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Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng 

Sơn, chiều 16/2/2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 

phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Lạng Sơn. 

 Từ ngày 17-24/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

sẽ họp phiên thứ 45. Tại phiên họp này, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Báo cáo 

công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội và nhiều 

nội dung quan trọng khác.  

Sáng 17/2, tại TP. Cần Thơ, Bộ NN&PTNT và 

UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị phòng chống 

hạn, xâm nhập mặn các tỉnh đồng bằng sông Cửu 

Long. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 

các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. 

 Sáng 17/2, Ban Dân vận TW đã tổ chức Hội 

nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc 

phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ 

Chính trị giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư 

Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. 

 Sáng 17/2, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT 

Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai các 

dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dầu 

Giây - Phan Thiết, Nha Trang - Phan Thiết. 

 Ngày 17/2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ 

viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm 

việc với Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh 

sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 

VIII)  về công tác của Tổng cục. 

Ngày 16/2, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư 

Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 

đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, các giáo sư, tiến sĩ và 

cán bộ quản lý Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và 

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhân dịp 

Xuân Bính Thân 2016. 

Sáng ngày 16/2, tại trụ sở Bộ, Lãnh đạo Bộ 

TT&TT đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công nhân viên 

chức khối cơ quan Bộ và một số doanh nghiệp trong 

Ngành. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì 

buổi lễ. 

Tp Hà Nội: Sáng 17/2, Quận ủy, HĐND, UBND 

quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016. Dự buổi lễ có 

đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 17/2, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Đình Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương 

liên quan đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các 

huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc và Thạch Hà. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 17/2, Ủy ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội và HĐND của thành phố đã tiến hành phiên 

họp thứ nhất dưới sự chủ tọa của Chủ tịch HĐND Trần 

Thọ nhằm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 

tháng 2 và 3 năm 2016. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 16/02, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác đã có 

chuyến thị sát, kiểm tra công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án BOT "Không gian du lịch ven 

biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm 

Sơn" và một số dự án trên địa bàn thị xã Sầm Sơn. 

Tỉnh Quảng Ninh: Sáng nay, 17/2 (tức mùng 10 

tháng Giêng năm Bính Thân), Hội xuân Yên Tử năm 

2016 đã chính thức khai mạc. Về dự Lễ khai hội có 

đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước. Về 

phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn 

Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 17/2, Sở Ngoại vụ tổ chức 

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều 

động, bổ nhiệm đồng chí Trần Khánh Thục giữ chức 

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 16/2/2016, đồng chí Hà 

Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm 

tra tình hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 

trên địa bàn các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh. Cùng đi 

có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 16/2,  Ủy ban MTTQ tỉnh 

đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thành 

phần, cơ cấu và số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XIV. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn 

Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Chung - Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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NHÂN NGÀY TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN LẦN ĐẦU ĐƢỢC CÔNG BỐ - 24/02/1848 

“Tuyên ngôn của Đảng cộng 

sản" là bản cƣơng lĩnh cách mạng 

đầu tiên của phong trào cộng sản 

và công nhân thế giới, là tác 

phẩm lý luận tổng kết toàn bộ 

quá trình hình thành chủ nghĩa 

Mác, trình bày những quan điểm 

cơ bản của chủ nghĩa Mác, thế 

giới quan khoa học của giai cấp 

vô sản. Tác phẩm này do Các 

Mác (05/5/1818 - 14/3/1883) và 

Phêđêrích Ăng-ghen (28/11/1820 - 

05/8/1895) soạn thảo vào cuối 

năm 1847, đƣợc công bố vào 

tháng 02 năm 1848 và xuất bản 

vào tháng 3/1848. 

Mục đích của tác phẩm như 

C.Mác và Ph. Ăng-ghen đã chỉ rõ: 

"Hiện nay đã đến lúc những người 

cộng sản phải công khai trình bày 

trước toàn thế giới những quan 

điểm, ý đồ của mình và phải có một 

Tuyên ngôn của Đảng của mình để 

đập lại một câu chuyện hoang 

đường về bóng ma cộng sản". 

Vào những năm 40 của thế kỷ 

XIX, phương thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa (TBCN) đã thống trị ở 

Anh, Pháp và trong một chừng mực 

nào đó ở Đức. Ở nhiều nước Tây 

Âu, quá trình phát triển của chủ 

nghĩa tư bản (CNTB) diễn ra khá 

mạnh mẽ. Những mâu thuẫn vốn có 

của chủ nghĩa tư bản ngày càng gây 

gắt. Mâu thuẫn cơ bản của phương 

thức sản xuất TBCN đã trở nên 

không thể điều hòa được. Những 

mâu thuẫn giai cấp vốn có của 

CNTB mà trước hết là mâu thuẫn 

giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư 

sản ngày càng gay gắt. 

Do đó, ở thời kỳ này, phong trào 

vô sản đã phát triển mạnh mẽ và 

giai cấp vô sản ngày càng chứng tỏ 

là một lực lượng xã hội to lớn, đóng 

một vai trò quan trọng trong đời 

sống chính trị - xã hội của quốc gia. 

Giữa những năm 40 của thế kỷ 

XIX, trung tâm của phong trào cách 

mạng chuyển sang nước Đức. Giai 

cấp vô sản Đức tiến hành cuộc đấu 

tranh của mình nhưng sự giác ngộ 

của họ còn yếu kém. Giữa lúc đó, 

Mác và Ăng-ghen nhận thức sâu sắc 

rằng: cần phải làm cho giai cấp vô 

sản trở thành một lực lượng độc lập 

và làm cho họ tiến gần tới việc thực 

hiện những mục đích của cộng sản 

chủ nghĩa. Tại Luân Đôn (thủ đô 

nước Anh) tổ chức "Liên minh 

những người chính nghĩa" ra đời 

năm 1836 và cuối năm 1847 họp 

Đại hội lần thứ hai. Mác và Ăng-

ghen được ủy nhiệm soạn thảo 

Cương lĩnh dưới hình thức một bản 

tuyên ngôn. 

Mác và Ăng-ghen đã tập trung 

sức lực, trí tuệ để hoàn thành 

"Tuyên ngôn Đảng cộng sản" trong 

một thời gian rất ngắn và lần đầu 

tiên được xuất bản tại Luân Đôn. Ít 

lâu sau, Tuyên ngôn được xuất bản 

bằng nhiều thứ tiếng ở nhiều nước 

khác nhau và mỗi lần tái bản được 

dịch sang một thứ tiếng khác đều 

được tác giả viết lời tựa mới. 

Tuyên ngôn được trình bày làm 

4 chương với nội dung rất phong 

phú và cô đọng. Chương I: Những 

người tư sản và những người vô 

sản. Chương II: Những người vô 

sản và những người cộng sản. 

Chương III: Văn học xã hội chủ 

nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

Chương IV: Thái độ của những 

người cộng sản với các đảng đối 

lập. 

Phần mở đầu tác phẩm này có 

đoạn nói: "Chủ nghĩa cộng sản đã 

được tất cả các thế lực ở châu Âu 

thừa nhận là một thế lực… Những 

người cộng sản thuộc các dân tộc 

khác nhau đã họp ở Luân Đôn và 

thảo ra bản Tuyên ngôn dưới đây, 

công bố bằng tiếng Anh, tiếng 

Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Phơ

-la-măng và tiếng Đan Mạch." Cuối 

tác phẩm có ghi khẩu hiệu chiến 

đấu của những người cộng sản: "Vô 

sản tất cả các nước, đoàn kết lại!". 

Tác phẩm "Tuyên ngôn của 

Đảng Cộng sản" có ý nghĩa lịch sử 

vô cùng lớn lao. Đó là một văn kiện 

có tính chất cương lĩnh (cả về lý 

luận và thực tiễn) đầu tiên của Đảng 

cộng sản, soi sáng cho giai cấp công 

nhân ở tất cả các nước con đường 

đấu tranh thoát khỏi ách nô lệ Tư 

bản chủ nghĩa, tiến tới một xã hội 

Cộng sản chủ nghĩa văn minh và tốt 

đẹp hơn. Năm 1888, Ăng-ghen đã 

chỉ rõ rằng: "Tuyên ngôn là tác 

phẩm phổ biến hơn cả, có tính chất 

quốc tế hơn cả trong tất cả các văn 

phẩm XHCN, đó là cương lĩnh 

chung của hàng triệu công nhân từ 

Si-bê-ri-a (lãnh thổ rộng lớn thuộc 

Nga) đến Ca-li-phót-ni-a (thành phố 

thuộc Mỹ). Lênin (1870 - 1924) 

viết: "Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị 

bằng hàng ngàn bộ sách, tinh thần 

của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và 

thúc đẩy toàn thế giới giai cấp vô 

sản có tổ chức và đang chiến đấu 

của thế giới văn minh". 

Trong thời đại ngày nay, các thế 

lực phản động quốc tế đang dùng 

mọi thủ đoạn để tấn công vào chủ 

nghĩa Mác. Lợi dụng cuộc khủng 

hoảng của chủ nghĩa xã hội thế giới 

hiện nay, chúng ra sức phủ nhận 

tính đúng đắn của các nguyên lý 

mác-xít mà phần lớn được trình bày 

ở trong bản Tuyên ngôn này. 

Ở Việt Nam, ngay từ những năm 

1929 - 1930, Tuyên ngôn của Đảng 

Cộng sản đã được các chiến sĩ Cộng 

sản nghiên cứu và phổ biến cho 

nhau. Từ khi thành lập đến nay, 

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

trung thành với chủ nghĩa Mác - 

Lênin và với những nguyên lý của 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

Những thắng lợi lịch sử của cách 

mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn vận 

dụng một cách sáng tạo những 

nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, của Tuyên ngôn Đảng Cộng 

sản và điều kiện cụ thể của nước ta. 

HOÀN CẢNH RA ĐỜI, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 
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TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HỘI NGHỊ CẤP CAO ĐẶC BIỆT ASEAN-HOA KỲ 

Phía Mỹ vừa chính thức xác 

nhận Tổng thống Mỹ Barack 

Obama sẽ công du Việt Nam vào 

tháng 5 tới. 

Tuyên bố chính thức nêu rõ: 

“Tổng thống Obama và Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng thảo luận về việc 

tiếp tục tăng cường quan hệ Việt - 

Mỹ trên những thành quả đã đạt 

được trong năm ngoái nhân dịp kỷ 

niệm 20 năm bình thường hóa quan 

hệ ngoại giao giữa đôi bên. Các nhà 

lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng 

của Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP), an ninh hàng 

hải và nhân quyền trong việc thúc 

đẩy quan hệ song phương”. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 

Tổng thống Mỹ Barack Obama 

trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp 

cao Đông Á vào hôm 13/11/2014. 

Ảnh: AFP 

Trước đó, tờ New York Times 

của Mỹ đã đề cập tới khả năng này 

trong bài báo hồi đầu năm. Theo đó, 

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ 

có các chuyến công tác ở châu Á, 

hai chuyến đi châu Âu và một lần 

đến Mỹ Latin. Giữa những chuyến 

đi, ông Obama sẽ tranh thủ tham gia 

những chiến dịch tranh cử cùng các 

ứng viên của đảng Dân chủ và đón 

tiếp nguyên thủ nước ngoài đến 

Washington. 

TỔNG THỐNG OBAMA SẼ THĂM VIỆT NAM VÀO THÁNG 5 

Sáng 17/2 (giờ Việt Nam), tại 

Trung tâm Hội nghị Sunnylands, 

bang California (Hoa Kỳ) Hội 

nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - 

Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chung với 

mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy 

kết nối thƣơng mại và đƣa ra lập 

trƣờng chung về vấn đề tranh 

chấp chủ quyền biển đảo với 

Trung Quốc. 

Bản tin Đất nước giới thiệu toàn 

văn Tuyên bố chung về Hội nghị 

Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ:  

Chúng tôi, những Người đứng 

đầu Nhà nước/Chính phủ các nước 

Thành viên của Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hợp 

Chủng Quốc Hoa Kỳ đã gặp gỡ tại 

Sunnylands, California từ ngày 15 

đến ngày 16 tháng 2 năm 2016 tại 

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt của các 

nhà Lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên 

một Hội nghị Cấp cao Đặc biệt giữa 

các nhà lãnh đạo của ASEAN và 

Hoa Kỳ được tổ chức tại Hoa Kỳ và 

cũng là Hội nghị Cấp cao đầu tiên 

kể từ khi thành lập Cộng đồng 

ASEAN.  

Hội nghị đánh dấu một năm 

mang tính bước ngoặt đối với 

ASEAN cũng như mối quan hệ đối 

tác chiến lược ngày càng sâu sắc 

giữa ASEAN và Hoa Kỳ. Trong 

năm 2015, các Nước Thành viên 

ASEAN đã chào mừng thành lập 

Cộng đồng ASEAN, cùng nhau 

hướng tới một ASEAN phục vụ 

người dân khu vực Đông Nam Á 

ngày càng tốt hơn.  

Tại Hội nghị Cấp cao ở Kuala 

Lumpur vào tháng 11/2015, chúng 

tôi đã nâng tầm mối quan hệ 

ASEAN- Hoa Kỳ lên đối tác chiến 

lược, đánh dấu một bước chuyển 

của mối quan hệ hai bên những năm 

vừa qua. Nhân dịp Hội nghị Cấp 

cao Đặc biệt này, chúng tôi, những 

Người đứng đầu Nhà nước/Chính 

phủ của các nước thành viên 

ASEAN và Hoa Kỳ tái khẳng định 

những nguyên tắc quan trọng sẽ 

định hướng sự hợp tác của chúng 

tôi trong thời gian tới:  

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và 

chính trị độc lập của tất cả các quốc 

gia thông qua việc duy trì các 

nguyên tắc và mục đích của Hiến 

chương Liên hợp quốc, Hiến 

chương ASEAN và luật pháp quốc 

tế;  

2. Đề cao tầm quan trọng của sự 

thịnh vượng chung, sự tăng trưởng 

kinh tế và phát triển toàn diện bền 

vững, và giáo dục thế hệ trẻ nhằm 

duy trì hòa bình, phát triển và ổn 

định vì lợi ích chung của khu vực;  

3. Cùng nhau ghi nhận tầm quan 

trọng của việc áp dụng các chính 

sách hướng tới xây dựng các nền 

kinh tế năng động, cởi mở, cạnh 

tranh và liên kết chặt chẽ nhằm giúp 

tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn 

việc làm, thúc đẩy kết nối, đổi mới 

và tinh thần kinh doanh, hỗ trợ các 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thu 

hẹp khoảng cách phát triển;  

4. Chúng tôi cam kết đảm bảo cơ 

hội cho tất cả người dân chúng ta, 

thông qua tăng cường dân chủ, quản 

trị tốt và tuân thủ các quy định của 

pháp luật, thúc đẩy và bảo vệ nhân 

quyền và quyền tự do cơ bản, 

khuyến khích tinh thần khoan dung, 

ôn hòa, và bảo vệ môi trường;  

5. Tôn trọng và ủng hộ vai trò 

trung tâm của ASEAN và các cơ 

chế do ASEAN dẫn dắt trong cấu 

trúc khu vực đang định hình ở khu 

vực Châu Á-Thái Bình Dương;  

6. Đề cao một trật tự khu vực và 

quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó 

duy trì và bảo vệ các quyền và đặc 

quyền của tất cả các quốc gia;  

7. Cùng cam kết giải quyết các 

tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, 

bao gồm việc tôn trọng các tiến 

trình ngoại giao và pháp lý, không 

đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù 

hợp với các nguyên tắc được thừa 

nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, 

bao gồm ...Xem tiếp trang 8 
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NGƢỜI VIỆT Ở SIBERIA GỒNG MÌNH TRƢỚC KHÓ KHĂN 

Cơ quan Bảo vệ quyền lợi 

ngƣời tiêu dùng Nga 

Rospotrebnadzor ngày 15/2 cho 

biết Nga đã ghi nhận trƣờng hợp 

nhiễm virus Zika đầu tiên ở một 

phụ nữ Nga, sau khi ngƣời này 

trở về từ CH Dominica. 

Một nguồn  thông tin từ 

Rospotrebnadzor cho biết khi trở về 

Moskva từ CH Dominica, các biểu 

hiện lâm sàng ở người phụ nữ này 

đã không được lưu ý, song vài ngày 

đó cô đã phải nhập viện vì sốt phát 

ban và sau quá trình xét nghiệm bác 

sĩ kết luận cô đã nhiễm virus Zika 

gây teo não.  

Hiện bệnh nhân này đang được 

điều trị trong Bệnh viện truyền 

nhiễm số 1 của Nga và tình trạng 

sực khỏe đã ổn định. Nhân viên y tế 

đang giám sát các thành viên gia 

đình bệnh nhân, song không phát 

hiện các biểu hiện lâm sàng và kết 

quả giám định virus Zika trong 

phòng thí nghiệm cũng âm tính. 

Rospotrebnadzor cho biết thêm 

chiếc máy bay chở hành khách trên 

từ CH Dominica về sân bay 

Domodedovo của Nga đã được xử 

lý bằng các biện pháp phòng dịch, 

tránh nguy cơ nhiễm bệnh cho các 

hành khách khác. Cơ quan này lưu 

ý các điều kiện khí hậu của Nga 

không cho phép virus Zika lây lan, 

song khuyến cáo người dân có kế 

hoạch đi nghỉ tại các nước nhiệt đới 

và cận nhiệt đới nên chọn các quốc 

gia an toàn về dịch tễ học. 

Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã 

xác nhận trường hợp nhiễm virus 

Zika thứ hai, 6 ngày sau khi nước 

này phát hiện trường hợp đầu tiên 

nhiễm loại virus nguy hiểm này vào 

ngày 9/2 sau khi bệnh nhân đi du 

lịch từ vùng tâm dịch Nam Mỹ trở 

về. Bệnh nhân đầu tiên là nam giới 

34 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tây và đã 

xuất viện trong ngày 14/2. Trước 

đó, Ủy ban Chăm sóc sức khỏe và 

kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc 

(NHFPC) cho biết theo đánh giá 

của giới chuyên gia y tế, nguy cơ 

virus Zika lan rộng tại Trung Quốc 

hiện nay là rất thấp do hiện nền 

nhiệt độ ở mức thấp. 

Virus Zika lây nhiễm qua trung 

gian truyền bệnh là muỗi Aedes. 

Triệu chứng phổ biến nhất khi 

nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, 

nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. 

Đối với phụ nữ có thai, virus có thể 

để lại dị tật thai nhi với chứng teo 

não. Đến nay, đã hơn 30 quốc gia ở 

Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á ghi 

nhận các trường hợp nhiễm virus 

Zika. Tại châu Á, Thái Lan và 

Indonesia đã ghi nhận các ca nhiễm 

đầu tiên, trong khi các chuyên gia y 

tế cảnh báo nhiều nước tại châu lục 

này rất dễ bùng phát dịch do virus 

Zika. Hiện trên thế giới chưa có 

vaccine phòng ngừa loại virus nguy 

hiểm này. 

NGA GHI NHẬN TRƢỜNG HỢP NHIỄM VIRUS ZIKA ĐẦU TIÊN 

Siberia - khu vực có diện tích 

tới 13,1 triệu km2 của nƣớc Nga, 

kéo dài từ dãy núi Ural tới tận bờ 

phía đông giáp Thái Bình Dƣơng 

có số lƣợng ngƣời Việt đang làm 

ăn và sinh sống không hề nhỏ. 

Người Việt đầu tiên tới đây có lẽ 

là những công nhân lao động xuất 

khẩu và sinh viên sang Liên Xô 

cuối thập niên 1980 thế kỷ trước. 

Ngày nay, cộng đồng người Việt 

sống rải rác tại nhiều thành phố, có 

người đã lập gia đình với người dân 

sở tại. 

Có lẽ là cái "duyên" đã giúp 

chúng tôi thực hiện một cuộc hành 

trình đầy vất vả dọc sông Yenisei ở 

miền Trung Siberia này để đến 

thăm và tìm hiểu cuộc sống của bà 

con xa xứ. Đây là con sông lớn thứ 

5 thế giới và là một trong ba sông 

lớn nhất đổ vào Bắc Băng Dương. 

Thành phố đầu tiên tôi tới là 

Krasnoyarsk, một trung tâm công 

nghiệp - khai khoáng giàu có, với 

hơn 1 triệu dân. Hiện thành phố chỉ 

còn khoảng hơn 100 người Việt do 

phần lớn đã hồi hương trước khó 

khăn kinh tế suốt hơn một năm qua. 

Cũng giống như các khu vực khác ở 

LB Nga, người Việt tại 

Krasnoyarsk chủ yếu làm ăn buôn 

bán ở các chợ. Kinh tế Nga khủng 

hoảng khiến đại bộ phận dân Nga 

phải cắt giảm chi tiêu và điều này 

gây ảnh hưởng tức thì tới các sạp 

bán hàng vải. Chợ "đuội, đìu hiu" là 

từ thường thấy của người Việt tại 

LB Nga thời điểm này. Ở 

Krasnoyarsk, người Việt chủ yếu 

kinh doanh tại 2 chợ ngoài trời là 

chợ Vostochnyi (Phương Đông) và 

chợ Sodryzectbo (Cộng đồng) nằm 

cạnh nhau. Chợ hầu như thưa thớt 

người mua dù hàng hóa đa dạng và 

trong cái giá lạnh, tiểu thương 

người Việt thậm chí chơi cờ để giết 

thời gian. 

Tại chợ Vostochnyi mới mọc lên 

một trung tâm thương mại, khang 

trang, bề thế. Song không phải 

nhiều người Việt có quầy hàng 

trong trung tâm này. Một trong số ít 

những người đó, anh Chu Đình 

Thủy sang Nga năm 1987, kinh 

doanh ở Krasnoyarsk đã 25 năm. 

Anh cho biết: "Buôn bán bên này 

khó khăn hơn mọi năm rất nhiều, 

đồng ruble trượt giá nên rất khó 

khăn, ...Xem tiếp trang 8 
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Nằm trong chuỗi hoạt động được 

đề ra từ đầu năm do Đoàn Cơ Sở 

Xanh Petecbua quyết định. Vào lúc 

13h00 chủ nhật vừa qua 

14/02/2016, tại SVĐ mini 

ВOCХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА đã long 

trọng diễn ra lễ khai mạc "Giải 

bóng đá mùa đông SPB 2016” - giải 

bóng đá truyền thống, thường niên 

của sinh viên thành phố do Đoàn cơ 

sở và hội Lưu học sinh phối hợp tổ 

chức. Năm nay vẫn với tinh thần 

thể thao nồng nhiệt và đầy quyết 

tâm, giải có sự tham gia của 10 đội 

bóng: Bách Khoa, LETI, ITMO, 

Hải Quân PIE, Hàng Hải, Thanh 

Niên SPB, FC 13, ĐH Mỏ, Hải 

Quân Puskin, Lâm Nghiệp, được 

chia làm 2 bảng đấu A và B, trong 

đó có 2 đội hạt giống là Đương kim 

vô địch Bách Khoa và Á quân Lâm 

Nghiệp. 

Tại buổi lễ khai mạc, trong 

không khí tươi vui, hào hứng của 

các cầu thủ của 10 đội bóng, ngoài 

sự góp mặt ủng hộ rất nhiệt tình của 

các cổ động viên, là sinh viên và 

cộng đồng người Việt đang sinh 

sống, làm việc tại Xanh Petecbua, 

còn có đại diện các tổ chức Hội 

người Việt tại Xanh Petecbua, Đảng 

ủy thành phố Xanh Petecbua, Đoàn 

cơ sở và Hội Lưu Học sinh thành 

phố. Tất cả đều thể hiện sự tán 

dương rất nhiệt thành đồng thời đã 

ủng hộ 1 phần về mặt tài chính cho 

giải bóng đá truyền thống thường 

niên của thành phố. Đây thực sự là 

nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ 

tinh thần rất lớn đối với cầu thủ các 

đội bóng cũng như với BTC giải. 

Đại diện cho hơn 100 cầu thủ 

tham dự giải năm nay, cầu thủ 

Nguyễn Tấn Hoàng Phước – đội 

tuyển Bách Khoa đã lên tuyên thệ, 

sẽ thi đấu đẹp, trung thực với tinh 

thần fair-play nhằm cống hiến cho 

khán giả những trận bóng hay cũng 

như để kết nối tinh thần đoàn kết 

của cộng đồng sinh viên trong 

thành phố đúng như tinh thần của 

giải. 

Cầu thủ Nguyễn Ngọc Thái – 

đội bóng Hàng Hải đại diện cho Đội 

Trọng tài biên đã lên tuyên thệ sẽ 

làm việc công minh, đảm bảo chất 

lượng và uy tín cho giải đấu.  

Cuối cùng lời phát biểu của 

trưởng ban tổ chức giải Võ Trung 

Thành một lần nữa khẳng định Giải 

bóng đá mùa đông thường niên SPB 

là một hoạt động ý nghĩa nhằm thắt 

chặt hơn tinh thần đoàn kết, tinh 

thần giao lưu học hỏi giữa các 

trường, giữa các sinh viên, cộng 

đồng người Việt đang học tập và 

sinh sống tại thành phố Xanh Pe-

tecbua và chính thức long trọng 

tuyên bố khai mạc Giải bóng đá 

mùa đông SPB 2016. 

Và cùng ngày, đã diễn ra 4 trận 

đấu để mở màn cho giải với kết quả 

như sau: 

• Bảng B : Bách Khoa 1 – LETI: 

2 – 1 

• Bảng A: FC Lâm nghiệp – FC 

13 : 3 – 0 

• Bảng B : FC Hàng Hải – FC 

ITMO : 0 - 3 

• Bảng A: Thanh niên SPB – ĐH 

Mỏ : 3 – 5. 

 

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ MÙA ĐÔNG XANH PETECBUA  

Hai thanh niên bị bắt giữ tại 

thủ đô Moskva vì bị cáo buộc đã 

tham gia vụ cƣớp một chiếc xe 

bán tải hiệu Gazel chở đồ chơi 

nhồi bông, kênh Moskva 24 hôm 

nay (15/2) dẫn nguồn tin từ cảnh 

sát cho biết. 

Trước đó, cảnh sát nhận được tin 

báo tại km 16 trên đường vành đai 

ngoài MKAD, ba kẻ lạ mặt  gây tai 

nạn với một chiếc xe tải Gazel, trên 

đó một thương nhân đi cùng 1 tài xế 

không quen biết chở  đồ chơi nhồi 

bông từ TTTM (chợ) Sadovod về  

TTTM Moskva (chợ Liublino).  

Sau vụ va chạm giao thông, 

thương nhân bị những kẻ lạ mặt ép 

buộc ngồi vào xe của chúng, bị lấy 

đi tiền và điện thoại  trong người, 

sau đó bọn cướp thả nạn nhân và bỏ 

trốn. 

Khi thương  nhân quay trở lại 

nơi chiếc xe chở hàng, thì cả xe 

Gazel  lẫn hàng hoá đều không còn 

ở đó. Số tiền thiệt hại trong vụ cướp 

này vượt quá một triệu rúp, cảnh sát 

khởi tố vụ án hình sự về tội  "Cướp 

tài sản". 

Sau một khoảng thời gian, cảnh 

sát đã  bắt giữ hai nghi phạm là hai 

thanh niên đến từ Tajikistan. Hai 

nghi phạm đã bị buộc tội, cảnh sát 

đang tìm kiếm hàng hóa bị mất và 

đồng bọn tham gia vụ cướp. 

Nguồn tham khảo:  

                  http://www.m24.ru/

MOSKVA: CƢỚP XE CHỞ ĐỒ CHƠI NHỒI BÔNG TỪ CHỢ SADOVOD 
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Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp 

Tết đến xuân về , hòa cùng bầu 

không khí rộn ràng tại quê nhà, 

tập thể du học sinh của thành phố 

Rostov on Don cũng tổ chức buổi 

tiệc chúc mừng năm mới, gặp mặt 

đầu xuân. Buổi tiệc đã diễn ra 

vào mùng 7/2/2016 tức ngày giao 

thừa 29 Tết trong gian phòng ấm 

cúng của nhà hàng “MIR” cùng 

với hơn 70 ngƣời, bữa tiệc mừng 

năm mới đã diễn ra trong không 

khí vui tƣơi, náo nhiệt. 

Những món ăn đặc trưng và 

quen thuộc nhất trong ngày lễ Tết ở 

Việt nam, mỗi năm một lần, cũng 

xuất hiện trên bàn tiệc năm mới tại 

xứ sở Bạch dương này. Cũng có 

canh măng mộc nhĩ nấm hương, 

nem rán, xôi hoa cau, gà luộc, nộm 

gà.. và không thể thiếu bánh chưng 

xanh. Dưới bàn tay khéo léo của 

các bạn du học sinh Việt nam 

những món ăn cổ truyền đã để lại 

ấn tượng sâu đậm và niềm thích thú 

cho mỗi vị khách nước ngoài. 

Xuyên suốt chương trình là 

những tiết mục văn nghệ đặc sắc 

với các thể loại: hát- nhảy múa- 

chơi nhạc cụ dân tộc đã góp phần 

làm cho bữa tiệc trở nên gần gũi và 

thu hút hơn. Nhưng có lẽ điểm đặc 

biệt gây nhiều chú ý nhất trong 

chương trình, là trò chơi sổ xố đầu 

năm may mắn đã gây nhiều xúc 

cảm nhất cho những người tham gia 

bữa tiệc. 

 DHS TP ROSTOV ON DON ĐÓN XUÂN 2016 

Vào ngày 7/2/2016 vừa qua, 

nhằm mục đích duy trì và gìn giữ 

truyền thống đón Tết dân tộc – 

Xuân Bính Thân 2016, Đơn vị lhs 

thành phố Tambov tại Liên bang 

Nga đã tổ chức chƣơng trình gặp 

mặt đầu Xuân tại nhà hàng Jazz 

kafe, số 140B đƣờng 

Mitrurinskaia.   
Ngoài sự tham gia của toàn bộ 

lưu học sinh của hai trường Đại học 

Tổng hợp Kỹ thuật Tambov và 

trường Đại học Tổng hợp Tambov 

mang tên, còn có sự góp mặt của 

các khách mời đặc biệt là các thầy 

cô giáo đại diện khoa Quốc tế và 

đơn vị báo chí Tambov của kênh 

truyền hình Russia 1. 

Mở đầu chương trình là những 

lời chúc mừng năm mới đến từ đại 

diện khoa Quốc tế trường 

ĐHTHKT Tambov và lời mở đầu 

cho chương trình đến từ Đơn vị 

trưởng Đơn vị lhs Tambov Hoàng 

Tuấn Anh. Với thời lượng là 3 tiếng 

từ 17h – 20h, chương trình đã để lại 

ấn tượng cho toàn thể LHS và 

khách mời những cảm xúc vô cùng 

ấm áp, vui vẻ và tràn ngập không 

khí Xuân. Đặc biệt, nhằm nâng cao 

tính đoàn kết và khơi dậy sự sáng 

tạo của mỗi cá nhân trong đơn vị, 

ban tổ chức đã tạo ra cuộc thi “Cặp 

đôi hoàn hảo” dành cho 3 phân 

khoa Tốt nghiệp, Năm 1-2-3 và 

NCS-Ths bao gồm 4 phần thi :Thời 

trang trang phục đón tết trong và 

ngoài nước, Tài năng, Ăn ý và Ứng 

xử.  

Chương trình diễn ra thành công 

tốt đẹp và hứa hẹn sẽ là tiền đề cho 

những hoạt động năm sau thêm đặc 

sắc hơn. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc 

đến ban tổ chức của đơn vị Tambov 

cùng sự tham gia của các khách mời 

đại diện đã góp phần làm nên sự 

thành công của chương trình đón 

Tết năm nay. 

 XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI THÀNH PHỐ TAMBOV 

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, dù 

là những ngƣời con xa xứ nhƣng 

đoàn LHS Việt Nam tại thành 

phố Irkutsk luôn tổ chức lễ chào 

đón năm mới tƣng bừng và náo 

nhiệt đậm chất quê hƣơng.  

Ngày 09/02/2016 vào lúc 17h30 

tại Hội trường nhà ăn trường đại 

học tổng hợp kỹ thuật quốc gia 

Irkutsk, đã diễn ra chương trình 

chào xuân Bính Thân 

Chương trình văn nghệ tết đã 

được chuẩn bị luyện tập công phu 

nhiều tuần lễ. Khởi đầu là bài múa 

“Quê hương” của các em khóa dự 

bị và sinh viên năm nhất. Hình ảnh 

những người con gái thướt tha trong 

bộ váy tứ thân e ấp nụ cười bên 

chiếc nón lá mang vẻ đẹp đằm thắm 

dịu dàng khiên người ta xao xuyến. 

Có một điều đặc biệt là năm nay 

trong buổi gặp mặt đầu xuân còn có 

sự góp mặt của các em bé lớp tiếng 

việt.  

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt 

đẹp, đọng lại là những cảm xúc 

ngập tràn đầy dư vị của Tết cổ 

truyền dân tộc. Các vị khách Nga sẽ 

phần nào hiểu được một Tết Việt 

Nam truyền thống, biết được các 

món ăn trong ngày Lễ mà người 

Việt bày trên mâm cỗ tổ tiên. 

 IRKUTSK: CHÀO MỪNG XUÂN BÍNH THÂN - ẤM TÌNH QUÊ HƢƠNG DÂN TỘC 
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TIN LIÊN BANG NGA 

VÌ SAO GÁNH NẶNG KINH 

TẾ KHÔNG LÀM PUTIN NAO 

NÚNG? 

Khắp thủ đô Moscow dậy nên 

một mùi hƣơng mới lạ. Mùi 

hƣơng gần với điện Kremlin, bán 

ở những quầy hàng cao cấp trong 

trung tâm thƣơng mại gần Quảng 

trƣờng Đỏ. 

Theo CBC, đây là loại nước hoa 

dành cho nam giới, có tên gọi „Lãnh 

đạo số 1‟, được lấy cảm hứng từ 

chính Tổng thống Nga Vladimir 

Putin, chứ không phải bất kỳ ai 

khác. 

Trong khi ông Putin đích thực 

đang làm việc bên trong các bức 

tường cao quây kín điện Kremlin, 

nhưng du khách tới Moscow vẫn có 

thể nhìn thấy bóng dáng của ông. 

Ngay gần Quảng trường Đỏ là một 

„bản sao‟ có vẻ ngoài y chang Putin, 

tạo dáng cho du khách chụp ảnh. 

Tỉ lệ ủng hộ ông Putin hiện giờ 

vẫn trên mức 80%. Nhưng con số 

này bắt đầu giảm nhẹ. Trong suốt 

15 năm cầm quyền, có bốn lần tỉ lệ 

ủng hộ ông cao vọt lên. 

 

ĐỨC MUỐN SỚM DỠ BỎ 

CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG 

PHẠT ĐỐI VỚI NGA 

Các nghị sỹ Đảng Liên minh 

Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của 

Đức ngày 16/2 cho biết Thủ tƣớng 

nƣớc này Angela Merkel muốn 

sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng 

phạt đối với Nga, do những cáo 

buộc của phƣơng Tây nhằm vào 

Moskva liên quan cuộc xung đột 

ở Ukraine, song chƣa có cơ sở cho 

hành động nhƣ vậy. 

Phát biểu tại một cuộc gặp với 

các nghị sỹ CDU, Thủ tướng 

Merkel cho biết bà muốn "sớm dỡ 

bỏ ngay hôm nay" các biện pháp 

trừng phạt áp đặt nhằm vào Nga, 

song quyết định dỡ bỏ trừng phạt 

phải được thực hiện trên cơ sở thực 

tế, điều hiện vẫn chưa được đáp ứng 

tại các khu vực miền Đông Ukraine 

hiện do lực lượng đòi độc lập kiểm 

soát.  

Theo nhà lãnh đạo Đức, Moskva 

cần thực thi hoặc tác động để lực 

lượng đòi độc lập tuân thủ mọi điều 

khoản trong thoả thuận hoà bình 

Minsk về giải quyết cuộc khủng 

hoảng Ukraine. 

Hồi tháng 12/2015, Liên minh 

châu Âu (EU) đã gia hạn trừng phạt 

kinh tế Nga thêm sáu tháng, theo đó 

các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu 

lực tới cuối tháng 7/2016. 

 

NGA KHẲNG ĐỊNH KHÔNG 

CAN THIỆP QUÂN SỰ VÀO 

IRAQ 

Phó thủ tƣớng Nga Dmitry 

Rogozin vừa khẳng định với tờ 

Kommersant vào hôm 16-2 rằng, 

Nga sẽ không tham gia bất kì 

xung đột nào ở Iraq, tuy nhiên, sẽ 

tiếp tục cung cấp cho Baghdad 

các loại vũ khí và thiết bị quân 

sự. 

“Nga không có kế hoạch đưa các 

lực lượng đến Iraq, chúng tôi còn 

chưa hề thảo luận về việc này. Iraq 

cũng không muốn có ai hướng dẫn 

họ chiến đấu chống khủng bố mà 

chỉ cần được cung cấp vũ khí. Tôi 

đã nhấn mạnh quan điểm này trong 

phiên họp với Ngoại trưởng Ibrahim 

al-Jafari”, ông Rogozin cho hay. 

Dưới một hợp đồng trị giá 4,3 tỉ 

USD kí vào năm 2012 và mở rộng 

đến năm 2013, Iraq đã mua các trực 

thăng tấn công Mil-35, máy bay 

cường kích Su-25 từ Nga, cũng như 

các hệ thống tên lửa phòng không 

Pantsir và nhiều loại thiết bị quân 

sự khác. Những vũ khí này đã được 

bàn giao hết vào năm 2014.   

Nga đã đầu tư hàng trăm triệu 

USD vào ngành năng lượng của 

Iraq và giao thương giữa 2 nước đạt 

2 tỉ USD trong năm 2015. Trong 

cuộc họp với Ngoại trưởng Iraq, 

ông Rogozin cũng đề cập đến việc 

Nga có thể cung cấp máy bay chở 

khách Sukhoi Superjet cho Iraq 

 

HỆ THỐNG TÊN LỬA S-300 

CỦA NGA ĐANG ĐƢỢC 

CHUYỂN CHO IRAN 

Ngƣời phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Iran Hossein Jaber Ansari 

ngày 15/2 cho biết Nga đang 

chuyển hệ thống tên lửa phòng 

không S-300 cho nƣớc này. 

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng 

tuần, ông Ansari nói: "Thỏa thuận 

cung cấp các hệ thống S-300 đã 

được hoàn tất trong những tháng 

qua và chúng đang được chuyển 

cho Iran". 

Ông nói thêm rằng Iran và Nga 

đã đa dạng hóa sự hợp tác và hai 

nước có sự hợp tác quốc phòng và 

chính trị "đặc biệt". 

Hợp đồng cung cấp 5 hệ thống S

-300 của Nga cho Iran từng được ký 

kết lần đầu năm 2007. 

Tuy nhiên, mùa Thu 2010, Tổng 

thống Nga khi đó là ông Dmitry 

Medvedev đã ban hành lệnh cấm 

cung cấp những hệ thống này cho 

Iran. Hợp đồng trị giá hơn 800 triệu 

USD này đã bị hủy bỏ, khoản tiền 

tạm ứng đã được trả lại cho Iran. 

Phía Iran đã đệ đơn kiện lên Tòa 

án trọng tài ở Geneva (Thụy Sĩ) đòi 

Nga bồi thường gần 4 tỷ USD vì vi 

phạm hợp đồng. Mùa Xuân 2015, 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 

ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm cung 

cấp hệ thống S-300 cho Iran. 
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TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HỘI NGHỊ ...Tiếp theo trang 3 

...việc tôn trọng các tiến trình 

ngoại giao và pháp lý, không đe dọa 

hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với 

các nguyên tắc được thừa nhận rộng 

rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm 

Công ước của LHQ về Luật biển 

năm 1982 (UNCLOS); 

8. Cùng cam kết duy trì hòa 

bình, an ninh và sự ổn định trong 

khu vực, bảo đảm an ninh và an 

toàn hàng hải, bao gồm cả quyền tự 

do hàng hải và hàng không và các 

mục đích sử dụng biển hợp pháp 

khác, và thương mại hàng hải hợp 

pháp không bị cản trở và như đã 

được nêu trong Công ước 1982 của 

LHQ về Luật biển (UNCLOS); 

cũng như phi quân sự hoá và tự 

kiềm chế trong các hoạt động;  

9. Cùng cam kết thúc đẩy hợp 

tác để giải quyết các thách thức 

chung trong lĩnh vực biển;  

10. Quyết tâm cao nhằm đóng 

một vai trò nổi bật trong việc giải 

quyết các vấn đề toàn cầu như 

khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực 

đoan, buôn bán ma túy, buôn bán 

người, đánh bắt cá bất hợp pháp, 

cũng như buôn bán trái phép động 

vật hoang dã và khai thác gỗ bất 

hợp pháp;  

11. Cùng cam kết giải quyết vấn 

đề biến đổi khí hậu và xây dựng 

một ASEAN bền vững về môi 

trường và khí hậu, cũng như thực 

hiện phần đóng góp do mỗi quốc 

gia tự xác định theo Thỏa thuận 

Paris về biến đổi khí hậu;  

12. Cùng cam kết thúc đẩy an 

ninh và ổn định không gian mạng 

theo cách hành xử của quốc gia có 

trách nhiệm;  

13. Hỗ trợ xây dựng một Cộng 

đồng ASEAN mạnh mẽ, ổn định, 

gắn kết chính trị, liên kết kinh tế, có 

trách nhiệm xã hội, hướng tới người 

dân, lấy người dân làm trung tâm, 

và dựa trên luật lệ;  

14. Cùng cam kết tăng cường kết 

nối người dân thông qua các 

chương trình có sự tham gia của 

công dân ASEAN và công dân Hoa 

Kỳ, bao gồm giới thanh niên, và 

khuyến khích các cơ hội cho mọi 

người dân, đặc biệt là những người 

dễ bị tổn thương nhất, để hòan 

thành tầm nhìn của Cộng đồng 

ASEAN;  

15. Cùng cam kết thúc đẩy quan 

hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển 

bền vững thông qua việc thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 về Phát 

triển bền vững và Chương trình 

Hành động Addis Ababa, để đảm 

bảo một xã hội bền vững, công 

bằng và toàn diện, nơi mà không ai 

bị bỏ lại;  

16. Cùng cam kết thúc đẩy phối 

hợp ở các diễn đàn quốc tế và khu 

vực, đặc biệt tại các cơ chế do 

ASEAN dẫn dắt;  

17. Cùng cam kết tiếp tục đối 

thoại chính trị cấp cao ở cấp những 

Người đứng đầu Nhà nước/Chính 

phủ thông qua việc các Nhà Lãnh 

đạo tham dự Hội nghị Cấp cao 

ASEAN - Hoa Kỳ và Hội nghị Cấp 

cao Đông Á thường niên./. 

...giờ làm 100 USD để mang về 

Việt Nam là rất khó. Hiện chỉ kiếm 

đủ cuộc sống hàng ngày mà thôi". 

Trong tâm tư anh Thủy vẫn muốn 

trụ lại vì con cái đều ở Nga, về Việt 

Nam không biết làm gì để sống do 

ở Nga đã quá lâu và anh cũng cho 

rằng ở đây vẫn "dễ sống hơn ở 

nhà". Anh cũng nghe nói về những 

trường hợp các công nhân Việt 

Nam sang Liên Xô xuất khẩu lao 

động cho đến nay chưa về nước một 

lần nào, phần do kinh tế eo hẹp 

song một phần còn do tâm lý tự ti 

không muốn về gặp làng xóm khi 

chưa khá giả. 

Vượt 800 km sau hơn 10 tiếng 

ngồi xe buýt, chúng tôi tới Kyzyl, 

thủ phủ của Cộng hòa Tuva ở cực 

Nam Siberia, nơi bắt nguồn con 

sông Yenisei. Qua đoạn đường đèo 

đóng băng quanh co hiểm trở trên 

dãy Sayan, thời tiết có phần khắc 

nghiệt hơn. Tại Kyzyl chênh lệch 

nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông 

lên tới 90 độ, vì nhiệt độ mùa hè có 

thể lên tới 45 độ trong khi nhiệt độ 

lạnh nhất mùa đông là âm 45 độ. 

Khi chúng tôi tới, nhiệt độ ngoài 

trời, âm 13 độ, được xem là "dễ 

chịu". Kyzyl chỉ có 7 gia đình 

người Việt sống đoàn kết với nhau, 

hầu hết trong số họ lập gia đình với 

người bản địa. Qua lời kể, các anh 

là những người sang Nga làm ăn, đã 

phiêu bạt nhiều nơi trước khi định 

cư ở xứ sở xa xôi này. Khi tới đây, 

tài sản của mỗi người chỉ khoảng 

200 USD. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực 

của mình, hay có lẽ là nhờ những bà 

vợ người Tuva tần tảo, các anh 

ngày nay nhiều người đã có cơ ngơi 

mà người Việt ở các nơi khác có lẽ 

phải mơ ước. Điểm đặc biệt của 

người Việt ở Kyzyl là phần lớn các 

anh không còn lệ thuộc vào chợ, 

hòa nhập tốt với người dân bản địa, 

và mở các cửa hàng riêng, mỗi 

người kinh doanh một số mặt hàng 

đặc thù. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại 

Nga suốt hơn 1 năm qua đã khiến 

cho cộng đồng người Việt ở sứ sở 

Bạch Dương đối mặt với rất nhiều 

khó khăn. Tuy nhiên, chuyến đi của 

tôi thật thú vị, vì nhờ nó tôi được 

tiếp xúc, nói chuyện với rất nhiều 

mảnh đời lang bạt, trôi nổi trên 

nước Nga rộng lớn. Và còn nhiều 

mảnh đời khác tôi chưa thể sẻ chia 

ở một góc xa xôi nào đó của nước 

Nga. Nó cũng giúp tôi hiểu rõ hơn 

khó khăn, vất vả của những người 

con xa sứ, căm cụi, chăm chỉ làm 

ăn, hy vọng một ngày nào đó tươi 

sáng hơn. 
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