

đoàn trường du lịch tỉnh Khánh 

Hòa. 

 Phía bạn bày tỏ cảm ơn TLSQ 

đã tích cực tham gia Hội chợ du 

lịch Daltour được tổ chức hằng năm 

tại Vladivostok trong những năm 

qua và hy vọng quan hệ hợp tác du 

lịch giữa Việt Nam và tỉnh 

Primorye nói riêng, vùng Viễn 

Đông nói chung sẽ ngày càng nở 

hoa kết trái. Chắc rằng sẽ không 

còn bao lâu nữa thành phố 

Vladivostok tươi đẹp, sơn thủy hữu 

tình và  đang trên đà trỗi dạy mạnh 

mẽ sẽ trở thành một trong những 

điểm đến hấp dẫn đối với du khách 

thập phương.    

TIẾN TỚI HỘI CHỢ DU LỊCH PITE—2015 

NGƢỜI VIỆT Ở KAZAN: KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT ... (Tiếp theo trang 5 ) 



 

  

 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1089, ÂT: 251.19.49.  7   

TIN LIÊN BANG NGA 

PALESTINE VÀ NGA KÝ BA 

THỎA THUẬN TĂNG CƢỜNG 

HỢP TÁC KINH TẾ 

Ngày 13/4, Palestine và Nga đã 

ký 3 thỏa thuận nhằm tăng cƣờng 

hợp tác kinh tế giữa hai nƣớc bên 

lề chuyến thăm chính thức 4 ngày 

tới Moskva của Tổng thống 

Palestine Mahmoud Abbas. 

Thỏa thuận thứ hai liên quan đến 

hợp tác trong lĩnh vực viễn thông và 

công nghệ thông tin. Thỏa thuận 

cuối cùng liên quan đến hợp tác 

trong lĩnh vực chống rửa tiền. 

Cũng trong ngày 13/4, phát biểu 

tại cuộc hội đàm với người đồng 

cấp Nga Vladimir Putin, Tổng 

thống Palestine Mahmoud Abbas đã 

đánh giá cao sự giúp đỡ của Nga và 

vai trò quan trọng của Moskva 

trong việc thúc đẩy hòa bình tại khu 

vực Trung Đông. 

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh 

đạo cũng trao đổi về những diễn 

biến gần đây giữa Palestine và 

Israel, cũng như tình hình tại 

Yemen, Syria và Iraq. 

 

CHÁY RỪNG LAN RỘNG Ở 

SIBERIA 

Vào ngày 12/4, ngọn lửa tại 

Khakassia đã bùng lên và lan ra 

nhanh chóng cùng với những đợt 

gió mạnh khiến ít nhất 10 ngƣời 

chết. Tuy nhiên, đến hôm nay, số 

ngƣời thƣơng vong đã lên tới 26 

ngƣời. 

Hơn 5.000 nhân viên cứu hộ đã 

chiến đấu suốt đêm để dập các đám 

cháy trong khu vực của Khakassia ở 

phía đông Siberia. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

cùng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga 

cho biết nguyên nhân cháy rừng có 

thể là do sự bất cẩn của con người. 

"Đám cháy này sẽ không xảy ra 

nếu không có ai "đùa" với lửa", Thứ 

trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp, ông 

Alexander Chupriyan dã đề cập đến 

nguyên nhân đám cháy tại 

Kakhassia vào ngày Chủ nhật. 

Truyền hình nhà nước cho biết, 

đám cháy quá dữ dội mà họ có thể 

được nhìn thấy từ không gian, trong 

khi hình ảnh vệ tinh phát sóng của 

các điểm nóng và báo cáo rằng 

những ngọn lửa bùng lên cao 

khoảng 3m. 

 

MOSKVA: THỰC PHẨM 

RỤC RỊCH GIẢM GIÁ 

Đồng rúp tăng giá có thể dẫn 

đến việc giảm giá thực phẩm 

trong chuỗi cửa hàng, kênh 

Moskva-24 dẫn nguồn tin từ các 

nhà bán lẻ. 

Hiện nay, các chuỗi bán lẻ quy 

mô lớn đang đàm phán với các nhà 

cung cấp để đạt được sự giảm giá 

tối đa. Trong các cửa hàng 

"Auchan", đã ghi nhận giá giảm 

đáng kể ở một số nhóm hàng hóa 

như các loại ngũ cốc, đồ hộp …. 

Theo các dịch vụ báo chí của công 

ty, do đặc tính mùa vụ và sự giảm 

giá đồng rúp, cá đã  giảm giá trung 

bình 30 % so với tháng 12 năm 

2014. 

Trong khi đó, tập đoàn X5 Retail 

Group (sở hữu các chuỗi cửa hàng 

Пятерочка», «Перекресток», 

«Карусель», «у дома» …) cho 

rằng vẫn chưa sẵn sàng nêu ra mức 

giảm giá cụ thể. Tại thời điểm này, 

giá hàng của nhóm các cửa hàng 

thuộc tập đoàn này vẫn hoàn toàn 

phụ thuộc vào quyết định của nhà 

cung cấp. 

 

MỸ CHUẨN BỊ TẤN CÔNG 

MẠNG XÃ HỘI NGA 

Mỹ đã có kế hoạch xâm nhập 

các mạng xã hội của Nga nhƣ 

“VKontakte” và “Odnoklassniki” 

cũng nhƣ các trang Facebook và 

Twitter bằng tiếng Nga. 

Để thực hiện ý đồ này, ngay 

trong năm 2015, Cục Thông tin 

Truyền thông số - DIGIM - sẽ được 

thành lập trên cơ sở văn phòng “Đài 

phát thanh Tự do” ở Cộng hòa 

Czech, cơ quan được Mỹ tài trợ. 

Tổ chức và điều hành hoạt động 

của DIGIM sẽ là Hội đồng Các nhà 

quản trị phát thanh truyền hình 

(BBG), chuyên làm công việc phổ 

biến thông tin ở các quốc gia được 

đánh giá là thiếu các cơ quan báo 

chí độc lập. 

DIGIM sẽ sử dụng ứng dụng tin 

nhắn WhatsApp để thu hút các đối 

tượng mới. 

Ngoài ra, người Mỹ còn hoạch 

định dự án video Footage vs 

Footage (Cảnh chống cảnh) nhằm 

chống lại sự tuyên truyền của Nga. 
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Tờ "Russia Beyond" của Nga 

số ra ngày 13/4 đã đăng một bài 

viết nói rằng Moskva đang tìm 

cách củng cố hơn nữa các quan 

hệ sẵn có với Việt Nam và coi Hà 

Nội là một trong số các đối tác 

chiến lược chính của Moskva tại 

Đông Nam Á. 

Tác giả bài báo trên, Giáo sư 

Vladimir Kolotov - Trưởng Khoa 

Lịch sử Viễn Đông thuộc Đại Học 

St. Petersburg, cho rằng trong bối 

cảnh các cường quốc thế giới đang 

tranh giành ảnh hưởng trong khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương, 

Moskva cũng tìm cách củng cố 

quan hệ truyền thống tại Việt Nam 

để mở ra một cánh cửa vào các 

nước ASEAN. Muốn thực hiện kế 

hoạch của mình, Nga đang đẩy 

mạnh các quan hệ thương mại với 

Hà Nội, với mục tiêu nâng kim 

ngạch lên tới 10 tỷ USD trong 5 

năm tới, chủ yếu qua các dự án phát 

triển hợp tác trong các lĩnh vực hạt 

nhân, năng lượng và công nghệ 

quân sự. 

Vị giáo sư cho rằng người Mỹ đã 

lợi dụng tình hình để tìm cách khôi 

phục ảnh hưởng của Washington tại 

Đông Nam Á, thể hiện qua việc 

tăng cường sự hiện diện, đẩy mạnh 

các cuộc thương lượng để hình 

thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP), nhằm đối trọng 

với các thoả thuận thương mại do 

Trung Quốc dẫn đầu trong cùng khu 

vực. 

Tuy Nga không trực tiếp liên hệ 

tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ tại 

Biển Đông, song vấn đề này vẫn là 

một quan tâm của Moskva. Giáo sư 

Kolotov cho rằng một sự thay đổi 

trong cán cân quyền lực ở khu vực, 

chẳng hạn như việc xích lại gần 

nhau giữa Mỹ và Việt Nam, có thể 

đe doạ vị thế của Moskva trên thị 

trường năng lượng, cũng như thị 

trường vũ khí cho Việt Nam. Ông 

khẳng định Nga ủng hộ một giải 

pháp hòa bình cho vấn đề Biển 

Đông, trong khuôn khổ luật pháp 

quốc tế. 

MOSKVA MUỐN VIỆT NAM TRỞ THÀNH CỬA NGÕ CỦA NGA VÀO ASEAN 

Ngày 16/4, Tổng thống LB Nga 

Vladimir Putin sẽ có cuộc đối 

thoại trực tiếp với ngƣời dân 

thông qua hệ thống mạng 

internet, phát thanh, truyền hình 

và cả thƣ điện tử. Đây là hoạt 

động thƣờng niên và thu hút sự 

quan tâm sâu sắc của ngƣời dân 

Nga.  

Năm nay, người dân dành sự 

quan tâm tới cuộc đối thoại trực tiếp 

với người đứng đầu đất nước nhiều 

hơn những năm trước. Chỉ trong 6 

tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi bắt 

đầu tiếp nhận câu hỏi, số lượng gửi 

đến tổng đài đã nhiều gấp 8 lần 

cùng kỳ năm ngoái. Những vấn đề 

được nêu ra cho thấy phần lớn 

người dân quan tâm đến việc bảo 

đảm an sinh - xã hội và nhà ở, quan 

tâm tới điều kiện đang ngày càng 

ngặt nghèo hơn đối với những lợi 

ích quốc gia. Nhiều câu hỏi cũng 

liên quan đến tham nhũng và quan 

điểm của chính quyền trong cuộc 

đấu tranh chống tham nhũng... 

Những vấn đề được quan tâm 

hơn cả liên quan trực tiếp đến đời 

sống an sinh - xã hội là giá lương 

thực, thực phẩm, tỷ giá đồng rúp; sự 

tác động của trừng phạt kinh tế đến 

nền kinh tế Nga. Câu hỏi thường 

được nêu ra là: “Khi xảy ra khủng 

hoảng kinh tế, đồng rúp mất giá thì 

giá cả trong các cửa hàng lập tức 

tăng lên, nhưng nay, khi giá đồng 

rúp đã tăng trở lại mà giá cả trong 

cửa hàng vẫn giữ nguyên là vì sao? 

Ai giám sát vấn đề này? Liệu sẽ có 

động thái gì với vấn đề này?”. 

Ngoài ra, người dân Nga còn đề 

nghị Tổng thống phải tác động vào 

các quyết định để kéo dài chương 

trình hỗ trợ các bà mẹ nuôi con. 

Những vấn đề chính trị cũng rất 

được quan tâm, trong đó liên quan 

đến tình hình Ukraine có nhiều câu 

hỏi nhất: Người dân quan tâm đến 

khả năng công nhận nền độc lập của 

vùng Đông – Nam Ukraine... Người 

dân cũng quan tâm đến các vấn đề 

nhân đạo, quân sự, và nhiều vấn đề 

khác nữa như việc Nga dành cho 

Ukraine ưu đãi thế nào về khí đốt, 

rồi việc những khoản tiền trong 

ngân sách Ukraine được sử dụng 

cho chiến dịch chống khủng bố như 

thế nào... 

NGƢỜI NGA SẼ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI TỔNG THỐNG PUTIN VÀO NGÀY 16/4 


