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Chiều 17/11, tại Phủ Tổng thống Philippines, 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm 

với Tổng thống Philippines Benigno Aquino. 

Sáng 18/11 Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn, trả 

lời chất vấn. Sau phần trả lời của các Bộ trưởng, 

Trưởng ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng phát biểu làm rõ thêm những vấn đề đại biểu và 

cử tri quan tâm.  

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), tối 

17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chứng kiến 

niềm vui chung của bà con nhân dân các Khu dân cư 

số 10, 11, 12, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội.  

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhận 

lời mời của các chính đảng và Bộ Ngoại giao 

Palestine, Israel và Ai Cập, đoàn đại biểu Đảng do ông 

Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng 

Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm 

việc với các bên từ ngày 9-17/11. 

 Ngày 17/11, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân 

tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày 

sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2016), 

cố Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.  

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu quân sự cấp 

cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tiến hành 

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Nam Phi 

năm 2015. 

Chiều 17/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc 

Đông đã chủ trì cuộc họp về báo cáo dự thảo các văn 

bản quy định đánh giá kết quả thực hiện của các nhà 

thầu xây lắp, tổ chức tư vấn xây dựng và quy định về 

thông tin công bố.  

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Ủy ban Liên Chính phủ 

Việt Nam – Cu Ba khai mạc Kỳ họp thứ 33. Đây là sự 

kiện quan trọng trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

khoa học kỹ thuật hàng năm giữa Việt Nam và Cu Ba. 

Bộ trưởng Bộ Xây dung Trịnh Đình Dũng dự hội nghị. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng ngày 18/11 Bí thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, chủ trì hội thảo do 

Hội Kiều học Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối 

hợp tổ chức với chủ đề “Nguyễn Du và Truyện Kiều 

với quê hương Hà Tĩnh” 

Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 18/11, Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng 

viên mới khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự buổi lễ có 

ông Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh. 

Tp Hải Phòng: Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà 

giáo Việt Nam và 60 năm Ngày truyền thống ngành 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng (1955 - 

2015), sáng 18/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê 

Thanh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đi 

thăm, tặng quà các Nhà giáo, đơn vị tiêu biểu. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 18/11, Tập đoàn Công 

Thanh đã tổ chức buổi lễ đón sản phẩm xi măng đầu 

tiên của dây chuyền 2–Nhà máy xi măng Công Thanh. 

Đến dự có đ/c Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

và các lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. 

Tỉnh Quảng Ninh: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm 

Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 

(18/11/1930 – 18/11/2015), sáng nay, 18/11, đồng chí 

Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

tại Khu phố 9A, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). 

Tp HCM: Sáng 17/11, tại Hội trường Thành ủy, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ 

chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (18-11-1930/2015). Đến dự có Phó Bí 

thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thành Phong 

Tỉnh Thái Bình: Sáng ngày 17/11, tại xã Thái 

Dương (Thái Thụy), Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ động thổ khởi công 

Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 39 (giai đoạn 2). Đồng 

chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh đến dự buổi lễ 

 Tỉnh Nghệ An: Sáng 18/11, Trường Trung cấp 

nghề Kinh tế - công nghiệp - Thủ công nghiệp tổ chức 

Lễ khai giảng và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Đ/c 

Lê Xuân Đại - P. Chủ tịch UBND tỉnh đến dự buổi lễ. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 



 

  

2 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1120, ÂT: 251.19.49. 

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Ủy ban 

Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 

năm Ngày truyền thống Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 

18/11/2015); tổng kết 20 năm 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cƣ”, 15 năm Cuộc vận 

động “Ngày vì ngƣời nghèo”; 

phát động Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”. 

 Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, 

đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – 

Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: 

Cách đây 85 năm, ngay sau khi 

Đảng ta ra đời chưa đầy một năm, 

ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng ban hành Chi thị 

về việc thành lập Hội Phản đế đằng 

minh - hình thức tổ chức đầu tiên 

của Mặt trận Dân tộc thống nhất 

Việt Nam. Suốt 85 năm qua, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn 

cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống 

nhất Việt Nam đã có những hình 

thức tổ chức và tên gọi khác nhau, 

song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ 

vang của mình, đóng góp to lớn vào 

sự nghiệp cách mạng vĩ đại của 

Đảng, của dân tộc.  

Năm 2016 có ý rất quan trọng 

đối với đất nước ta, là năm tổ chức 

và triển khai Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; 

tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2020... Phát huy những kết quả đã 

đạt được, thời gian tới, Mặt trận Tổ 

quốc các cấp và các tổ chức thành 

viên cần tập trung thực hiện tốt việc 

tham gia vào việc chuẩn bị và tồ 

chức thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; 

chuẩn bị các điều kiện để tham gia 

tổ chức quán triệt, tuyên truyền và 

triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội ngay sau khi Đại hội thành 

công; chủ động, tích cực tham gia 

công tác chuấn bị và tổ chức thành 

công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2016 - 2020. 

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp 

tục đa dạng hóa các hình thức vận 

động, tập hợp các tầng lớp nhân 

dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, tăng cường đồng thuận xã 

hội, củng cố và phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển 

khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả các hoạt động giám sát 

và phản biện xã hội theo hướng Mặt 

trận Trung ương hướng dẫn, phổ 

biến kinh nghiệm để Mặt trận các 

cấp ở địa phương triển khai cụ thể, 

sát với điều kiện thực tiễn. Trong 

đó, Mặt trận tiếp tục triển khai 8 

chương trình phối hợp giám sát đã 

ký kết; chọn lựa các lĩnh vực, các 

vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm 

hoặc có bức xúc để phối hợp giám 

sát; tổ chức triển khai có hiệu quả 

Cuộc vận động ―Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới và đô thị 

văn minh‖. 

Phát động Cuộc vận động ―Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh‖, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 

khẳng định: Đây là cuộc vận động 

trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt 

trận trong giai đoạn mới, là sự kế 

thừa và tích hợp những kết quả 

quan trọng của hai Cuộc vận động 

―Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư‖ và 

―Ngày vì người nghèo‖, phong trào 

―Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới‖ đã và đang làm trong 

thời gian qua. Cuộc vận động bổ 

sung những nội dung mới cho phù 

hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước về phát triển kinh tế - xã hội 

trong giai đoạn hiện nay, góp phần 

nâng cao đời sống nhân dân, không 

ngừng củng cố và tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân 

cho biết: Cuộc vận động ―Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh‖ nhằm thực hiện 

chức năng của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, tổ chức một cuộc vận 

động trung tâm của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức thành viên 

nhằm thiết thực góp phần thực hiện 

chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, góp phần 

nâng cao đời sống nhân dân, không 

ngừng củng cố và tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng 

là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp hiệp thương với các tổ 

chức thành viên, phối hợp với chính 

quyền các cấp để xây dựng, triển 

khai cụ thể chương trình thống nhất 

hành động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam ở các cấp và mỗi địa 

phương. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân 

đề nghị tổ chức Cuộc vận động 

―Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh‖ với nội 

dung thiết thực, toàn diện phù hợp 

với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 

phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức thành viên ở cơ sở. Tăng 

cường hơn nữa sự phối hợp giữa 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và chính quyền, 

các tổ chức thành viên các cấp, qua 

đó, nâng cao tính hiệu quả của cuộc 

vận động, đánh giá được kết quả cụ 

thể đóng góp của mỗi tổ chức trong 

vận động nhân dân tham gia thực 

hiện mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh và giảm nghèo 

bền vững. Thông qua Cuộc vận 

động, phát huy hơn nữa sức mạnh 

đoàn kết của nhân dân, tham gia 

hiệu quả vào xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo 

bền vững; phát huy dân chủ nhân 

dân tham gia giám sát việc thực thi 

chính sách, pháp luật của nhà nước 

tại địa phương, góp phần xây dựng 

Đảng, chính quyền trong sạch, vững 

mạnh... 

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
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Ngày 20/11 hàng năm, từ lâu 

đã trở thành ngày lễ “tôn sƣ 

trọng đạo”, ngày nhà giảo Việt 

Nam, tôn vinh những ngƣời thầy, 

ngƣời cô đã và đang đứng trên 

bục giảng, truyền đạt tri thức và 

đạo làm ngƣời cho bao lớp học 

trò nối tiếp nhau.   

1. Bắt đầu từ FISE và bản Hiến 

chương các nhà giáo quốc tế  

 Lịch sử của ngày 20/11 được 

bắt đầu từ một Tổ chức quốc tế các 

nhà giáo tiến bộ thành lập ở Paris, 

Pháp vào tháng 7/1946 lấy tên là 

F.I.S.E (Fédertion International 

Syndicale des Enseignants - Liên 

hiệp quốc tế các công đoàn giáo 

dục). Nǎm 1949 tại hội nghị 

Vacsxava, Ba Lan, tổ chức FISE đã 

xây dựng một bản "Hiến chương 

các nhà giáo" gồm 15 chương với 

nội dung chủ yếu là đấu tranh 

chống nền giáo dục tư sản, phong 

kiến, xây dựng nền giáo dục tiến 

bộ" bảo vệ những quyền lợi vật chất 

và tinh thần chính đáng của nghề 

dạy học và nhà giáo, đề cao trách 

nhiệm và vị trí của nghề dạy học và 

nhà giáo. 

 Trong những nǎm kháng hiến 

chống thực dân Pháp xâm lược, 

Công đoàn giáo dục Việt Nam đã 

quan hệ với tổ chức FISE để tranh 

thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm 

mưu tội ác của bọn đế quốc xâm 

lược đối với nhân dân ta cũng như 

đối với giáo viên và học sinh đồng 

thời giới thiệu những thành tích của 

nền giáo dục cách mạng, tranh thủ 

sự đồng tình ủng hộ của giáo giới 

trên toàn thế giới đối với cuộc 

kháng chiến chính nghĩa của nhân 

dân ta.  

 Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt 

Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia 

Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm 

trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị 

quan trọng kết nạp Công đoàn Giáo 

dục của một số nước vào tổ chức 

FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), 

trong đó có Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam. Như vậy, chỉ một thời 

gian ngắn sau khi thành lập 

(22/7/1951), Công đoàn giáo dục 

Việt Nam được kết nạp là một 

thành viên của FISE  

 2. Ngày 20/11 chính thức trở 

thành Ngày Nhà giáo Việt Nam  

 Từ 26 đến 30/8/1957 tại thủ đô 

Vacxava, có 57 nước tham dự hội 

nghị FISE. Trong đó có Công đoàn 

giáo dục Việt Nam. Đoàn Việt Nam 

đã quyết định lấy ngày 20/11/1958 

làm ngày "Quốc tế hiến chương các 

nhà giáo". Ngày này, lần đầu tiên 

được tổ chức trên toàn miền Bắc 

nước ta vào năm 1958. Những nǎm 

sau đó, ngày này cũng được tổ chức 

tại các vùng giải phóng ở miền 

Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 

20-11, cơ quan tiểu ban giáo dục 

thường xuất bản, phát hành một số 

tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần 

đấu tranh của giáo giới trong vùng 

tạm chiếm, động viên tinh thần chịu 

đựng gian khổ của anh chị em, giáo 

viên kháng chiến. 

Khi Việt Nam thống nhất, ngày 

này đã trở thành ngày truyền thống 

của ngành giáo dục Việt Nam. Vào 

ngày 28-9 năm 1982, Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) đã ban 

hành quyết định số 167-HĐBT thiết 

lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là 

ngày lễ mang tên"Ngày nhà giáo 

Việt Nam", với các nội dung được 

quy định: 

Điều 1: Từ nay hàng nǎm sẽ lấy 

ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt 

Nam 

Điều 2: Để ngày 20-11 có ý 

nghĩa thiết thực hàng nǎm từ tháng 

10 các cấp chính quyền và toàn thể 

cần họp để xem xét tình hình công 

tác và hoạt động của đội ngũ giáo 

viên ở địa phương mình, kiểm điểm 

những việc đã làm và đề ra những 

việc cấp tiếp tục làm nhằm động 

viên đội ngũ giáo viên phát huy 

truyền thống tốt đẹp của giáo giới 

Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và 

nǎng lực, làm gương sáng cho học 

sinh noi theo. Về phía giáo viên, 

cần có những hoạt động phong phú 

nhằm nâng cao nhận thức về vinh 

dự và trách nhiệm của người giáo 

viên trong xã hội nước ta ngày nay, 

từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt 

nhiệm vụ cao cả của mình. 

Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 

hàng nǎm do Ủy ban Nhân dân và 

Hội đồng Nhân dân các cấp chủ trì, 

có sự phối hợp các ngành giáo dục 

và các đoàn thể nhân dân. Các cấp 

các ngành cần phân công cán bộ 

lãnh đạo đi thǎm hỏi giáo viên, tổ 

chức các cuộc gặp mặt thân mật với 

giáo viên, nhân dịp này có thể tổ 

chức khen thưởng các giáo viên có 

thành tích. Việc tổ chức này nhà 

giáo Việt Nam cần được tiến hành 

trọng thể và thiết thực, tránh hình 

thức phô trương gây phiền hà cho 

học sinh và cha mẹ học sinh. 

Điều 4: Trong ngày 20-11 các 

trường có thể sắp xếp lại việc học 

tập và giảng dạy để giáo viên được 

nghỉ và tham gia các sinh hoạt của 

trường và địa phương. 

Vào ngày 20/ 11/ 1982, lần đầu 

tiên Ngày nhà giáo Việt Nam được 

tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba 

Đình, Hà Nội. Như vậy, ngày 20/11 

hàng năm giáo giới tiến bộ thế giới 

vẫn kỉ niệm ngày mang tên "Quốc 

tế hiến chương các nhà giáo". Còn 

ở nước ta, kể từ ngày 20/11/1982, 

ngày hội của giáo giới Việt Nam có 

tên gọi riêng là Ngày nhà giáo Việt 

Nam và ngày này cũng là ngày hội 

của toàn dân. 

 Dù còn ở tuổi cắp sách tới 

trường, hay đã trưởng thành rời ghế 

nhà trường, mỗi người Việt Nam 

vẫn luôn hướng đến ngày 20/11 với 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc: 

Tôn sư trọng đạo; Không thầy đố 

mày làm nên; Ăn quả nhớ kẻ trồng 

cây...  

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
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75 năm trôi qua, nhƣng hào 

khí cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn 

còn nguyên giá trị và ý nghĩa lịch 

sử sâu sắc. Cuộc khởi nghĩa Nam 

Kỳ ngày 23/11/1940 là một bản 

hùng ca bi tráng nhất trong lịch 

sử đấu tranh cách mạng của nhân 

dân Nam Kỳ nói chung, Đảng bộ 

nhân dân Hóc Môn – Bà Điểm nói 

riêng. 

Cuộc khởi nghĩa đã nổ ra với khí 

thế hừng hực tiến công, thu hút 

đông đảo quần chúng nhân dân Hóc 

Môn tham gia. Tuy chưa thành 

công, nhưng cuộc khởi nghĩa Nam 

Kỳ đã chứng tỏ ý chí, sức mạnh 

quật cường của quần chúng nhân 

dân và có ý nghĩa to lớn trong quá 

trình lãnh đạo của Đảng. Đó là cuộc 

khởi nghĩa có sự lãnh đạo toàn diện, 

triệt để của Đảng bộ Hóc Môn, thể 

hiện ý chí chiến đấu bất khuất, kiên 

cường và lòng dũng cảm hy sinh 

của các chiến sĩ cộng sản; đồng thời 

thể hiện tinh thần yêu nước nồng 

nàn, ý chí chiến đấu quật khởi của 

nhân dân 18 thôn vườn trầu Hóc 

Môn – Bà Điểm. 

Tháng 9-1939, chiến tranh thế 

giới lần thứ hai bùng nổ. Ở Ðông 

Dương thực dân Pháp phát-xít hóa 

bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp 

phong trào đấu tranh cách mạng của 

nhân dân ta, chĩa mũi nhọn vào 

Ðảng Cộng sản.  Sự chà đạp và 

tước đoạt của thực dân Pháp đối với 

nhân dân ta lên đến cực điểm cùng 

mưu mô đầu hàng thỏa hiệp với 

phát-xít Nhật đã đặt ra trước mắt 

vấn đề sống còn của các dân tộc 

Ðông Dương. Mâu thuẫn giữa dân 

tộc ta với thực dân Pháp ngày càng 

gay gắt. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Ðảng diễn ra từ ngày 6 đến 8-

11-1939, tại Bà Ðiểm (Hóc Môn - 

Gia Ðịnh) đã xác định: Trong hoàn 

cảnh mới, giải phóng dân tộc là 

nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách của 

các dân tộc Ðông Dương. 'Bước 

đường sinh tồn của các dân tộc 

Ðông Dương không còn có con 

đường nào khác hơn là con đường 

đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả 

ách ngoại xâm vô luận da trắng hay 

da vàng để giành lấy giải phóng độc 

lập'. Nghị quyết của Hội nghị được 

phổ biến tới các địa phương, như 

một luồng gió mới tiếp thêm sinh 

khí cho phong trào cách mạng trên 

cả nước. 

Cả Nam Kỳ rung chuyển dưới 

sức nổi dậy của quần chúng cách 

mạng. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở 

20/21 tỉnh, thành phố ở Nam Kỳ, 

kéo dài từ đêm 22 rạng sáng 23-11 

đến ngày 31-12-1940, mạnh nhất là 

ở Gia Ðịnh, Chợ Lớn, Mỹ Tho, 

Vĩnh Long... Lực lượng vũ trang và 

quần chúng đã nổi dậy tiến công 

địch ở các xã, tập kích nhiều đồn 

bốt, tiến đánh một số quận lỵ, phá 

hỏng nhiều cầu, đường, cắt dây điện 

thoại... ở Vĩnh Long, chính quyền 

cách mạng cấp quận đã được thành 

lập tại Vũng Liêm. Ở Mỹ Tho, 

chính quyền cách mạng ở vùng 

khởi nghĩa tồn tại trong 40 ngày; 

một số nơi, nhân dân lập tòa án 

cách mạng xét xử bọn phản động, 

xóa bỏ các thứ thuế vô lý, xóa các 

khoản nợ, tịch thu thóc gạo của địch 

chia cho dân nghèo và nuôi nghĩa 

quân. Trong bão táp cách mạng, lá 

cờ đỏ sao vàng lần đầu được giương 

cao trong các cuộc biểu tình, tiến 

công đồn bốt ở Mỹ Tho (vùng Long 

Hưng, Long Ðịnh), Gia Ðịnh (vùng 

Hóc Môn), Vĩnh Long (vùng Bà 

Càng), Bạc Liêu (vùng Cà Mau), 

Chợ Lớn, Tân An, Cần Thơ, Sóc 

Trăng, Bến Tre, Long Xuyên, Thủ 

Dầu Một... 

Dù chỉ diễn ra trong một thời 

gian ngắn, nhưng khởi nghĩa Nam 

Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có 

phạm vi rộng nhất và mức độ quyết 

liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp 

xâm lược nước ta. Thực dân Pháp 

khủng bố khốc liệt những người 

khởi nghĩa. Hàng nghìn người bị xử 

tử, bị đày ra Côn Ðảo và các trại tập 

trung Bà Rá, Tà Lài... Pháp cũng 

nhân cơ hội này hành hình nhiều 

đồng chí cán bộ chủ chốt của Ðảng 

bị bắt từ trước khởi nghĩa: Nguyễn 

Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn 

Hữu Tiến, Phan Ðăng Lưu... 

  Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ 1940 

tuy thất bại do chưa đúng thời cơ và 

do mất cảnh giác để kẻ phản bội 

chui vào hàng ngũ, kế hoạch bị lộ 

nhưng đã góp phần làm sáng tỏ tính 

chính xác và đúng đắn của Trung 

ương Đảng tại hội nghị lần 6 (tháng 

9/1939 tại Bà Điểm- Hóc Môn) 

quyết định tạm gác khẩu hiệu ruộng 

đất, tích cực chuẩn bị lực lượng 

chuyển sang đấu tranh vũ trang 

giành lấy chính quyền cách mạng 

về tay nhân dân. Cuộc Khởi nghĩa 

Nam kỳ 1940 đã chứng minh chân 

lý là muốn lật đổ ách thống trị của 

thực dân đế quốc để giành độc lập 

tự do cho dân tộc, nhất thiết phải 

bằng bạo lực cách mạng, bạo lực vũ 

trang của toàn dân, chứ không chỉ 

bằng đấu tranh chính trị đơn thuần 

được với chúng. 

Chính nhờ bài học về vũ trang 

Khởi nghĩa Nam kỳ 1940, khởi 

nghĩa Bắc Sơn, Đô Lương, Tổng 

khởi nghĩa Cách mạng tháng 8-

1945 đã thành công vang dội, dẫn 

đến Quốc khánh 2/9/1945 khai sinh 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 

Nhà nước Công Nông đầu tiên ở 

Đông Nam Á và cả Á châu. Đến khi 

giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta, 

nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn và 

Nam bộ đã nhất tề nổ súng chống 

xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến 

Nam Bộ vào ngày 23-9-1945 và 

tiếp tục suốt 30 năm chống Pháp và 

chống Mỹ để giành độc lập dân tộc, 

thống nhất Tổ quốc (1945–1975). 

  Tôn vinh ý nghĩa to lớn của 

cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ, Bác Hồ 

đã ký sắc lệnh số 163/SL ngày 14-4

-1948 long trọng tuyên dương: ―Đội 

quân Khởi nghĩa Nam bộ năm 1940 

đã nổi lên chiến đấu oanh liệt với 

địch và đã biểu dương ý chí quật 

cường của dân tộc‖. 

KHỞI NGHĨA NAM KỲ - MỐC SON LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 



 

 
 

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1120, ÂT: 251.19.49.  5 

Chiều 12/11, tại Tổ hợp đa 

chức năng Hà Nội-Moskva 

(Incentra) ở thủ đô của LB Nga, 

Bộ Công Thƣơng, phối hợp với 

các bộ ngành liên quan, Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga, Công 

ty cổ phần đầu tƣ Trung tâm 

thƣơng mại Hà Nội - Moskva 

(Incentra) và Ngân hàng Đầu tƣ 

và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

đã long trọng tổ chức lễ khai mạc 

Hội chợ - Bán hàng “Hàng Việt 

Nam chất lƣợng cao Moskva 

2015” để hƣớng ứng sự kiện Hiệp 

định Thƣơng mại Tự do (FTA) 

giữa Việt Nam và Liên minh Kinh 

tế Á-Âu (EAEU) đƣợc ký kết 

tháng 5 vừa qua.  

Đây là hoạt động xúc tiến thương 

mại có ý nghĩa quan trọng nằm 

trong chuỗi các hoạt động tạo cơ 

hội thiết thực cho các doanh nghiệp 

Việt Nam quảng bá sản phẩm và 

thương hiệu, tiếp cận thị trường, 

xây dựng và phát triển mạng lưới 

phân phối tại thị trường LB Nga 

đồng thời thúc đẩy các hoạt động 

hợp tác đầu tư, thương mại, liên 

doanh liên kết, chuyển giao công 

nghệ giữa các doanh nghiệp 2 nước. 

Trên diện tích 15.000 mét vuông, 

gần 170 doanh nghiệp Việt Nam 

đem đến hội chợ hơn 10.000 mặt 

hàng chất lượng tốt gồm các nhóm 

sản phẩm như dệt may, da giày, thủ 

công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, nông 

sản thực phẩm, đồ gỗ, nội thất, thiết 

bị vệ sinh, điện tử gia dụng, dịch vụ 

(gồm du lịch, tài chính, ẩm thực và 

chăm sóc sức khỏe). Trong ngày 

khai trương, nhiều khách hàng Nga 

đã nô nức đến tham quan, tìm hiểu, 

mua và thưởng thức các sản phẩm 

"Made in Viet Nam". 

Trong khuôn khổ Hội chợ Hàng 

Việt Nam chất lượng cao, Ban tổ 

chức cùng các hiệp hội, ngành 

hàng, trung tâm xúc tiến thương 

mại sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề 

như Hội thảo xúc tiến thương mại, 

đầu tư, du lịch và kết nối doanh 

nghiệp thành phố Hà Nội - LB Nga 

2015, Hội thảo kết nối doanh 

nghiệp ngành dệt may-giày dép; 

nông sản – thực phẩm; đồ gỗ - nội 

thất; Hội thảo – thực hành: Một số 

kinh nghiệm thực tế tiếp cận thị 

trường Nga. Hội chợ cũng bao gồm 

một chương trình nghệ thuật phong 

phú giới thiệu tinh hoa bản sắc văn 

hóa Việt Nam nhằm mang đến cho 

người dân Nga những cảm nhận về 

Việt Nam thân thiện, phát triển và 

hội nhập. Hội chợ kéo dài tới ngày 

12/12/2015. 

************************** 

HỘI NGHỊ DOANH NHÂN 

VIỆT NAM TOÀN THẾ GIỚI  

Trƣớc đó, vào buổi sáng cùng 

ngày, Lần đầu tiên một hội nghị 

Doanh nhân Việt Nam toàn thế 

giới đƣợc tổ chức tại thủ đô 

Moscow, Nga. 

Tham gia hội nghị, ngoài hàng 

trăm doanh nhân Việt Nam đang 

làm ăn kinh doanh tại LB Nga còn 

có hàng trăm doanh nhân Việt Nam 

từ trong nước sang, và từ các quốc 

gia khác đến như Thái Lan, 

Malaysia, Italia, Bulgaria, Pháp, 

Mỹ, Israel, Angola… 

Suốt buổi chiều cùng ngày, các 

đại biểu đã rất quan tâm theo dõi 

các phát biểu tham luận trình bày 

tại đây. Những đề tài kiểu ―TPP và 

cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hoa 

Kỳ‖; ―Kinh nghiệm doanh nhân VN 

tại Nga tận dụng cơ hội và vượt qua 

thách thức từ những thay đổi tình 

hình chính trị, kinh tế trong xã hội 

sở tại‖; rồi ―Góp ý về những thủ tục 

hành chính, hải quan, ngân hàng… 

Kinh nghiệm hợp tác trong doanh 

nhân Việt kiều toàn thế giới v.v… 

đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ 

cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 

ở nước ngoài. 

*************************** 

TRIỂN VỌNG MỚI CHO 

NGÀNH HÀNG SỮA VIỆT TẠI 

NGA 

Nghĩ tới Việt Nam, nhiều ngƣời 

Nga nghĩ tới mỳ, phở, đồ gỗ, hàng 

dệt may… Vì vậy, khi cầm trên 

tay những sản phẩm sữa TH true 

MILK tại Hội chợ, không ít 

khách hàng ngỡ ngàng bởi không 

ngờ Việt Nam cũng có sản phẩm 

sữa chất lƣợng cao nhƣ vậy. 

Hội chợ hàng Việt Nam chất 

lượng cao đang diễn ra tại 

Matxcơva (từ 12/11 tới 12/12) là sự 

kiện nổi bật thu hút dư luận Nga bởi 

có quy mô rất lớn với gần 170 

doanh nghiệp Việt tham gia hội 

chợ, đem tới giới thiệu, trưng bày 

khoảng 12.000 mặt hàng và sản 

phẩm dịch vụ, gồm các mặt hàng 

như: Hàng tiêu dùng và hàng công 

nghiệp nhẹ; đồ gỗ, nội thất và trang 

trí; Hàng nông - thủy sản; Thủ công 

mỹ nghệ, quà tặng; Sữa và các sản 

phẩm chế biến từ sữa. 

Người Nga vốn đã quá quen 

thuộc với hàng may mặc, giày dép 

của Việt Nam nên trước mùa đông, 

họ cũng kéo tới đây mua sắm. Tuy 

nhiên, ngay sau đó họ bị thu hút bởi 

mặt hàng mới: sữa tươi. Anh 

Valisie Povov, chủ một cửa hàng 

thực phẩm, đồ uống ở chợ Liublino 

cho biết, anh biết thông tin về hội 

chợ hàng Việt Nam thông qua 

những người bạn hàng Việt Nam ở 

trong chợ. Khi tham quan tới gian 

hàng sữa TH true MILK, anh ấn 

tượng bởi cách bài trí quá chuyên 

nghiệp và sản phẩm có mẫu mã đẹp. 

HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƢỢNG CAO TẠI NGA 
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Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch 

HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tƣ 

và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 

Nam Liên bang Nga tại Nga ngày 

12/11 cho biết, BIDV đã phối hợp 

với Ngân hàng Ngoại thƣơng Nga 

(VTB) và Ngân hàng Liên doanh 

Việt - Nga (VRB) nghiên cứu xây 

dựng kênh thanh toán song 

phƣơng bằng đồng nội tệ. 

Việc thanh toán là nút thắt tồn 

tại trong hàng chục năm qua, là một 

trong bốn vướng mắc cản trở sự 

phát triển thương mại giữa hai 

nước. 

Ông Hà cho biết, hiện BIDV và 

VRB đã được Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam chấp thuận cho triển khai 

kênh thanh toán này. 

Khi thanh toán qua kênh này, 

bên cạnh USD, doanh nghiệp có thể 

sử dụng chính đồng nội tệ của hai 

nước, rút ngắn thời gian xử lý so 

cách thức thanh toán hiện nay giữa 

hai quốc gia. 

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ được 

tư vấn lựa chọn đối tác phía Nga và 

Việt Nam thông qua hệ thống nền 

khách hàng doanh nghiệp đa dạng 

của BIDV, VRB và VTB cùng với 

các sản phẩm dự phòng rủi ro tỷ 

giá… 

Thứ trưởng Bộ Công thương 

Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết, 

Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - 

Âu dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 

2016 sẽ mở ra cơ hội lớn đối với cả 

Việt Nam và Nga trong thương mại 

hàng hóa. 

Hiện nay, hai nước đang phấn 

đấu cho mục tiêu đạt kim ngạch 

thương mại 2 chiều lên mức 10 tỷ 

USD vào năm 2020 theo Tuyên bố 

chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng và Tổng thống Nga Putin hồi 

tháng 11/2014. 

CÓ THỂ THANH TOÁN SONG PHƢƠNG VIỆT - NGA BẰNG NỘI TỆ 

Tính đến đầu tháng 11/2015, 

Liên bang Nga có 113 dự án còn 

hiệu lực với tổng vốn đầu tƣ đăng 

ký 1,96 tỷ USD.  

Cục đầu tư nước ngoài cho biết, 

tính riêng trong 10 tháng đầu năm 

2015 các nhà đầu tư của Liên bang 

Nga đã đầu tư vào Việt Nam 8 dự 

án cấp mới với tổng vốn đầu tư 

đăng ký cấp mới là 11,45 triệu 

USD, xếp vị trí thứ 32 trong 59 

quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư 

tại Việt Nam trong 10 tháng. 

Cũng theo Cục đầu tư nước 

ngoài, hầu hết các dự án của Liên 

bang Nga tập trung trong lĩnh vực 

công nghiệp chế biến, chế tạo với 

37 dự án có tổng vốn đầu tư đăng 

ký 1,13 tỷ USD, chiếm 32,7% về số 

dự án và 57,4% tổng vốn đầu tư 

đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực khai 

khoáng; lĩnh vực kinh doanh bất 

động sản… 

Về hình thức đầu tư, vốn đầu tư 

của Liên bang Nga tập trung nhiều 

nhất vào hình thức 100% vốn nước 

ngoài với 69 dự án với tổng vốn đầu 

tư 1,26 tỷ USD, chiếm 61% tổng số 

dự án và 64,3% tổng vốn đầu tư 

đăng ký; hình thức hợp đồng hợp 

tác kinh doanh đứng thứ hai với 4 

dự án có tổng vốn đầu tư 381,2 

triệu USD, chiếm 19,36% tổng vốn 

đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại 

đầu tư theo hình thức liên doanh và 

hình thức công ty cổ phần. 

Cục đầu tư nước ngoài cho biết, 

hiện Liên bang Nga có dự án đầu tư 

trên 24 tỉnh, thành phố cả nước. Với 

dự án 1 tỷ USD, Bình Định dẫn đầu 

về vốn đầu tư đăng ký của Liên 

bang Nga tại Việt Nam, chiếm 

50,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; 

Dầu khí ngoài khơi đứng thứ hai 

với 6 dự án; Tiếp đến là Hà Nội; Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, TP Hồ 

Chí Minh và các địa phương khác. 

Các dự án lớn của Liên bang 

Nga tại Việt Nam đến thời điểm 

này có thể kể đến, dự Công ty 

TNHH Bus Industrial Center do 

ông Tokarev Genadii Invanovich, 

Nga đầu tư, tổng vốn đầu tư là 1 tỷ 

USD; mục tiêu xây dựng nhà máy 

lắp ráp và sản xuất phụ tùng xe bus 

và dịch vụ hỗ trợ khác tại Bình 

Định; Hợp đồng dầu khí lô 

129,130,131,132 ký ngày 

28/10/2008 với tổng vốn đầu tư là 

328,2 triệu USD với mục tiêu tìm 

kiếm,thăm dò dầu khí tại lô 129-

132 trên diện tích 28.300km2; Hợp 

đồng chia sản phẩm dầu khí lô 

12/11 ký ngà 19 tháng 12 năm 

2012, tổng vốn đầu tư đăng ký 100 

triệu USD với mục tiêu khai thác 

dầu khí. 

Ngoài ra còn có dự án Công ty 

cổ phần Dịch vụ hàng hải và dầu do 

Công ty TNHH 'Soges Corporation  

đầu tư, tổng vốn đầu tư là 50 triệu 

USD; mục tiêu thăm dò địa chất 

thềm lục địa, đóng mới giàn khoan, 

đóng tàu, dịch vụ cầu cảng tại Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

NGA ĐẦU TƢ HƠN 100 DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM 
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TIN LIÊN BANG NGA 

ÔNG PUTIN KÝ SẮC LỆNH 

THỰC THI KẾ HOẠCH QUỐC 

PHÕNG 2016-2020 

Sputnik đƣa tin theo tài liệu 

đƣợc công bố hôm 17/11, Tổng 

thống Nga Vladimir Putin đã ký 

một sắc lệnh thực thi các kế 

hoạch quốc phòng của nƣớc này 

trong giai đoạn 2016-2020. 

Tài liệu có đoạn viết: "Kế hoạch 

quốc phòng Nga giai đoạn 2016-

2020 bắt đầu thực thi từ ngày 

1/1/2016." 

Nga đang thực thi chương trình 

tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD để 

tiến tới việc hiện đại hóa 70% quân 

đội nước này trước năm 2020. 

Thống kê của Trung tâm quản lý 

quốc phòng Nga cho thấy trong 

năm 2015 đã có hơn 17.000 đơn vị 

vũ khí và thiết bị quân sự được 

phân phối cho lực lượng vũ trang 

nước này./. 

 

NGA ĐÃ NGĂN ĐƢỢC VỤ 

KHỦNG BỐ BẰNG MÁY BAY 

TRƢỚC THẾ VẬN HỘI SOCHI 

Thứ trƣởng Ngoại giao Nga về 

các vấn đề chống khủng bố Oleg 

Syromolotov cho biết rằng tại 

Thế vận hội ở Sochi, các cơ quan 

đặc vụ của 5 nƣớc đã điều tra về 

nguy cơ cuộc tấn công khủng bố 

tiềm năng có sử dụng máy bay, 

theo RIA Novosti. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga kể 

rằng, khi ấy đã có những nguy cơ 

khủng bố nghiêm trọng, một trong 

số đó liên quan đến khả năng tấn 

công khủng bố sử dụng máy bay. 

"Tôi lấy một ví dụ từ Thế vận 

hội Sochi. Trong quá trình chuẩn bị 

Thế vận hội Olympic trong vòng ba 

năm, lần thứ nhất chúng tôi tập 

trung cơ quan tình báo từ các nước 

trên thế giới và lần cuối cùng ngay 

trước Thế vận hội," — ông 

Syromolotov cho biết trong cuộc 

họp của ủy ban tại Hội đồng Liên 

bang. 

Ông cũng nói thêm rằng 8 cơ 

quan đặc nhiệm từ 62 quốc gia đã 

hoạt động để đảm bảo an ninh cho 

Thế vận hội Olympic Sochi. 

Trước đó ông Syromolotov nói 

rằng các cuộc tấn công khủng bố tại 

Paris và Beirut khẳng định sự cần 

thiết của một liên minh chống chủ 

nghĩa khủng bố thống nhất và hiệu 

quả. 

 

NGA TREO THƢỞNG 50 

TRIỆU USD CHO THÔNG TIN 

VỀ KẺ ĐẶT BOM TRÊN MÁY 

BAY AIRBUS 

Theo trung tâm báo chí của 

Tổng cục An ninh Liên bang Nga, 

Nga sẽ treo giải thƣởng 50 triệu 

USD cho bất kỳ ai cung cấp thông 

tin về các đối tƣợng khủng bố đã 

đặt bom trên chiếc máy bay A321 

gặp tai nạn trên bán đảo Sinai tại 

Ai Cập hôm 31/10. 

―Tổng cục An ninh Liên bang 

Nga kêu gọi sự trợ giúp từ những 

người Nga và cộng đồng quốc tế 

trong việc xác định danh tính những 

kẻ khủng bố. Những người cung 

cấp thông tin hữu ích cho quá trình 

bắt giữ kẻ khủng bố sẽ được nhận 

50 triệu USD‖, trung tâm báo chí 

thông báo. 

Ngày 17/11, Nga vừa chính thức 

xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn 

máy bay A321. Theo đó, chiếc máy 

bay vị nổ tung giữa không trung 

trước khi rơi xuống bán đảo Sinai 

tại Ai Cập do một quả bom tự chế 

có sức công phá tương đương 1,5 

kg thuốc nổ TNT. 

Chiếc máy bay A321 của hãng 

hàng không Metrojet khi đang bay 

từ khu du lịch ở Ai Cập về 

St.Petersburg rơi tại bán đảo Sinai, 

khiến tất cả 224 người trên máy bay 

thiệt mạng. Vụ tai nạn này trở thành 

thảm họa lớn nhất trong lịch sử 

hàng không Nga. 

 

HÌNH ẢNH PUTIN TRỰC 

TIẾP CHỈ ĐẠO TẤN CÔNG IS 

Hôm 17/11, Tổng thống Nga 

đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc ném 

bom và phóng tên lửa hành trình 

vào các mục tiêu IS tại Syria. 

Theo trang Quan sát, sau khi 

nguyên nhân máy bay A321 rơi ở 

Ai Cập được xác định là do bị đặt 

bom khủng bố, ông Putin đã triệu 

tập hội nghị tại Trung tâm chỉ huy 

Bộ Quốc phòng ở Moscow, để bàn 

về việc không kích IS tại Syria. 

Tại đây, ông chủ điện Kremlin 

đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các 

cuộc ném bom của máy bay chiến 

lược, cùng các đợt tấn công bằng 

tên lửa hành trình từ tàu chiến trên 

Địa Trung Hải, nhằm vào những 

mục tiêu của IS tại thành trì Raqqa. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga 

Sergei Shoigu cho biết, không quân 

huy động 25 máy bay ném bom 

chiến lược tấn công các mục tiêu IS. 

Tàu tuần dương tên lửa Moscow 

trên Địa Trung Hải yểm trợ căn cứ 

không quân Nga trên đất Syria. 
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THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG VIỆT TẠI LB NGA 2015” 

Để khích lệ phong trào hoạt 

động văn hóa - nghệ thuật, phát 

hiện và tạo điều kiện phát triển 

chonhững ngƣời có khả năng và 

mong muốn hoạt động văn hóa - 

nghệ thuật trong cộngđồng, đƣợc 

sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt 

Nam tại LB Nga, Hội ngƣời Việt 

Nam tại LB Nga quyết định tổ 

chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng 

Việt tại Nga ” trong tháng 12 năm 

2015. 

Một số thông tin liên quan đến 

cuộc thi: 

1. Tên gọi chính thức: ―Tìm 

kiếm tài năng Việt tại LB Nga‖. 

2. Nội dung thi: bao gồm nhiều 

thể loại văn hóa - nghệ thuật (ca, 

múa, nhạc, ngâm thơ, tiểu phẩm, 

kịch câm, xiếc, ảo thuật…). Ban tổ 

chức sẽ quyết định cụ thể về thể 

loại thi chính thức căn cứ vào số 

lượng các tiết mục đăng ký dự thi. 

3. Đối tượng dự thi: mọi thành 

viên trong cộng đồng Việt Nam tại 

LB Nga (từ 10 tuổi trở lên). 

Những trường hợp có bố hoặc 

mẹ là người Việt cũng có thể tham 

dự. 

4. Thời hạn đăng ký dự thi: dự 

kiến đến hết ngày 10 tháng 12 năm 

2015. Thí sinh có thể đăng ký qua 

hòm thư điện tử: ghi rõ tên họ, số 

điện thoại, địa chỉ liên lạc tại LB 

Nga. 

5. Hình thức cuộc thi: 

- Vòng sơ tuyển: các thí sinh gửi 

video clip ghi hình hoàn chỉnh tiết 

mục dự thi (video không dài quá 6 

phút) cho Ban tổ chức qua hòm thư 

điện tử.  

Riêng đối với các tiết mục thi 

hát, mỗi tiết mục cần gửi 2 bản 

video ghi hình: một bản hát có nhạc 

đệm và một bản hát không nhạc 

đệm. 

Các tiết mục sẽ được đăng tải 

trên phương tiện truyền thông cộng 

đồng và được các khán giả bình 

chọn. Căn cứ vào số lượng lượt 

bình chọn, Ban tổ chức sẽ chọn ra 

những tiết mục đứng đầu theo từng 

thể loại để tham dự vòng kế tiếp. 

- Vòng loại sân khấu tại Hội 

trường ở Moskva: Ban giám khảo 

sẽ bình chọn trực tiếp ngay sau khi 

các thí sinh trình diễn tiết mục dự 

thi. Sau đó, Ban giám khảo sẽ tổng 

kết và công bố kết quả sau vòng 

họp kín. Những tiết mục được chọn 

sẽ tham gia vòng chung kết. 

- Vòng chung kết: Các tiết mục 

được chọn sẽ nhận được thông báo 

chính thức và được sắp xếp tập 

luyện để chuẩn bị cho đêm diễn 

chung kết. 

Đêm chung kết sẽ được biểu 

diễn theo trình tự và được khán giả 

bình chọn tại chỗ. 3 tiết mục được 

bình chọn nhiều nhất sẽ được biểu 

diễn thêm 1 lần và Ban Giám khảo 

sẽ đưa ra quyết định tiết mục giành 

chiến thắng. 

6.  Ban giám khảo sẽ bao gồm 

các nhà hoạt động uy tín trong lĩnh 

vực văn hóa nghệ thuật (danh sách 

sẽ được công bố sau). 

7. Hạn cuối nộp video clip: 10 

tháng 12 năm 2015 (dự kiến):  

- Vòng loại sân khấu và Đêm 

Chung kết: từ 15 đến 25 tháng 12 

năm 2015 (dự kiến). 

Lãnh đạo Hội người Việt Nam 

tại LB Nga kêu gọi các cá nhân, tập 

thể trong cộng đồng cùng tích cực 

chuẩn bị để tham gia cuộc thi, cùng 

phát hiện các thí sinh tiềm năng, 

khuyến khích, hỗ trợ họ tham gia 

cuộc thi ―Tìm kiếm tài năng Việt tại 

LB Nga‖. 

Các chi tiết về cuộc thi sẽ tiếp 

tục được cập nhật liên tục trên các 

phương tiện thông tin cộng đồng. 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị 

liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi: 

Điện thoại: +7 916 1188552 

hoặc viber +7 916 1188552 (Anh 

Thuận);  +7 9857285087 (Chị 

Quỳnh); 

Hòm thư điện tử: 

tainangviettainga@gmail.com. 

                                                                               

Ngày 17/11- ngày hội sinh viên 

quốc tế, viện tiếng Nga quốc gia 

mang tên A.S.Pushkin đã long 

trọng tổ chức một buổi lễ quy mô, 

hoành tráng với sự góp mặt của 

đông đảo sinh viên các nƣớc đang 

theo học. Buổi giao lƣu văn nghệ 

đã trở thành một cầu nối hữu 

nghị, kết nối sinh viên các nƣớc, 

kết nối văn hóa các dân tộc.  

Mang đến ngày hội quốc tế, 

đoàn sinh viên Việt Nam học tập tại 

A.S.Pushkin đã đóng góp 2 tiết mục 

văn nghệ. Chỉ sau gần 3 tuần tập 

luyện, một khoảng  thời gian tương 

đối ngắn ngủi, với tinh thần đoàn 

kết và nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn 

đã mang đến cho toàn thể hội 

trường một dư vị truyền thống Việt 

đậm chất văn hóa nhưng cũng 

không kém phầm sôi động, trẻ 

trung. Bạn bè quốc tế đã được 

thưởng thức một tiết mục múa dân 

gian mang tên ―Gió đồng’’, bài múa 

được lấy ý tưởng từ hình ảnh những 

người nông dân gặt lúa – hình ảnh 

vô cùng quen thuộc, đậm chất văn 

hóa. Và sau đó, toàn thể khán 

phòng đã được hâm nóng bởi tiết 

mục hát kết hợp nhảy flashmob sôi 

động dưới nền nhạc ―Những trái 

tim Việt Nam‖, bài hát thay lời 

muốn nói, thể hiện tinh thần yêu 

nước và niềm tự hào dân tộc của 

sức trẻ thế kỉ 21.  
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