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 Hôm nay, ngày 3/2, trong không khí cả nước 

mừng Xuân, mừng Đảng nhân kỷ niệm 86 năm thành 

lập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến chúc Tết 

các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh 

đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, ... 

Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016 và kỷ niệm 

86 năm thành lập Đảng, chiều 3/2, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến thăm, 

chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Hưng 

Yên và Hà Nam. 

Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã 

ký Văn bản số 1484/BGTVT-TCCB về kiểm điểm cán 

bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc 

giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký 

hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của 

Trung Quốc. 

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ Tổng Tham mưu 

- Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thông báo 

kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Phương 

Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.  

Tp Hà Nội: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền 

Bính Thân 2016, sáng 3/2, đồng chí Nguyễn Đức 

Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm và chúc 

Tết Câu lạc bộ Thăng Long.  

Tỉnh Hà Tĩnh: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ 

truyền dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập Đảng, sáng 

3/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng 

đã tới chúc tết Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Ngọc 

(Thạch Hà). 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Hữu Dũng có buổi tiếp Ban Trị sự Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị do Hòa thượng 

Thích Thượng Tấn, Trưởng Ban Trị sự làm Trưởng 

đoàn đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh. 

Tỉnh Thanh Hóa: Chiều 03/02, Thường trực Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh gặp mặt Thường trực Liên hiệp các 

Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Thường trực Hội Văn 

học – Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các 

cơ quan báo chí địa phương, trưởng đại diện các cơ 

quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa. 

Tỉnh Quảng Ninh: Ngày 03/02, đồng chí Đặng 

Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tới 

thăm và chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng 

Lao động và Nhà giáo Nhân dân trên địa bàn TX Đông 

Triều. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng nay (3/2), đoàn công tác tỉnh 

Bôlykhămxay do đồng chí Kong Kẹo Xay Sổng Kham 

- Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, 

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay làm trưởng 

đoàn đã đến chúc tết Chính quyền và nhân dân tỉnh. 

Tỉnh Thái Bình: Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 

3/2/2016) và chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc, Đoàn 

đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh 

tổ chức lễ viếng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh, dâng 

hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ... 

Tp Đà Nẵng:  Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính 

Thân 2016, sáng 3/2, Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố 

Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu 

đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 
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 CHÀO MỪNG 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930-3-2-2016) 

Hôm nay, ngày 3/2, tại 

Mátxcơva đã diễn ra Lễ mít tinh 

kỷ niệm 86 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội 

nghị triển khai công tác Đảng 

năm 2016. 

Tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 86 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam có hơn 100 đại biểu đại 

diện cho các cơ sở Đảng các cấp 

đang sinh hoạt tại nhiều địa phương 

của nước Nga. 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bí thư 

Đảng ủy, Đại sứ tại LB Nga 

Nguyễn Thanh Sơn đã điểm lại ý 

nghĩa lịch sử và vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong suốt chặng đường 86 

năm qua, đã lãnh đạo nhân dân Việt 

Nam đánh thắng thực dân, đế quốc, 

giành lại độc lập dân tộc, thống nhất 

đất nước, tiến hành công cuộc đổi 

mới, phát triển đất nước Việt Nam 

ngày càng phồn vinh.  

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt 

chặng đường 86 năm qua, Đảng ta 

cũng gặp không ít khó khăn, thử 

thách, nhất là trong giai đoạn hiện 

nay, song với đường lối đổi mới, 

hội nhập, với sự ủng hộ của quần 

chúng nhân dân, Đảng Cộng sản 

Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất 

nước đi lên theo định hướng Xã hội 

Chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh; chủ động hội nhập 

quốc tế, giữ vững độc lập, chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

Cũng tại buổi mít tinh này, Đại 

sứ Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo 

nhanh kết quả Đại hội XII  của  

Đảng. 

Sau lễ mít tinh trọng thể, Đảng 

bộ tại Liên bang Nga đã tiến hành 

tổng kết công tác Đảng năm 2015, 

triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 

năm 2016; tiến hành thảo luận, 

tham luận, trao đổi kinh nghiệm 

trong sinh hoạt Đảng ngoài nước; 

trao thưởng cho các tập thể cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công 

tác Đảng năm 2015. 

*)Trước đó, Các cán bộ, nhân 

viên ĐSQ cùng với các đại biểu đại 

diện cho các cơ sở Đảng, Đoàn 

thanh niên, Hội người Việt... đã 

dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ và 

Quảng trường đồng chí Lê Duẩn. 

MÍT TINH KỶ NIỆM 86 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI NGA 

Toàn Ðảng, toàn dân, toàn 

quân cùng hàng triệu đồng bào 

Việt Nam ở nƣớc ngoài long trọng 

kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập 

Ðảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 – 3/2/2016) trong không 

khí cả nƣớc hân hoan đón mừng 

xuân mới, chào mừng thành công 

của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Ðảng. 

Ðược Chủ tịch Hồ Chí Minh 

sáng lập, tổ chức và rèn luyện, suốt 

86 năm chiến đấu và trưởng thành, 

Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh 

đạo nhân dân, chèo lái con thuyền 

cách mạng Việt Nam vững vàng 

vượt qua mọi sóng gió, thác ghềnh, 

đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 

khác. 

Mười lăm năm tuổi, chỉ với hơn 

5000 đảng viên, Ðảng Cộng sản 

Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm 

nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, đập tan ách 

thống trị của thực dân, phong kiến, 

lập nên nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào 

kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội. 

Ba mươi năm tiếp theo, dưới sự 

lãnh đạo của Ðảng, nhân dân cả 

nước tiến hành thắng lợi  các cuộc 

kháng chiến chống ngoại xâm, mà 

đỉnh cao là chiến thắng Ðiện Biên 

Phủ chấn động địa cầu, là Ðại thắng 

Mùa Xuân năm 1975, giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ 

Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Ba mươi năm đổi mới (1986-

2016)-một giai đoạn lịch sử quan 

trọng trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ đất nước, đánh dấu sự 

trưởng thành về mọi mặt của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới 

mang tầm vóc và ý nghĩa cách 

mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, 

toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách 

mạng to lớn của toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân vì mục tiêu ―dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh‖. 

Qua 30 năm thực hiện công cuộc 

đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và 

lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử. Những thành tựu đó khẳng 

định đường lối đổi mới của Đảng ta 

là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là 

phù hợp với thực tiễn của Việt Nam 

và xu thế phát triển của lịch sử. 

Thành tựu và những kinh nghiệm 

đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, 

nền tảng quan trọng để đất nước ta 

tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh 

mẽ trong những năm tới. 

Một mùa xuân mới, một năm 

mới đang về, mừng Ðảng quang 

vinh tròn 86 tuổi, chúng ta phấn 

khởi chào đón kết quả thành công 

rất tốt đẹp của Ðại hội lần thứ XII 

của Ðảng. ..Xem tiếp trang 8 

MỞ RA THỜI KỲ PHÁT TRIỂN MỚI, VẺ VANG, TỐT ĐẸP CỦA ĐẤT NƢỚC 
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Sáng 2/2, Bộ Chính trị tổ chức 

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ 

thị của Bộ Chính trị, triển khai 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 

Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 

4/1/2016, trong đó yêu cầu cả hệ 

thống chính trị phải đoàn kết thống 

nhất, tăng cường phối hợp, tập 

trung dốc sức chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi 

cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử 

được tiến hành dân chủ, bình đẳng, 

đúng pháp luật, an toàn và tiết 

kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu 

cử quốc gia, Uỷ ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

ban, ngành, các cấp và các địa 

phương đã khẩn trương ban hành 

các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, 

kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển 

khai công tác bầu cử theo đúng yêu 

cầu quy định và tiến độ đề ra. 

Theo Tổng Bí thư, hội nghị lần 

này quán triệt tinh thần đổi mới cả 

về tư duy, tổ chức và hoạt động của 

cả hệ thống chính trị nước nhà để 

đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

nước. Chính vì thế các đại biểu 

tham dự cần tập trung nghiên cứu 

tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực 

đóng góp nhiều ý kiến, góp phần 

vào thành công của hội nghị. 

Loại ngƣời cơ hội chính trị 

khỏi danh sách ứng cử 

Theo ông Đinh Thế Huynh - 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ 

Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ 

chức đảng lãnh đạo cần đảm bảo 

cuộc bầu cử được tiến hành dân 

chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an 

toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày 

hội của toàn dân. Bên cạnh đó cần 

lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm 

bảo phát huy dân chủ và sự lãnh 

đạo tập trung, thống nhất của Đảng 

trong công tác cán bộ; gắn kết quả 

nhân sự của Đại hội Đảng các cấp 

và quy hoạch cán bộ với công tác 

chuẩn bị nhân sự để giới thiệu 

những người tiêu biểu, có quan 

điểm, lập trường chính trị vững 

vàng… 

Đặc biệt, không đưa vào danh 

sách ứng cử người có biểu hiện cơ 

hội chính trị, tham vọng quyền lực, 

có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị 

thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi 

phạm, đã bị các cơ quan có thẩm 

quyền kết luận không trung thực; 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị để xảy ra những vụ việc 

tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết 

nghiêm trọng. 

Chỉ thị cũng yêu cầu lãnh đạo 

bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, 

đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt 

coi trọng chất lượng đại biểu; đảm 

bảo cơ cấu hợp lý về số đại biểu là 

người đang công tác ở cơ quan 

Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ 

trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể nhân dân; giảm hợp lý số đại 

biểu công tác tại cơ quan hành 

chính, tăng số lượng đại biểu 

chuyên trách, đảm bảo tỷ lệ người 

ứng cử là phụ nữ… Việc lựa chọn, 

giới thiệu người ứng cử và tự ứng 

cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND phải đảm bảo theo đúng quy 

trình pháp luật. 

Chị thị của Bộ Chính trị yêu cầu 

không đưa vào danh sách ứng cử 

người có biểu hiện cơ hội chính trị, 

tham vọng quyền lực, có tư tưởng 

cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, 

kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các 

cơ quan có thẩm quyền kết luận 

không trung thực... 

Chị thị của Bộ Chính trị yêu cầu 

không đưa vào danh sách ứng cử 

người có biểu hiện cơ hội chính trị, 

tham vọng quyền lực, có tư tưởng 

cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, 

kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các 

cơ quan có thẩm quyền kết luận 

không trung thực... 

 Lựa chọn, bầu ra những 

ngƣời tiêu biểu về đức, tài 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng - Chủ tịch Hội đồng bầu cử 

Quốc gia khẳng định kết quả của 

cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng 

vào việc phát huy dân chủ, xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc 

đổi mới toàn diện đất nước, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

Ngay sau hội nghị này, Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu 

cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam, các 

tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu 

quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, 

đúng các mốc thời gian theo luật 

định các công việc về bầu cử, như: 

Quyết định cơ cấu, thành phần, 

phân bổ số lượng người được giới 

thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu HĐND; tiến hành việc hiệp 

thương, lựa chọn, giới thiệu người 

ứng cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND; thành lập các tổ chức 

bầu cử ở địa phương; tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền, an 

ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc 

thi hành pháp luật về bầu cử… để 

cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo 

của Đảng, thực sự dân chủ, đúng 

pháp luật, lựa chọn, bầu ra những 

người tiêu biểu về đức, tài, xứng 

đáng đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng và quyền làm chủ của Nhân 

dân trong Quốc hội và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ mới. 

Theo dự kiến, tổng số đại biểu 

Quốc hội khóa XIV là 500 người. 

Trong đó, số lượng đại biểu ở 

Trung ương là 198 (39,6%), riêng 

các cơ quan của Quốc hội (đại biểu 

chuyên trách) là 114 đại biểu. Số 

lượng đại biểu Quốc hội ở địa 

phương là 302 (60,4% 

KHÔNG ĐƢA VÀO DANH SÁCH ỨNG CỬ NGƢỜI CƠ HỘI CHÍNH TRỊ, THAM VỌNG QUYỀN LỰC 
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XUÂN QUÊ HƢƠNG BÍNH THÂN 2016 TẠI KAZAN 

Ngày 31/1/2016 vừa qua, tại 

nhà hữu nghị các dân tộc 

Tatarstan, Hội ngƣời Việt Nam 

tại Cộng Hòa Tatarstan đã tổ 

chức thành công chƣơng trình 

“Xuân Quê Hƣơng – Bính thân 

2016” chào mừng năm mới 2016.   

Góp phần không nhỏ trong thành 

công của chương trình là đội ngũ 

các đoàn viên thanh niên Liên chi 

đoàn thành phố Kazan – Liên Bang 

Nga. Dù bận rộn công việc học tập 

nhưng hơn hai mươi đồng chí là 

Đoàn viên Liên chi đoàn đã  rất 

nhiệt tình  tranh thủ mọi thời gian 

có thể, giành gần 1 tháng  tham gia 

trong các khâu chuẩn bị, tổ chức, 

văn nghệ ... Những bài hát, bài múa, 

kịch được giàn dựng chuyên 

nghiệp, có nhiều ý tưởng độc đáo 

và bổ ích. 

Chương trình nhằm mang đến 

cho bà con cộng đồng nơi đây đón 

một cái tết thật vui, ấm cúng, mang 

đậm bản sắc quê hương, đồng thời 

góp phần làm tăng thêm tinh thần 

đoàn kết, xây dựng và phát triển 

cộng đồng Việt Nam tại Kazan. 

―Xuân Quê Hương - Bính thân 

2016‖ khép lại trong niềm hân 

hoan, phấn khởi hiện rõ trên khuôn 

mặt mỗi người Việt Nam tại Kazan 

và đông đảo bạn bè quốc tế. 

Món quà tuy khiêm tốn - một 

chiếc bánh chƣng xanh và một 

cuốn lịch phong cảnh Việt Nam 

do chính Chi hội lựa chọn và tổ 

chức in - nhƣng lại chứa đựng 

nhiều ý nghĩa. Nhân dịp tết cổ 

truyền Bính Thân 2016, Chị hội 

phụ nữ TTTM Moskva đã tổ 

chức tặng quà năm mới cho các 

chị em hội viên với mong muốn 

đƣợc chia sẻ, gợi nhớ quê hƣơng 

và làm cho ngày Tết cổ truyền 

thêm nhiều ý nghĩa. 

Món quà tuy khiêm tốn - một 

chiếc bánh chưng xanh và một cuốn 

lịch phong cảnh Việt Nam do chính 

Chi hội lựa chọn và tổ chức in, 

nhưng nó mang nhiều ý nghĩa, cũng 

như tình cảm của những chị em 

người Việt xa xứ, quanh năm bề 

bộn công việc làm ăn buôn bán tại 

chợ. Món quà còn đặc biệt hơn qua 

những lời chúc lẫn nhau của chị em, 

làm họ thêm ấm lòng, thêm vững 

bước vào thời điểm nền kinh tế Nga 

lâm vào suy thoái, ảnh hưởng trầm 

trọng tới đời sống, kinh doanh của 

bà con cộng đồng.  

Chị Trần Thị Cúc, hội viên Chi 

hội cho biết: "Trong lúc bên Nga 

này rất bối rối, chị em phụ nữ 

chúng tôi vẫn tổ chức phát bánh 

trung thu và lịch để động viên chị 

em tinh thần, để phấn khởi, tiếp tục 

làm ăn bên Nga. Những hoạt động 

này rất bổ ích cho chị em, động 

viên chị em đoàn kết, để vượt qua 

mọi cái, để làm ăn bên này". 

Chị Phạm Thị Ngà, Phó chủ tịch 

Chi hội, sinh tại Hải Dương, sang 

Nga đã hơn 20 năm chia sẻ: "Trong 

năm vừa qua chúng tôi đã tổ chức 

được rất nhiều sự kiện, ví dụ như 

ngày lễ 8/3 cho chị em, lễ Vu lan 

cho các mẹ, sau đó tổ chức ngày 1/6 

cho các cháu thiếu nhi, và nay tổ 

chức phát quà tết cho chị em hội 

viên. Những sự kiện này giúp 

chúng tôi đoàn kết, gắn bó, thêm 

vững tin trong bối cảnh kinh tế khó 

khăn hiện nay ở Nga. Nhân đây tôi 

xin gửi lời chúc sức khỏe tới bà con 

họ hàng thân thích và tất cả bà con 

Việt Nam năm mới hạnh phúc và 

thành đạt". 

Bà Phạm Thị Oanh, Chủ tịch 

Chi hội cũng cho biết: "Hàng năm 

cứ vào dịp Tết sắp tới, chị em phụ 

nữ TTTM Moskva thường xuyên tổ 

chức phát quà cho chị em. Dù nước 

Nga trong lúc này đang khủng 

hoảng, nhưng chị em chúng tôi luôn 

cố gắng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, 

để các chị em vượt qua khó khăn 

này. Dù hoàn cảnh đất nước Nga 

đang gặp rất nhiều khó khăn, chị em 

chúng tôi lúc nào cũng đoàn kết, là 

lành đùm lá rách, cùng bảo ban 

nhau. Chị em chúng tôi cũng cố 

gắng quyên góp cho quê hương. 

Ngày mùng 5 tết tới, chúng tôi sẽ 

về Hải Phòng, làm chương trình từ 

thiện cho bà con gặp hoàn cảnh khó 

khăn, những em nhỏ không nơi 

nương tựa. Chúng tôi sẽ ủng hộ 50 

suất quà cho bà con tại Hải Phòng 

và cho những người bị chất độc 

màu da cam. Chị em trong Chi hội 

phụ nữ rất đoàn kết và có tấm lòng 

lúc nào cũng hướng về quê hương 

đất nước". 

Chị hội phụ nữ TTTM Moskva - 

chợ lớn nhất nhì LB Nga và có rất 

đông người Việt làm ăn buôn bán - 

đã hoạt động được khoảng 3 năm. 

Hiện chi hội có 118 hội viên, luôn 

động viên nhau tích cực làm ăn và 

đóng góp phần nào cho đất nước. 

MÓN QUÀ GẮN KẾT PHỤ NỮ TTTM MOSKVA DỊP TẾT BÍNH THÂN 
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Giữa thời tiết giá rét của miền 

Siberia, LB Nga, chủ nhật ngày 

31/01/2016 tại phòng đọc kí túc xá 

số 13A, thành phố Irkutsk, nơi có 

sinh viên, nghiên cứu sinh Việt 

Nam đang sinh sống và học tập 

đã diễn ra hoạt động bán phở 

nhằm gây quỹ từ thiện hè của 

đơn vị LHS Irkutsk. 

Là một đơn vị LHS luôn nằm 

trong top đầu về hoạt động và học 

tập tại LB Nga, Đơn vị LHS Irkutsk 

đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa và 

gây được tiếng vang lớn không 

những ở LB Nga mà còn ở Việt 

Nam quê nhà. Trong số đó nổi bật 

có hoạt động từ thiện được đơn vị 

duy trì tổ chức hàng năm vào mỗi kì 

nghỉ hè khi các sinh viên, nghiên 

cứu sinh có cơ hội về nước. 

Dù gặp nhiều khó khăn về điều 

kiện địa lí, chi phí đi lại và mỗi 

người một hoàn cảnh khác nhau 

nhưng từ trong sâu thẳm mỗi bạn 

sinh viên, nghiên cứu sinh tại thành 

phố Irkutsk luôn mang trong mình 

lòng yêu thương với các em nhỏ có 

hoàn cảnh khó khăn. Được tận mắt 

chứng kiến những em bé vùng xa 

xôi hẻo lánh ăn không đủ no, mặc 

không đủ ấm, nhà xa xôi nhưng 

luôn mơ ước được đến trường và 

còn bao các em có hoàn cảnh khó 

khăn khác thì ngọn lửa yêu thương 

ấy cứ càng ngày càng cháy rực lên 

như một động lực to lớn để các 

LHS cố gắng hết sức mình làm 

được một điều gì đó để các em có 

cuộc sống tốt hơn. 

Ban chấp hành LCĐ đã phát 

động quỹ từ thiện ―Mỗi ngày 1 rúp‖ 

nhằm tạo quỹ mở rộng cho chương 

trình từ thiện của đơn vị hàng năm.  

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của 

thành viên các khóa K13, K14, đây 

là lần đầu tiên hoạt động ―Bán phở 

từ thiện‖ này được đi vào thực tế và 

đã đạt được kết quả đúng như mong 

đợi, số tiền thu được sẽ được đưa 

vào quỹ ―Mỗi ngày 1 rúp‖ mang lại 

nhiều niềm hạnh phúc hơn cho 

những mảnh đời bất hạnh. 

Những món ăn truyền thống đậm 

đà chất dân tộc như Nem, Phở, 

Phồng tôm…được các bạn sinh viên 

chế biến tuy vô cùng quen thuộc 

nhưng hiện diện trên mảnh đất tuyết 

những ngày lạnh giá lại mang một ý 

nghĩa khó tả. Mỗi tô phở là một tấm 

lòng yêu thương. 

"PHỞ TỪ THIỆN" - HOẠT ĐỘNG ĐẦY Ý NGHĨA CỦA ĐƠN VỊ LHS IRKUTSK 

Vừa qua ngày 31.01 tại khu 

thể thao trong nhà IMOP 

(Институт международных 

образовательных программ) 

thuộc trường đại học Bách khoa 

Saint – Peterburg đã diễn ra cuộc 

chơi Rung Chuông Vàng do tập 

thể sinh viên Bách Khoa tổ chức. 

Đây là cuộc chơi nhằm giúp cho 

các sinh viên Bách Khoa giải tỏa 

căng thẳng sau kỳ thi đầy áp lưc và 

cũng là một phần của chương trình 

đón Tết Bính Thân 2016. 

Tham gia cuộc chơi có rất nhiều 

sinh viên, nghiên cứu sinh từ các 

khóa khác nhau hiện đang học tập 

và nghiên cứu tại trường ĐH Bách 

Khoa. 

Cuộc chơi kết thúc sau 4 vòng 

chơi và 3 lượt cứu trợ, với tổng 

cộng 30 câu hỏi thuộc các chủ đề 

khác nhau, thí sinh Lê Xuân Bảo đã 

xuất sắc trở thành Quán Quân Rung 

Chuông Vàng 2016 

 RUNG CHUÔNG VÀNG TẠI ĐH BÁCH KHOA XANH PETECBUA 

Với mục đích tăng thêm tình 

đoàn kết, giao lƣu với các trƣờng 

đại học tại Nga, tạo sân chơi lành 

mạnh cho sinh viên trong đợt 

nghỉ đông cũng nhƣ đẩy mạnh 

phong trào của đơn vị, vào ngày 

31/01 chi đoàn Vật Lý Kỹ Thuật 

đã tổ chức “Giải bóng đá giao 

hữu Vật Lý Kỹ Thuật lần thứ 2” 

tại Sân bóng trong nhà Khoa Cơ 

học chất khí và kỹ thuật bay, 

Trƣờng đại học Vật lý kỹ thuật 

Matxcova. Город Жуковский 

(Московская область). 

Giải giao hữu có sự tham gia của 

7 đội bóng đến từ 3 trường đại học: 

Đại học Vật Lý Kỹ Thuật Moscow 

(MIPT-chủ nhà), Đại học Tài Chính 

(FA), Đại học năng lượng hạt nhân 

(MIFI). 

Đến với giải đấu có đại diện của 

Khoa bà Natalia Alexandrovna, các 

thành viên trong đội bóng cùng số 

lượng rất đông đảo cổ động viên 

của các trường. 

Sau hơn 6 tiếng diễn ra, giải đấu 

đã khép lại thành công rực rỡ với 

kết quả làm hài lòng tất cả các đội 

bóng: 

+ Giải nhất: Đội MIPT- Đại học 

Vật Lý Kỹ Thuật 

+ Giải nhì: Đội FA1 – Đại học 

Tài Chính 

+ Giải ba: Đội MIFI1 – Đại học 

năng lượng hạt nhân. 

ĐH VẬT LÝ KỸ THUẬT-GIAO HỮU BÓNG ĐÁ MÙA ĐÔNG 2016  
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Những ai từng một lần đón Tết 

nơi xứ ngƣời sẽ thấu hiểu nỗi nhớ 

xuân quê hƣơng, nhớ phong vị 

Tết sum vầy đến nhƣờng nào. 

Thế mới biết những người con 

đất Việt tha hương, đằng đẵng hàng 

chục năm trời, thậm chí gần hết cả 

cuộc đời sống nơi đất khách quê 

người, đã trống vắng biết bao mùa 

xuân quê hương trong lòng họ! 

Nhiều người Việt ở lâu quá bên xứ 

người, thiếu vắng lâu quá cái không 

khí Tết Việt quê nhà đâm ra thành 

―quen‖, lâu dần thành ―quên‖ luôn 

cái Tết Việt. Tây đâu có biết 30, 

mùng 1 là ngày gì, bà con mình vẫn 

phải tất bật đi làm, ai còn nhớ thì 

cuối giờ chạy ra chợ châu Á mua 

vội con gà già (giống gà thịt dai như 

gà ta) về luộc cúng ông bà gọi cho 

có Tết... 

Ai từng một lần chứng kiến cảnh 

những người Việt đứng bán hàng 

giữa trời tây băng giá tuyết phủ 

trắng xóa, mới thấu hiểu nỗi vất vả, 

tần tảo nơi xứ người của đồng bào 

ta. Mới thấy trân quý gấp bội lần 

giá trị của từng đồng kiều hối mà bà 

con chắt chiu gửi về. Mới thấy 

mười mấy tỉ đô la kiều hối của 4,5 

triệu kiều bào nặng trĩu mồ hôi và 

nước mắt của người Việt xa quê... 

Không phải ai cũng biết, để có một 

chuyến trở về đất mẹ đón xuân, 

không ít Việt kiều phải lên kế 

hoạch, chi tiêu tiết kiệm, dành dụm 

hàng năm trời.  

Người Việt mình, đồng bào 

mình đi đâu cũng gặp, khắp năm 

châu bốn biển. Dẫu đời sống còn 

nhiều vất vả, song cũng rất nhiều 

người giỏi giang, thành đạt ở nước 

người. Cộng đồng người Việt mình 

ở nhiều nước rất đoàn kết, con cái 

học hành giỏi giang, được chính 

quyền nhiều nước sở tại trân trọng 

và đánh giá cao. Họ cũng chính là 

cầu nối quan trọng trong quan hệ 

giữa Việt Nam và nước sở tại. 

Nguồn lực của 4,5 triệu kiều bào là 

rất lớn, đó chắc chắn là vốn quý, là 

bộ phận không thể tách rời của dân 

tộc Việt, như đảng và nhà nước ta 

từng ghi nhận. 

Chỉ lo một điều, liệu rồi đây 

những thế hệ Việt kiều thứ hai, thứ 

ba... có còn vẹn nguyên ký ức tuổi 

thơ về quê hương xứ sở như cha 

mẹ, ông bà họ?  Liệu tiếng Việt có 

bị mai một dần sau mỗi thế hệ ? 

Chính vì vậy những hoạt động 

chăm lo cho kiều bào, nhất là về 

văn hóa tinh thần như chương trình 

Xuân Quê Hương là hết sức cần 

thiết, giúp các thế hệ kiều bào có sự 

gắn kết sâu đậm với quê hương đất 

nước. 

          Nguồn: tienphong.vn 

NGƢỜI VIỆT XỨ NGƢỜI 

Khi đã đƣợc quấn chặt trong 

chiếc măng tô to xù ấm áp, với 

chiếc khăn quàng cổ che hết 

khuôn mặt chỉ còn hở đôi mắt và 

chiếc mũ sùm sụp, cẩn trọng 

bƣớc từng bƣớc một trên con 

đƣờng đầy băng tuyết, trong 

không gian phủ một màu trắng 

xóa tinh khiết, bạn sẽ không bao 

giờ có thể quên cái cảm giác thích 

thú, là lạ đến ngạc nhiên. Vạn vật 

dƣờng nhƣ sáng bừng lên cùng 

màu trắng của tuyết và nếu may 

mắn gặp ngày nắng thì quanh 

bạn sẽ là một thế giới cổ tích của 

vô vàn những bông tuyết phát 

sáng lấp lánh dƣới ánh mặt trời. 

Mùa đông Nga rất khác biệt, đẹp 

và quyến rũ một cách lạ lùng. Khác 

biệt bởi nó vô cùng nghiệt ngã, kéo 

dài lê thê và đôi lúc, khi Lễ Tiễn 

mùa đông vào tháng 3 mỗi năm đã 

kết thúc, những bông tuyết vẫn 

không chịu tan vào đất để nhường 

chỗ cho mầm xanh nhú lên. Nhiệt 

độ càng hạ thấp bao nhiêu thì phong 

cảnh băng tuyết càng đẹp bấy 

nhiêu. Ở đất nước được coi là tủ đá 

khổng lồ này có nơi nhiệt độ xuống 

tới -40 hay -50 độ C. Và có thể 

chính môi trường khắc nghiệt đó đã 

sinh ra những bông tuyết Nga 

huyền ảo, khơi nguồn cảm hứng 

cho thi ca, hội họa, nhiếp ảnh..., 

những bông tuyết đã trở thành một 

thương hiệu độc đáo, khó quên với 

những ai từng một lần có những trải 

nghiệm với mùa đông ở xứ bạch 

dương này. 

Người Nga có vô vàn lý do để 

dành tình yêu cho những bông 

tuyết. Với họ, tuyết đầu mùa không 

đơn thuần chỉ là biểu hiện của thời 

tiết, mà là sự kiện đặc biệt mang lại 

niềm vui cho tất thảy mọi người. 

Chỉ đơn giản được đứng bên cửa sổ 

ngắm những bông tuyết chầm chậm 

rơi, bạn sẽ cảm thấy thật thư thái và 

tĩnh lặng trong tâm hồn. Các nhà 

khoa học đã đo tốc độ rơi trung 

bình của bông tuyết khoảng 0,9 - 

1km/h. Chính sự ―lơ lửng‖ trong 

không trung của những bông tuyết 

đã tạo nên một không gian hư hư, 

thực thực, vừa mờ ảo, vừa nhẹ 

bẫng. 

Bằng mắt thường, có cảm giác 

tuyết chỉ là những hạt nhỏ li ti. 

Nhưng dưới kính hiển vi, mỗi hạt 

tuyết có hình thù tựa như những 

ngôi sao hay bông hoa  kích cỡ 

khác nhau, chẳng bông nào giống 

bông nào. Theo các nhà khoa học, 

kích thước to nhỏ của bông tuyết 

phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài. 

Ngày 30 tháng 4 năm 1944 đã đi 

vào lịch sử bởi người dân Matxcova 

đã được chứng kiến những bông 

tuyết có...Xem tiếp trang 8 

TUYẾT Ở XỨ BẠCH DƢƠNG 
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TIN LIÊN BANG NGA 

LAVROV: NGA KHÔNG 

KÍCH TẠI SYRIA CHO TỚI 

KHI IS BỊ DIỆT HOÀN TOÀN 

Ngày 3/2, Ngoại trƣởng Nga 

Sergei Lavrov tuyên bố nƣớc này 

sẽ tiếp tục chiến dịch không kích 

tại Syria cho đến khi “các tổ chức 

khủng bố” nhƣ tổ chức Nhà nƣớc 

Hồi giáo (IS) tự xƣng bị tiêu diệt 

hoàn toàn. 

Phát biểu với báo giới trong 

chuyến thăm Oman, người đứng 

đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định 

các cuộc không kích của Nga nhằm 

vào các tổ chức khủng bố như IS và 

Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của 

mạng lưới khủng bố quốc tế al-

Qeada tại Syria sẽ không dừng lại 

cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn 

toàn. 

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh 

ông chưa thấy lý do để ngừng chiến 

dịch không kích chống khủng bố 

của Nga tại quốc gia Trung Đông 

này. 

 

BÁO NGA NÊU DANH 

NGƢỜI CHỈ HUY CHIẾN DỊCH 

GIẢI CỨU V. YANUKOVYCH 

Báo "Thƣơng gia" của Nga 

ngày 3/2 cho biết Alexey Dyumin, 

ngày 2/2 đƣợc bổ nhiệm làm 

Thống đốc tỉnh Tula, chính là 

ngƣời chỉ huy chiến dịch sơ tán 

cựu Tổng thống Viktor 

Yanukovych khỏi Ukraine tháng 

2/2014. 

Dẫn một nguồn tin gần gũi với 

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, 

báo trên cho biết ông Dyumin đã 

phác thảo và tiến hành chiến dịch sơ 

tán ông Yanukovych sang Nga vào 

rạng sáng 23/2/2014. Thành công 

của chiến dịch được báo cáo với 

Tổng thống Nga Vladimir Putin, 

người đã đánh giá cao công việc 

của Dyumin. 

Năm 2014, ông Dyumin cũng 

chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm - đơn 

vị bí mật tham gia chiến dịch sáp 

nhập Crimea vào Nga. Vai trò của 

lực lượng này đã được đề cập tới 

trong bộ phim tài liệu "Crimea - 

Đường về đất mẹ" của Andrey 

Kondrashov phát sóng đúng dịp 1 

năm sự kiện sáp nhập bán đảo này. 

Tổng thống Nga Putin ngày 2/2 

đã quyết định bãi nhiệm ông 

Vladimir Gruzdev và bổ nhiệm ông 

Dyumin vào cương vị quyền Thống 

đốc tỉnh Tula. Tại cuộc gặp với ông 

Dyumin, Tổng thống Putin bày tỏ 

hy vọng Thống đốc mới sẽ nâng 

tầm các cơ sở công nghiệp quốc 

phòng danh tiếng của tỉnh nhà. 

 

GIÁ DẦUFORBES: NỀN 

KINH TẾ NGA ĐANG TRẢI 

QUA GIÁ DẦU 30 USD 

Chính phủ Nga vẫn có khả 

năng thanh toán cao. Các cơ chế 

nhà nƣớc Nga chịu trách nhiệm 

lập ra chính sách kinh tế cho đất 

nƣớc đã tuân thủ chính sách "uốn 

nắn nhƣng không bẻ gãy", bất 

chấp thực tế là nền kinh tế Nga 

không chỉ trải qua giá dầu thấp, 

mà còn phải chịu các biện pháp 

trừng phạt của phƣơng Tây, nhà 

báo Kenneth Raposa viết. 

"Nga vẫn là thị trường tiêu thụ 

rất lớn, một trong những thị trường 

lớn nhất châu Âu. Ở Nga có nhiều 

công ty mạnh, có thể tự túc trên nền 

tảng các biện pháp trừng phạt" — 

bình luận viên Forbes trích lời nhà 

quản lý Quỹ Alger Emerging 

Markets Strategy Deborah 

Medenica. 

"Có những tin tức tốt đẹp rằng 

trong nền kinh tế Nga có những lĩnh 

vực tăng trưởng. Trong chính phủ 

có những nhà bảo thủ thực sự về 

ngân sách, biết cách dẹp bỏ mọi nỗi 

hoảng sợ về vỡ nợ, bất chấp lệnh 

trừng phạt, giá dầu bất lợi và suy 

thoái kinh tế mệt mỏi"- nhà báo 

Kenneth Raposa trích dẫn lời bà 

Deborah Medenica. 

 

MOSKVA: CẢNH BÁO TÀI 

XẾ VỀ SỰ XUẤT HIỆN CÁC 

HỐ TRÊN ĐƢỜNG 

Cơ quan cảnh sát giao thông 

Moskva cảnh báo ngƣời lái xe 

rằng hiện nay có thể xuất hiện hố 

lớn trên các con đƣờng do trời 

ấm, băng tan, đƣờng bị ngập, nền 

đất có thể bị ảnh hƣởng tạo nên 

những hố lớn ngập nƣớc, khó 

nhận thấy trên lòng đƣờng. 

Khi điều khiển xe ở những nơi bị 

ngập lụt, các tài xế nên cực kỳ cẩn 

thận, lưu thông chậm, tăng khoảng 

cách với xe phía trước, tránh phanh 

đột ngột. 

Cảnh sát giao thông ở Moscow 

kêu gọi người lái xe thực hiện 

nghiêm túc các yêu cầu này và cần 

nhớ rằng an toàn đường bộ không 

chỉ phụ thuộc vào hành động kịp 

thời của các cơ quan dịch vụ công 

trình đô thị và cơ quan xử  lý tình 

trạng khẩn cấp của thành phố, mà 

còn là trách nhiệm của tài xế và 

những hành động thích hợp của họ 

trên đường - Phòng cảnh sát giao 

thông Moskva nhấn mạnh. 

Trong vài ngày gần đây, đã có 

vài trường hợp xe ô tô bị hỏng hóc 

khi xe phóng ngang qua các hố lớn, 

ngập nước. 
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...kích cỡ ―khổng lồ‖ với đường 

kính 10cm, đúng bằng lòng bàn tay. 

Còn các nhà nghiên cứu thì khẳng 

định, đường kính trung bình của 

một bông tuyết chỉ là 5mm, trọng 

lượng khoảng 0,004 gram. 

Tuyết không đơn thuần chỉ rơi 

xuống rồi tan ra. Chúng mang lại 

bao điều kỳ diệu cho cuộc sống của 

những người dân nơi xứ lạnh này: 

Môn thể thao trượt tuyết thu hút 

hàng triệungười  ở mọi lứa tuổi, đua 

chó kéo xe trượt tuyết được tổ chức 

thường niên ở những vùng đông bắc 

nơi có mùa đông khắc nghiệt,  trò 

chơi nặn người tuyết có từ xa xưa 

và vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ, 

rồi ai ai cũng có thể bắt gặp đây đó 

trên đường, trong công viên bọn trẻ 

nằm lăn trên tuyết,vo tròn những 

cục tuyết, ném vào nhau, cười thích 

thú... Người Nga coi tuyết như điều 

kiện cần và đủ cho một mùa màng 

bội thu: Nếu trong đêm giao thừa 

tuyết không rơi, thì đó là điềm xấu 

báo hiệu một năm mùa màng thất 

bát... 

Người Nga yêu tuyết cũng bởi 

họ biết rằng có tới 50% dân số trên 

thế giới không biết tuyết là gì. 

Tuyết khiến cho thành phố, làng 

mạc như được khoác một tấm áo 

lông trắng toát, bông xốp, cảm giác 

chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ 

vụn. Nếu có dịp đến những vườn 

táo ở Matxcơva sau một đêm tuyết 

rơi và dưới ánh mặt trời, bạn sẽ 

được hưởng cảm giác thư thái, bay 

bổng đến lạ kỳ. Những vườn táo già 

được trồng trong công viên 

Kolomensk từ thế kỷ 17, cách đây 

hơn 300 năm, dường như được sinh 

ra để cùng với những bông tuyết 

làm nên bức tranh nghệ thuật mùa 

đông hoàn hảo: Cành táo xù xì, đen 

đúa, khẳng khưu, nhưng vẫn tràn trề 

sức sống trong giá lạnh,  khẽ khàng 

nâng nưu những bông tuyết trắng 

rơi từ trên trời xuống. Và nếu nhiệt 

độ càng thấp thì những bông tuyết 

càng bám chặt hơn, rồi như có phép 

màu, những bông tuyết ấy dần biến 

những gốc táo già trở nên giống hệt 

những cây san hô trắng muốt trên 

cạn. 

Tuyết không phải là sở hữu của 

riêng nước Nga, nhưng với nhiều 

người hình như tuyết ở nước Nga 

có sức hấp dẫn riêng, có vẻ đẹp 

khác biệt mang tới cho bạn cảm xúc 

vui tươi bỗng chốc ước mình thành 

nhà thơ để có thể ngay lập tức vẽ 

nên bức tranh màu trắng có vần, có 

điệu. Rồi khi rời xa mùa đông khắc 

nghiệt của nước Nga, chắc hẳn nỗi 

nhớ sẽ bám riết không rời – bạn sẽ 

nhớ sắc trắng bạt ngàn trong cái 

lạnh tê tái, nhớ tiếng lạo xạo của 

của tuyết dưới bước chân, nhớ 

những bông tuyết bay hững hờ bám 

lên tóc, lên mi mắt, tan chầm chậm 

trên môi lành lạnh... 

...Thành công của Đại hội là một 

mốc son mới trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội XII xác định mục tiêu 

tổng quát trong 5 năm tới là: Tăng 

cường xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và 

dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy 

mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 

đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, 

bền vững, phấn đấu sớm đưa nước 

ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì 

đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, 

Nhà nước, nhân dân và chế độ xã 

hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn 

định, chủ động và tích cực hội nhập 

quốc tế để phát triển đất nước; nâng 

cao vị thế và uy tín của Việt Nam 

trong khu vực và trên thế giới. 

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, 

Đại hội đã thảo luận và thông qua 

những chủ trương, quyết sách quan 

trọng, có giá trị định hướng và chỉ 

đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển 

khai tổ chức thực hiện phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển đất 

nước nhanh, bền vững, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và 

trọng trách trước đất nước, dân tộc, 

Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp 

tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, 

năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo 

đức cách mạng, làm cho Đảng ta 

thật sự trong sạch, vững mạnh, củng 

cố vững chắc niềm tin của nhân dân 

đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh 

yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, 

thống nhất ý chí và hành động của 

toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, 

đường lối, quan điểm, nguyên tắc 

của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự 

gắn bó mật thiết giữa Đảng với 

nhân dân - những phẩm chất cao 

quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản 

chất và sức sống của Đảng. 

Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày 

thành lập Ðảng, toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước 

ngoài vững tin vào sự lãnh đạo sáng 

suốt của Đảng, phát huy cao độ tinh 

thần yêu nước, ý chí tự lực tự 

cường, sức mạnh khối đoàn kết toàn 

dân tộc, khẩn trương xây dựng, 

triển khai chương trình, kế hoạch 

hành động, ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra 

thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt 

đẹp của đất nước, vững bước đi lên 

chủ nghĩa xã hội. 
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