
 

 

   

  ĐẤT NƯỚC  

  BẢN TIN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LB NGA  
Maïtxcåva, 125047,1st Tverskaya - Yamskaya, 30 - Âiãûn thoaûi: 251.19.49, Website: http://www.mofa.gov.vn/vnemb.russia 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

Ra thø t 

h»ng tuÇn 

Sè: 1127 

06.01.2016 

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 

TIN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1127, ÂT: 251.19.49.    1 

 Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội đã diễn 

ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng 

tuyển cử đầu tiên. Dự Lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thƣ 

Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nƣớc Trƣơng Tấn Sang, 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tƣớng 

Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.   

Ngày 5/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nƣớc 

Trƣơng Tấn Sang đã tiếp thân mật đoàn đại biểu ngƣời 

có công tỉnh Hà Nam. Tham dự cuộc gặp mặt là đại 

diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, bộ đội 

Trƣờng Sơn, nữ thanh niên xung phong trong kháng 

chiến chống Mỹ của tỉnh Hà Nam. 

Sáng 5/1, Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng tới dự 

hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch 

năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành 

NN&PTNT. 

 Ngày 5/1 tai Hà Nội, Phó Thủ tƣớng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại hội nghị 

trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành thanh tra năm 

2015  

 Sáng 05/01/2016, tại tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo 

Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 

2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đại 

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

Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì 

Hội nghị.  

 Chiều 5/1/2016, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu, Bộ Tổng 

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 

2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Trung tướng 

Nguyễn Phương Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó 

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo 

hội nghị.  

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

(VNR) sáng nay (5/1), Bộ trưởng Đinh La Thăng biểu 

dương những nỗ lực, cố gắng hết mình của tập thể lãnh 

đạo và cán bộ công nhân viên ngành Đường sắt. 

Ngày 05/01/2015, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ 

chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, 

chống tham nhũng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ 

Huy Hoàng tham dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Tp Hà Nội: Sáng 5/1, Ban Nội chính Thành ủy tổ 

chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Nội 

chính của Đảng (5/1/1966 - 5/1/2016). Đồng chí Phạm 

Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ 

Hà Nội đến dự. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 6/1, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà 

Tĩnh chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối 

ngoại, biên giới và viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 5/1, Ban Nội chính Thành ủy 

Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền 

thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2016). 

Đến dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ 

tịch HĐND thành phố Trần Thọ, Chủ tịch UBND 

thành phố Huỳnh Đức Thơ… 

Tỉnh Thanh Hóa:  Chiều ngày 05/01, Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với 

đoàn cố vấn cấp cao của Bộ Tài chính về Quỹ đầu tư 

phát triển địa phương do Tiến sỹ Giao Thị Yến – Cố 

vấn cấp cao của Bộ Tài chính làm trưởng đoàn. 

Tỉnh Quảng Ninh: Ngày 6/1, tại TP Hạ Long, sở 

LĐ,TB&XH tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

dạy nghề năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Tham dự hội nghị có đại diện phòng LĐ,TB&XH của 

các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các cơ sở dạy 

nghề trong toàn tỉnh. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 6/1, dưới sự chủ trì của đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 

phát triển KT-XH và dự thảo ngân sách nhà nước năm 

2016. 

Tỉnh Quảng Trị: Sáng 5/01, Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 

năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I 

(06/01/1946 – 06/01/2016) và tổng kết nhiệm kỳ Quốc 

hội khóa XIII (2011-2016). 

Tỉnh Nam Định: Sáng 5/1, tại Tp Nam Định, Sở 

VH, TT và DL đã tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo 

khoa học quốc tế - Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng 

trong xã hội đương đại. Đồng chí Đặng Thị Bích Liên, 

Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL chủ trì họp báo. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 



 

  

2 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1127, ÂT: 251.19.49. 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 

bầu ra Quốc hội nƣớc Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (ngày 06-01-

1946) là một sự kiện lịch sử trọng 

đại, mở đầu cho quá trình xây 

dựng chế độ dân chủ mới ở nƣớc 

ta.  

Với thắng lợi của Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, nhân dân 

Việt Nam đã đập tan xiềng xích của 

chế độ thực dân. Ngày 02-9-1945, 

thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc 

bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 

ra nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa. Ngày 03-9-1945, chỉ một ngày 

sau khi tuyên bố độc lập, tại phiên 

họp đầu tiên của Chính phủ lâm 

thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị 

một trong sáu nhiệm vụ cấp bách 

cần phải thực hiện ngay là ―tổ chức 

càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển 

cử với chế độ phổ thông đầu phiếu‖ 

để bầu ra Quốc hội. Ngày 08-9-

1945, Chính phủ ban hành Sắc lệnh 

số 14/SL về việc Tổng tuyển cử để 

bầu Quốc dân Đại hội. Tiếp đó, 

ngày 17-10-1945, Chính phủ ký Sắc 

lệnh số 51/SL quy định thể lệ Tổng 

tuyển cử. 

Để mở rộng khối đại đoàn kết 

toàn dân, thực hiện chủ trƣơng 

―thống nhất, thống nhất và thống 

nhất‖, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Tổng bộ Việt Minh quyết định mời 

tất cả những ngƣời ngoài Mặt trận 

Việt Minh cùng đứng chung danh 

sách ứng cử. Hành động này chứng 

tỏ, Chính phủ và Việt Minh luôn 

tôn trọng quyền tự do dân chủ của 

nhân dân, tôn trọng ngƣời có tài, 

đoàn kết mọi lực lƣợng yêu nƣớc, 

thiện tâm, thiện chí vì quyền lợi tối 

cao của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh khẳng định: ―Tổng tuyển cử 

là một dịp cho toàn thể quốc dân tự 

do lựa chọn những ngƣời có tài, có 

đức, để gánh vác công việc nƣớc 

nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ 

là những ngƣời muốn lo việc nƣớc 

thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là 

công dân thì đều có quyền đi bầu 

cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, 

tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng 

phái, hễ là công dân Việt Nam thì 

đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho 

nên Tổng tuyển cử tức là tự do, 

bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn 

kết‖. 

Tuy nhiên, để công việc chuẩn bị 

cho cuộc Tổng tuyển cử đƣợc chu 

đáo hơn nữa và nhất là để các ứng 

cử viên có điều kiện nộp đơn và vận 

động tranh cử, ngày 18-12-1945, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 

hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 

06-01-1946; hạn nộp đơn ứng cử 

kéo dài đến hết ngày 27-12-1945; 

nơi nào lệnh hoãn không đến kịp, 

Chính phủ cho phép tiến hành Tổng 

tuyển cử theo quy định cũ (ngày 23-

12-1945). 

Càng gần đến ngày Tổng tuyển 

cử, không khí càng náo nức, sôi nổi. 

Một số địa phƣơng, nhất là ở phía 

Nam, do lệnh hoãn không đến kịp, 

Tổng tuyển cử vẫn đƣợc tiến hành 

nhƣ kế hoạch đã định trƣớc. Tại các 

địa phƣơng có nhiều đồng bào dân 

tộc thiểu số, việc tuyên truyền vận 

động Tổng tuyển cử diễn ra bằng 

nhiều hình thức phong phú, thể hiện 

những nét văn hóa đặc sắc, đa dạng 

của mỗi dân tộc. 

Ngày 05-01-1946, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân 

đi bỏ phiếu. Ngƣời nhấn mạnh: 

―Ngày mai mồng 6 tháng Giêng 

năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ 

đƣa quốc dân ta lên con đƣờng mới 

mẻ. Ngày mai là một ngày vui 

sƣớng của đồng bào ta, vì ngày mai 

là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai 

là một ngày đầu tiên trong lịch sử 

Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu 

hƣởng dụng quyền dân chủ của 

mình (...) Ngày mai, tất cả các bạn 

cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày 

mai, mỗi ngƣời đều nên vui vẻ 

hƣởng quyền lợi của một ngƣời dân 

độc lập, tự do‖. 

Hƣởng ứng lời hiệu triệu thiêng 

liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

ngày 06-01-1946, với tinh thần yêu 

nƣớc nồng nàn và khí thế hào hùng 

của Cách mạng Tháng Tám, nhân 

dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, trên 

khắp mọi miền của Tổ quốc nô nức 

tham gia bầu cử, bất chấp sự phá 

hoại điên cuồng của các thế lực 

xâm lƣợc và chống đối, góp phần 

mang đến sự thành công cho cuộc 

Tổng tuyển cử ngày 06-01-1946. 

Cụ thể là, tính chung cả nƣớc, số cử 

tri tham gia bỏ phiếu là 89%, trong 

khi đó theo quy định của Điều 56 

Sắc lệnh số 51 về Thể lệ Tổng 

tuyển cử, chỉ cần một phần tƣ (1/4) 

số cử tri có quyền bầu cử đi bầu thì 

cuộc bầu cử đã có giá trị. Cuộc 

Tổng tuyển cử bầu đƣợc 333 đại 

biểu, trong đó 57% số đại biểu 

thuộc các đảng phái yêu nƣớc và 

cách mạng khác nhau, 43% không 

đảng phái; có 10 đại biểu nữ và 34 

đại biểu các dân tộc thiểu số. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển 

cử đầu tiên mang nhiều ý nghĩa, 

không những là sự hợp pháp hóa, 

chính đáng hóa quyền lực của Nhà 

nƣớc mà còn là giải pháp mang tính 

gốc rễ, căn bản để giải quyết những 

mâu thuẫn, xung đột giai cấp, đảng 

phái trong điều kiện hòa bình. Cuộc 

Tổng tuyển cử vĩ đại đầy ý nghĩa đó 

thắng lợi do có sách lƣợc ứng phó 

khéo léo: giƣơng cao ngọn cờ đoàn 

kết, tất cả vì mục tiêu độc lập dân 

tộc với những giải pháp ―dĩ bất 

biến, ứng vạn biến‖ đầy nghệ thuật, 

không phải sử dụng bạo lực trong 

điều kiện ―chƣa bao giờ trên đất 

nƣớc ta có nhiều kẻ thù đến thế‖.  

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN NĂM 1946 
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Sau ngày toàn quốc kháng 

chiến 19/12/1946, hƣởng ứng lời 

kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, các tầng lớp nhân dân cả 

nƣớc đứng lên chống thực dân 

Pháp xâm lƣợc, bảo vệ nền Cộng 

hòa non trẻ. Từ giữa năm 1949 

đến đầu năm 1950, phong trào 

đấu tranh của thanh niên học 

sinh, sinh viên chống chủ nghĩa 

thực dân Pháp xâm lƣợc và can 

thiệp Mỹ, chống “độc lập” giả 

hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi 

đảm bảo an ninh cho học sinh, 

đòi đƣợc học tiếng mẹ đẻ … đã 

diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng 

khắp khắp hai miền Nam - Bắc. 

Ngày 09/01/1950, Đoàn thanh 

niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài 

Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ 

chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh 

viên các trƣờng Pháp - Việt tại Sài 

Gòn cùng nhiều giáo viên và 7.000 

nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu 

tình đòi bảo đảm an ninh cho học 

sinh, sinh viên học tập và trả tự do 

cho những học sinh, sinh viên bị 

bắt, trong đó có Ban lãnh đạo học 

sinh cứu quốc Sài Gòn. 

 Đoàn biểu tình kéo đến Nha học 

chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đƣa 

đơn thỉnh nguyện. Bọn cảnh sát và 

lính đã đàn áp dã man đoàn biểu 

tình. Thái độ đó đã làm đám đông 

phẫn nộ và bùng nổ cuộc xung đột. 

Những ngƣời biểu tình dùng mọi 

thứ vũ khí có trong tay chống trả 

quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi 

và cảnh sát Bình Xuyên. Nhiều em 

học sinh ngã gục trƣớc sự đàn áp dã 

mãn. 

Trần Văn Ơn - ngƣời thanh niên 

tiêu biểu cho lòng yêu nƣớc và ý 

chí đấu tranh bất khuất của học 

sinh, sinh viên, sau khi đã dũng cảm 

hứng chịu những xô đẩy và dùi cui 

để che chở cho các em học sinh nhỏ 

tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh 

hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút 

chiều ngày 09/01/1950 khi chƣa 

tròn 19 tuổi.  

Với sự kiện lịch sử đó, noi 

gƣơng và ghi nhận tinh thần đấu 

tranh bất khuất của anh Trần Văn 

Ơn và học sinh - sinh viên trong 

những ngày đầu kháng chiến, Đại 

hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên 

Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 

1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy 

ngày 09/01 hàng năm là Ngày 

truyền thống học sinh - sinh viên. 

    Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V 

diễn ra ngày 22 – 23/11/1993 tại thủ 

đô Hà Nội đã quyết định đồng thời 

lấy ngày 09/01 làm ngày truyền 

thống của Hội Sinh viên Việt Nam. 

 

LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH SINH VIÊN VIỆT NAM (9/01/1950 – 9/01/2016) 

Trong không khí vui tƣơi đón 

chào năm mới, ngày 05/01/2016 

Trƣờng ĐH Nghiên cứu Công 

nghệ Quốc gia “MISIS” tổ chức 

khai mạc  ĐẠI HỘI TDTT MÙA 

ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT. Đại 

hội diễn 2 ngày 05-06/01 bao gồm 

4 nội dung: Cầu lông; bóng 

chuyền; bóng đá và kéo co. Đây là 

hoạt động chung đầu tiên kể từ 

khi sáp nhập trƣờng Đại học 

Thép & Hợp kim Matxcơva với 

trƣờng Đại học Tổng hợp Mỏ 

Matxcova với sự tham  gia của 

đầy đủ các NCS, SV đang học 

tập, nghiên cứu tại trƣờng.  

 Đến dự với Đại hội có đồng chí 

Phạm Đức Vinh – Phó Bí thƣ Đảng 

ủy tại LB Nga và cán bộ Văn phòng 

Đảng ủy. Đại hội nhằm cổ vũ, khơi 

dậy tinh thần và tiềm năng TDTT 

của toàn bộ vận động viên  đồng 

thời các vận động mỗi ngƣời cần 

thƣờng xuyên tập luyện TDTT để 

tăng cƣờng sức khoẻ phục vụ lao 

động, học tập, công tác, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 

hiện nay.  

Đại hội thể dục thể thao lần này 

là một hoạt động để chào mừng 

thành công Đại hội đơn vị nhiệm kỳ 

2016-2017, chào mừng 86 năm 

ngày thành lập ĐCSVN và đặc biệt 

là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 

XII diễn ra tại Hà Nội vào cuối 

tháng 01/2016. 

 Đến với đại hội thể thao lần, 

này các vận động viên trong đơn vị 

với tinh thần thi đấu và quyết tâm 

cao, đây cũng là dịp để các thành 

viên trong đơn vị tăng cƣờng tình 

đoàn kết, đƣợc gặp gỡ, giao lƣu học 

hỏi lẫn nhau, góp phần xây dựng 

nếp sống văn hóa lành mạnh trong 

nhà trƣờng. Đồng thời, thông qua 

Hội thi sẽ phát hiện và lựa chọn các 

vận động viên xuất sắc cho đội 

tuyển của trƣờng tham dự các giải 

thể thao do  Đại sứ quán Việt Nam, 

Đoàn thanh niên tại LB Nga tổ 

chức. 

KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT MÙA ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CÔNG 

NGHỆ QUỐC GIA “MISIS”  
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Hòa trong không khí đón xuân 

2016 đêm 31/12 đến rạng sáng 

ngày đầu tiên của năm 2016, Chi 

Đoàn Công Nghệ Thực Phẩm đã 

tổ chức một buổi tiệc nhỏ,để tạm 

biệt năm cũ đã qua và đón năm 

mới với một không khí sôi động 

nhƣng hết sức ấm cúng tại nhà 

hàng Hƣơng Giang. 

Phút giây đón giao thừa hân 

hoan, mọi ngƣời cùng hòa trong bài 

hát ―Khúc giao mùa‖ , trao nhau 

những câu chúc xuân, cùng xem 

clip chúc mừng năm mới của các 

anh chị đã về nƣớc làm việc. 

Chƣơng trình đón Xuân Bính Thân 

với nhiều tiết mục sôi động ―Bên 

em mùa xuân‖,‖ Ngày hạnh phúc‖, 

―Điệp khúc mùa xuân‖, cuộc thi ― 

Maraton du xuân‖ đầy tiếng cƣời, 

ngoài ra còn có tiểu phẩm kịch ― 

Ngƣời ăn mày và con chó đốm‖ ấn 

tƣợng. 

Không gian trầm lắng hơn với 

cuộc trò chuyện ― Tết Việt trên quê 

hƣơng ba miền‖, chúng tôi đã kể 

cho nhau nghe về những nét đặt 

trƣng về văn hóa đón Tết, kỉ niệm, 

trò chơi những niềm mong đợi khi 

tết đến xuân về. Và càng xúc động 

với chƣơng ―Blog radio on air Bơ 

Sữa‖ mùa 2 ngay sau đó. Những lời 

tâm sự của mọi ngƣời đƣợc sẻ chia, 

mƣợn lời chƣơng trình thay cho 

tiếng lòng thƣờng ngày khó nói. 

Đặc biệt hơn hết là những video 

chúc tết từ gia đình ở Việt Nam gửi 

sang đầy cảm xúc dành cho những 

đứa con xa quê, mong ngày trở về. 

Kết thúc chƣơng trình với tiết 

mục vé số đầy hồi hộp và vui nhộn. 

Giải thƣởng đã thuộc về những bạn 

trẻ rất may mắn. 

ĐÓN XUÂN TẠI ĐH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÁTXCƠVA 

Hòa trong không khí đón năm 

mới 2016, Lƣu học sinh Trƣờng 

Đại học Xây dựng Moscow (MISI 

- MGSU) đã tổ chức chƣơng trình 

chào mừng năm mới 2016 tại Câu 

lạc bộ sinh viên quốc tế tối ngày 

30/12/2015. Tham gia chƣơng 

trình có Viện trƣởng Viện Đào 

tạo quốc tế, các giáo viên và nhiều 

sinh viên Nga và một số quốc gia 

khác. 

Trong chƣơng trình, các bạn 

LHS đã giới thiệu với đại diện nhà 

trƣờng và lƣu học sinh các nƣớc về 

phong túc đón tết, các món ăn 

truyền thống của Việt Nam nhƣ 

bánh trƣng, nem rán, giò xào, dƣa 

muối… vào mỗi dịp tết đến xuân 

về. 

Thay mặt nhà Trƣờng, bà 

Guseva - Viện trƣởng Viện Đào tạo 

quốc tế cho biết, Việt Nam là một 

trong những quốc gia có LHS theo 

học tại trƣờng đông nhất, các LHS 

Việt Nam với bản tính cần cù, chịu 

khó luôn có thành tích học tập rất 

tốt. Việc tổ chức chƣơng trình đón 

tết ý nghĩa ngày hôm nay cũng thể 

hiện sự đoàn kết và gắn kết giữa 

LHS Việt với đại diện nhà trƣờng, 

là dịp để quảng bá và giới thiệu văn 

hóa Việt Nam đến sinh viên Nga và 

các quốc gia khác. 

Ngoài ra, trong chƣơng trình, 

còn diễn ra nhiều hoạt động nhƣ hát 

các ca khúc truyền thống của Việt 

Nam và Nga vào dịp năm mới, xem 

những thƣớc phim ngắn về những 

thế hệ LHS Việt Nam đã và đang 

theo học tại Nga… và nhiều tiết 

mục đặc sắc khác. 

Chƣơng trình kết thúc tạo ấn 

tƣợng sâu sắc cho các LHS, dù đón 

tết xa nhà nhƣng vẫn có cảm giác 

ấm cúng, gẫn gũi… tạo không khí 

vui tƣơi, phấn trấn khi xuân đến và 

động lực học tập tốt hơn nữa trong 

năm tiếp theo. 

LHS ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MÁTXCƠVA ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 

Trong ngày đầu tiên của năm 

mới 01/01/2016, Đơn vị LHS 

trƣờng ĐHSPQG Mátxcơva đã 

cùng nhau gặp gỡ, chào đón năm 

mới tại kí túc xá của trƣờng. 

Chƣơng trình diễn ra vui vẻ, ấm 

cúng với phần chủ đạo là cuộc thi 

―Vua Đầu Bếp Sƣ Phạm 2016‖. Để 

chuẩn bị cho cuộc thi này, các thí 

sinh đã phải dậy từ sớm để đun nấu 

và trang trí cho các tác phẩm của 

mình. Các tác phẩm tham gia dự thi 

cũng hết sức đa dạng, cầu kì, đƣợc 

trang trí công phu, tỉ mỉ. Ngoài 

hƣơng vị của món ăn, cách trang trí 

bày biện, ban giám khảo cũng dành 

một phần điểm cho khả năng thuyết 

trình về món ăn của mỗi thí sinh. 

Chƣa bao..Xem tiếp trang 8 

CUỘC THI VUA ĐẦU BẾP TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN TẠI ĐH SP MÁTXCƠVA 
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Rộn ràng trong không khí đầu 

xuân năm mới, bảo tàng 

“Волгоградский Музей 

Изобразительных Искусств 

имени И.И. Машкова” kết hợp 

cùng khoa sinh viên nước ngoài tổ 

chức chương trình giới thiệu về 

năm mới của các nước.  

Ngày mùng 4 tết dương lịch vừa 

qua, cộng đồng sinh viên Việt Nam 

tại thành phố Volgograd đã vinh dự 

nhận được lời mời và tham dự 

chương trình. Mở đầu cho sự kiện 

lần này là slide giới thiệu về nguồn 

gốc, tập tục, văn hóa và các món ăn 

trong dịp tết Việt Nam. Sau khi 

lắng nghe và theo dõi slide , MC đã 

hỏi khán giả về sự giống và khác 

nhau giữa tết Việt Nam, tết Nga. 

Tất cả đều vô cùng hào hứng trả lời, 

tìm ra những điểm tương đồng, và 

khác biệt về văn hóa đón năm mới 

của hai nước. 

Tiếp nối chương trình là màn 

song ca “Hoa cỏ mùa xuân” đầy sôi 

động . Sau đó là phần Trò chơi 

“Gắp lạc bằng đũa” và “Thi nói 

Tiếng Việt” vô cùng hấp dẫn. Mọi 

người hăng hái tham gia trò chơi dù 

nhiều người thậm chí không biết 

cách cầm đũa. Điển hình thú vị có 

một em nhỏ tầm 5 tuổi sau một hồi 

loay hoay không thể gắp được hạt 

lạc khỏi đĩa, đã dí dỏm, hồn nhiên 

cầm hạt lạc bằng tay đưa về đích 

mang đến những trận cười sảng 

khoái cho người xem. Nếu trò “Gắp 

lạc” dù khá khó khăn nhưng mang 

lại không khí vui nhộn, thì trò chơi 

“Thi nói Tiếng Việt ” lại mang đến 

cho người Nga sự tò mò và hào 

hứng vô cùng. Không kể già trẻ, lớn 

bé, trai gái tất cả đều tập trung lắng 

nghe và hăng hái tập nói từng chữ 

Tiếng Việt. Kết thúc trò chơi, 

những người tham gia được lì xì 

đầu năm tiền Việt Nam giữ làm kỉ 

niệm. 

Kết thúc chương trình, trong 

trang phục áo dài, các bạn nữ sinh 

Việt Nam đã mang đến tiết mục 

múa nón đặc biệt sôi động nhưng 

không kém phần duyên dáng , thể 

hiện nét đẹp , văn hóa của người 

Việt Nam. 

Phần giới thiệu về áo dài, nón và 

màn múa nón mãn nhãn đã khép lại 

chương trình trong những tràng 

pháo tay nhiệt liệt của khán giả. Sự 

kiện lần này là cơ hội để bạn bè 

quốc tế nói chung, và người dân 

Nga nói riêng có cái nhìn đầy đủ, 

sâu sắc, và toàn cảnh hơn về năm 

mới của Việt Nam, hiểu hơn về con 

người, văn hóa Việt Nam, qua đó 

tìm được nhiều hơn tiếng nói chung 

dựa trên tình đoàn kết hữu nghị đã 

rất tốt đẹp lâu nay với bạn bè năm 

châu. 

SINH VIÊN TẠI VOGOGRAD RỘN RÀNG ĐÓN NĂM MỚI 

Ngƣời Việt Nam xƣa nay có 

thói quen đón Tết Nguyên đán 

theo âm lịch truyền thống, nhƣng 

đối với ngƣời Việt sống tại LB 

Nga, thì việc đón Tết Dƣơng lịch 

cùng với ngƣời Nga lại có ý nghĩa 

rất quan trọng trong năm. 

Hoà chung với không khí đón 

Xuân của cộng đồng ngƣời Việt tại 

LB Nga và của ngƣời dân nƣớc Nga 

sở tại, ngày 31/12/2015, anh chị em 

công nhân xƣởng may D & M ở 

ngoại ô Matxcơva đã tổ chức Lễ 

tổng kết năm 2015 và đón mừng 

năm mới 2016. 

Hầu hết anh chị em công nhân 

đều hào hứng tham gia công tác 

chuẩn bị cho ngày tết. Với bàn tay 

khéo léo, anh chị em đã trang trí hội 

trƣờng đón Xuân thật công phu và 

đẹp đẽ: có cành đào, câu đối, bánh 

chƣng, giò chả…  nhƣ ngày Tết âm 

lịch truyền thống. 

Mở đầu chƣơng trình, bằng 

những lời thật ngắn gọn, ông Hoàng 

Duy Dƣơng thay mặt Ban giám đốc 

Công ty chúc toàn thể anh chị em 

công nhân một năm mới tốt lành và 

tuyên bố khai mạc Lễ hội mừng 

Xuân. 

Tiếp theo, anh Nguyễn Văn Điển 

đọc báo cáo tổng kết tình hình của 

xƣởng trong năm 2015 và công bố 

danh sách những cá nhân có thành 

tích cao trong sản xuất, đề nghị Ban 

giám đốc khen thƣởng. 

Phần sôi động nhất trong Lễ 

mừng năm mới là chƣơng trình Văn 

nghệ. Ban lãnh đạo Công ty  đã mời 

các ca sĩ của ban nhạc Quê hƣơng, 

một ban nhạc quen thuộc của Cộng 

đồng ngƣời Việt tại LB Nga, biểu 

diễn chƣơng trình văn nghệ đặc sắc 

phục vụ công nhân trong xƣởng. 

Rất tự tin, các công nhân xƣởng 

may cũng đã dành nhiều ngày 

chuẩn bị các tiết mục múa, hát tham 

gia chƣơng trình văn nghệ, nhiều 

giọng hát của anh chị em công nhân 

hay không kém các ca sĩ chuyên 

nghiệp.  

*) Tối ngày 31/12/2015 đông đủ 

bà con cộng đồng  người Việt đang 

sinh sống, làm ăn và học tập tại 

TP Kursk tổ chức đón năm mới 

2016 trong không khí vui vẻ, ấm 

cúng và đoàn kết. 

CÔNG NHÂN XƢỞNG MAY D & M TƢNG BỪNG ĐÓN TẾT DƢƠNG LỊCH 2016 
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LB Nga rộng lớn trải dài từ 

đông sang Tây trên 11 múi giờ 

khác nhau, bởi vậy, thời khắc 

Giao thừa đƣợc đón chào tới 11 

lần và có những nơi, Năm mới 

đến từ giữa trƣa (theo giờ Mat-

xcơ-va) và lúc Giao thừa ở Thủ 

đô Mat-xcơ-va thì họ đã sang 

giữa ngày mới mùng 1/1/2016.  

Không khí mừng đón Năm mới 

tràn ngập đƣờng phố trên toàn nƣớc 

Nga từ nhiều ngày nay. Tại các 

Quảng trƣờng, tuyến phố công 

cộng, trong công viên, vƣờn hoa, 

trong các cửa hàng, trung tâm 

thƣơng mại… những cây thông 

Năm mới đủ loại kích thƣớc lớn, 

nhỏ với đèn màu, bóng màu và đồ 

trang trí rất sinh động đã đƣợc dựng 

lên. Có lẽ chƣa có năm nào, các 

đƣờng phố của Thủ đô Moskva 

đƣợc trang hoàng lộng lẫy, hoành 

tráng nhƣ năm nay. Không chỉ 

Quảng trƣờng Đỏ, ở các quảng 

trƣờng dọc tuyến phố cổ Tver, rồi 

Quảng trƣờng Nhà hát lớn, và nhiều 

nơi khác vốn đã nổi tiếng… những 

―bức tranh‖ bằng đèn màu và rất 

nhiều những ki-ôt bán hàng, tạo 

một không khí hội chợ rất tƣng 

bừng. 

Lần đầu tiên, vào thời điểm Giao 

thừa, Quảng trƣờng Đỏ đã phải 

―đóng cửa‖ để bảo đảm an toàn… 

Tuy nhiên, trong những ngày trƣớc 

và sau đêm giao thừa, Quảng 

Trƣờng Đỏ vẫn là điểm thu hút rất 

nhiều du khách, cả ngƣời Nga và 

ngƣời nƣớc ngoài.  

Vào đúng thời khắc giao thừa 

Năm cũ chuyển sang Năm mới, 

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin 

có bài phát biểu quan trọng gửi đến 

toàn thể ngƣời dân Nga. Bài phát 

biểu của Tổng thống Putin đƣợc 

phát 11 lần trên các kênh phát 

thanh, truyền hình địa phƣơng theo 

múi giờ của từng vùng. 

 Trong phát biểu của mình năm 

nay, Tổng thống Putin đặc biệt đánh 

giá cao công lao của những chiến sỹ 

và sỹ quan đã và đang cống hiến 

sức mình cho cuộc chiến chống 

khủng bố và nhiều lực lƣợng khác 

vẫn đang âm thầm hy sinh cho niềm 

hạnh phúc đón Năm Mới của mọi 

ngƣời dân. Tổng thống Putin cũng 

nhắc lại những sự kiện lớn của năm 

2015 khi Nga đã kỷ niệm tròn 70 

năm Chiến thắng của cuộc chiến 

tranh Vệ quốc Vĩ đại. 

Mặc dù năm 2015 vừa qua, nƣớc 

Nga và nhân dân Nga đã phải trải 

qua không ít khó khăn mà phía 

trƣớc còn không ít thách thức... 

nhƣng dƣờng nhƣ hoàn toàn ―chia 

sẻ‖ với Tổng thống Putin, mọi 

ngƣời dân đều tự hài lòng với cuộc 

sống hiện tại của mình và bày tỏ 

niềm lạc quan trƣớc một Năm Mới 

đang đến. 

KHÔNG KHÍ ĐÓN CHÀO NĂM MỚI Ở NƢỚC NGA 

Đón Năm mới, đó là một hoạt 

động gây niềm hứng thú với mọi 

lứa tuổi và ở Nga, Năm mới gắn 

với cây thông, với những trò chơi, 

lễ hội quanh cây Thông. Hoạt 

động này đã trở thành một phong 

tục gần nhƣ không thể thiếu, đặc 

biệt là đối với trẻ em, trở thành 

một nét văn hóa đẹp của ngƣời 

Nga. 

―Lễ hội Cây thông‖ là một hoạt 

động dƣờng nhƣ đƣợc mọi ngƣời 

dân Nga hƣớng đến nhiều nhất mà 

đặc biệt là dành cho mọi trẻ em. Và 

bởi vậy, trong nhiều ngày trƣớc và 

trong dịp Đón chào Năm mới, 

thông qua các dịch vụ tổ chức hoạt 

động này… dù hoàn cảnh thế nào, 

các gia đình cũng đều cố gắng thu 

xếp cho con em mình tham gia 

đƣợc một Lễ hội đầy không khí sôi 

động và mang dấu ấn của Năm mới 

này. 

Ông già Tuyết cùng cô gái Tuyết 

và các chú hề vui nhộn, ngộ nghĩnh 

cùng vui múa hát, bày những trò vui 

cho hàng trăm trẻ nhỏ… đó là hình 

ảnh không bao giờ thiếu bên cây 

thông Năm mới. Trẻ em hòa vào 

không khí đó một cách hào hứng và 

rất thích thú. 

Chính phong tục đón Năm Mới 

bên cây thông cũng khiến gần nhƣ 

mọi gia đình Nga đều chú trọng 

công việc chuẩn bị sắm sửa và trang 

trí cây thông. Ở nhiều tụ điểm công 

cộng hoặc các trung tâm mua sắm, 

ngƣời ta đã tổ chức những lớp 

hƣớng dẫn làm và trang trí cây 

thông từ những cành thông thật, 

những vật liệu để trang trí v.v… Và 

hoạt động này đã cuốn hút cả ngƣời 

lớn, trẻ em cùng tham gia. Tại 

Trung tâm Thƣơng mại Hà Nội – 

Moskva, nhân lễ khai trƣơng đúng 

vào dịp Năm mới cận kề, đã tổ chức 

hoạt động này và nhận đƣợc sự 

hƣởng ứng rất đông đảo ngƣời dân 

Nga trong khu vực. Cũng nhƣ vậy, 

một lớp hƣớng dẫn trẻ em vẽ, trang 

trí trên những quả bóng thủy tinh để 

treo lên cây thông cũng đƣợc các 

em và cha mẹ các em rất thích thú. 

Hàng chục em nhỏ quây quần 

quanh bàn vẽ với sự hƣớng dẫn của 

các cô giáo hội họa trẻ trung đã 

mang đến một bầu không khí thật 

an lành và cuốn hút.  

Với việc chú trọng duy trì một 

nét văn hóa đẹp ấy, trong những 

ngày Năm mới này, những cuộc 

vui, những nơi vui chơi công cộng 

ở khắp nơi... cây Thông và lễ hội 

Cây Thông luôn hiện hữu trong 

cuộc sống của ngƣời dân Nga./. 

NGƢỜI NGA ĐÓN NĂM MỚI KHÔNG THỂ THIẾU CÂY THÔNG 
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TIN LIÊN BANG NGA 

CRƢM KHÔNG ĐỂ THÀNH 

PHỐ UKRAINA CHẾT CÓNG 

Thành phố Genichesk khu vực 

Kherson của Ukraina đã bắt đầu 

đƣợc nhận gas từ Crƣm, - Phó 

lãnh đạo chính quyền Genichesk, 

ông Aleksei Syshchenko xác nhận 

nhƣ vậy với báo địa phƣơng 

"Novyi Visit". 

Trƣớc đó có thông báo rằng 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 

ủy thác giải quyết phƣơng án cung 

cấp khí đốt từ Nga sang Genichesk 

trong khu vực Kherson của 

Ukraina, theo đề nghị của Thị 

trƣởng thành phố này. 

"Trong hoàn cảnh thời tiết băng 

giá mạnh, nhiệt độ xuống thấp liên 

tục những ngày gần đây, Thị trƣởng 

thành phố đã thay mặt các cƣ dân 

thỉnh cầu phía Nga giúp đỡ cấp khí 

đốt để dân không bị cóng", — Thƣ 

ký báo chí của nguyên thủ Nga, ông 

Dmitry Peskov cho biết. 

"Tổng thống Vladimir Putin đã 

xem xét yêu cầu này, và xuất phát 

từ tinh thần nhân đạo, Tổng thống 

đã ủy thác cho cấp hữu quan nghiên 

cứu khả năng cung cấp gas nhƣ vậy 

để giúp các cƣ dân Genichesk sống 

qua cái lạnh khắc nghiệt", — ông 

Peskov thông báo. 

Cơ sở đảm trách cung cấp khí 

đốt cho thành phố Genichesk khu 

vực Kherson ở miền nam Ukraina là 

"Chernomorneftegaz". 

 

HAI HÃNG HÀNG KHÔNG 

THỔ NHĨ KỲ NGỪNG CÁC 

CHUYẾN BAY TỚI NGA 

Theo Tân Hoa Xã, hai hãng hàng 

không giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 

5/1 đã quyết định tạm ngừng các 

chuyến bay đi và đến từ Nga sau 

khi các thành viên phi hành đoàn 

của 2 hãng này không đƣợc Moskva 

cấp thị thực. 

Theo đó, Hãng hàng không 

Pegasus Airlines sẽ hủy các chuyến 

bay cho tới ngày 13/1, trong khi 

Hãng hàng không Onur Air sẽ tạm 

ngừng tất cả các chuyến bay cho tới 

ngày 14/1.  

Thông báo đăng trên website của 

Pegasus Airlines có đoạn: "Bất chấp 

các quy định của Tổ chức hàng 

không dân dụng quốc tế (ICAO), 

Liên bang Nga đã yêu cầu thị thực 

đối với các thành viên phi hành 

đoàn của chúng tôi, và công ty 

chúng tôi đã không nhận đƣợc phản 

hồi tích cực đối với đơn xin thị 

thực."  

Pegasus Airlines có các chuyến 

bay thẳng từ Istanbul tới các thành 

phố của Nga là Moskva và 

Krasnodar. 

Theo quy định của ICAO, các 

thành viên phi hành đoàn không rời 

khỏi máy bay trong chuyến bay khứ 

hồi không cần phải xin thị thực và 

có quyền lƣu trú tại điểm đến từ 1-2 

ngày. 

 

NGA: CÓ KHẢ NĂNG TỔ 

CHỨC IS ĐANG SỬ DỤNG VŨ 

KHÍ HÓA HỌC TẠI SYRIA 

Theo Reuters, ngày 5/1, Hãng 

thông tấn RIA dẫn lời Giám đốc 

Vụ không phổ biến và kiểm soát 

vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga 

Mikhail Ulyanov cho rằng tổ 

chức Nhà nƣớc Hồi giáo (IS) tự 

xƣng đang sử dụng vũ khí hóa 

học tại Syria. 

Ông Ulyanov cũng kêu gọi tiến 

hành một cuộc điều tra về việc các 

thành phần của chất độc sarin đƣợc 

vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới 

Syria, sau khi dẫn bằng chứng từ 

phía Ankara. 

Trƣớc đó vào ngày 4/1, Liên hợp 

quốc đã công bố báo cáo của Tổ 

chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) 

cho thấy một số ngƣời dân Syria đã 

bị nhiễm độc khí sarin hoặc một 

hợp chất tƣơng tự./. 

 

NGA TRIỂN KHAI 2 TRUNG 

ĐOÀN S-400 ĐẾN BẢO VỆ 

MOSCOW 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực 

lƣợng hàng không – vũ trụ Nga 

vừa nhận thêm đƣợc một trung 

đoàn tên lửa S-400, nhằm bảo vệ 

vùng trời Moscow và quận công 

nghiệp trung tâm.  
Nga đã từng triển khai 2 trung 

đoàn S-400 đến Moscow vào năm 

2015. Theo số liệu đƣợc công bố 

vào đầu tháng 12, số trung đoàn tên 

lửa S-400 của Nga vào cuối năm 

2015 đã tăng lên con số 11. Trong 

năm 2016, Nga có kế hoạch biên 

chế thêm 5 trung đoàn S-400 khác, 

nâng tổng số lên 16 trung đoàn trên 

khắp đất nƣớc. 

S-400 là hệ thống tên lửa đánh 

chặn hiện đại nhất của Nga, có khả 

năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ 

bay 4,8 km/s. S-400 đƣợc nâng cấp 

từ dòng S-300 Growler và có bán 

kính đánh chặn 400km. Nó là một 

tổ hợp bao gồm các hệ thống radar, 

ống phóng tên lửa và đồn chỉ huy. 

Điều làm cho S-400 trở nên đặc biệt 

là radar thông minh của hệ thống, 

có thể phát hiện hầu hết mọi mục 

tiêu ở cả trên không và mặt đất. Mỗi 

hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn 

công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn 

sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử 

dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là 

tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 

48N6 và tầm trung 9M96.  
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CUỘC THI VUA ĐẦU BẾP TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN ... Tiếp theo trang 4 

... giờ các ban giám kháo lại khó 

lựa chọn nhƣ vậy, bởi vì có quá 

nhiều những món ăn hấp dẫn, lạ 

mắt và đặc biệt đƣợc chế biến ra từ 

chính những đôi tay khéo léo của 

các sinh viên trƣờng Sƣ Phạm. Cuối 

cùng danh hiệu VUA ĐẦU BẾP 

SƢ PHẠM NĂM 2016 cũng tìm 

đƣợc chủ nhân của nó. Đó là bạn 

Nguyễn Thị Phƣơng Thảo – sinh 

viên năm 1, khoa Ngôn ngữ. 

Với 2 món ăn đặc biệt tham gia 

dự thi: Nem phƣợng và súp củ cải 

đỏ, ban giám khảo đã dành cho 

Phƣơng Thảo số điểm gần nhƣ 

tuyệt đối. Đây là chiến thắng vô 

cùng xứng đáng của Phƣơng Thảo, 

khi đã dành hết công sức và tâm 

huyết của mình cho tác phẩm dự 

thi. 

Ngƣời Nga biết những gì về 

Việt Nam? Họ biết rằng 40 năm 

về trƣớc, quân và dân của đất 

nƣớc anh hùng này đã giành 

chiến thắng đánh bại siêu cƣờng 

Mỹ. 

Ngƣời Nga biết rằng Việt Nam 

đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ 

và thiếu thốn. Rằng đất nƣớc xa xôi 

này có những bãi biển đẹp nhƣ 

tranh và vùng biển ấm áp trong 

xanh để phát triển du lịch, và ở đó 

có thể nhận đƣợc kỳ nghỉ rất tốt 

tránh cái lạnh giá khắc nghiệt của 

mùa đông Nga. Có lẽ đó là tất cả 

thông tin  thƣờng thức về Việt Nam 

phổ biến trong phần lớn dân chúng 

Nga. 

Bởi đã từ lâu trên các giá trong 

hiệu sách ở Nga vắng bóng sách 

tiếng Việt, và trong rạp chiếu phim 

không thấy giới thiệu những tác 

phẩm điện ảnh Việt Nam. Nhiều 

năm nay ở Nga không hề xuất hiện 

một cuốn sách hƣớng dẫn tốt để 

giúp tham khảo về đất nƣớc phƣơng 

Nam tuyệt diệu này. 

Và bây giờ cuốn sách nhƣ thế sẽ 

xuất hiện. Kỷ niệm quốc khánh lần 

thứ 70 của Việt Nam, Trung tâm 

Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN 

thuộc Viện Viễn Đông (Viện Hàn 

lâm Khoa học LB Nga) đã triển 

khai công việc cơ bản là biên soạn 

cuốn sách tra cứu nhan đề "Việt 

Nam hiện đại". Lãnh đạo Trung 

tâm, TSKH Kinh tế Vladimir 

Mazyrin cho biết: 

"Đây là công trình hàn lâm, bao 

gồm toàn bộ các thông tin về đất 

nƣớc Việt Nam hiện đại. Điểm khác 

biệt căn bản của cuốn sách này so 

với những tập tham khảo tƣơng tự 

là ở chỗ chúng tôi tập trung phản 

ánh sự phát triển của Việt Nam 

trong thế kỷ 21, mặc dù vẫn dành 

một phần cho đại cƣơng lịch sử. 

Trong cuốn sách tra cứu này tập 

hợp gần 40 bài viết về những ngành 

nghề khác nhau, do 26 chuyên gia 

biên soạn.Để thực hiện công trình 

chúng tôi đã mời những nhà Việt 

Nam học thuộc đủ các thế hệ khác 

nhau — từ những nhà khoa học lão 

thành cho đến các nghiên cứu sinh 

Tiến sĩ, những ngƣời hiện đang làm 

việc tại các viện nghiên cứu, các 

trƣờng đại học, và cả trong các tổ 

chức thực tiễn". 

Cuốn sách có một số mục. Đầu 

tiên là những thông tin chung về địa 

lý, dân số, ngôn ngữ, thành phần 

dân tộc, phân chia hành chính, các 

thành phố lớn và các khu vực kinh 

tế, các tôn giáo phổ biến ở Việt 

Nam. Tiếp theo - tổng quan ngắn 

gọn về lịch sử từ  đầu Công nguyên 

cho đến năm 1986 - bắt đầu chính 

sách đổi mới ở Việt Nam. Và sau 

đó là những mục chính: Hệ thống 

chính trị-xã hội, Kinh tế thị trƣờng 

và lĩnh vực xã hội, Vị thế quốc tế và 

đƣờng lối đối ngoại của Việt Nam 

v.v…Một mục lớn đƣợc dành cho 

nội dung văn hóa, khoa học, văn 

học, đời sống tinh thần của đất 

nƣớc, nền y học Việt Nam. Trong 

cuốn sách này cũng tìm thấy phần 

tài liệu tham khảo chi tiết, lịch âm 

dƣơng, biên niên sự kiện cơ bản 

trong lịch sử Việt Nam. 

Các thông tin chứa trong cuốn 

sách tra cứu chắc chắn sẽ bổ ích đối 

với giới độc giả khác nhau, TSKH 

Vladimir Mazyrin nhận xét. Cuốn 

sách đƣợc dành cho các tổ chức 

Nga thực tiễn chuyên về hợp tác với 

Việt Nam, các cơ sở khoa học và 

đào tạo có chƣơng trình nghiên cứu 

các nƣớc Đông Nam Á, cũng nhƣ 

dành cho các doanh nghiệp và 

những vị khách du lịch. Thƣ mục 

hữu ích cho cả những ngƣời Việt 

nói tiếng Nga, đang sinh sống ở 

Nga và những nƣớc khác. 

Cuốn sách khổ lớn với gần 400 

trang dày dặn còn kèm theo một đĩa 

CD, trong đó giới thiệu gần 100 

hình ảnh minh họa màu theo tất cả 

các mục tra cứu. Song song với 

sách giấy còn phát hành phiên bản 

điện tử - Sách tra cứu trên đĩa. 

Trong các hiệu sách,  thƣ viện và 

các tổ chức nghiên cứu khoa học 

cuốn tham khảo-tra cứu-chỉ dẫn 

"Việt Nam hiện đại" sẽ xuất hiện 

ngay vào tháng 10/2015. Những vị 

khách mua sách đầu tiên là thành 

viên tham gia Hội nghị khoa học 

quốc tế chuyên đề, dành riêng kỉ 

niệm lễ hội Độc lập lần thứ 70 của 

Việt Nam, đƣợc tổ chức vào đầu 

tháng 10/2015 tại Viện Viễn Đông 

(Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga). 

NGƢỜI NGA ĐƢỢC BIẾT TOÀN BỘ SỰ THẬT VỀ VIỆT NAM 


