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Nhân dịp 70 năm Quốc khánh 2/9, chiều 1/9, Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đại tướng Phùng 

Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son 

đã tới thăm Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức 

Anh tại nhà riêng.  

Ngày 01/9, tại Nhà Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ 

quốc đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 

70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015). 

Chiều 01/9, tại Hà Nội, Thay mặt lãnh đạo Bộ 

Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Thành có buổi 

tiếp ông Lee Jong Kook, Tổng Giám đốc Tập đoàn 

Lotte Hàn Quốc tại Việt Nam. 

   Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng 

Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

sáng 1/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung 

ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn 

đầu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng 

liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 

Tp Hải Phòng: Sáng 1/9, tại Trung tâm Hội nghị 

thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 

năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tới dự có đồng chí 

Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND 

thành phố; Lê Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch UBND thành phố... 

Nghệ An: Ngày 1/9, UBND tỉnh ban hành Văn 

bản số 6099/UBND-TM gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh; Các Sở, ban, ngành và Tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị về triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ về 

tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 1/9, Sở Y tế tổ chức Lễ công 

bố Quyết định thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó 

Giám đốc và các trưởng, phó trưởng phòng, khoa thuộc 

bệnh viện. Tham dự buổi lễ có ông Võ Công Trí, Phó 

Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Đặng Việt Dũng, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

 Tp Hà Nội: Sáng 2/9, đông đảo nhân Thủ đô đã 

thực hiện nghi lễ chào cờ mừng 70 năm Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. 

Tỉnh Thanh Hóa: Nhân kỷ niệm 70 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 01/9, 

các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

và thành phố Thanh Hóa đã đến đặt vòng hoa, dâng 

hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các 

Mẹ VN anh hùng và anh linh các Anh hùng liệt sỹ. 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 1/9, đồng chí Vũ Thị 

Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp 

nghe kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh 

thành tượng đài Ti Tốp trên đảo Ti Tốp, Vịnh Hạ long 

vào ngày 14/9 tới đây. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà 

Tĩnh Nguyễn Thiện chủ trì giao ban tuần và làm việc 

với các sở, ban, ngành, địa phương nghe kết quả triển 

khai, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, triển khai 

một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.  

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Hỡi đồng bào cả nước, 

"Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ 

những quyền không ai có thể xâm 

phạm được; trong những quyền ấy, 

có quyền được sống, quyền tự do và 

quyền mưu cầu hạnh phúc". 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên 

ngôn độc lập năm 1776 của nước 

Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa 

là: tất cả các dân tộc trên thế giới 

đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào 

cũng có quyền sống, quyền sung 

sướng và quyền tự do. 

Bản tuyên ngôn nhân quyền và 

dân quyền của cách mạng Pháp năm 

1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự 

do và bình đẳng về quyền lợi, và 

phải luôn luôn được tự do và bình 

đẳng về quyền lợi". 

Đó là những lẽ phải không ai 

chối cãi được. 

Thế mà hơn tám mươi năm nay, 

bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự 

do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất 

nước ta, áp bức đồng bào ta. hành 

động của chúng trái hẳn với nhân 

đạo và chính nghĩa. 

Về chính trị, chúng tuyệt đối 

không cho nhân dân ta một chút tự 

do dân chủ nào. 

Chúng thi hành những luật pháp 

dã man. Chúng lập ba chế độ khác 

nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản 

việc thống nhất nước nhà của ta, để 

ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn 

trường học. Chúng thẳng tay chém 

giết những người yêu nước thương 

nòi của ta. Chúng tắm các cuộc 

khởi nghĩa của ta trong những bể 

máu. 

Chúng ràng buộc dư luận, thi 

hành chính sách ngu dân. 

Chúng dùng thuốc phiện, rượu 

cồn để làm cho nòi giống ta suy 

nhược. 

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta 

đến tận xương tủy, khiến cho dân ta 

nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ 

xác, tiêu điều. 

Chúng cướp không ruộng đất, 

hầm mỏ, nguyên liệu. 

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế 

vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân 

cày và dân buôn, trở nên bần cùng. 

Chúng không cho các nhà tư sản 

ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công 

nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. 

Mùa thu năm 1940, phát-xít 

Nhật đến xâm lăng Đông - dương 

để mở thêm căn cứ đánh đồng 

minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ 

gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước 

Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng 

xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó 

dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết 

quả là cuối năm ngoái sang đầu 

năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ 

hơn hai triệu đồng bào ta bị chết 

đói. 

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật 

tước khí giới của quân đội Pháp. 

Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy 

hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những 

chúng không "bảo hộ" được ta, trái 

lại, trong 5 năm, chúng dã man bán 

nước ta hai lần cho Nhật. 

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết 

bao lần Việt minh đã kêu gọi người 

Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn 

thực dân Pháp đã không đáp ứng, 

lại thẳng tay khủng bố Việt minh 

hơn nữa. 

Thậm chí đến khi thua chạy, 

chúng còn nhẫn tâm giết nốt số 

đông tù chính trị ở Yên bái và Cao 

bằng. 

Tuy vậy, đối với nước Pháp, 

đồng bào ta vẫn giữ một thái độ 

khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc 

biến động ngày mồng 9 tháng 3, 

Việt minh đã giúp cho nhiều người 

Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu 

cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà 

giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và 

tài sản cho họ. 

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, 

nước ta đã thành thuộc địa của 

Nhật, chứ không phải thuộc địa của 

Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng 

minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi 

dậy giành chính quyền lập nên nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước 

Việt Nam từ tay Nhật, chứ không 

phải từ tay Pháp. 

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo 

Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các 

xiềng xích thực dân gần một trăm 

năm nay để gây dựng nên nước Việt 

Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ 

chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ 

mà lập nên chế độ dân chủ cộng 

hòa. 

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm 

thời chính phủ của nước Việt Nam 

mới, đại biểu cho toàn dân Việt 

Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ 

thực dân với Pháp, xóa bỏ hết 

những hiệp ước mà Pháp đã ký về 

nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi 

đặc quyền của Pháp trên đất nước 

Việt Nam. 

Toàn dân Việt Nam, trên dưới 

một lòng, kiên quyết chống lại âm 

mưu của bọn thực dân Pháp. 

Chúng tôi tin rằng các nước 

đồng minh đã công nhận những 

nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các 

hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-

sơn, quyết không thể không công 

nhận quyền độc lập của dân Việt 

Nam. 

Một dân tộc đã gan góc chống 

ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi 

năm nay, một dân tộc đã gan góc 

đứng về phe đồng minh chống phát-

xít mấy năm nay, dân tộc đó phải 

được tự do! dân tộc đó phải được 

độc lập! 

Vì những lẽ trên, chúng tôi, 

Chính phủ lâm thời của nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng 

tuyên bố với thế giới rằng: 

Nước Việt Nam có quyền hưởng 

tự do và độc lập, và sự thật đã thành 

một nước tự do, độc lập. Toàn thể 

dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 

tinh thần và lực lượng, tính mạng 

và của cải để giữ vững quyền tự do, 

độc lập ấy. 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NƢỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2015) 
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Hòa vào không khí tƣng bừng 

của đất nƣớc kỷ niệm tròn 70 

năm Quốc khánh  (02/09/1945-

02/09/2015), chiều tối hôm qua 

(1/9), tại Trung tâm Văn hóa - 

Thƣơng mại Hà Nội – Moskva ở 

thủ đô LB Nga, Đại sứ quán Việt 

Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm và 

đông đảo các vị khách quý là 

những ngƣời bạn Nga đã tới dự.  

Tới chúc mừng và tham dự lễ kỷ 

niệm do Đại sứ quán Việt Nam tổ 

chức có hàng trăm vị khách là các 

cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, 

một số Bộ, ngành và các tổ chức, 

các hội lớn của LB Nga, của Cộng 

đồng Việt Nam tại LB Nga. Nhiều 

vị Đại sứ, trưởng đại diện các cơ 

quan ngoại giao tại LB Nga cũng 

tham dự hoạt động lớn này của 

nhân dân Việt Nam. 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ 

đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại 

LB Nga Nguyễn Thanh Sơn điểm 

lại những thành tựu to lớn mà nhân 

dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam giành 

được trong suốt chiều dài 70 năm 

qua, kể từ ngày độc lập. Trong 

những thành công chung ấy không 

thể không kể đến sự giúp đỡ chí 

tình của những người bạn Liên Xô 

và Nga. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

cũng đánh giá cao mối quan hệ tốt 

đẹp Việt Nam – LB Nga và khẳng 

định trong tương lai, quan hệ hai 

nước sẽ ngày càng phát triển. Cuối 

cùng, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng sâu sắc 

rằng, mối quan hệ Đối tác-Chiến 

lược-Toàn diện giữa hai nước 

chúng ta sẽ ngày càng phát triển. 

Đúng như Tổng thống Putin đã 

khẳng định thì hai nước chúng ta 

luôn luôn bên nhau từ rất sớm và 

chúng ta sẽ luôn ủng hộ nhau, bất 

chấp mọi trở ngại”. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor 

Morgulov phát biểu cũng bày tỏ 

niềm khâm phục đối với nhân dân 

Việt Nam đã đạt được những thành 

tựu quan trọng như vậy trên chặng 

đường dài chiến đấu bảo vệ và xây 

dựng đất nước suốt 70 năm qua. 

Ông khẳng định: “Ngày nay, Việt 

Nam là một quốc gia năng động, 

phát triển mạnh trong khu vực và 

hứa hẹn sẽ đạt nhiều thành công 

hơn nữa. Trong suốt nhiều năm qua, 

hai nước chúng ta đã luôn luôn sát 

cánh cùng nhau vượt qua mọi khó 

khăn để xây dựng nên nhịp cầu hữu 

nghị 

Trước đó, những thành tựu nhiều 

mặt, nhất là về kinh tế, văn hóa của 

đất nước, con người Việt Nam đã 

được tái hiện trong một triển lãm 

ảnh và tuần phim Việt Nam nhan đề 

“Việt Nam – Điểm hẹn thế giới 

2015” được khai trương ngay tại 

sảnh lớn của Trung tâm Incentra thu 

hút sự quan tâm của các đại biểu và 

nhiều vị khách đến tham dự lễ kỷ 

niệm Ngày Độc lập của nhân dân 

Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Thông 

tin – Truyền thông Phạm Hồng Hải 

đã có bài phát biểu và cùng các 

quan chức Việt Nam, Đại diện các 

Hội, Đoàn của Nga cắt băng khai 

mạc triển lãm. Triển lãm Ảnh và 

Tuần Phim “Việt Nam - Điểm hẹn 

thế giới 2015” được kéo dài đến 

ngày 6/9 do Trung tâm Báo chí và 

Hợp tác Truyền thông Quốc tế của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, phối 

hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại 

Liên bang Nga và Công ty 

INCENTRA tổ chức thực hiện. Từ 

hơn 200 bức ảnh độc đáo được 

tuyển chọn, và hơn 100 bộ phim tài 

liệu đặc sắc do Trung tâm Báo chí 

và Hợp tác Truyền thông Quốc tế 

sản xuất theo các chủ đề như Quan 

hệ Việt – Nga từ một góc nhìn; Việt 

Nam hội nhập và phát triển; Di sản 

văn hóa thế giới tại Việt Nam; Làng 

nghề truyền thống; Lễ hội Việt 

Nam; Ẩm thực Việt Nam; Phong 

cảnh - Đất nước - Con người; Lịch 

sử Việt Nam bằng tranh... khách 

tham quan sẽ có cơ hội hiểu biết sâu 

sắc hơn về đất nước Việt Nam đổi 

mới, giàu tiềm năng, có bề dày về 

lịch sử, truyền thống, đang vững 

bước trên con đường phát triển và 

hội nhập./. 

 

*) Vào sáng ngày 2/9, cán bộ, 

nhân viên của ĐSQ cùng đông đảo 

bà con trong cộng đồng, học sinh, 

sinh viên cũng đã dâng hương và 

đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ và 

quảng trường Lê Duẩn tại thủ đô 

Mátxcơva. 

ĐSQ VIỆT NAM TẠI LB NGA TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC KHÁNH VIỆT NAM. 
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Là quốc gia láng giềng anh em 

của Việt Nam, nhân dân Lào luôn 

dành cho Việt Nam sự biết ơn 

chân thành và tình đoàn kết gắn 

bó. Chiều hôm qua, các cán bộ 

nhân viên Đại sứ quán Lào tại LB 

Nga đã tới Đại sứ quán Việt Nam 

ở thủ đô Moskva để chúc mừng 

ngày lễ trọng đại của nhân dân 

Việt Nam.  
Trao tặng lẵng hoa tươi thắm, 

các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán 

Lào chung niềm vui hân hoan và 

chúc mừng các cán bộ, nhân viên 

Đại sứ quán Việt Nam đã cùng đất 

nước trải qua một chặng đường dài 

70 năm chiến đấu, xây dựng và phát 

triển. ông Xiphănđon Oiđuabuđi, 

Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Lào 

tại LB Nga khẳng định: “Chúng tôi 

luôn đánh giá rất cao sự hỗ trợ quý 

báu của nhân dân Việt Nam dành 

cho nhân dân Lào anh em. Giữa 

chúng ta có mối quan hệ rất mật 

thiết. Hàng năm chúng ta đều trao 

đổi những chuyến thăm lẫn nhau 

giữa các lãnh đạo Nhà nước, Đảng, 

Chính phủ. Thành tựu của các bạn 

trong phát trong nhiều lĩnh vực thời 

gian qua đối với nhân dân Lào 

chúng tôi là bài học rất quan trọng 

để phát triển nền kinh tế của chúng 

tôi. Nhân dịp kỷ niệm tròn 70 năm 

Quốc khánh của các bạn, chúng tôi 

xin chúc các bạn sẽ ngày càng đạt 

được những thành tựu to lớn hơn 

nữa. Chúc tình hữu nghị giữa hai 

nước chúng ta ngày càng phát 

triển.” 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

Việt Nam tại LB Nga Nguyễn 

Thanh Sơn bày tỏ lời cảm ơn tình 

cảm chân thành của những người 

bạn Lào đang công tác tại Nga và 

cũng khẳng định tình đoàn kết, gắn 

bó Việt – Lào sẽ ngày càng phát 

triển. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

nói: “Quá trình phát triển hai nước 

chúng ta gắn bó rất chặt chẽ với sự 

phát triển mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống của Lào, Việt Nam. 

Tôi nghĩ rằng, mối quan hệ ấy đã 

lớn mạnh trong cuộc đấu tranh 

chung bảo vệ độc lập, chủ quyền 

quốc gia. Tình hữu nghị giữa chúng 

ta vẫn ngày càng bền chặt, xanh 

tươi và điều đó được chứng minh 

bằng những việc làm rất cụ thể. Hai 

Đại sứ quán chúng ta cũng có mối 

quan hệ tốt đẹp và nhân dịp này tôi 

xin chúc các cán bộ chúng ta sức 

khỏe và thực hiện tốt công việc 

không ít khó khăn tại địa bàn để 

góp phần nâng cao vị thế của Lào, 

của Việt trong khu vực ASEAN nói 

riêng và trên trường quốc tế nói 

chung”. 

 Tại LB Nga, Cán bộ nhân viên 

hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào 

có quan hệ rất gắn bó và luôn cùng 

nhau chia sẻ tình cảm, trao đổi 

thông tin và đặc biệt luôn có nhiều 

hoạt động cùng nhau tổ chức để gắn 

bó chặt chẽ hơn mối quan hệ hữu 

nghị giữa hai cơ quan ngoại giao 

của hai quốc gia./. 

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ QUÁN LÀO TẠI NGA TỚI ĐSQ VN CHÚC MỪNG 70 NĂM QUỐC KHÁNH 

VIỆT NAM 

Nhân ngày quốc khánh 2/9, 

Phóng viên TTTXVN tại LB Nga 

đã có buổi phỏng vấn ông Anton 

Tsvetov - Ngƣời phụ trách quan 

hệ truyền thông và chính phủ 

thuộc Hội đồng Đối ngoại Liên 

bang Nga (Cơ quan nghiên cứu 

tình hình an ninh - chính trị của 

khu vực và thế giới trực thuộc 

Tổng thống Nga), một học giả 

Việt Nam về vai trò của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong quá 

khứ, hiện tại và tƣơng lai.  

Theo ông Anton, Đảng Cộng sản 

Việt Nam đóng vai trò quan trọng 

trong quản lý và lãnh đạo đất nước 

trong suốt 70 năm qua. Ông nhấn 

mạnh: “Chính thời điểm Việt Nam 

giành được độc lập trong cuộc đấu 

tranh chống quân xâm lược và giai 

đoạn phát triển kinh tế sau khi 

thống nhất đất nước là một thành 

công, một điều tuyệt vời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam”. Ông Anton 

nhận định, nhiệm vụ phát triển đất 

nước sau khi đã giành được độc lập 

còn phức tạp hơn nhiệm vụ lãnh 

đạo đất nước trong thời kỳ chiến 

tranh. Cả hai nhiệm vụ trên đều 

diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp 

vào năm 1979, khi Đảng Cộng sản 

Việt Nam cùng lúc vừa phải phát 

triển đất nước, vừa phải giải quyết 

các vấn đề an ninh quốc gia. Học 

giả Nga bày tỏ khâm phục trước sự 

thích nghi nhanh chóng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong các điều 

kiện khác nhau: “Cho dù trong hoàn 

cảnh nào, cả trong thời kỳ chiến 

tranh lẫn trong thời kỳ phát triển đất 

nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đều 

chứng tỏ khả năng lãnh đạo của 

mình”. 

Ông Anton cho rằng để biết 

được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp 

tục phát triển như thế nào thì cần 

phải quan tâm đến việc Đảng sẽ làm 

gì để lắng nghe nhu cầu và quyền 

lợi của nhân dân. Bởi trong xã hội 

xuất hiện những nhóm người mới 

với những nhu cầu, thị hiếu mới. Ví 

dụ như các tầng lớp kinh doanh 

khác nhau: tư nhân, lớn hay nhỏ lẻ. 

Thêm vào đó là tầng lớp thế hệ trẻ. 

Họ sinh ra và lớn lên trong hòa 

bình, ...Xem tiếp trang 8 

HỌC GIẢ NGA NÊU BẬT VAI TRÒ CỦA ĐCS VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƢỚC 
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LỄ MÍT TINH, DIỄU BINH MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9 TẠI HÀ NỘI (TIN VÀ ẢNH) 

Đại diện cho các lực lượng 

quân đội, công an và nhiều tầng 

lớp nhân dân đã tham gia lễ mít 

tinh, diễu binh, diễu hành qua 

nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô 

trong sự chào đón của người dân.  

Đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước 

đang tiến ra lễ đài, chuẩn bị cho lễ 

chào cờ bắt đầu lúc 7h5. Sau lễ 

chào cờ, Chủ tịch nước sẽ đọc diễn 

văn và đến 7h40 bắt đầu chương 

trình diễu binh diễu hành. Điều 

hành lễ diễu binh là trung tướng 

Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng 

tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam. 

Lễ chào cờ ở Quảng trường Ba 

Đình bắt đầu. 21 loạt đại bác cũng 

được khai hỏa tại Khu Di tích 

Hoàng thành Thăng Long. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

khẳng định Cách mạng tháng 8 đưa 

Việt Nam từ nước thuộc địa nửa 

phong kiến thành đất nước độc lập, 

nhân dân từ thân phận nô lệ thành 

người tự do, cổ vũ phong trào đấu 

tranh của các nước thuộc địa trên 

thế giới. 70 năm qua, trải qua hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ biên 

giới phía Bắc, phía Tây Nam, toàn 

thể nhân dân Việt Nam đã giữ vững 

nền độc lập, bảo vệ thành quả của 

Cách mạng tháng 8.  

Đội hình diễu binh của lực lượng 

vũ trang tiến vào lễ đài. Đi đầu đội 

hình diễu binh là xe chỉ huy của 

trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng 

Tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam. Tiếp theo đoàn diễu 

binh là các khối quân nhạc, sĩ quan 

lục quân, chính trị, hậu cần, kỹ 

thuật, phòng không, không quân, 

hải quân. 

Tại quảng trường Ba Đình, khối 

nông dân, trí thức, doanh nhân, 

thanh niên đang tiến qua lễ đài. 

Trong khi đó, các khối quân đội, 

công an nhân dân chia thành hai 

ngả đã tiến sâu vào các tuyến phố. 

Người dân đứng kín hai bên đường 

vỗ tay chào đón. Rất nhiều người đã 

dùng điện thoại, máy ảnh để ghi lại 

cảnh diễu binh. 

Tại quảng trường Ba Đình, lễ 

mít tinh chuẩn bị khép lại với màn 

văn hóa - nghệ thuật, giai điệu bài 

hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui 

đại thắng” vang lên. Trong khi đó, 

tại Sài Gòn, đường phố vắng vẻ. Ở 

quán cafe, nhiều người dân theo dõi 

diễu binh, diễu hành qua màn ảnh 

nhỏ. 

Kết thúc lễ diễu binh, diễu hành 

qua lễ đài ở quảng trường Ba Đình, 

30.000 người chia thành hai ngả 

đang tiến sâu vào các tuyến phố Hà 

Nội. 
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Những ngày đầu thu năm nay, 

cả dân tộc ta lại đƣợc sống trong 

không khí tự hào: Kỷ niệm 70 

năm Cách mạng Tháng Tám 

thành công và Quốc khánh 2-9. 

Hƣớng về Quảng trƣờng Ba Đình 

lịch sử của Thủ đô Hà Nội, ta nhớ 

không nguôi hình ảnh ngƣời Cha 

già dân tộc. 

Theo Di chúc của Bác Hồ, toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã 

giành được thắng lợi to lớn: hoàn 

thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng 

miền nam, thu giang sơn về một 

mối, đưa cả nước thống nhất đi lên 

theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Cũng giống như năm 1945, sau 

Cách mạng Tháng Tám, tưởng hết 

họa ngại xâm, đất nước sẽ có hòa 

bình, toàn dân ta sẽ bắt tay xây 

dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Nhưng, cay cú trước thất bại, các 

thế lực thù địch quốc tế câu kết với 

nhau, tiến hành bao vây, cấm vận 

triệt để, toàn diện, gây nên các điểm 

nóng chống phá từ bên trong, tiến 

hành hai cuộc chiến tranh ở biên 

giới Tây Nam và biên giới phía bắc. 

Âm mưu của họ là muốn đảo ngược 

tình thế, kiềm chế và cản trở con 

đường đi lên giàu mạnh của dân tộc 

Việt Nam...Xem tiếp trang 8 

DI CHÚC CỦA BÁC HỒ LÀ “CẨM NANG THẦN KỲ“ 

Không khí vui tƣơi, phấn khởi 

của ngày Tết Độc lập đang lan tỏa 

đến mọi vùng, miền của Tổ quốc. 

Tại các căn cứ địa cách mạng, các 

vùng đất chiến khu xƣa, niềm vui 

lại đƣợc nhân thêm bởi các hoạt 

động về nguồn, tình nghĩa… thể 

hiện đạo lý “Uống nƣớc nhớ 

nguồn” của dân tộc ta. Ấy vậy mà 

trên một số trang mạng xã hội lại 

có những thông tin lệch lạc cho 

rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã vô ơn bạc nghĩa... 

Xóa đói giảm nghèo là một chủ 

trương lớn, một quyết sách lớn và 

nhất quán của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Nhà nước Việt Nam. Chủ 

trương này được hình thành ngay từ 

những ngày đầu khai sinh nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa và 

ngày càng được hoàn thiện hơn 

trong quá trình phát triển. Chủ 

trương đó không những đáp ứng 

được nhu cầu, nguyện vọng của 

đông đảo các tầng lớp nhân dân 

Việt Nam mà còn phù hợp với xu 

hướng chung của thời đại, phù hợp 

với các mục tiêu phát triển thiên 

niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra. 

Trong công cuộc xóa đói, giảm 

nghèo, Đảng và Nhà nước ta đã đặc 

biệt quan tâm đến các vùng quê 

cách mạng, vùng đất chiến khu xưa. 

Tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng này liên 

tục được giảm theo hằng năm và 

giảm nhanh hơn so với mức bình 

quân của cả nước.  

Chính sách hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số, trong đó có đồng bào ở 

các vùng căn cứ địa cách mạng hiện 

nay khá đầy đủ, toàn diện trên các 

lĩnh vực và phủ kín địa bàn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và vùng 

đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ địa 

cách mạng 

Nhằm giải quyết những tồn tại, 

hạn chế đối với chính sách đặc thù 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn 

cứ cách mạng nói riêng và chính 

sách giảm nghèo nói chung, mới 

đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu 

cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban 

Dân tộc và các bộ, cơ quan liên 

quan nghiên cứu, đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách 

mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa 

đổi cơ chế quản lý và điều hành các 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

theo hướng đồng bộ hóa tổ chức 

quản lý. Bộ Tài chính nghiên cứu, 

xây dựng cơ chế tài chính chung để 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững, tạo điều 

kiện cho việc lồng ghép nguồn lực 

được thuận lợi và nghiên cứu, đề 

xuất tăng định mức xây dựng chính 

sách nói chung và chính sách giảm 

nghèo nói riêng. Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội sửa đổi 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững nhằm đồng 

bộ hóa, tập trung nguồn lực, theo 

hướng: Phân nhóm, gồm chính sách 

hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và 

chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế; 

thực hiện chính sách dựa vào cộng 

đồng, gắn sản xuất với thị trường 

nhằm tăng cường giám sát nội bộ, 

khuyến khích tự vươn lên thoát 

nghèo bền vững; giao nhiệm vụ cho 

bộ, ngành đúng đắn, bảo đảm 

không trùng lặp về nội dung và địa 

bàn. 

Thực tế việc quan tâm của Đảng 

và Nhà nước ta đối với những vùng 

căn cứ cách mạng đã quá rõ ràng, 

thể hiện qua những chính sách, 

những việc làm, những công trình 

cụ thể. Vậy mà vẫn có người do 

không hiểu thực tế hoặc cố tình 

không hiểu đã đưa các thông tin sai 

lệch về chủ trương này của chúng 

ta, chính họ mới là người “vô ơn 

bạc nghĩa” với Tổ quốc, với non 

sông gấm vóc và các thế hệ người 

Việt đi trước. 

AI VÔ ƠN, BẠC NGHĨA?  
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA ĐẢM NHIỆM CƢƠNG 

VỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO 

AN LIÊN HIỆP QUỐC 

Ngày 1/9 Nga đã chính thức 

đảm nhiệm cƣơng vị Chủ tịch 

luân phiên Hội đồng Bảo an Liên 

hiệp quốc (UNSC) trong một 

tháng. 

Cuộc họp đầu tiên của UNSC do 

Nga chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 2.9 

sau khi chương trình làm việc trong 

tháng tới được thông qua. 

Cùng ngày, đặc phái viên của 

Nga tại Liên hiệp quốc Vitaly 

Churkin sẽ có cuộc họp báo nhằm 

thông báo về những sự kiện sắp tới 

trong tháng 9 và những vấn đề được 

quan tâm. 

Cuộc chiến chống khủng bố và 

giải quyết các cuộc xung đột đang 

diễn ra ở Trung Đông và Bắc Phi sẽ 

là những vấn đề được Nga tập trung 

giải quyết trong thời gian đảm 

nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên 

UNSC. 

Vị trí chủ tịch UNSC được thay 

luân phiên mỗi tháng trong số 15 

nước thành viên theo thứ tự bảng 

chữ cái. Nga sẽ chuyển giao lại 

chức chủ tịch cho Tây Ban Nha vào 

ngày 1.10. 

 

ĐỒNG RUBLE TRỞ THÀNH 

ĐỒNG TIỀN CHÍNH TẠI 

LUGANSK 

Theo Sputnik, từ ngày 1/9, 

đồng tiền chính đƣợc lƣu hành tại 

Cộng hòa Nhân dân Lugansk 

(LPR) tự xƣng là đồng ruble của 

Nga. Quyết định này do Hội đồng 

Bộ trƣởng LPR thông qua hôm 

18/8. 

Người đứng đầu Hội đồng Bộ 

trưởng LPR, ông Gennady 

Tsypkalov giải thích rằng động thái 

trên được thực hiện do chính sách 

phong tỏa kinh tế từ phía chính 

quyền Kiev.  

Theo ông, trên địa bàn Lugansk 

hiện vẫn duy trì hệ thống đa tiền tệ, 

theo đó sử dụng đồng thời cả đồng 

ruble, hryvnia, USD và euro, nhưng 

các giao dịch chính và lưu thông cơ 

bản gắn với đồng ruble. 

Việc thanh toán tiền lương, 

lương hưu và trợ cấp xã hội sẽ được 

thực hiện bằng ruble mà không ràng 

buộc với đồng nội tệ hryvnia của 

Ukraine. Báo cáo kế hoạch, ngân 

sách, tài chính và thuế cũng sẽ tính 

bằng ruble. 

 

BỘ TRƢỞNG NÔNG 

NGHIỆP NGA THĂM QUẦN 

ĐẢO TRANH CHẤP VỚI NHẬT 

BẢN 

Theo Kyodo, ngày 1/9, Bộ 

trƣởng Nông nghiệp Nga 

Alexander Tkachev đã thăm một 

hòn đảo trong quần đảo Nam 

Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh 

thổ phƣơng Bắc) đang thuộc 

quyền kiểm soát của Nga song 

Nhật Bản cũng tuyên bố chủ 

quyền.  

Các quan chức Nga cho biết Bộ 

trưởng Tkachev đã tới đảo Etorofu, 

tiếng Nga là Iturup, bằng máy bay. 

Dự kiến, ông sẽ thăm nhà máy chế 

biến hải sản và các địa điểm khác 

để đánh giá về ngành ngư nghiệp 

địa phương. 

Trước đó, Thủ tướng Nga 

Dmitry Medvedev và Phó Thủ 

tướng Yuri Trutnev cũng đã thăm 

đảo Etorofu lần lượt vào các ngày 

22/8 và 13/8, bất chấp việc Nhật 

Bản kêu gọi lãnh đạo Nga không 

được thăm những địa điểm tranh 

chấp này. 

Hàng loạt chuyến thăm nói trên 

đã diễn ra trong thời điểm nhạy cảm 

vì hai nước đang chuẩn bị cho 

chuyến thăm Nhật Bản năm nay của 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

 

NGA VÀ OPEC SẼ BẮT TAY 

ĐỂ ỔN ĐỊNH GIÁ DẦU 

WSJ dẫn lời phát ngôn viên 

Điện Kremlin Yuri Ushakov cho 

biết, Tổng thống Nga Vladimir 

Putin sẽ thảo luận các bƣớc đôi 

bên cùng có lợi nhằm ổn định giá 

dầu trong cuộc hội đàm với Tổng 

thống Venezuela Nicolás Maduro 

tại Trung Quốc vào ngày 3/9 tới. 

Ông Ushakov cũng cho biết thêm, 

các bƣớc này sẽ nằm trong khuôn 

khổ hợp tác giữa Nga và OPEC. 

Venezuela, một đồng minh của 

Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá 

dầu lao dốc. Mới đây, chính phủ 

nước này đề nghị triệu tập một cuộc 

họp khẩn cấp giữa các nước xuất 

khẩu dầu mỏ OPEC. 

Kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái, 

nhưng chính phủ nước này đã hạn 

chế tác động của giá dầu bằng cách 

làm suy yếu đồng rúp, bảo vệ ngân 

sách liên bang khi giá dầu vốn định 

giá bằng USD đã giảm 1 nửa trong 

vòng 1 năm qua. 

Thông tin được đưa ra cùng 

ngày khi OPEC bất ngờ thông báo 

sẵn sàng đàm phán với các nước sản 

xuất dầu khác trên thế giới để ổn 

định giá ở một mức hợp lý. 
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 Tính đến ngày 2/9 đã có những 

tổ chức sau tiếp tục gửi tiền ủng 

hộ về Văn phòng Đảng ủy:   
1.Chi bộ Ekatenburg: 123 USD 

2. Chi bộ Yaroslav: 6.000r 

3.Chi bộ Oriol: 80USD 

4. Chi bộ Sông Đông: 12.500r 

5.Chi bộ và Chi đòan Hóa men: 

12.000r 

6.Chi bộ và chi đoàn Monhino: 

25.000r 

7.Chi bộ TTX-PT-TH: 242 USD 

8.Chi bộ và chi đoàn ĐH Xây 

dựng: 15.000r 

9. Chi hội Rư -bắc: 50.000r 

 

Đính chính 

Trong bản tin Đất Nƣớc số 1108 

ra ngày 26/8, vì lý do kỹ thuật nên 

“Danh sách ủng hộ” có một số nội 

dung bị sai sót. Nay, xin đƣợc 

đính chính lại nhƣ sau: 

1. Chi bộ Astrakhan: 22.100r  

2. Đ/c Nguyễn Vân Anh - ĐV 

Ngân hàng NNVN: 2000r 

3. Chi bộ và CĐ Thép và Hợp 

kim: 135 USD + 12.800r 

 

Rất mong nhận được sự cảm 

thông và chia sẻ của bạn đọc! 

....không biết đến chiến tranh. 

Đây cũng là 1 điều rất quan trọng, 

vì thế hệ trẻ ngày nay cập nhật các 

thông tin hoàn toàn khác, chủ yếu 

qua Internet. Họ nhìn thấy vai trò 

của Đảng hoàn toàn theo 1 cách 

khác. Theo ông Anton: “Chính bởi 

vậy vấn đề đặt ra là Đảng Cộng sản 

Việt Nam có thể chỉ cho họ thấy 

được những lợi ích của tổ chức 

chính trị này như thế nào”. 

Ông Anton Tsvetov cũng nhìn 

nhận, rất khó để phân tích những 

thay đổi sau Đại hội Đảng, nhưng 1 

điều chắc chắn rằng đây là một kỳ 

Đại hội rất quan trọng. Hiện có rất 

nhiều bài báo của các nhà phân tích 

phương Tây và Nga thể hiện sự 

quan tâm tới diễn biến tại Đại hội 

Đảng Cộng sản Việt Nam lần này. 

Ông nói: “Tại Đại hội lần thứ 12, 

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vạch 

ra đường lối phát triển kinh tế - xã 

hội, cũng như chính sách đối ngoại 

của đất nước”. Theo ông Anton, 

tình hình Việt Nam hiện nay không 

giống như 40 hay 70 năm về trước: 

“Có thể nói rằng hiện tại Việt Nam 

không có kẻ thù và cũng không có 

sự đe dọa nào về an ninh. Điều này 

rất đúng với câu thành ngữ “chỉ có 

bạn và không có kẻ thù”. Học giả 

Nga cho rằng, trong hoàn cảnh như 

vậy thì điều nhân dân hy vọng nhất 

là phát triển kinh tế và cải thiện chất 

lượng cuộc sống của họ. Ông nêu 

rõ: “Chính trị là sự cân bằng các lợi 

ích và bí quyết thành công của 

Đảng là nhận thức được sự cân 

bằng các lợi ích này, cũng như tiếp 

nhận và tập hợp các nhu cầu khác 

nhau trong xã hội. Và khi lãnh đạo 

bảo vệ được quyền lợi của nhân 

dân, giải quyết được các vấn đề 

kinh tế hiện đang rất được quan tâm 

thì họ sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn 

toàn của người dân”.  

 

...Ngót mười năm, sau giải 

phóng hoàn toàn miền nam, cả dân 

tộc ta vẫn phải vừa hàn gắn vết 

thương chiến tranh, vừa gồng mình 

chống thù trong giặc ngoài. Nhưng 

nhìn vào tiền đồ tươi sáng, nhân 

dân ta đã đồng tâm hợp lực, chịu 

đựng đói khổ, khó khăn, vững tin 

vào Trung ương Đảng, tiếp tục chấp 

nhận sự hy sinh to lớn, đánh bại hai 

cuộc chiến tranh xâm lược ở hai 

đầu biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc thân yêu, đồng thời kiên trì và 

dũng cảm phá thế bao vây. 

Trong khó khăn, tận đáy, tận 

chân tường, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và sự sáng tạo của nhân dân 

"tự cứu mình", cách mạng Việt 

Nam vượt qua hiểm nghèo, nhảy 

vọt bằng chiếc cầu Đổi mới toàn 

diện đất nước 

Nhiệm vụ xây dựng đất nước và 

bảo vệ Tổ quốc, dựng nước và giữ 

nước chưa bao giờ gắn bó chặt chẽ 

với nhau như lúc này. Chưa bao giờ 

vận nước, vận dân và vận Đảng 

đứng trước những thách thức lớn 

lao như hiện nay. Vai trò của đảng 

cầm quyền trong hoàn cảnh khó 

khăn, phức tạp của đất nước và thế 

giới đòi hỏi Đảng ta phải có bước 

nhảy vọt mới, đưa cách mạng Việt 

Nam tiếp tục tiến lên, thực hiện 

bằng được mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh như Di chúc của Bác Hồ căn 

dặn. Khó khăn chồng chất lên khó 

khăn. Nhưng, dân có Đảng, Đảng 

có dân, bằng thế và lực của thời cơ 

mới, nhất định đất nước ta sẽ vượt 

qua mọi trở ngại. Niềm tin lớn lao 

đó của toàn Đảng, toàn dân ta có 

căn cứ khoa học, có thực tiễn chứng 

minh... 
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