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Ngày 28/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Điện Kính 

Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch 

sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức 

trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự buổi lễ. 

Ngày 28/4, tại tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức 

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và 

khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm, Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu. 

Ngày 28/4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến 

dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại 

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, và một số 

nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị. 

Chiều 27/4, Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu 

do Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu 

trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn 

đã đến kiểm tra công tác SSCĐ tại Lữ đoàn 94 (Tổng 

cục 2) và Tiểu đoàn 46 (Quân đoàn 4).  

Sáng 28/4, tại TP HCM, Bộ GTVT tổ chức Lễ 

động thổ cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn 

đến Bến Súc. Tới dự lễ động thổ có Bộ trưởng Bộ 

GTVT Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM 

Nguyễn Hữu Tín và một số vị lãnh đạo tỉnh. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), ngày 

28/4/2015, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng 

Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 

Công an dẫn đầu đã đến thăm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Tp Hồ Chí Minh: Ngày 28/4, Thành ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ 

chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu tưởng niệm các 

vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc 

 Tỉnh Nghệ An: Cùng với các địa phương trong 

cả nước hướng về cội nguồn Đất  Tổ Hùng Vương, 

sáng 28/4 (10/3 Âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa 

Đền Hồng Sơn, thành phố Vinh đã long trọng tổ chức 

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Tỉnh Bắc Ninh:  Hưởng ứng Tháng hành động vì 

trẻ em năm 2015, chiều 27/4, đồng chí Nguyễn Tử 

Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn 

đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà tại 

Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã 

hội tỉnh. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 27/4, tại khuôn viên sân vườn 

Bảo tàng Đà Nẵng đã khai mạc “Chợ phiên đồ xưa Đà 

thành” lần thứ I-2015. Chương trình do Bảo tàng Đà 

Nẵng, Chi hội Di sản Văn hóa sông Hàn và 20 nhà sưu 

tập tư nhân tại TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều tối 27/4, dưới sự chủ trì của 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, 

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý 

kiến về việc xây dựng bộ máy để thành lập thị xã Kỳ 

Anh. 

Tp Hà Nội:  Tối 28/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với UBND thành 

phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố 

Hà Nội tổ chức gặp gỡ tri ân bạn bè quốc tế tham dự 

các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2015). 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 27/4, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn đã long trọng tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2014; triển 

khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN; 

phương án sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2015. Phó Chủ 

tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ 

trì Hội nghị,tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh 

đạo sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện lãnh đạo 

ngành nông nghiệp. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

Sáng 29/4, Đoàn đại biểu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, 

Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính 

phủ, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt 

vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 

40 năm Ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30-4-

1975 – 30-4-2015). 

Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Sinh Hùng. 

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức 

Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần 

Đức Lương; các đồng chí nguyên 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng 

chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính 

phủ; các đồng chí lão thành cách 

mạng và lãnh đạo các ban, bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương cùng 

dự lễ viếng. 

Vòng hoa của Đoàn mang dòng 

chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại". 

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ 

tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và 

tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại 

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt 

sỹ. 

Vòng hoa của Đoàn mang dòng 

chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng 

liệt sỹ”. 

KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT (30/4/1975 - 30/4/2015) 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước của nhân dân ta do 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo trải 

qua bao gian khổ, hy sinh đã 

giành thắng lợi cuối cùng bằng 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 

giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước vào ngày 30-

4-1975.  

Đối với Việt Nam: Đây là thắng 

lợi “to lớn nhất, toàn diện nhất, triệt 

để nhất, trọn vẹn nhất” của sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải 

phóng xã hội do Đảng ta và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang 

sử hào hùng và chói lọi trên con 

đường dựng nước và giữ nước mấy 

ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta 

đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và 

hung hãn nhất của loài người tiến 

bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến 

đấu 30 năm giành độc lập, tự do, 

thống nhất cho đất nước; chấm dứt 

ách thống trị hơn một thế kỷ của 

chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên 

đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt 

quyết định trong lịch sử dân tộc, 

đưa đất nước ta bước vào kỷ 

nguyên độc lập tự do, cả nước đi 

lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối với thế giới: Thắng lợi của 

nhân dân Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là 

thắng lợi tiêu biểu của lực lượng 

cách mạng thế giới; góp phần thúc 

đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của 

nhân dân thế giới vì mục tiêu độc 

lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và 

tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các 

dân tộc đang tiến hành công cuộc 

giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa 

đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ 

nghĩa thực dân mới trên toàn thế 

giới. Khi nói về sự thất bại của Mỹ 

ở Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng Mỹ Măc-na-ma-ra cho 

rằng: Chúng ta (Mỹ) đã sai lầm 

khủng khiếp ở Việt Nam. 

Thắng lợi to lớn của dân tộc ta 

trong cuộc kháng chiếc chống Mỹ, 

cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch 

lịch sử Hồ Chí Minh không chỉ đem 

lại độc lập, tự do, Bắc - Nam sum 

họp một nhà mà còn là cơ sở, “bệ 

đỡ” vững chắc để dân tộc Việt Nam 

chung sức đồng lòng, đoàn kết dưới 

ngọn cờ bách chiến, bách thắng của 

Đảng cùng nhau khắc phục hậu quả 

chiến tranh, thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Bốn mươi năm qua, dưới sự 

lãnh đạo sáng suốt, tài tình của 

Đảng “ý Đảng hợp với lòng dân” đã 

đưa đất nước ta vượt mọi khó khăn, 

thách thức, đạt nhiều thành tựu 

quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: 

chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, 

an ninh - quốc phòng, đối ngoại… 

ngày càng khẳng định vị thế của 

mình trên trường quốc tế... 

Bốn mươi năm qua, đặc biệt là 

sau 30 năm  thực hiện đường lối đổi 

mới ...(Xem tiếp trang 8) 

PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30-4 TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM 
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Ngày 27/4, Trường Trung học 

phổ thông 282 ở thủ đô Moskva, 

Liên bang Nga (nay là Đơn vị số 3 

thuộc Trường Trung học số 1500 

mang tên Pushkin), đã tổ chức kỷ 

niệm 40 năm Ngày Giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước.  

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt 

toàn thể giáo viên và học sinh, Hiệu 

trưởng Irina Grigorevna đã chúc 

mừng nhân dân Việt Nam nhân 

ngày lễ lịch sử trọng đại. Bà cho 

biết nhà trường rất trân trọng việc 

kỷ niệm Ngày lễ 30/4 của nhân dân 

Việt Nam. Hơn nữa, theo bà Hiệu 

trưởng, Ngày Chiến thắng 30/4 của 

nhân dân Việt Nam cũng rất gần với 

Ngày kỷ niệm Chiến thắng phátxít 

9/5 của nhân dân Liên Xô (nay là 

Nga). Đây là điểm chung của hai 

dân tộc Nga, Việt. Chính vì vậy nhà 

trường kỷ niệm hai ngày lễ này để 

giáo dục học sinh lòng yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng dân tộc của 

nhân dân Liên Xô, nhân dân Nga và 

nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, 

đây cũng là dịp các em cùng tưởng 

nhớ những người anh hùng đã ngã 

xuống vì nền độc lập của quê 

hương. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ 

Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn 

sâu sắc Ban Giám hiệu nhà trường 

đã tổ chức kỷ niệm sự kiện trọng 

đại này của nhân dân Việt Nam; đã 

tuyên truyền, giáo dục các học sinh 

Việt Nam cũng như học sinh các 

dân tộc khác đang học tập tại 

trường biết quan tâm, quý trọng và 

tự hào về lịch sử chống giặc ngoại 

xâm, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu 

dấu 

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn một lần nữa nói lời cảm 

ơn sâu sắc tới các cựu chuyên gia 

Liên Xô, những người từng sát cánh 

bên cạnh quân và dân Việt Nam 

trong cuộc chiến chống giặc ngoại 

xâm, thống nhất đất nước. 

Với hơn 100 em, chiếm 1/3 tổng 

số học sinh của trường là người 

Việt Nam, Trường phổ thông 282 

thường xuyên quan tâm tổ chức 

hoạt động chào mừng các ngày lễ 

lớn của Việt Nam, trong đó có hoạt 

động kỷ niệm Ngày lễ 30/4. Đây 

cũng là năm thứ 6 liên tiếp, thầy trò 

Trường 282 tổ chức kỷ niệm Ngày 

chiến thắng 30/4 của nhân dân Việt 

Nam. 

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC TẠI NGA 

Nhằm kỷ niệm 40 năm ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). 

Vào lúc 14h30 ngày 26/2/2015 

chương trình “Theo dòng lịch sử” 

do Đoàn -Hội SVVN Tomsk đã 

diễn ra thành công tốt đẹp. Với 

kiến thức rộng cộng thêm một 

chút may mắn những thành viên 

trẻ tuổi đến từ đội K15 đã về vị 

trí thứ nhất, đội Thạc sĩ – tiến sĩ 

xếp thứ nhì, đội k12 đoạt giải 3 và 

giải khuyến khích dành cho đội 

K13 và K14.  

Nội dung chương trình xoay 

quanh các nhân vật và sự kiện lịch 

sử VN giai đoạn 1945-1975. Trải 

qua 3 phần thi đầy kịch tính và thú 

vị: Ghép sự kiện, Ai nhanh hơn và 

Cược điểm. Mỗi đội chơi cho thấy 

họ đều có kiến thức lịch sử rất tốt, 

hầu hết các câu hỏi của chương 

trình đều không làm khó họ. Với 

kiến thức rộng cộng thêm một chút 

may mắn những thành viên trẻ tuổi 

đến từ đội K15 đã về vị trí thứ nhất, 

đội Thạc sĩ-tiến sĩ xếp thứ nhì, đội 

k12 đoạt giải 3 và giải khuyến 

khích dành cho đội K13 và K14. 

―Cuộc thi vui, đúng nghĩa, bổ 

ích. Anh cảm thấy cả đội đã rất 

đoàn kết và may mắn để có được 

kết quả này... – Anh Thái (thạc sĩ 

năm 1) đến từ đội K15 chia sẻ 

Bên cạnh đó, đóng góp vào 

thành công của chương trình còn có 

phần chơi thú vị dành cho khán giả, 

các tiết mục văn nghệ đặc sắc do 

bạn Huy Nguyễn cùng đội nhảy sắc 

màu với bài hát ―My kool VN‖ và 

ca khúc ―sống như những đóa hoa‖ 

do bạn Trần Thùy Dung biểu diễn. 

Chương trình ―Theo dòng lịch 

sử‖ đã mang đến cho các đội chơi 

cũng như quý vị khán giả những 

giây phút ý nghĩa, thư giãn và đầy 

bổ ích để cùng ôn lại lịch sử, giúp 

khơi lại trong chúng ta niềm tự hào 

dân tộc và tinh thần đoàn kết của 

sinh viên Việt Nam tại Tomsk. 

TP TOMSK: “THEO DÕNG LỊCH SỬ”- KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG 

NHẤT ĐẤT NƯỚC 



 

 

Ngày 23/4 tại nhà hàng Việt 

Nam “NEM” tại Vladivostok đã 

diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm ngày 

giải phóng Miền Nam, thống nhất 

đất nước và buổi gặp lần thứ 3 tri 

ân cựu chiến binh Nga từng tham 

gia giúp đỡ Việt Nam trong đấu 

tranh giải phóng Miền Nam.  

Tham dự buổi lễ có ông Gartra-

cov Victor, Chủ tịch Hội đồng lập 

pháp tỉnh Primorye, đại diện Bộ 

Ngoại giao Nga tại Vladivostok, đại 

diện thành phố Vladivostok, đại 

diện Hội hữu nghị tỉnh Primorye 

với Việt Nam, Hội cựu chiến binh 

Nga, Trường đại học hàng hải liên 

bang Nga và các cựu chiến binh 

Nga đã từng tham gia giúp đỡ Việt 

Nam, cùng toàn thể cán bộ, phu 

quân, phu nhân Tổng lãnh sự quán 

Việt Nam tại Vladivostok và đại 

diện cộng đồng người Việt tại tỉnh 

Primorye.  

Trong không khí tưng bừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của hai dân 

tộc, ai nấy đều xúc động gặp lại 

những cựu cố vấn, chuyên gia đã 

từng công tác tại Việt Nam trong 

thời gian chiến tranh, các cựu thủy 

thủ đã từng vận chuyển hàng hóa, 

trang thiết bị kỹ thuật giúp nhân dân 

Việt Nam đấu tranh, các cựu tình 

báo thuộc hạm đội Thái bình dương 

đã từng ngày đêm cập nhật những 

thông tin tình báo quý giá cho quân 

đội ta. Ai nấy đều hãnh diện trong 

bộ quân phục truyền thống và các 

tấm huân chương, huy chương do 

hai nhà nước Việt-Nga trao tặng vì 

những cống hiến của họ cho đất 

nước và cho tình hữu nghị bền chặt 

giữa hai dân tộc Việt-Nga. 

Buổi lễ được mở đầu bằng những 

thước phim về những hình ảnh đấu 

tranh gian nan, về những mốc son 

lịch sử đầy hào hùng của dân tộc ta 

trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất 

nước. 

Với nghi lễ trang trọng của buổi 

lễ, đồng chí Tổng lãnh sự Trần Duy 

Thi đã phát biểu nêu rõ ý nghĩa to 

lớn của chiến thắng 30/4/1975; 

khẳng định nhân dân Việt Nam luôn 

“uống nước nhớ nguồn”, sẽ  mãi 

mãi ghi lòng tạc dạ sự đồng tình và 

giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga, 

sẽ không ngừng tri ân sâu sắc các 

cựu chiến binh Nga đã kề vai sát 

cánh với nhân dân Việt Nam trong 

từng giai đoạn lịch sử cam go của 

đất nước. Đồng thời, đồng chí cũng 

nêu rõ những thành tựu phát triển 

kinh tế, xã hội to lớn của nước ta 

trong 40 năm qua và nhấn mạnh 

việc không ngừng phát triển và 

củng cố tình hữu nghị sắt son, quan 

hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 

hai nước Việt–Nga vừa là ước 

nguyện của toàn dân, vừa là bổn 

phận thiêng liêng của mỗi người 

dân hai nước Việt Nga.  

Trong các phát biểu của mình, 

các cựu chiến binh và bạn bè Nga 

đều tỏ lòng khâm phục tinh thần 

anh dũng, quật cường của nhân dân 

ta trong chiến tranh và  những thành 

tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã 

hội Việt Nam trong những năm qua. 

Nhiều cựu chiến binh xúc động ôn 

lại những ký ức tốt đẹp về đất nước, 

con người Việt Nam, vô cùng cảm 

động trước những tình cảm tri ân 

của nhân dân Việt Nam đối với các 

cựu chiến binh Nga; cảm ơn Tổng 

lãnh sự quán đã tổ chức buổi gặp 

mặt đầy tình nghĩa sâu sắc này.  

  Khi chúc mừng các cựu chiến 

binh nhân các ngày lễ lớn của hai 

dân tộc ông Gartracov Victor, Chủ 

tịch Hội đồng lập pháp tỉnh Pri-

morye xúc động kể lại ấn tượng sâu 

sắc về các chuyến thăm Việt Nam 

sau chiến thắng 30-4 không lâu, 

thăm các di tích mới ngày nào còn 

nặng mùi khói lửa chiến tranh, thấu 

hiểu sự hy sinh, mất mát to lớn về 

mọi mặt của người dân Việt Nam, 

tận mắt nhận thấy những hậu quả 

chiến tranh vô cùng nặng nề. Qua 

đó ông càng khâm phục Việt Nam 

đã vượt qua khó khăn, nhanh chóng 

khôi phục và phát triển nền kinh tế 

năng động, ngày càng nâng cao thế 

và lực trên trường quốc tế. Ông 

khẳng định nhân dân hai nước ngày 

càng thắt chặt tình hữu nghị và 

không ngừng nâng mối mối quan hệ 

đối tác chiến lược toàn diện lên tầm 

cao mới.       

Nhớ lại chuyến công tác tại Việt 

Nam vào năm 1972 ông Chuẩn Đô 

đốc Rưbachenko Petrovich chân 

thành “chúc mừng nhân dân Việt 

Nam với những thành tựu to lớn và 

cũng xin cảm ơn các bạn đã không 

quên ơn những người đã giúp đỡ 

các bạn.” 

Tiếp nối buổi lễ là chương trình 

văn nghệ quần chúng ấm tình bè 

bạn của cộng đồng người Việt đang 

làm ăn sinh sống tại tỉnh Primorye, 

của  sinh viên các trường đại học 

Hàng hải, trường Tổng hợp Viễn 

Đông Nga tại thành phố Vladivos-

tok và các cựu chiến binh Nga.  
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VLADIVOSTOK: KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
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Ngày 22/4 tại phủ Toàn quyền, 

Đại diện toàn quyền của Tổng 

thống Liên bang Nga tại vùng 

Urals, ông Igor Kholmanskikh,  

đã có cuộc gặp với Tổng Lãnh sự 

Việt Nam tại Ekaterinburg Vũ 

Huy Mừng, theo tin nhận được từ 

Накануне.RU. 

 Tổng Lãnh sự Vũ Huy Mừng đã 

được tiếp đón trong không khí nồng 

ấm và thân tình, trong bài phát biểu 

của mình ông Igor Kholmanskikh 

đã ghi nhận rằng mối quan hệ song 

phương giữa Liên bang Nga và Việt 

Nam hiện nay đang phát triển năng 

động nhất. 

 Ông Kholmanskikh cũng nhấn 

mạnh những khía cạnh bản lề trong 

hợp tác song phương, tập trung vào 

các lĩnh vực: thương mại, kinh tế, 

năng lượng, giao thông vận tải, đầu 

tư, công nghệ cao, cũng như các 

vấn đề về hợp tác nhân đạo. 

 Theo ông Igor Kholmanskikh, 

để tăng cường hoạt động kinh tế 

thương mại song phương, hai nước 

có thể thực hiện một số công tác 

như: cử các phái đoàn trao đổi tìm 

hiểu theo từng lĩnh vực, phổ biến và 

cập nhật cho các đối tác tiềm năng 

của Việt Nam các thông tin về hội 

chợ thương mại tổ chức tại vùng 

Ural cũng như mời các đại diện của 

công ty tại vùng Ural sang tham dự 

hội chợ triễn lãm tổ chức tại Việt 

Nam. 

 Kết thúc buổi gặp mặt, ông Igor 

Kholmanskikh gửi lời cảm ơn đến 

Tổng Lãnh sự Vũ Huy Mừng và 

bày tỏ tin tưởng hợp tác Nga-Việt 

tại khu vực Ural sẽ đạt đến một cấp 

độ mới. 

TLS VŨ HUY MỪNG GẶP MẶT ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN TỔNG THỐNG NGA TẠI VÙNG URALS 

Nhận lời mời của Đảng Nước 

Nga Công bằng, đoàn đại biểu 

Đảng Cộng sản Việt Nam do ông 

Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng 

Ban Đối ngoại Trung ương dẫn 

đầu, đã tham dự Hội thảo quốc tế 

có chủ đề “Thống nhất đáp trả 

các thách thức toàn cầu – con 

đường tiến tới thế giới công 

bằng”. 

Tham dự Hội thảo có 35 đoàn 

khách quốc tế đến từ các châu lục 

với các nhà chính trị và hoạt động 

xã hội, đại diện giới khoa học, đại 

diện các hãng thông tấn, các cơ 

quan báo chí từ nhiều nước trên thế 

giới cùng hàng trăm nhà khoa học 

của Nga.  

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 

ông Sergey Mironov, Chủ tịch 

Đảng Nước Nga Công bằng, nhấn 

mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội 

thảo trong bối cảnh thế giới hôm 

nay và khẳng định: ―Xử lý các 

quyết định toàn cầu hôm nay diễn 

ra không chỉ trong các cấu trúc 

chính quyền quốc gia. Những sáng 

kiến của đại diện các cộng đồng dân 

chúng ngày càng có ý nghĩa hơn 

nhiều. Chính bởi vậy chúng tôi đã 

mời tham dự Hội thảo các nhà khoa 

học, nhà hoạt động xã hội, các 

chuyên gia và các nhà báo từ nhiều 

nước khác nhau... Hãy đáp trả 

những thách thức toàn cầu bằng sự 

đoàn kết toàn cầu! Chỉ có đối thoại 

con người mới có thể biết và hiểu 

nhau, có thể vượt qua những định 

kiến và sự thoái hóa. Và Hội thảo 

của chúng ta là bước phát triển cuộc 

đối thoại đó‖. 

Cùng với nhiều đại diện của các 

đoàn đại biểu, Trưởng đoàn đại biểu 

Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong có 

bài phát biểu tại phiên khai mạc 

toàn thể, được các đại biểu và Ban 

Tổ chức Hội thảo rất hoan nghênh. 

Ông Nguyễn Tuấn Phong đánh 

giá cao ý nghĩa của Hội thảo và 

nhấn mạnh: ―Việc Đảng Nước Nga 

Công bằng và Viện Thế giới Công 

bằng tổ chức Hội thảo Quốc tế lần 

này sẽ là một nhân tố tích cực góp 

phần quan trọng vào quá trình liên 

kết, chung tay đối phó với những 

thách thức mang tính toàn cầu. Đây 

cũng là dịp tăng cường sự hiểu biết, 

quan hệ hợp tác trên tinh thần hữu 

nghị, vì mục đích chung của nhân 

loại, vì thế giới hòa bình, phồn 

vinh, hạnh phúc và phát triển bền 

vững‖. 

Xoay quanh chủ đề về hướng tới 

một thế giới công bằng, ngay sau 

phiên khai mạc, các đại biểu tham 

dự Hội thảo chia thành 4 ban 

chuyên để và tập trung thảo luận về 

các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu 

và triển vọng an ninh năng lượng; 

xung đột khu vực và vấn đề di dân; 

đấu tranh chống chủ nghĩa khủng 

bố; bài học Chiến tranh thế giới thứ 

II... 

Hầu hết các ý kiến phát biểu tại 

Hội thảo đều cho rằng, trước những 

thách ...(Xem tiếp trang 6) 

HỘI THẢO QUỐC TẾ “THỐNG NHẤT ĐÁP TRẢ CÁC THÁCH THỨC TOÀN CẦU – CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI THẾ 

GIỚI CÔNG BẰNG” 
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ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN VN TẠI LB NGA HÈ 2015: “KẾT QUẢ ĐÁ PLAY-OFF BÓNG ĐÁ NỮ” 

...thức toàn cầu hiện nay, không 

một quốc gia nào hay một nhóm 

nước nào trên thế giới có thể tự 

mình đối phó được mà cần phải có 

sự liên kết của tất cả các lực lượng 

tiến bộ trên thế giới cùng chung tay, 

đoàn kết lại để đối phó với những 

thách thức của nhân loại hiện nay.  

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm tròn 

70 năm chiến thắng Phát xít, các đại 

biểu khẳng định, chiến thắng vĩ đại 

của nhân dân và Hồng quân Liên 

Xô cùng nhân dân và các lực lượng 

đồng minh trên thế giới có ý nghĩa 

lịch sử vô cùng to lớn, cứu loài 

người khỏi thảm họa diệt chủng. 

Từ những bài học của Chiến 

tranh thế giới thứ II, các thế hệ hôm 

nay càng có trách nhiệm to lớn hơn 

đối với việc bảo vệ nền hòa bình 

trên thế giới. Vì vậy, việc phản đối 

chiến tranh, bảo vệ hòa bình đã trở 

thành tiêu điểm của mọi vấn đề và 

hơn bao giờ hết, nó đã, đang và 

càng trở nên cấp bách đối với sự 

sống của các quốc gia, dân tộc.  

Trong dịp này, Đoàn đại biểu 

Đảng ta cũng đã có cuộc làm việc 

với ông Sergey Mironov, Chủ tịch 

Đảng Nước Nga công bằng, Trưởng 

đoàn đại biểu của Đảng Nước Nga 

Công bằng tại Duma Quốc gia Nga. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng ta, 

ông Nguyễn Tuấn Phong đã nhiệt 

liệt chúc mừng nhân dân Nga nhân 

dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến 

thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ 

đại, đồng thời chúc mừng Đảng 

Nước Nga Công bằng đã tổ chức 

thành công Hội thảo quốc tế quan 

trọng này.  

Ông Sergey Mironov đánh giá 

cao và trân trọng sự tham gia của 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt 

Nam; nồng nhiệt chúc mừng Việt 

Nam nhân dịp Kỷ niệm tròn 40 năm 

Ngày Giải phóng Miền Nam, thống 

nhất đất nước, 70 năm Ngày Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam; 

ca ngợi sự nghiệp đấu tranh anh 

dũng trước đây, những thành tựu 

xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay 

của nhân dân ta. 

Chủ tịch Sergey Mironov khẳng 

định, Đảng Nước Nga Công bằng 

ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

giữa Việt Nam và LB Nga, coi 

trọng phát triển quan hệ với Đảng 

Cộng sản Việt Nam và coi đây là cơ 

sở chính trị quan trọng để cùng với 

ngoại giao nhà nước, đưa quan hệ 

đối tác chiến lược toàn diện Việt – 

Nga ngày càng phát triển./. 

HỘI THẢO QUỐC TẾ “THỐNG NHẤT ĐÁP TRẢ CÁC THÁCH THỨC ...(tiếp theo trang 5) 

Không khí Đại hội thể thao đang 

lan tỏa khắp nơi trên thủ đô đất 

nước Nga, nơi nào có sinh viên Việt 

Nam thì nơi đó đều rộn lên những 

sự háo hức, nao náo trong lòng chờ 

ngày Đại hội chính thức khai mạc, 

Mở đầu tạo bước thành công cho 

Đại hội là những trận đấu play –off 

của các bạn nữ sinh Việt Nam xinh 

đẹp đang học tập tại LB Nga.  

 Đại hội thể thao sinh viên Việt 

Nam tại Mátxcơva hè 2015 năm 

nay thu hút đông đảo lực lượng 

tham gia của các đơn vị đoàn tại 

Mátxcơva cũng như các vùng lân 

cận, đặc biệt là con số đăng ký bóng 

đá nữ tăng đáng kể, con số được 

nâng lên đến 11, điều này chứng tỏ 

rằng bên cạnh các chân sút là các 

bạn nam mạnh khỏe thì các thiếu nữ 

xinh tươi - nhưng nữ sinh đang học 

tập tại LB Nga cũng khẳng định 

được cái tài của mình. Do điều lệ 

của Ban tổ chức đại hội thì chỉ được 

8 đội lọt vào vòng chung kết nên 

trong những ngày vừa  qua  các đội 

đã tổ chức đá play-off với nhau để 

chọn ra 8 đội xuất sắc nhất tiến 

thẳng vào vòng chung kết.  

Tất cả các đội ra sân với tinh 

thần thi đấu rất cao, ai cũng xứng 

đáng với những công sức rèn luyện 

mà các bạn đã bỏ ra. Xin được xứng 

tên 8 đội bóng đã nữ  sẽ tranh tài tại 

ĐH thể thao sinh viên 2015: 

1) Liên quân CNTP-MADI-

MIIGAIK 

2) Chi đoàn Obolen 

3) Viện tiếng Nga mang tiên 

Pushkin 

4) Liên quân Y 

5) Đại học MESI 

6) Đại học RUDN 

7) Đại học GUBKIN 

8) Đội OBNINSK 

Kết thúc vòng loại các trận bóng 

đá nữ đã để lại cho tất cả các cầu 

thủ các đội nhiều kỷ niệm, họ được 

gặp gỡ, làm quen, được vui cùng 

niềm vui chiến thắng và cùng chia 

sẻ nỗi buồn thua trận. Đã có những 

giọt nước mắt tiếc nuối lăn dài trên 

đôi má còn ướt mồ hôi khi đội nhà 

không được đi tiếp vào vòng trong. 

Khép lại vòng loại bóng đá nữ, kết 

quả mang đến cho chúng ta rất 

nhiều bất ngờ và thú vị. Vậy kết quả 

vòng chung kết ra sao?! Ai sẽ là 

người chiến thắng bước lên ngôi vô 

địch Đại hội năm nay. Chắc chắn sẽ 

còn nhiều điều thú vị còn ở phía 

trước đang chờ đón chúng ta... 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA ĐÖC TƯỢNG “NGƯỜI 

LỊCH SỰ” MỪNG CHIẾN THẮNG 

PHÁT XÍT 

Một tượng đài vinh danh 

những binh sĩ đặc biệt của Nga 

còn được gọi là "người lịch sự" 

đã giúp nước này giải giáp lực 

lượng quân đội Ukraine tại 

Crimea vào năm ngoái và giữ 

vững an ninh cho khu vực cho tới 

khi Crimea sáp nhập vào Nga đã 

được xây dựng, đây là một phần 

của lễ kỷ niệm 70 Chiến thắng 

Phát xít Đức, theo truyền thông 

Nga cho biết. 

Những đội quân bí ẩn, không 

phiên hiệu đã xuất hiện khắp bán 

đảo Crimea ngay sau khi chính 

quyền Ukraine khi đó bị đảo chính 

tại Kiev vào tháng 2.2014, những 

người lính này được truyền thông 

phương Tây gọi là "những người 

đàn ông nhỏ màu xanh lá cây" còn 

với truyền thông Nga thì họ có biệt 

danh là "người lịch sự". 

Đài tưởng niệm "người lịch sự" 

là một bức tượng sắt cao 1.8m với 

hình ảnh người lính đeo mặt nạ 

trong tay là một con mèo con, tượng 

đài sẽ được đặt tại thành phố 

Belogorsk thuộc tỉnh Amur vào 

ngày 6.5, theo Interfax đưa tin. 

 

SYRIA VÀ NGA KÝ THỎA 

THUẬN HỢP TÁC CHỐNG TỘI 

PHẠM KHỦNG BỐ 

Ngày 27/4, Bộ trưởng Nội vụ 

Syria Mohammad al-Shaar và 

người đồng cấp Nga Vladimir 

Kolokoltsev đã ký kết thỏa thuận 

hợp tác chống các loại tội phạm 

nguy hiểm, trong đó có tội phạm 

khủng bố. 

Phát biểu với hãng thông tấn 

chính thức SANA, Bộ trưởng Nội 

vụ Nga Kolokoltsev cho rằng quan 

hệ giữa Nga và Syria đang trên đà 

phát triển ổn định, đồng thời nhấn 

mạnh rằng thỏa thuận hợp tác nói 

trên sẽ tạo đà thúc đẩy hơn nữa 

quan hệ giữa hai nước.  

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ 

Syria al-Shaar đánh giá cao mối 

quan hệ với Nga trên tất cả các lĩnh 

vực và khẳng định thỏa thuận mới 

được ký kết sẽ thiết lập các cơ chế 

mới nhằm đấu tranh và loại bỏ chủ 

nghĩa khủng bố. Theo ông al-Shaar, 

hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố 

và chủ nghĩa cực đoan hiện là "ưu 

tiên hàng đầu" của Bộ Nội vụ hai 

nước. 

 

TỔNG THỐNG PUTIN: NGA SẼ 

KHÔNG SỤP ĐỔ! 

Tổng thống Vladimir Putin 

khẳng định nền kinh tế Nga đã dễ 

dàng vượt qua những rào cản 

“nhân tạo”, dù một số nước đã 

tính tới việc Nga sẽ sụp đổ, theo 

Reuters. 

Phát biểu tại cuộc họp với các 

nhà lập pháp tại thành phố St. 

Petersburg hôm 27.4, Tổng thống 

Nga Vladimir Putin cho rằng một số 

nước đã tính đến chuyện Nga sụp 

đổ, nhưng họ đã sai và nền kinh tế 

Nga đã dễ dàng vượt qua cuộc 

khủng hoảng. 

Theo Tổng thống Nga, sau khi 

giá dầu giảm mạnh từ 100 USD 

xuống 50 USD/thùng, Nga đã thiệt 

hại 160 tỉ USD. Bên cạnh đó, ông 

Putin cũng cho rằng một số đối tác 

đã tạo rào cản đối với các ngân 

hàng Nga trong việc tái cấp vốn ở 

thị trường châu Âu. 

Dù vậy, ông Putin khẳng định 

các doanh nghiệp Nga đã thành 

công trong việc giải quyết các 

khoản nợ: ―Giai đoạn trả nợ đỉnh 

điểm đã qua‖, theo Reuters. 

 

NHIỀU NGUYÊN THỦ KHÔNG 

ĐẾN MOSCOW VÌ MUỐN “CÔ 

LẬP NƯỚC NGA” 

Ngoại trưởng Nga cho rằng 

Moscow không lo ngại việc 

nguyên thủ một số quốc gia từ 

chối đến Moscow ngày 09 tháng 

Năm dự lễ duyệt binh, Sputnik 

đưa tin. 

Lời từ chối của các nhà lãnh đạo 

một số quốc gia không có cách nảo 

ảnh hưởng đến lễ hội Ngày Chiến 

thắng. 

Nga sẽ không coi điều này là 

một vấn đề lớn. Đây là tuyên bố của 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, 

RIA Novosti đưa tin. 

"Tôi sẽ không làm điều này 

thành một vấn đề lớn. Ai đó từ chối 

vì lý do ý thức hệ khi cố gắng sử 

dụng cả ngày lễ thiêng liêng này 

trong đường lối của mình để kiềm 

chế và cô lập nước Nga, ai đó đã 

theo chân những người trên, còn ai 

đó đã sợ hãi. Nhưng, tôi lặp lại, 

điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng 

gì đến việc ngày lễ này là như thế 

nào đối với tất cả chúng ta", Ngoại 

trưởng Nga Sergei Lavrov nói. 
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Việt Nam rất quan tâm đến 

kinh nghiệm của các nước đã 

chuyển sang thanh toán bằng 

đồng tiền quốc gia trong các giao 

dịch thương mại song phương, từ 

bỏ việc dùng đồng USD hay Euro. 

Ví dụ, kinh nghiệm của Nga và 

Iran, hai nước đã lựa chọn phương 

thức thanh toán mới này. 

Nga và Việt Nam cũng đang 

chuẩn bị chuyển sang hình thức 

thanh toán bằng đồng tiền quốc gia. 

Ngân hàng Nga VTB và Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) đang phát triển sơ đồ cụ thể 

sử dụng đồng nội tệ của hai nước để 

phục vụ thanh toán song phương. 

Như dự định, những kết quả đầu 

tiên của hoạt động này sẽ được giới 

thiệu vào những ngày 8-9 tháng 5 ở 

Matxcơva, khi phái đoàn BIDV — 

các thành viên tháp tùng cùng Chủ 

tịch Việt Nam đến dự lễ kỷ niệm 70 

năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 

Ông Phạm Quang Niệm, Tham tán 

thương mại, Thương vụ Việt Nam 

tại LB Nga, cho biết rằng, đã mấy 

năm liền, nội dung này là trọng tâm 

chú ý tại các cuộc họp của Ủy ban 

liên chính phủ Việt-Nga về hợp tác 

kinh tế. 

Ông Phạm Quang Niệm tin chắc 

rằng, việc chuyển sang thanh toán 

bằng đồng tiền quốc gia sẽ có ý 

nghĩa to lớn đối với cả hai nước. 

Quan hệ thương mại giữa hai nước 

sẽ không còn gắn với đồng tiền của 

các nước thứ ba, sẽ không bị ảnh 

hưởng bởi biến động của tỷ giá 

đồng tiền khác.  Cả Việt Nam và 

Nga sẽ tiết kiệm số tiền lớn bởi vì 

không còn phải đổi từ VND sang 

USD, rồi từ USD sang rúp và ngược 

lại. Như vậy, hai nước cũng sẽ tiết 

kiệm nhiều thời gian. 

RÖP NGA VÀ VND KHÔNG CẦN ĐẾN TRUNG GIAN 

...toàn diện đất nước do Đảng 

khởi xướng, lãnh đạo, đất nước ta 

đã vượt qua muôn vàn khó khăn, 

thách thức, đạt nhiều thành tựu 

quan trọng và có ý nghĩa lịch sử 

trên tất cả các lĩnh vực, trong đó 

điểm nhấn “cốt yếu” là kinh tế - xã 

hội.  Việt Nam từ một đất nước còn 

“ngổn ngang” di chứng của chiến 

tranh, nghèo nàn, lạc hậu đã từng 

bước học hỏi kinh nghiệm của các 

nước đi trước, tiếp thu kế thừa 

thành tựu khoa học của nhân loại đã 

từng bước vươn lên, phát triển kinh 

tế khá nhanh theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 

kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, tích cực và chủ động hội 

nhập quốc tế. Đảng ta vừa làm, vừa 

rút kinh nghiệm đã đưa đất nước ra 

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 

“trầm trọng”, phá được thế bao vây 

cấm vận, vượt qua những tác động 

tiêu cực của khủng hoảng tài chính 

tiền tệ khu vực, thế giới và cuộc 

khủng hoảng tài chính, suy thoái 

kinh tế toàn cầu, giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô. Kinh tế đối ngoại mở 

rộng hơn trước về quy mô, hình 

thức, góp phần quan trọng vào việc 

thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã 

hội. 

Đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân ngày càng được cải thiện 

rõ rệt; đã vượt qua ngưỡng nước 

nghèo chậm phát triển, trở thành 

nước đang phát triển có thu nhập 

trung bình. Tỷ lệ các hộ nghèo ngày 

càng giảm, không còn nạn đói lúc 

giáp hạt. Năm 2000, cả nước đã đạt 

chuẩn quốc gia về xóa nạn mù chữ. 

Đảng và Nhà nước ta luôn con 

trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, 

phát huy truyền thống “uống nước 

nhớ nguồn” của dân tộc, đẩy mạng 

trong công tác chăm sóc thương 

binh, gia đình liệt sĩ, người có công 

với cách mạng, giải quyết tốt việc 

làm và xóa đói, giảm nghèo; chăm 

sóc sức khỏe nhân dân ngày càng 

tốt hơn. Vì vậy, tuổi thọ của người 

dân ngày càng tăng. Phúc lợi và an 

sinh xã hội được coi trọng và từng 

bước mở rộng. 

Trên cơ sở kết quả đạt được của 

bốn nươi năm đất nước thống nhất, 

Đảng và dân tộc ta phát huy sức 

mạnh tổng hợp của khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc là động lực chủ 

yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết 

định, bảo đảm thắng lợi bền vững 

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới. Kết 

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 

thời đại trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc... 

Kế thừa và phát huy chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân năm 1975, đang thôi thúc 

toàn Đảng, toàn quân và toàn thể 

nhân dân Việt Nam vững bước trên 

con đường xây dựng đất nước “dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”, vững bước đi lên 

chủ nghĩa xã hội. 

PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG 30-4 TRONG CÔNG CUỘC...(Tiếp theo trang 3) 


