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 Sáng 29/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính 

thức Cuba từ ngày 28-30/9, Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam 

đã đến thăm Quốc hội (QH) Cuba, gặp trao đổi thân 

mật với Chủ tịch QH Esteban Lazo và Ban Lãnh đạo 

QH Cuba. 

Ngày 29/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 

thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo 

Đại hội.  

Sáng 30/9 tại Hà Nội, phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 9/2015 đã được tiến hành. Theo 

chương trình phiên họp, Chính phủ sẽ nghe và thảo 

luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 

tháng năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. 

Chiều 29/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết 

định của Bộ Chính trị phân công ông Hầu A Lềnh, Bí 

thư Tỉnh ủy Lào Cai làm Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc. 

Sáng 30/9/2015, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ 

chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 

9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.  

Sáng 30/9, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ 

chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về công tác cán bộ của Tồng công ty 

Hàng hải Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã 

tới dự và trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm. 

Ngày 30/9/2015, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng 

Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng 

Thường trực Bộ Công an đã đến dự Lễ khai giảng năm 

học 2015-2016 của Học viện Cảnh sát nhân dân 

(CSND). 

 Ngày 29/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức buổi gặp gỡ 

giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga, là dịp 

để các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm 

kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. 

Tp Hà Nội:  Chiều 29/9, đồng chí Phạm Quang 

Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 

cùng đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với 

cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

khóa XIII.  

Tp Hà Nam: Sáng ngày 29/9, UBND tỉnh tổ chức 

phiên họp ủy ban thường kỳ tháng 9/2015. Dự phiên 

họp có ông Mai Tiến Dũng -Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch 

HĐND tỉnh và các lãnh đạo một số sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố 

Nghệ An: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 quốc 

hội khóa XIII, sáng 30/9,  dưới sự chủ trì của đồng chí 

Phạm Văn Tấn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Nghệ An, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An tổ 

chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Tố 

tụng dân sự (sửa đổi). 

Tỉnh Nam Định: Sáng 29/9 dưới sự chủ trì của 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành, UBND 

thành phố họp Phiên thường kỳ trực tuyến với các địa 

phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bổ 

khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV/2015. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 29/9, Phó Chủ tịch Phùng Tấn 

Viết trao tặng Cờ ghi nhận 15 năm xây dựng và phát 

triển cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu 

công nghiệp Đà Nẵng (Daizico). 

Tỉnh Quảng Ninh: Sáng nay, 30/9, UBND TP Hạ 

Long đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân 

phòng cháy chữa cháy (PCCC) và phát động tháng an 

toàn PCCC năm 2015. Đến dự có đồng chí Lê Quang 

Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các 

phòng ban, đơn vị trên địa bàn TP Hạ Long. 

Tỉnh Hà Tĩnh:  Sáng 30/9, tại TP Hà Tĩnh, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Tuyên huấn tỉnh 

Bôlykhămxay (CHDCND Lào) tổ chức buổi tọa đàm 

trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 30/9, tổ Đại biểu Quốc 

hội đơn vị số 4 gồm các đại biểu Lê Thanh Hải, Bí thư 

Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Vụ trưởng Vụ 

Đoàn thể Nhân dân; Huỳnh Thành Đạt, Phó giám đốc 

Đại học Quốc gia TPHCM đã tiếp xúc cử tri Quận 10 

trước kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khoá XIII. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

Theo Ban Tổ chức Trung 

ƣơng, tính đến hết ngày 

25/9/2015, cả nƣớc đã có 16 đảng 

bộ (15 đảng bộ tỉnh, thành phố và 

Đảng bộ Quân đội) đã đại hội 

xong. 15 đảng bộ tiến hành đại 

hội đủ 4 nội dung, riêng Đảng bộ 

Quân đội thực hiện 3 nội dung 

(không bầu ban chấp hành, ban 

thƣờng vụ, bí thƣ, phó bí thƣ... 

mà để chỉ định). 

Trong 15 đảng bộ tỉnh, thành 

phố (miền Bắc 9 tỉnh, miền Trung-

Tây Nguyên 3 tỉnh, miền Nam 3 

tỉnh, thành phố) đã có kết quả bầu 

cử ban chấp hành, ban thường vụ, 

bí thư, phó bí thư: Tổng số ủy viên 

ban chấp hành được bầu là 804 

người (thiếu 2 người so với quy 

định); trong đó Lào Cai bầu thiếu 1 

người, Ninh Thuận bầu thiếu 1 

người. Năm đại hội đảng bộ tỉnh có 

kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban chấp 

hành đạt không dưới 15% (Ninh 

Bình, Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh và 

Cần Thơ), trong đó Sơn La có tỷ lệ 

nữ trong ban chấp hành cao nhất đạt 

21,82%. Có duy nhất đảng bộ Lào 

Cai có tỷ lệ trẻ đạt không dưới 10% 

(11,54%). 

Tổng số ủy viên ban thường vụ 

được bầu là 225 người (thiếu 5 

người); trong đó Hà Nam thiếu 1 

người; Đắk Nông thiếu 1 người; 

Bắc Ninh, Sơn La và Khánh Hòa 

mỗi địa phương thiếu 1 người (do 

chủ trương bầu thiếu để bổ sung cán 

bộ trẻ hoặc nữ). Điều đáng mừng là 

tỷ lệ nữ tham gia trong ban thường 

vụ 15 đảng bộ đạt khá cao, trong đó 

Hà Nam và Sơn La đạt mức cao 

nhất là 14,29%. Tổng số bí thư 

được bầu là 15 người (đủ). Tổng số 

phó bí thư được bầu là 34 người 

(thiếu 1, ở Hà Nam do chuẩn bị 

phương án quá tuổi chưa được 

duyệt). 

Nhìn chung, tại đại hội, các đảng 

bộ đã tiến hành đúng quy trình công 

tác nhân sự theo quy định, hướng 

dẫn của Trung ương và có sáng tạo 

phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa 

phương, đơn vị mình và đã thành 

công tốt đẹp.  

Các Đảng bộ đã đề ra được Nghị 

quyết, trong đó có nhiều điểm mới 

đột phá về phát triển kinh tế xã hội, 

đảm bảo an ninh quốc phòng và xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị. 

Công tác nhân sự được thực hiện 

đúng quy trình, kết quả bầu cử đều 

đúng phương án nhân sự đã được 

chuẩn bị kỹ. Cán bộ diện Trung 

ương quản lý đều có tín nhiệm cao 

(đa số đạt trên 95%). Kết quả bầu 

cơ bản đúng theo dự kiến của Ban 

chấp hành khóa cũ báo cáo với Bộ 

Chính trị; không có người nào ứng 

cử, đề cử ngoài danh sách đề cử của 

ban chấp hành khóa cũ. Kết quả bầu 

bí thư, phó bí thư đều đạt tín nhiệm 

cao. 

Về những tồn tại, hạn chế cần 

rút kinh nghiệm, tại một số đại hội, 

công tác tuyên truyền chưa được 

chú trọng. Việc thảo luận tham gia 

vào văn kiện thiếu tính tranh luận, 

chưa dành thời gian thỏa đáng để 

thảo luận Dự thảo văn kiện của 

Trung ương. Mặc dù Trung ương 

chỉ đạo chuẩn bị nhân sự rất sớm, 

có đại hội vẫn không chuẩn bị đủ 

nhân sự theo yêu cầu, vẫn có một số 

đại hội phải bầu thiếu nhân sự cấp 

ủy kể cả phó bí thư.  

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị 

và hướng dẫn của Ban Tổ chức 

Trung ương, kết quả thực hiện tỷ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cơ cấu 3 độ 

tuổi một số đại hội không đạt. Phân 

tích nguyên nhân cho thấy, chủ yếu 

là các đơn vị địa phương này chưa 

thật sự đầu tư thích đáng cho công 

tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, 

cán bộ nữ, từ đó chưa đủ mạnh dạn, 

tự tin để cơ cấu vào các vị trí có thể 

bầu trúng trong đại hội. Sắp tới, các 

địa phương cần làm tốt công tác 

chuẩn bị như đào tạo, bồi dưỡng từ 

sớm, bố trí, sắp xếp nhân sự trẻ, nữ 

vào các vị trí chủ chốt để rèn luyện, 

thử thách, để có quá trình công tác 

và có hiệu quả.  

Từ kết quả của 15 đại hội của 

các đảng bộ trực thuộc Trung ương, 

trong thời gian tới, khi tổ chức Đại 

hội, các Đảng bộ cần phải quán triệt 

sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương, 

Chỉ thị 36 và hướng dẫn của Ban 

Tổ chức Trung ương về nhân sự và 

linh hoạt sáng tạo trong điều kiện 

cụ thể. 

Về công tác chuẩn bị văn kiện, 

các đại hội cần thống nhất trình bày 

báo cáo chính trị toàn văn hay trình 

bày báo cáo tóm tắt; tăng cường 

nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận 

(giảm tham luận) nhất là những vấn 

đề mới, vấn đề khó, những vấn đề 

có tính đột phá. 

Về công tác chuẩn bị nhân sự, 

các địa phương cần bổ sung kịp thời 

những nhân sự thiếu theo đúng 

nguyên tắc, quy trình, tạo được sự 

đồng thuận của cấp ủy, trong Đảng 

và nhân dân. 

Về công tác bầu cử, cần phổ 

biến quy chế bầu cử, phiếu hợp lệ, 

không hợp lệ (còn phiếu không hợp 

lệ); tránh tình trạng phải làm lại 

phiếu bầu do lỗi kỹ thuật 

Về công tác điều hành đại hội, 

các đảng bộ cần có kịch bản; phân 

công nhiệm vụ các cán bộ trong 

Đoàn Chủ tịch Đại hội một cách 

hợp lý; điều hành thông suốt và 

chặt chẽ./. 

15 ĐẢNG BỘ TỈNH, THÀNH PHỐ TRÊN CẢ NƢỚC ĐÃ HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI 



 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1113, ÂT: 251.19.49.  3 

Tết Trung thu ở Việt Nam từ 

lâu đã trở thành ngày Tết nhiều ý 

nghĩa của trẻ em. Hình ảnh các 

em thiếu nhi hào hứng, tung tăng 

đón trăng với những chiếc đèn 

ông sao nhiều màu sắc, lung linh 

tỏa sáng, chắp cánh ƣớc mơ tuổi 

thơ đã trở thành một biểu tƣợng 

đẹp gắn liền với tuổi thơ của 

nhiều thế hệ ngƣời Việt.  

Với mong muốn đem lại một 

niềm vui trọn vẹn nhân ngày Tết 

Trung thu, cộng đồng người Việt 

khắp nơi tại LB Nga đã tổ chức 

tặng quà, rước đèn, phá cỗ Trung 

thu cho các cháu thiếu nhi. 

 

INCENTRA 

Chương trình tết Trung thu do 

công ty INCENTRA tổ chức nhận 

được rất nhiều tình cảm và hưởng 

ứng của bà con cộng đồng người 

Việt Nam tại Mátxcơva. Tham gia 

vào chương trình năm nay có tất cả 

con cháu thiếu niên nhi đồng của 

đại gia đình Tổ hợp đa chức năng 

Hà Nội-Mátxcơva, các bậc phụ 

huynh và cô bác cũng như các cháu 

thiếu nhi, nhi đồng trong cộng đồng 

người Việt Nam tại Mátxcơva. Ai ai 

cũng trong niềm hân hoan vui vẻ 

chờ đón một đêm hội trăng rằm 

hoành tráng và đầy ắp tiếng cười. 

 Một không khí Trung thu tràn 

ngập, các bạn nhỏ ngay từ khi đặt 

chân đến đây chắc hẳn đều thích 

thú. Rất nhiều thiếu nhi người Nga 

cũng đã hòa chung niềm vui ngày 

Trung thu truyền thống của các em 

nhỏ Việt Nam với bánh nướng, 

bánh dẻo, đèn ông sao và các khúc 

ca, điệu múa Việt Nam… 

 Đặc biệt, một chương trình biểu 

diễn nghệ thuật đặc sắc với sự dẫn 

dắt của các cô giáo trường Mầm 

non Thần Đông Á Âu đã thu hút sự 

chú ý của các em nhỏ. Các bé cũng 

vô cùng phấn khích với những tiết 

mục  xiếc thú,  ảo thuật do các nghệ 

sỹ người Nga biểu diễn và những 

màn trình diễn thời trang, ca nhạc 

điêu luyện của các nghệ sĩ tí hon 

của trường Mầm non Thần Đông Á 

Âu 

 

TP.  KAZAN  

Ngày 27/09/2014 tại Nhà hữu 

nghị các dân tộc thành phố Kazan 

gần 400 bà con, sinh viên, học sinh 

và các cháu nhỏ đại diện cho Cộng 

đồng người Việt nam đang sinh 

sống, học tập tại thành phố Kazan, 

cộng hòa Tatarstan đã được thưởng 

thức “Đêm hội Trăng rằm – Trung 

thu Kazan 2015” trong không khí 

trang hoàng và đầm ấm. 

Chương trình văn nghệ mừng 

Trung thu diễn ra hơn 2h có sự 

tham gia của tất cả các tầng lớp bà 

con, sinh viên, học sinh và các 

cháu: múa lân, tiếng hát quê hương, 

múa quạt, hip hop, hài kịch, biểu 

diễn trang phục truyền thống các 

dân tộc Việt Nam… và các tiết mục 

của các bạn Tây biễu diễn. 

 

HĐH NGHỆ AN TẠI 

MÁTXCƠVA  

Hòa chung với không khí vui 

tươi đón Tết Trung thu của cả nước, 

BCH Hội đồng hương Nghệ An tại 

Mátxcơva đã tổ chức cho các cháu 

thiếu nhi ở xứ sở Bạch dương một 

đêm Trung thu đầy ý nghĩa. 

Nào bánh trung thu, nào đèn ông 

sao cùng nhiều trò chơi bổ ích khác, 

để các cháu ghi vào ký ức đẹp của 

mình về thời thơ ấu và tất cả chúng 

ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó. 

Thiết nghĩ rằng đúng vào ngày này 

của năm sau các cháu lại nô nức hổ 

hời cùng bố mẹ và người thân đến 

để phá cỗ trong không khí vui tươi 

phấn khởi tràn đầy niềm vui và 

hạnh phúc. Đó cũng là trách nhiệm 

và nghĩa vụ của các bậc phụ huynh 

và là quyền lợi của các cháu. 

 

TP. ULYANOVS 

Quan tâm chăm sóc thế hệ 2 là 

suy nghĩ và việc làm xuyên suốt 

nhiều năm qua của các bậc phụ 

huynh làm cha làm mẹ và Hội 

Người Việt Nam “Đoàn Kết” tại 

thành phố Ulyanovsk, Liên Bang 

Nga. Mục đích nhằm hướng cho các 

cháu luôn nhớ về quê hương về cội 

nguồn. 

Các bậc phụ huynh và Hội 

“Đoàn Kết” tại thành phố 

Ulyanovsk đã tổ chức một đêm vui 

đón Tết Trung thu 2015 rất nhộn 

nhịp và chu đáo cho các cháu với 

chủ đề: “Trung thu kết nối yêu 

thương, hướng về biển đảo quê 

hương”. 

Các cháu thiếu nhi đã mang đến 

những tiết mục đặc sắc: múa lân, 

múa em đi xem hội trăng rằm, múa 

chắp cánh ước mơ, múa chúng cháu 

hát về đảo xa, múa lời ca dâng 

Bác… Ngoài ra, còn có các trò chơi 

hái hoa dân chủ, trả lời có thưởng. 

RỘN RÀNG TẾT TRUNG THU TẠI LB NGA 
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Tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng 

Nga đóng trong hợp đồng 6 chiếc 

ký với Việt Nam mang tên Tàu 

ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu, ký hiệu 

HQ-187, đã được hạ thủy ngày 28

-9. 

Ngày 28-9, tại nhà máy đóng tàu 

Admiralty Verfi ở TP St Petersburg 

của Nga đã diễn ra lễ hạ thủy Tàu 

ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu, ký hiệu 

HQ-187, thuộc Dự án 636, lớp Var-

shavyanka (NATO gọi là Kilo 636) 

đóng cho Việt Nam. 

Tham dự lễ hạ thủy có Tư lệnh 

Hải quân Việt Nam, Chuẩn Đô đốc 

Phạm Hoài Nam; Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-

Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Minh; Đại 

sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh 

Sơn. 

Về phía Nga có Tư lệnh Hải 

quân Nga, Viktor Chirkov; Tổng 

giám đốc Nhà máy Admiralty Verfi, 

Aleksandler Buzakov; Phó Tổng 

giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí 

Rosoboronexport, Igor Sevaschi-

anov. 

Tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng 

Tàu là tàu ngầm cuối cùng trong lô 

6 chiếc thuộc lớp Kilo 636 mà đóng 

cho Việt Nam. Việt Nam trước đó 

đã tiếp nhận 4 tàu ngầm gồm HQ-

182 Hà Nội, HQ-183 TP Hồ Chí 

Minh, HQ-184 Hải Phòng và HQ-

185 Đà Nẵng. Chiếc thứ 5 là HQ-

186 Khánh Hòa đang trong giai 

đoạn chạy thử nghiệm tại Biển Bal-

tic. 

Được biết, hợp đồng cung cấp 6 

tàu ngầm diesel-điện dự án Kilo 

636 cho Việt Nam ký cuối năm 

2009 trong chuyến thăm Nga của 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo 

Itar-Tass có trị giá gần 2 tỉ USD, 

bên cạnh việc đóng các tàu ngầm, 

hợp đồng còn bao gồm cả hạng mục 

đào tạo thủy thủ đoàn cho Việt Nam 

cũng như cung cấp các thiết bị và 

vật tư kỹ thuật cần thiết. 

Đến nay, 4 tàu ngầm HQ-182 Hà 

Nội, HQ-183 TP Hồ Chí Minh, HQ

-184 Hải Phòng và HQ-186 Khánh 

Hòa đã được Hải quân Nhân dân 

Việt Nam tiếp nhận và đưa vào 

trang bị, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền biển đảo, thềm lục địa của tổ 

quốc. 

NGA HẠ THỦY TÀU NGẦM KILO 636 CUỐI CÙNG ĐÓNG CHO VIỆT NAM 

Ngày 28/9, tại thành phố Saint 

Petersburg, Liên bang Nga, các 

quan chức Việt Nam và Nga đã 

tiến hành Đối thoại Chiến lƣợc 

thƣờng niên Nga-Việt lần thứ 8.  

Theo phóng viên TTXVN tại 

Nga, phát biểu khai mạc sự kiện, 

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn lưu ý 

cuộc đối thoại chiến lược thường 

niên lần này diễn ra trong bối cảnh 

hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao. Ông nhấn 

mạnh quan hệ Việt-Nga đang ở thời 

điểm tốt đẹp, hai bên cam kết nỗ 

lực tăng cường hợp tác trong mọi 

lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương 

mại cũng như các lĩnh vực khác mà 

hai bên có cùng lợi ích.  

Theo Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, 

Nga đã đưa ra sáng kiến mong 

muốn kết nối khu vực kinh tế giữa 

Liên minh Kinh tế Á-Âu với Việt 

Nam cũng như các nước khác trong 

ASEAN và các nước ở châu Á. 

Cuộc đối thoại diễn ra trong 

không khí rất hữu nghị, chân thành 

và thẳng thắn. Hai bên đã trao đổi 

sâu rộng tất các các vấn đề cùng 

quan tâm, bao gồm các vấn đề quốc 

tế, khu vực và các vấn đề trong 

quan hệ song phương. 

Đánh giá tình hình thế giới, hai 

nước chia sẻ quan điểm tương đồng 

trên nhiều điểm cơ bản. Hai bên đều 

cho rằng tình hình thế giới hiện nay 

đang diễn biến rất nhanh và phức 

tạp. Tuy nhiên có nhiều cơ sở để 

khẳng định xu thế chủ đạo vẫn là 

củng cố hòa bình, hợp tác và phát 

triển. 

Hai bên cho rằng việc hợp tác 

giữa các nước, đặc biệt là các nước 

lớn, đóng vai trò quan trọng trong 

giải quyết các vấn đề quốc tế mà 

các bên cùng chung lợi ích, như 

chống khủng bố, chống biến đổi khí 

hậu và cả các vấn đề khu vực... 

Hai bên nhất trí tăng cường hợp 

tác song phương tại các diễn đàn 

quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai 

bên nhất trí phối hợp tốt để chuẩn bị 

cho Hội nghị kỷ niệm cấp cao lần 

thứ 3 giữa ASEAN và Nga tổ chức 

tại Liên bang Nga năm 2016.  

Tại hội nghị này, Nga và 

ASEAN sẽ đưa ra những tuyên bố 

chung mới định hướng việc phát 

triển hơn nữa các mối quan hệ./. 

VIỆT NAM-NGA TIẾN HÀNH ĐỐI THOẠI CHIẾN LƢỢC THƢỜNG NIÊN LẦN THỨ 8 
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ẤN TƢỢNG ĐÊM NGHỆ THUẬT “CẢM NHẬN NƢỚC NGA” 

Sau chương trình biểu diễn 

thành công tại thủ đô Hà Nội, 

những tiết mục văn nghệ trong 

chương trình “cảm nhận nước 

Nga” do đoàn nghệ sĩ Liên bang 

Nga thể hiện đã để lại ấn tượng 

sâu sắc trong lòng người dân xứ 

Thanh. Thông qua âm nhạc, điệu 

múa dân gian, khán giả xứ Thanh 

có dịp hiểu sâu hơn về đất nước, 

con người xứ sở Bạch Dương. 

Tối 28/9, tại Nhà hát Lam Sơn, 

Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 

chương trình biểu diễn nghệ thuật 

của đoàn nghệ sĩ Liên bang Nga. 

Đây là chương trình nằm trong 

chuỗi sự kiện những ngày văn hóa 

Nga tại Việt Nam nhằm kỷ niệm 65 

năm quan hệ ngoại giao giữa Việt 

Nam và Liên bang Nga. 

Một tiết mục múa dân gian của 

đoàn nghệ sĩ Liên bang Nga trong 

chương trình nghệ thuật cảm nhận 

nước Nga 

Đến với đêm nhạc “cảm nhận 

nước Nga”, người dân xứ Thanh 

được thưởng thức các tiết mục nghệ 

thuật đặc sắc là những thành tựu 

văn hóa cũng như trào lưu nghệ 

thuật mới ở nước Nga do các nghệ 

sĩ hàng đầu đến từ Liên bang Nga 

thể hiện. 

Thông qua những điệu múa dân 

gian của các nghệ sĩ “Bình minh 

phương Bắc”, khán giả xứ Thanh có 

dịp hiểu sâu hơn về đời sống, văn 

hóa cũng như con người của đất 

nước Nga xa xôi mà gẫn gũi. 

Những bản nhạc, hòa tấu do dàn 

nhạc “Phong cách Nga”, nhóm nhạc 

“Double Max” hay những trích 

đoạn kinh điển âm nhạc của Bach, 

Beethoven do các nghệ sĩ thể hiện 

đã làm cho hàng trăm khán giả lay 

động, thán phục về nghệ thuật, âm 

nhạc của xứ sở Bạch Dương. 

Trong chương trình nghệ thuật, 

người dân xứ Thanh còn được giao 

lưu với các nghệ sĩ Liên bang Nga. 

Các nghệ sĩ đã từ trên sân khấu 

xuống tận các hàng ghế khán giả 

biểu diễn cho mọi người thưởng 

thức âm nhạc. Đặc biệt, nhiều 

người còn được các nghệ sĩ mời lên 

sân khấu cùng tham gia biểu diễn 

các điệu nhảy, múa và chơi các loại 

nhạc cụ truyền thống khác nhau tạo 

nên không khí vui tươi, gần gũi và 

đoàn kết. 

Sau mỗi màn biểu diễn, khán giả 

xứ Thanh lại dành những tràng 

pháo tay không ngớt cho các nghệ 

sĩ. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả 

cũng đã khích lệ thêm tinh thần để 

các nghệ sĩ Liên bang Nga “cháy” 

hết mình trong đêm biểu diễn. 

Những màn múa nghệ thuật độc đáo 

với những động tác thể hiện điêu 

luyện tạo nên một phong cách ấn 

tượng của các nghệ sĩ Nga làm cho 

khán giả xứ Thanh trầm trồ khen 

ngợi… 

Cũng trong đêm biểu diễn, lãnh 

đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng cho 

đoàn nghệ sĩ Liên bang Nga những 

món quà lưu niệm, những bó hoa 

tươi thắm thể hiện tình đoàn kết, 

hữu nghị giữa người dân Thanh 

Hóa nói riêng và cả nước nói chung 

dành cho nước Nga. Đáp trả lại 

lòng quý mến của người dân xứ 

Thanh, đoàn nghệ sĩ Nga cũng tặng 

lại một món quà rất độc đáo được 

mang đến từ nước Nga xa xôi. Buổi 

biểu diễn kết thúc đã để lại nhiều ấn 

tượng sâu sắc và in đậm trong lòng 

nhiều người dân xứ Thanh. 

BỘ TRƢỞNG NỘI VỤ NÓI VỀ QUY TRÌNH THI TUYỂN LÃNH ĐẠO 

Đề án đổi mới cách tuyển chọn 

lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở 

và cấp phòng do Bộ Nội vụ xây 

dựng mới đây đã được Bộ Chính 

trị thông qua. Tuy nhiên Bộ 

Chính trị cũng lưu ý một vài điểm 

trong quá trình thực hiện đề án. 

Nói về việc này, Bộ trưởng 

Nguyễn Thái Bình giải thích, nhằm 

khắc phục những hạn chế tồn tại 

trong công tác cán bộ, Hội nghị 

Trung ương 9, khóa X đã xác định 

tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ 

từ nay đến năm 2020. Trong đó, 

khẳng định phải đổi mới cách tuyển 

chọn cán bộ. 

Người đứng đầu cơ quan tham 

mưu cho Chính phủ về công tác tổ 

chức bộ máy, nhân sự cho biết, 

trong thời gian qua một số Bộ, 

ngành, địa phương đã thực hiện thí 

điểm việc thi tuyển các chức danh 

lãnh đạo cấp vụ. Tuy nhiên, việc thí 

điểm chưa được thống nhất về các 

tiêu chí. Cách thức thi tuyển cũng 

còn khác nhau, phạm vi, đối tượng 

tham gia dự tuyển được mở rộng. 

“Có cơ quan tổ chức, đơn vị 

không quy định đối tượng tham gia 

dự tuyển nằm trong diện quy hoạch, 

có những cơ quan, đơn vị lại mở 

rộng đối tượng tham gia dự tuyển 

đến các … Xem tiếp trang 8 



 

  

6     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1113, ÂT: 251.19.49.                                                                     

Đó là khẳng định của bà 

Strozhaeva Lubov Viktorovna – 

Chủ nhiệm Dự án “Nga-Việt 

Nam: Nền kinh tế mới”, đồng 

thời là trƣởng đoàn đại biểu Nga 

đến thăm và làm việc tại Việt 

Nam trong buổi họp báo sáng 

28.9. 

Dự án “Nga-Việt Nam: Nền kinh 

tế mới” được thực hiện từ tháng 4 

năm 2012 bởi Ban Giám đốc xuất 

bản ấn phẩm của Viện Đuma Quốc 

gia của Hội đồng Liên bang, Liên 

bang Nga “Nền kinh tế mới”. 

Trong quá trình thực hiện, dự án 

thường xuyên tiến hành các chuyến 

thăm làm việc tại Việt Nam của các 

đoàn doanh nghiệp công nghệ đổi 

mới vừa và nhỏ của Nga, tổ chức 

các hội nghị bàn tròn tại các cơ sở, 

các bộ ngành của Việt Nam, giới 

thiệu về doanh nghiệp và đàm phán. 

Chuyến thăm lần này của đoàn 

đại biểu Nga trong khuôn khổ dự 

án: “Nga-Việt Nam: Nền kinh tế 

mới” sẽ diễn ra từ ngày 2.9 đến 

2.10 với các hình thức hội nghị bàn 

tròn tại các bộ, ngành; gặp mặt làm 

việc với các doanh nghiệp Việt 

Nam, với Ngân hàng Liên doanh 

Việt-Nga; các cuộc đàm phán giữa 

các công ty có mối quan tâm. 

Phát biểu tại họp báo, bà 

Viktorovna cho biết: “Quan hệ kinh 

tế, khoa học giữa Việt Nam và Nga 

ngày càng gắn kết chặt chẽ. Sự phát 

triển khoa học và công nghệ cao là 

cần thiết cho bất cứ quốc gia nào. 

Do vậy, Nga sẵn sàng chia sẻ tất cả 

các ngành công nghệ cao của mình 

cho Việt Nam”. 

Cũng theo trưởng đoàn đại biểu 

Nga, nhiều đoàn nghiên cứu về 

công ...Xem tiếp trang 8 

NGA SẴN SÀNG CHIA SẺ CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO CHO VIỆT NAM 

Sự suy yếu trong đầu tƣ ở Nga 

giảm bớt và 'nỗi đau' kinh tế 

nƣớc này đang dần lắng dịu. Đó 

là nhận định của Bank of 

America và giám đốc tài chính ở 

nhà mạng lớn nhất nƣớc Nga. 

Theo Russia Today, Vladimir 

Osakovskiy, nhà kinh tế trưởng của 

Bank of America tại Moscow 

(Nga), cho hay mức suy giảm trong 

đầu tư ở Nga đã hạ xuống và lợi 

nhuận các doanh nghiệp nước này 

đang gia tăng. 

Tuần trước, báo cáo của 

Osakovskiy cho biết đợt suy thoái 

của Nga có thể đã chạm điểm đáy 

khi GDP hạ đến 4,6% trong quý 2 

vừa qua. Lợi nhuận các công ty Nga 

đang tăng trưởng và do đó, chi tiêu 

có thể tăng lên, góp phần giúp nền 

kinh tế hồi phục. 

Osakovskiy cũng kỳ vọng vào 

các diễn biến tích cực của nhiều chỉ 

số kinh tế vĩ mô. “Có thể chúng ta 

sẽ thấy các chỉ số kinh tế vĩ mô bắt 

đầu cải thiện vào cuối năm nay, 

nhưng chắc chắn rằng chúng ta phải 

chờ cho đến khi lợi nhuận gia tăng 

của các doanh nghiệp đủ sức để kéo 

tình hình đầu tư đi lên”, chuyên gia 

của Bank of America nói. 

Cũng lạc quan về tình hình kinh 

tế, ông Alexey Kornya, Giám đốc 

tài chính (CFO) của hãng viễn 

thông khổng lồ nước Nga MTS, nói 

với CNBC rằng “khi xét đến yếu tố 

lạm phát và nội tệ mất giá, thì điều 

tồi tệ nhất đã qua”. 

“Lợi nhuận doanh nghiệp Nga 

trông khá tốt từ đầu năm đến nay. 

Chúng ta nhìn vào sự đi lên của lợi 

nhuận doanh nghiệp như tiềm năng 

ổn định hóa và phục hồi của nền 

kinh tế trong tương lai gần”, 

Kornya nói. 

CFO hãng MTS cho hay công ty 

ông không bị ảnh hưởng quá nhiều 

vì biến động của đồng RUB trong 

năm qua, vì 90% hoạt động kinh 

doanh của công ty là ở thị trường 

nội địa. 

Tính đến ngày 30.6, dịch vụ của 

MTS đã phục vụ hơn 100 triệu thuê 

bao di động ở Nga, Ukraine, 

Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan 

và Belarus. Tổng doanh thu tại Nga 

tăng 4,4% so với năm trước, lên đến 

mức 94,3 tỉ RUB, tương đương 1,43 

tỉ USD. 

Kinh tế Nga đã chịu ảnh hưởng 

mạnh từ đợt sụt giảm 50% của giá 

dầu kể từ tháng 6.2014, các lệnh 

trừng phạt từ Mỹ và phương Tây vì 

chuyện sáp nhập bán đảo Crimea và 

căng thẳng ở Ukraine. Sự kết hơp 

của yếu tố luồng vốn thoái từ Nga 

gia tăng và đồng rúp (RUB) rớt giá 

so với đô la Mỹ đã đẩy cao giá tiêu 

dùng. 

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo 

GDP quốc gia sẽ giảm 3,3% trong 

năm nay và tăng từ 1% đến 2% 

trong năm 2016, 2,3% trong năm 

2017. 

Người đứng đầu Bộ Bộ Phát triển 

Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev cho 

rằng đầu tư và nhu cầu tiêu dùng sẽ 

hồi phục trong năm 2017. Bộ 

trưởng Tài chính Nga Anton 

Siluanov thì cho biết dòng vốn chảy 

ra khỏi đất nước trong năm nay sẽ 

giảm 80 tỉ USD so với năm 2014. 

ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT VỚI KINH TẾ NGA ĐÃ QUA 
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TIN LIÊN BANG NGA 

BƢỚC ĐI LỚN CỦA PUTIN 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đã chọn một thời điểm 

không thể thích hợp hơn để công 

khai tham gia vào cuộc chiến 

chống phiến quân „Nhà nƣớc Hồi 

giáo‟ (IS) tự xƣng. 

Hãng Interfax hôm 25/9 dẫn lời 

quan chức Bộ Ngoại giao Nga 

tuyên bố, "về lý thuyết" Moscow có 

thể tham gia chống IS nếu các điều 

kiện được đáp ứng. Đêm 27/9, 

nhiều lãnh đạo châu Âu dường như 

đã chấp thuận các phương án mà 

Nga ngụ ý. 

Các lãnh đạo châu Âu, gồm cả 

Thủ tướng Anh David Cameron, đã 

đồng tình để Tổng thống Bashar al-

Assad tiếp tục duy trì quyền lực tại 

Syria. Đây luôn là điều kiện tiên 

quyết trong các cuộc mặc cả giữa 

Nga và phương Tây về Syria, trừ 

một lần trong năm 2012, Moscow 

đề xuất phương án ra đi cho ông 

Assad nhưng Mỹ đã khước từ. 

Ông Cameron nói rằng, tương lai 

của Syria sẽ không thể có Assad, 

nhưng ít nhất trong giai đoạn 

chuyển đổi này, họ vẫn đáp ứng 

điều kiện của Moscow. Đó là Syria 

cần có một người lãnh đạo để tránh 

việc quốc gia này sụp đổ trước khi 

IS chiến thắng. 

Muốn giải quyết cuộc khủng 

hoảng nhập cư tận gốc rễ, thì châu 

Âu không còn cách nào khác là phải 

xử lý cho êm thấm cuộc nội chiến 

tại Syria, mà như vậy họ khó có 

cách nào khác, là phải đối thoại với 

Nga. 

Tổng thư ký NATO Jens 

Stoltenberg cho biết đã sẵn sàng 

thảo luận với Nga về Syria. Ông 

Stoltenberg nói thêm rằng, việc hợp 

tác với Nga là cần thiết vì để tránh 

„tai nạn hoặc sự vụ‟ do liên minh 

mà Mỹ dẫn đầu vẫn đang oanh tạc 

IS. 

Nhiều nhà phân tích coi bước đi 

này của ông Putin chỉ mang tính 

chiến thuật, và ông Putin khó lòng 

tranh thủ các thiếu sót của Tổng 

thống Obama tại Trung Đông trong 

cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, 

trên thực tế, lợi ích của phía Nga 

trong vấn đề này lớn hơn rất nhiều. 

 

NGA NỖ LỰC GIẢI CỨU 

CRIMEA KHỎI SỰ CÔ LẬP 

CỦA UKRAINE 

Trong thời gian gần đây, khi 

Ukraine đang tích cực thực hiện 

các nỗ lực để phong tỏa toàn diện 

bán đảo Crimea, Nga đang đẩy 

nhanh quá trình xây dựng cầu 

Kerch nối liền Nga với Crimea 

nhằm làm thất bại toan tính của 

Ukraine. 

 Trong thời gian gần đây, khi 

Ukraine đang tích cực thực hiện các 

nỗ lực để phong tỏa toàn diện bán 

đảo Crimea, Nga đang đẩy nhanh 

quá trình xây dựng cầu Kerch nối 

liền Nga với Crimea nhằm làm thất 

bại toan tính của Ukraine. 

Do nằm tách biệt hoàn toàn với 

Nga nên sau khi lấy lại Crimea từ 

tay Ukraine, Nga vẫn phải sử dụng 

lãnh thổ Ukraine nếu muốn tiếp cận 

Crimea theo đường bộ vì toàn bộ 

biên giới trên bộ của Crimea đều 

tiếp giáp với Ukraine. Nếu muốn 

đến Crimea bằng đường bộ mà 

không phải qua Ukraine, con đường 

duy nhất là phải xây dựng cây cầu 

nối liền Nga với Crimea thông qua 

eo biển Kerch. 

Nhận thức được tầm quan trọng 

này, Nga hiện đang đẩy mạnh việc 

xây dựng cây cầu trên biển, nối liền 

Nga với Crimea. Ngoài ra, Nga 

cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng 02 nhà máy nhiệt điện 

tại khu vực Sevastopol để cung cấp 

năng lượng điện cho toàn bộ bán 

đảo Crimea nhằm khỏi phụ thuộc 

vào nguồn điện của Ukraine. 

 

ĐA SỐ NGƢỜI NGA KHÔNG 

ỦNG HỘ ĐƢA QUÂN VÀO 

SYRIA 

Hầu hết ngƣời Nga không 

quan tâm nhiều tới cuộc xung đột 

ở Syria. 1/3 số ngƣời theo dõi tình 

hình ở Syria cho rằng Moskva 

hợp tác với Damascus để bảo vệ 

lợi ích của Nga ở Trung Đông. 

Theo cuộc khảo sát của Trung 

tâm Levada, phần lớn người Nga 

phản đối việc đưa quân đến Syria. 

Họ cũng không muốn Nga tiếp nhận 

và giúp đỡ người tị nạn Syria. Tuy 

nhiên, Moskva cần ủng hộ chế độ 

của Tổng thống Syria Bashar al-

Assad. 

Theo cuộc thăm dò trên, ngày 

càng ít người Nga có quan điểm 

trung lập trong cuộc xung đột ở 

Syria, thể hiện qua cuộc thăm dò 

vào tháng 9/2015 của Trung tâm 

Levada. Cách đây hai năm (tháng 

6/2013), một nửa số người theo dõi 

tình hình ở Syria không ủng hộ nhà 

lãnh đạo Syria cũng như phe đối 

lập; 29% ủng hộ Tổng thống Assad. 

Khoảng 40% số người được hỏi 

"sắp" hoặc hoàn toàn ủng hộ chính 

sách của nhà lãnh đạo Nga về Syria, 

trong khi 11% có quan điểm ngược 

lại. Khoảng 1/3 số người Nga 

(33%) hầu như không quan tâm đến 

chính sách của Nga đối với Syria. 
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....nghệ cao của Nga sẵn sàng 

chia sẻ, làm việc với các công ty 

của Việt Nam, trong đó có cả công 

ty về thiết kế tàu điện ngầm, đường 

hầm các công năng khác nhau, các 

công trình ngầm, đường ô tô… Bà 

Viktorovna cũng nhấn mạnh, các 

doanh nghiệp của Nga sang thăm 

Việt Nam lần này sẵn sàng thành 

lập xí nghiệp liên doanh ở Việt 

Nam. 

Đại diện cho phía Việt Nam, ông 

Phạm Thế Hưng, Chủ tịch Hiệp hội 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát biểu 

hợp tác khoa học, công nghệ và 

nhiều lĩnh vực khác là mẫu mực, 

truyền thống và được cả hai nước 

Việt Nam và Nga quan tâm. 

Ông Hưng cho rằng, trong bối 

cảnh phát triển kinh tế thị trường 

hiện nay, giữa Việt Nam và Nga có 

nhiều điểm tương đồng như về cơ 

chế, chính sách, tập quán, quan hệ 

hai bên… 

“Trong khoa học, công nghệ, 

Việt Nam luôn coi Nga là nước đi 

đầu. Trong phát triển kinh tế, Việt 

Nam rất cần những công nghệ này 

của Nga”, ông Hưng khẳng định. 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Việt Nam bày tỏ hy 

vọng, qua các buổi trao đổi, hai bên 

sẽ tìm ra những cơ hội hợp tác mới, 

đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ 

cao. Từ đó  tiến tới một triển vọng 

tham gia cùng nghiên cứ các dự án 

có tính ứng dụng cao vào thực tế 

đời sống cũng như khoa học quân 

sự. 

...đơn vị sự nghiệp công lập, do-

anh nghiệp. Hay có đơn vị lại lấy 

việc thi tuyển để thay thế cho toàn 

bộ quy trình tuyển chọn cán bộ hiện 

nay. Về các môn thi viết thì cũng 

tương tự như các môn thi tuyển 

công chức, thi nâng ngạch công 

chức” – Bộ trưởng Nguyễn Thái 

Bình nêu dẫn chứng cụ thể. 

Vì những cách thức còn thiếu 

“chuẩn” đó, Bộ trưởng Nguyễn 

Thái Bình nhấn mạnh, Bộ Nội vụ 

đã tiến hành xây dựng Đề án tuyển 

chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng với 

căn cứ là những chỉ đạo đã TƯ 
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khoá X cũng như thực tế hoạt động 

thi tuyển của một số Bộ, ngành, địa 

phương đã thực hiện. 

Để thống nhất quy trình chuẩn 

trong thi tuyển, Đề án quy định rõ 

thẩm quyền, trách nhiệm của người 

đứng đầu. Người đứng đầu được 

giao thẩm quyền đề xuất, giới thiệu 

nhân sự tham gia dự tuyển và người 

đứng đầu phải chịu trách nhiệm 

chính về nhân sự nếu được bổ 

nhiệm. 

Về phạm vi các cuộc tuyển chọn, 

Bộ trưởng Bình cho biết, đối tượng 

được mở rộng, không bị giới hạn 

trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mà cả cán bộ, công chức, viên chức. 

Viên chức được quy hoạch các chức 

vụ, chức danh tương đương ở trong 

từng Bộ, từng ngành, từng địa 

phương nếu đảm bảo, tiêu chuẩn 

điều kiện thì cũng được tham gia dự 

tuyển. Trường hợp những người 

tham gia dự tuyển không nằm trong 

diện quy hoạch phải được cấp ủy 

đảng có thẩm quyền đồng ý. 

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng bổ 

sung vào quy trình điều kiện để 

sàng lọc, người tham gia dự tuyển 

phải thực hiện một bài thi viết. Môn 

điều kiện nếu đạt 50 điểm trở lên 

trên thang điểm 100 thì ứng cử viên 

này tiếp tục được trình bày và bảo 

vệ chương trình hành động trước 

khi lấy phiếu tín nhiệm trong hội 

nghị cán bộ công chức, viên chức 

của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Phiếu tín nhiệm cũng được thiết 

kế lại về nội dung, kết cấu để đảm 

bảo thực chất là phiếu giới thiệu. 

Phần thứ nhất là một số thông tin 

liên quan đến người tham gia dự 

tuyển, phần thứ hai là phần chính, 

nội dung đánh giá mức độ tín nhiệm 

của người tham gia dự tuyển, có 3 

yếu tố cụ thể là đánh giá về phẩm 

chất, tư cách đạo đức của người 

tham gia dự tuyển; đánh giá về trình 

độ thể hiện sự am hiểu về ngành 

lĩnh vực dự tuyển; đánh giá về năng 

lực (nói được, viết được, làm được). 

Các yếu tố thể hiện trên phiếu tín 

nhiệm được thiết kế với 2 mức độ 

đánh giá là đạt hoặc không đạt. 

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình 

cho biết, theo tinh thần cơ bản của 

Đề án được Bộ Chính trị thông qua, 

quy định này sẽ được áp dụng thí 

điểm tập trung vào khoảng 1/3 các 

Bộ, ban ngành Trung ương và 1/3 

số tỉnh, thành trong cả nước. Thời 

gian thực hiện thí điểm từ quý 

3/2015 đến quý 3/2018. 


