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Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 7/4, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt 

Nam đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính 

thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời 

của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Ngày 7/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến 

thăm Học viện Quốc phòng, nói chuyện với Lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 57. 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga 

Dmitry Medvedev đã thăm chính thức Việt Nam từ 

ngày 5-7/4/2015. Sáng 6/4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp hẹp, sau đó đã 

hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry 

Medvedev. 

Ngày 7/4, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với đồng chí Tô Huy 

Rứa có đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy cùng 

các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Sáng ngày 7/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì 

buổi họp với Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý 

dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu 

Long) về các phương án cổ phần hóa đơn vị này. 

 Ngày 07/4, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 

Công an Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công 

tác kiểm tra, giám sát quý I/2015. Thượng tướng Đặng 

Văn Hiếu, Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, 

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ CATW, Thứ 

trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

 Chiều 6/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương 

Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp 

Giám đốc cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân 

sự Nga Aleksardr Vasilievich Fominnhân dịp sang 

thăm, làm việc tại Việt Nam 

Sáng ngày 7/4,tại Trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã chủ trì 

Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành 

phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng 

Ninh. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đến 

dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 

Tp Hà Nội: Chiều 7/4, Phó Bí thư Thường trực 

Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Quyết 

định chuẩn y Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhiệm kỳ 

2010-2015 cho đồng chí Nguyễn Đức Vinh, nguyên 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai.  

Tp Hải Phòng: Ngày 6/4, đ/c Dương Anh Điền, 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì 

Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ quý I; các nhiệm vụ công tác trọng tâm 

quý II năm 2015; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo... 

 Tp Đà Nẵng: Sáng ngày 7/4, Phó Bí thư Thành 

ủy Nguyễn Xuân Anh có buổi kiểm tra thực tế việc sửa 

chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều 7/4, tại Tp Vinh, đoàn giám 

sát HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Hữu 

Lậm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng 

đoàn đã giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh và Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh về giải quyết các vụ việc dân 

sự. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng ngày 7/4, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập văn kiện 

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XI và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa VII. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND 

tỉnh Võ Kim Cự, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam 

Hồng, Lê Thành Long cùng các đồng chí ủy viên BTV 

Tỉnh ủy tham dự. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Chiều ngày 7/4, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc để nghe và cho ý kiến đối 

với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Tiên Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội 

nghị. 

Tp Hồ Chí Minh:  Sáng ngày 7/4, Ban Chỉ huy 

phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống, ứng 

phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển 

khai công tác 2015. Chủ tịch UBND TPHCM Lê 

Hoàng Quân đã tham dự Hội nghị. 
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Chúng ta đang tiến hành công 

cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 

trong đó đổi mới kinh tế là trung 

tâm. Thực chất của đổi mới kinh 

tế là chuyển từ mô hình kinh tế 

tập trung quan liêu, bao cấp sang 

phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN.  

Kinh tế thị trường định hướng 

XHCN mà Đảng ta chủ trương xây 

dựng là một kiểu tổ chức nền kinh 

tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

vận hành theo các quy luật kinh tế 

khách quan của nền kinh tế thị 

trường, các quy luật của thời kỳ quá 

độ; đồng thời có sự quản lý, điều 

tiết của Nhà nước dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN, cơ chế thị trường 

phải được vận dụng đầy đủ, linh 

hoạt để phát huy mạnh mẽ và có 

hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm 

sự phát triển nhanh và bền vững, 

nâng cao đời sống nhân dân để thực 

hiện mục tiêu “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”.  

Nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN, là cơ sở hiện thực xã 

hội có tác động rất lớn đến sự phát 

triển nhân cách người cán bộ, đảng 

viên, với những biểu hiện như: tính 

quyết đoán, năng động, sáng tạo, tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm. Đây cũng 

là điều kiện thuận lợi để mỗi cán 

bộ, đảng viên rèn luyện, hoàn thiện 

về phẩm chất đạo đức, lối sống. Bên 

cạnh mặt tích cực, kinh tế thị trường 

cũng tạo ra nhiều tác động tiêu cực 

đến nhân cách của đội ngũ cán bộ, 

đảng viên. Sự phân hóa giàu - 

nghèo làm sâu sắc thêm những mâu 

thuẫn xã hội; dễ nảy sinh tham 

nhũng, tội phạm, bạo lực; kích thích 

chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá 

nhân, lối sống chạy theo đồng tiền 

bất chấp đạo lý… Những tác động 

tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị 

trường đến nay chưa có giải pháp 

khắc phục hữu hiệu, trong khi có 

những mặt trở nên nghiêm trọng, 

nhất là tình trạng quan liêu, tham 

nhũng, hối lộ, sự suy thoái về đạo 

đức, lối sống trong một số cán bộ có 

chức, có quyền. Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện 

nay”, nhận định: “Một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong 

đó có những đảng viên giữ vị trí 

lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán 

bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống với 

những biểu hiện khác nhau về sự 

phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa 

cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, 

chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa 

địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng 

phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…” 

Nguyên nhân khách quan tác 

động mặt trái kinh tế thị trường tới 

phát triển nhân cách người cán bộ, 

đảng viên, trước hết, do việc thực 

hiện đổi mới kinh tế phải vừa làm, 

vừa rút kinh nghiệm, chưa lường 

hết được những tác động của mặt 

trái cơ chế thị trường, hội nhập 

quốc tế; …  

Nguyên nhân chủ quan, do một 

bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 

viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm 

sút ý chí chiến đấu, quên đi trách 

nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước 

nhân dân. Thực hiện các nguyên tắc 

tập trung dân chủ, tự phê bình và 

phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng, 

hình thức. Việc nghiên cứu, sửa đổi, 

ban hành cơ chế, chính sách, pháp 

luật thích ứng với quá trình vận 

hành của nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN chưa kịp thời. …  

Để phát huy những mặt tích cực, 

khắc phục những hạn chế, khuyết 

tật của kinh tế thị trường tới nhân 

cách người cán bộ, đảng viên hiện 

nay, cần có những giải pháp đồng 

bộ, cụ thể, phù hợp, trước hết cần 

thực hiện tốt một số nội dung chủ 

yếu sau:  

Một là, đẩy mạnh công tác giáo 

dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ, 

đảng viên về kinh tế thị trường định 

hướng XHCN ở nước ta hiện nay.  

Hai là, thường xuyên tự phê bình 

và phê bình trong cán bộ, đảng viên 

nhằm phát triển nhân cách của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên.  

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên 

phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện 

nâng cao phẩm chất đạo đức, lối 

sống.  

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 

03-CT/TW của Bộ Chính trị.  

Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh trong giai 

đoạn hiện nay đối với cán bộ, đảng 

viên là phải thực hành cần, kiệm, 

liêm chính, chí công, vô tư. Phải 

thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân 

lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của 

Đảng, bảo vệ người tốt; không chạy 

thành tích, không bao che, giấu 

giếm khuyết điểm. Phải tích cực 

học tập phong cách quần chúng, 

dân chủ và phong cách nêu gương 

của Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng 

viên cần phải nêu gương đối với 

mình, đối với người và đối với công 

việc; chống thói tự cao tự đại, kho-

an dung, độ lượng. Đó là con đường 

để mỗi cán bộ, đảng viên tự hoàn 

thiện mình để không ngừng phát 

triển nhân cách trong nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN hiện nay. 

KHẮC PHỤC ẢNH HƢỞNG MẶT TRÁI KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐẾN NHÂN CÁCH CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY 

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 



 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1088, ÂT: 251.19.49.  3 

Nhận lời mời của Thủ tƣớng 

Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tƣớng 

Nga Dmitry Medvedev sang thăm 

chính thức Việt Nam, bắt đầu từ 

ngày 6/4. 

Ngay sau lễ đón trọng thể, Hai 

thủ tướng đã có cuộc hội đàm tại tại 

Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng và Thủ tướng Nga Dmitry 

Medvedev khẳng định tiếp tục thực 

hiện nhất quán đường lối tăng 

cường quan hệ Đối tác chiến lược 

toàn diện Việt - Nga, đáp ứng lợi 

ích lâu dài của nhân dân hai nước 

cũng như tiếp tục các nỗ lực chung 

nhằm thúc đẩy hợp tác trong mọi 

lĩnh vực. 

Về quan hệ chính trị, hai Thủ 

tướng nhất trí cần tiếp tục duy trì và 

tăng cường trao đổi đoàn các cấp, 

nhất là cấp cao, đa dạng hóa các 

kênh hợp tác theo đường Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ, Quốc hội, các tổ 

chức xã hội cũng như giữa các địa 

phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ 

và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc 

tế. 

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, quốc 

phòng 

Hai Thủ tướng điểm lại việc 

triển khai các dự án trọng điểm, tập 

trung đánh giá những kết quả và tồn 

tại trong các lĩnh vực hợp tác, đặc 

biệt là hợp tác về kinh tế, đầu tư, 

thương mại, dầu khí, điện hạt nhân 

và kỹ thuật quân sự. Hai bên cho 

rằng, kim ngạch song phương thời 

gian qua có phần giảm sút và để cải 

thiện tình hình, hai Thủ tướng thống 

nhất các bộ, ngành, doanh nghiệp 

cần nhanh chóng tìm các biện pháp 

phù hợp, trong đó có việc đẩy 

nhanh ký kết chính thức Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh Kinh tế Á - Âu trong 

nửa đầu năm 2015, phấn đấu đưa 

kim ngạch hai chiều lên mức 10 tỷ 

USD vào năm 2020. Hai Thủ tướng 

cũng đề nghị ngân hàng hai nước 

tích cực nghiên cứu, đề xuất khả 

năng thanh toán bằng đồng nội tệ 

của nhau trong các giao dịch để hỗ 

trợ thúc đẩy thương mại song 

phương. 

Hai bên nhất trí cho rằng, hiện 

nay đầu tư song phương còn chưa 

tương xứng với nhu cầu và tiềm 

năng của mỗi nước, cho rằng Tổ 

Công tác chung cấp cao về các dự 

án đầu tư ưu tiên Việt - Nga do hai 

Bộ trưởng Công Thương đứng đầu 

cần đóng vai trò quan trọng trong 

việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư và 

triển khai hiệu quả các dự án đã lựa 

chọn. 

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc 

các bộ, ngành và cơ quan liên quan 

hai nước đang triển khai tích cực 

hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện 

hạt nhân, công nghiệp khai khoáng, 

nông nghiệp... Trong bối cảnh tình 

hình kinh tế thế giới khó khăn và 

tác động trực tiếp đến mỗi nước, hai 

bên nhất trí cần tăng cường hợp tác 

chặt chẽ, bảo đảm vốn triển khai 

các dự án năng lượng, trong đó có 

các dự án dầu khí tại thềm lục địa 

Việt Nam và ở Nga với mục đích 

tăng cường hợp tác không chỉ trong 

lĩnh vực thăm dò và khai thác mà 

mở rộng sang cả lĩnh vực chế biến 

và lọc hóa dầu. Hai bên khẳng định 

thúc đẩy triển khai xây dựng Nhà 

máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 

như đã thỏa thuận theo phương 

châm đáp ứng các yêu cầu bảo đảm 

an ninh, an toàn cao nhất, trong đó 

tuân thủ đúng các quy định pháp 

luật Việt Nam về đầu tư xây dựng. 

Hai bên đánh giá cao quan hệ 

quốc phòng - an ninh giữa hai nước, 

đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật 

quân sự và đào tạo quân nhân, 

khẳng định tiếp tục hợp tác chặt 

chẽ, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh 

vực này. 

Ký 8 văn kiện 

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc 

các địa phương hai nước đang hợp 

tác tích cực với nhau và đề nghị các 

cơ quan hữu quan hai bên cần triển 

khai nội dung về lập xí nghiệp liên 

doanh đầu tư vào lĩnh vực chế biến 

thủy hải sản và gỗ tại Pri-mô-ri 

thuộc khu vực Viễn Đông (Nga). 

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục 

mở rộng quan hệ song phương 

trong các lĩnh vực khác như khoa 

học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, 

văn hóa, tăng cường quảng bá tiềm 

năng du lịch của nhau trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của 

hai nước…, góp phần làm sâu sắc 

hơn nữa sự hợp tác toàn diện giữa 

Việt Nam và Nga. 

Hai Thủ tướng đã trao đổi và 

nhất trí cho rằng, các tranh chấp ở 

biển Đông cần được giải quyết bằng 

biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn 

trọng luật pháp quốc tế, trong đó có 

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 

Biển năm 1982, triển khai đầy đủ và 

hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử 

của các bên ở biển Đông và sớm 

xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển 

Đông. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

cảm ơn lãnh đạo và các cấp chính 

quyền Nga đã và đang tạo điều kiện 

thuận lợi cho cộng đồng người Việt 

Nam sinh sống, làm ăn ổn định tại 

Nga; bày tỏ tin tưởng rằng, cộng 

đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục 

phát huy tích cực vai trò cầu nối 

phát triển quan hệ hữu nghị và hợp 

tác giữa hai nước. Hai Thủ tướng 

tin tưởng kết quả tốt đẹp của 

chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới 

thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác 

chiến lược toàn diện Việt - Nga. 

TĂNG CƢỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƢỢC TOÀN DIỆN VIỆT - NGA 
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ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - THẮNG LỢI CỦA NỀN NGOẠI GIAO CÁCH MẠNG VIỆT NAM  

Cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 

đã kết thúc cuộc kháng chiến 21 

năm chống xâm lƣợc. Đó là thắng 

lợi bởi sức mạnh tổng hợp của 

nhân dân ta dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 

đó, đƣờng lối ngoại giao đúng 

đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng 

đã phát huy sức mạnh dân tộc và 

sức mạnh thời đại-đó là thắng lợi 

của nền ngoại giao cách mạng 

Việt Nam... 

Trong lịch sử dựng nước và giữ 

nước, dân tộc Việt Nam luôn coi 

trọng kết hợp giữa đấu tranh quân 

sự, chính trị với ngoại giao. Trong 

đó, ngoại giao là một trong những 

truyền thống, nét đặc sắc, góp phần 

to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp 

để chiến thắng kẻ thù xâm lược, 

giành và giữ nền độc lập dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh-người đặt 

nền móng cho nền ngoại giao cách 

mạng Việt Nam, đã khẳng định: 

“Việt Nam là một bộ phận trong 

nền hòa bình chung của thế giới”. 

Ngay khi Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945 thành công, Người đã 

đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai 

sinh ra nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, công bố với toàn thế giới 

nước ta đã giành được độc lập. Đây 

là cơ sở pháp lý để nước ta đặt quan 

hệ ngoại giao với các nước trên thế 

giới, nhằm tranh thủ sự ủng hộ, 

giúp đỡ của nhân dân thế giới, bảo 

đảm cho công cuộc giải phóng dân 

tộc giành thắng lợi, khẳng định: 

“...nước Việt Nam sẵn sàng thực thi 

chính sách mở cửa và hợp tác trong 

mọi lĩnh vực”. Tư tưởng đó đã chỉ 

đạo xuyên suốt, là cơ sở hình thành 

nền ngoại giao cách mạng Việt 

Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau Chiến dịch Biên Giới năm 

1950, toàn tuyến biên giới nước ta 

được giải phóng, Đảng ta và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở 

rộng quan hệ ngoại giao với các 

nước trên thế giới và chính thức đặt 

quan hệ với nước Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa vào tháng 1 năm 

1950. Đây là tiền đề để chúng ta mở 

quan hệ với các nước trên thế giới, 

nhất là với Liên Xô và các nước xã 

hội chủ nghĩa, các nước yêu chuộng 

hòa bình, công lý trên thế giới. 

Trong 9 năm trường kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945 - 

1954), nhờ có sự giúp đỡ, ủng hộ 

không nhỏ của các nước xã hội chủ 

nghĩa (chủ yếu là Liên Xô và Trung 

Quốc), quân và dân ta đã giành 

thắng lợi trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn 

động địa cầu”. 

Thực tiễn cuộc kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta 

trong 21 năm, đỉnh cao là cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975, một lần nữa minh 

chứng hùng hồn cho sự thắng lợi 

của nền ngoại giao cách mạng Việt 

Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài 

tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đó là nền ngoại giao yêu chuộng 

hòa bình, đề cao chính nghĩa; coi 

trọng xây dựng và tăng cường tình 

đoàn kết chiến đấu, tình hữu nghị 

và quan hệ hợp tác với các lực 

lượng cách mạng, tiến bộ trên thế 

giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với 

sức mạnh thời đại; là nền ngoại giao 

vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải 

phóng dân tộc Việt Nam... 

...Thực hiện phương châm chỉ 

đạo của Đảng và tư tưởng ngoại 

giao Hồ Chí Minh về kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh thời 

đại, các hoạt động ngoại giao của 

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 

hòa đã trở thành mặt trận, đánh vào 

“hậu phương quốc tế” của Mỹ, mở 

rộng “hậu phương quốc tế” của Việt 

Nam, hình thành Mặt trận nhân dân 

thế giới rộng lớn, mà nòng cốt là 

Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã 

hội chủ nghĩa, các nước Đông 

Dương ủng hộ Việt Nam trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975. 

Nhờ có hoạt động ngoại giao 

tích cực, đúng đắn, hiệu quả của 

Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà 

chúng ta đã xây dựng miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa trở thành hậu phương 

lớn chi viện tích cực cho chiến 

trường miền Nam. Cũng nhờ đó mà 

nhân dân ta đã huy động được khối 

lượng vũ khí, trang bị, kỹ thuật, 

lương thực, thực phẩm đầy đủ cho 

cuộc đụng đầu cuối cùng, cam go 

nhất trong cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân 1975, hoàn thành 

công cuộc giải phóng đất nước. 

Thắng lợi to lớn của nền ngoại 

giao cách mạng nước ta trong Đại 

thắng mùa Xuân 1975 còn thể hiện 

ở việc tăng cường liên minh chiến 

đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-

pu-chia chống đế quốc Mỹ. Đồng 

thời, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu 

nghị với các nước châu Á, châu Phi 

và Mỹ La-tinh, tranh thủ vận động 

nhân dân Mỹ và nhân dân các nước 

phương Tây khác phản đối chiến 

tranh, hình thành mặt trận rộng lớn 

của nhân dân thế giới ủng hộ cuộc 

đấu tranh chính nghĩa của nhân dân 

Việt Nam.... 

Trích lược bài viết của Đại tá, 

TS - Phó chủ nhiệm Khoa Mác - 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - 

Học viện Lục quân 

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC 
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Hƣớng tới kỷ niệm những 

ngày lễ lớn của dân tộc, theo 

chƣơng trình hành động của Ban 

cán sự Đoàn tại LB Nga năm 

2014, đƣợc sự đồng ý của Đảng 

ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại LB 

Nga, Ban cán sự Đoàn triển khai 

kế hoạch tổ chức: “ĐẠI HỘI 

THỂ THAO SINH VIÊN VIỆT 

NAM TẠI MATXCƠVA - HÈ 

2015".  

Thời gian: Từ 01/05/2015 đến 

04/05/2015. Lễ khai mạc dự kiến sẽ 

diễn ra vào 13h00 ngày 01/05/2014. 

Địa điểm: Sân bóng Meteor 

"Метеор", ул. Генерала 

Ермолова, вл. 1. 

Các bộ môn thi đấu tại Đại 

hội: 

- Bóng đá mini (7 VĐV): gồm 2 

nội dung nam và nữ; 

- Điền kinh: Chạy tiếp sức với 3 

nội dung đồng đội: đồng đội nam 

(05 VĐV), đồng đội nữ (05 VĐV) 

và đồng đội nam - nữ (3 VĐV nam 

+ 2 VĐV nữ); 

- Kéo co: gồm 3 nội dung đồng 

đội: đồng đội nam (10 VĐV), đồng 

đội nữ (10 VĐV) và đồng đội nam - 

nữ (7 VĐV nam + 3 VĐV nữ). 

Để "Đại hội thể thao Hè 2015" 

diễn ra thành công tốt đẹp, BTC đề 

nghị Ban chấp hành các LCĐ và chi 

đoàn tổ chức cho các đoàn viên, 

thanh niên đăng ký tham gia thi đấu 

ở các nội dung trên, đồng thời vận 

động các đoàn viên đăng ký tham 

gia tình nguyện trong các ngày diễn 

ra các trận đấu. Các đơn vị sẽ đăng 

ký theo từng trường (Không đăng 

ký theo khu nhà ở) và gửi danh sách 

đăng ký về hòm thư của Ban cán sự 

Đoàn trước 12/04/2015. 

Ban tổ chức - Ban cán sự Đoàn 

cũng kính đề nghị các chi bộ quản 

lý các LCĐ và chi đoàn động viên 

các đoàn viên, thanh niên tham dự 

Đại hội thể thao, đồng thời nhắc 

nhở kiểm soát các tổ chức đoàn lập 

danh sách thi đấu và tuân thủ 

nghiêm túc các điều lệ của Đại hội. 

Ngoài ra, BTC cũng kêu gọi sự 

quan tâm, ủng hộ và tài trợ từ các tổ 

chức, cá nhân, các tổ chức Hội đoàn 

cộng đồng người Việt trên toàn 

Liên Bang Nga để giải thành công 

tốt đẹp. 

Mọi thông tin về sẽ được cập 

nhật và nhanh chóng gửi đến tất cả 

các tổ chức Đoàn. Ngoài ra, các đ/c 

có thể liên lạc với BTC thông qua 

hòm thư của Ban cán sự Đoàn:  

(bcsdlbnga@gmail.com) hoặc theo 

số điện thoại của Trưởng BTC Đại 

hội: Đ/c Bùi Đức Cường: 8(925)

368 - 29 - 76.  

BAN CÁN SỰ ĐOÀN TẠI LB NGA: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO SV HÈ 2015 

Festival Văn hóa - Thể thao 

MPEI là hoạt động thƣờng niên 

đƣợc tổ chức vào những ngày đầu 

tháng 3 và kết thúc vào đầu tháng 

4 hàng năm, với sự tham gia của 

nhiều nƣớc đến từ Việt Nam, 

Myanma, Mông Cổ, Trung Quốc, 

Ả rập... Đây là hoạt động nhằm 

tăng cƣờng sự giao lƣu và đoàn 

kết trong cộng đồng sinh viên 

nƣớc ngoài đang học tập tại 

Trƣờng ĐH Năng lƣợng 

Mátxcơva. 

Trường ĐH Năng lượng 

Mátxcơva (MPEI) là một trong 

những trường ĐH tổng hợp kỹ thuật 

uy tín tại LB Nga. Hiện có khoảng 

80 sinh viên và nghiên cứu sinh 

Việt Nam đang học tập, nghiên cứu 

tại đây. Bên cạnh việc học tập tốt 

chuyên môn, các bạn Sinh viên Việt 

Nam MPEI đã luôn thể hiện là một 

tập thể đoàn kết, tích cực trong các 

hoạt động Đoàn, Hội tại Mátxcơva. 

Nằm trong khuôn khổ Festival, 

các nội dung thi đấu đã được diễn ra 

vào các ngày nghỉ, thu hút được sự 

quan tâm, chú ý, cổ vũ của đông 

đảo SV trong trường. Đoàn SV Việt 

Nam xác định đây là cơ hội rất tốt 

để quảng bá về Đất nước-văn hóa- 

con người Việt Nam cho các bạn bè 

quốc tế nên đã có kế hoạch tổ chức, 

tập luyện từ rất sớm và giành được 

nhiều giải thưởng cao trong các nội 

dung tranh tài. Cụ thể: Giải nhất Bộ 

môn bóng đá nam; Giải nhất và giải 

nhì Bộ môn cầu lông nam; Giải 

nhất và giải ba Bộ môn cờ vua; 

Trong bộ môn GYM: Giải nhất nội 

dung kéo xà đơn và giải ba nội 

dung đẩy tạ. 

Có thể nói rằng, nội dung Triển 

lãm và Hòa nhạc đã được các bạn 

SV Việt Nam giành nhiều thời gian 

chuẩn bị hơn cả, giúp cho các bạn 

nước ngoài, đặc biệt là các thầy cô 

và các bạn Nga thêm hiểu hơn, 

thêm...(Xem tiếp trang 8)  

SVVN TẠI ĐH NĂNG LƢỢNG MÁTXCƠVA VỚI FESTIVAL VĂN HÓA - THỂ THAO MPEI 
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HỘI THAO TẠI CHI ĐOÀN HỌC VIỆN KHÔNG QUÂN GIUKOP-GAGARIN  

Để phát huy tinh thần truyền 

thống của Đoàn và hòa chung 

không khí tuổi trẻ cả nƣớc chào 

mừng kỷ niệm ngày thành lập 

Đoàn, vừa qua Chi đoàn học viện 

không quân Giukop-Gagarin đã 

tổ chức hội thao cho toàn thể học 

viên trong chi đoàn nhằm mục 

đích tăng cƣờng tinh thần đoàn 

kết, nâng cao sức khỏe và đẩy 

mạnh phong trào thể dục thể thao 

bên cạnh những giờ học trên 

giảng đƣờng và lịch rèn luyện của 

đơn vị.  

Giải được tổ chức với hai nội 

dung thi đấu là bóng đá và chạy tiếp 

sức diễn ra trong ngày 29/3/2015. 

Nội dung thi đấu của môn thi chạy 

tiếp sức bao gồm các cự ly: 800m – 

400m – 200m – 100m. Nội dung 

thứ hai là bóng đá, đây là nội dung 

được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ 

động viên. Những trận đấu diễn ra 

sôi động với tinh thần chiến đấu cao 

của các câu thủ đã cống hiến cho cổ 

động viên những màn trình diễn đẹp 

mắt. Đội Tác chiến điện tử đã đi tới 

trận chung kết đầy thuyết phục và 

đánh bại đội Vũ khí với tỉ số sít sao 

2 – 1 để giành chức vô địch của 

giải. 

Hội thao chào mừng 84 năm 

thành lập Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh của Học viện Không 

quân Giukop-Gagarin đã diễn ra 

thành công tốt đẹp. Qua những hoạt 

động này, tinh thần và sức trẻ của 

các học viên và sĩ quan Học viện 

không quân Giukop-Gagarin được 

nâng cao. Từ đó góp phần chào 

mừng kỷ niệm 84 năm thành lập 

Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam 

trong không khí tưng bừng của tuổi 

trẻ cả nước. 

Ngày 25/03, tại trụ sở Tổng 

lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam 

tại Vladivostok, ông Trần Duy 

Thi - Tổng lãnh sự đã tiếp ông 

Stupnitsky B.V - Chủ tịch Phòng 

Thƣơng mại và Công nghiệp tỉnh 

Primorye. Cùng tiếp, có ông 

Trịnh Xuân Hiệu - phụ trách 

kinh tế thƣơng mại của TLSQ và 

ông Veselov M.V - Phó Chủ tịch 

Phòng Thƣơng mại và Công 

nghiệp tỉnh Primorye.  

 Tại buổi tiếp hai bên đều nhận 

thức đầy đủ về chủ trương của Lãnh 

đạo hai nước Việt - Nga coi thúc 

đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh 

vực cụ thể giữa Việt Nam và Viễn 

Đông là một trong những ưu tiên 

quan trọng trong chính sách đối 

ngoại của hai bên trong tình hình 

quốc tế có nhiều biến động khó 

lường trong những năm gần đây. 

Hai bên đã trao đổi về các cơ hội và 

biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ 

kinh tế-thương mại giữa Việt Nam 

và Viễn Đông Nga, đặc biệt là các 

hình thức và biện pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp hai bên xúc tiến thiết lập 

quan hệ bạn hàng. Hai bên nhất trí 

sẽ tạo kênh trao đổi thông tin kinh 

tế xã hội và pháp lý liên quan đến 

các hoạt động của cộng đồng doanh 

nghiệp Việt - Nga; trao đổi lịch 

triển lãm hàng năm của hai bên 

nhằm thu hút sự tham gia lẫn nhau 

của doanh nghiệp hai bên; hỗ trợ 

các đoàn doanh nghiệp hai bên gặp 

gỡ trao đổi trực tiếp với nhau; phía 

bạn tỏ ý muốn tổ chức đoàn doanh 

nghiệp của tỉnh Primorye sang trao 

đổi với các doanh nghiệp ta tại 

thành phố Đà Nẵng vào khoảng 

tháng 8 - 9 năm 2015. Hai bên cũng 

thống nhất sẽ thông báo cho nhau 

các thông tin liên quan đến việc 

soạn thảo, thông qua và thực hiện 

Luật "Về cảng tự do Vladivostok", 

trong đó có thông tin về  khả năng 

xây dựng kho hải quan hoặc kho 

lưu trữ tạm thời ở Vladivostok theo 

đà gia tăng thương mại giữa Viễn 

Đông và Việt Nam; về khả năng 

thiết lập mối quan hệ ngân hàng 

trực tiếp; khả năng phối hợp tổ chức 

đối thoại doanh nghiệp hoặc các sự 

kiện tương tự khác trong khuôn khổ 

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, sẽ 

được tổ chức lần đầu tiên tại 

Vladivostok vào tháng 8 năm 2015. 

Trên cơ sở quan hệ mật thiết vốn 

có, hai bên mong muốn thiết lập 

mối hợp tác ba bên giữa Phòng 

Thương mại và Công nghiệp tỉnh 

Primorye, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam và Tổng 

Lãnh sự quán Việt Nam. 

Buổi tiếp diễn ra trong bối cảnh 

tỉnh Primorye và Thành phố 

Vladivostok ngày càng nâng cao vai 

trò là đầu tầu thúc đẩy quan hệ hợp 

tác giữa Nga với các nước châu Á-

Thái bình dương, đặc biệt là với 

Việt Nam trong các lĩnh vực hai 

bên có thể bổ trợ lẫn nhau. Hai bên 

hài lòng về không khí thân thiện và 

cởi mở của buổi tiếp.  

TRAO ĐỔI HỢP TÁC GIỮA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VLADIVOSTOK VÀ PHÕNG 

THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH PRIMORYE 
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TIN LIÊN BANG NGA 

GIÁ DẦU LÊN MỨC CAO 

NHẤT TRONG 7 TUẦN 

Giá dầu thô tại thị trƣờng Mỹ và 

thế giới trong ngày 6/4 đã tăng lên 

mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua. 

Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa 

New York cho biết, giá dầu thô trong 

phiên giao dịch cuối cùng trước khi 

đóng cửa ngày 6/4 đều tăng hơn 5%. 

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ Brent 

Biển Bắc giao tháng 5 trong ngày tăng 

3,17 USD, tương đương 5,8%, lên 

58,12 USD/thùng. Đây là mức giá cao 

nhất của loại dầu thô này kể từ ngày 

3/2/2015. Trong khi đó, giá dầu thô 

WTI của Mỹ giao cùng thời điểm cũng 

tăng 3,0 USD, tương đương 6,1%, lên 

52,14 USD/thùng, mức giá cao nhất kể 

từ ngày 17/2/2015. 

Ông Bob Shiring, chuyên gia phân 

tích thuộc công ty năng lượng Tradition 

Energy, cho biết lý do các nhà đầu tư 

ngày 6/4 đổ thêm tiền vào ngành năng 

lượng khiến giá dầu thô tăng là do khả 

năng Iran được phép nối lại xuất khẩu 

dầu thô không diễn ra sớm, do vậy 

nguồn cung không bị dư thừa hơn. 

Nguyên nhân thứ hai là do nhu cầu 

tiêu thụ năng lượng của các nền kinh tế 

châu Á dự báo sẽ gia tăng. Ngoài ra, số 

lượng giàn khoan của Mỹ tiếp tục giảm 

thêm 11 chiếc trong tuần trước xuống 

còn 802 chiếc cũng là nguyên nhân 

khiến giá dầu tăng. 

 

CHÁY TÀU NGẦM NGUYÊN 

TỬ 949 ANTEI CỦA NGA Ở 

ARKHANGELSK 

Ngày 7/4, hãng tin RIA dẫn một 

nguồn thực thi pháp luật cho biết đã 

xảy ra một vụ cháy trên tàu ngầm 

nguyên tử 949 Antei ở xƣởng đóng 

tàu Zvyozdochk thuộc tỉnh 

Arkhangelsk, miền Bắc nƣớc Nga. 

Hãng thông tấn Interfax dẫn một 

nguồn tin khác khẳng định không có vũ 

khí trên chiếc tàu ngầm đang được sửa 

chữa này.  

Trong khi đó, các hãng tin khác cho 

biết ngọn lửa bùng lên trong quá trình 

hàn khi các vật liệu cách âm cách nhiệt 

bắt lửa. Tuy nhiên, lò phản ứng hạt 

nhân của con tàu đã ngừng hoạt động 

trước khi xảy ra vụ cháy. 

Hiện chưa có thông tin gì về thương 

vong trong khi xưởng Zvyozdochk 

cũng như Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga 

đã từ chối bình luận về vụ việc này. 

 

NGA TỐ MỸ ÂM MƢU GÂY 

BẠO LOẠN TẠI CRIMEA 

Moscow đã lên tiếng tố cáo Mỹ 

“mƣợn tay” ngƣời Tatar để chống lại 

dân tộc Nga trên bán đảo Crimea. 

Chính phủ Washington đang thực 

hiện các kế hoạch nhằm kích động 

ngƣời Tatar nổi dậy và chống lại 

chính quyền khu vực, một quan chức 

Nga cho biết.  

Mỹ sử dụng việc đóng cửa tạm thời 

kênh truyền hình của người Tatar tại 

Crimea-ATR như một cái cớ để kích 

động người Tatar nổi dậy chống lại dân 

tộc Nga trên bán đảo. Chính phủ 

Washington muốn các dân tộc khác 

hiểu lầm về cách quản lý của Nga và 

cho rằng Moscow đã cấm kênh truyền 

hình ATR tiếp tục hoạt động. 

Konstantin Kosachev, Người đứng 

đầu  Hội đồng Liên bang Nga chuyên 

phụ trách các vấn để quốc tế  cho biết, 

khó khăn trong quá trình cấp giấy phép 

hoạt động mới cho kênh truyền hình 

ATR không phải là mối quan tâm của 

Washington. 

Báo chí địa phương đưa tin, 

Moscow cho rằng cáo buộc của Mỹ đối 

với việc kênh truyền hình của người 

Tatar ngừng hoạt động có liên quan đến 

chính quyền sở tại là vô căn cứ.  Các 

nhà chức trách Nga đã thực hiện một số 

biện pháp cụ thể để bảo vệ lợi ích của 

người Tatar trong khu vực ngay sau khi 

Crimea sáp nhập với Nga. Đồng thời, 

Tổng thống Putin cũng ký một nghị 

định phục hồi vai trò chính trị cho các 

quan chức người Tatar, và hiện tại 

những người này đều có mặt trong bộ 

máy chính quyền trên bán đảo. 

 

NGA: ĐÔLA RỚT GIÁ XUỐNG 

DƢỚI 56 RÖP/USD 

Trong nhƣng ngày đầu tuần, trên 

thị trƣờng ngoại hối Moskva, đồng 

USD đã giảm xuống dƣới mức 56 

rúp/USD và đồng euro giảm xuống 

dƣới 61 rúp/EUR. 

Đây là lần đầu tiên từ cuối năm 

2014, đôla Mỹ và đồng Euro giảm giá 

so với đồng Rúp Nga ở mức kỷ lục này. 

Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ 11/2014, tỷ 

giá đồng euro vào buổi chiều ngày 

6/4/2015 đã giảm xuống dưới 61 rúp/

EUR. 

Tính đến 18:45 (giờ MSK), trên sàn 

ngoại hối Moskva, đồng USD đã giảm 

đến mức 55,15 rúp/USD.  

Lúc 19:00, tại một số điểm đổi 

ngoại tệ ở Moskva, đôla Mỹ được bán 

ra  với giá 55,5....55,6 rúp/USD. 

Các chuyên gia cho rằng sự tăng giá 

của đồng Rúp vào ngày hôm nay là do 

giá dầu tăng, giá dầu Brent trên thị 

trường London giao tháng 5 đã tăng 

hơn 2 USD trong phiên hôm nay, lúc 

18:45 (giờ MSK) một thùng dầu Brent 

tăng giá đến mức 57,88$. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia của 

"Альпари" cho rằng đồng rúp Nga hiện 

đã trở nên ít nhạy cảm hơn đối với sự 

thay đổi của giá dầu. 
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...yêu mến con người Việt Nam 

hơn từ những đoạn Clip công phu 

với các hình ảnh quảng bá đẹp, các 

vật dụng truyền thống được trưng 

bày giới thiệu, cùng với món ăn 

truyền thống quen thuộc là: Nem 

rán và phồng tôm mà từ lâu đã được 

các bạn nước ngoài yêu thích và hết 

lời khen ngợi. Có lẽ điều thú vị và 

đặc biệt nhất và cũng mang lại 

nhiều cảm xúc nhất cho những 

người tham gia trong buổi Triển 

lãm là khi điệu nhạc được phát ra từ 

gian trưng bày của Việt Nam, đội 

Múa sạp xuất hiện ngay chính giữa 

sảnh, cùng các đôi nhảy trong trang 

phục truyền thống đã nhanh chóng 

thu hút được sự chú ý của khán giả, 

mọi người đã vây quanh đội múa 

cùng những tiếng vỗ tay và những 

lời thán phục. Các bạn nước ngoài 

cũng đã  hào hứng tham gia nhảy 

cùng với sự hướng dẫn của các bạn 

SV Việt Nam để rồi tạo ra một 

không khí vui nhộn, biến buổi Triển 

lãm thành một buổi lễ hội thực sự. 

Sự bất ngờ và thán phục không 

chỉ dừng ở buổi Triển lãm mà kéo 

dài sang cả ngày hôm sau trong 

Buổi hòa nhạc được tổ chức để kết 

thúc Festival,  khi mà những cô gái 

Việt Nam xuất hiện trong trang 

phục Áo yếm cùng với điệu múa 

quạt đã được chuẩn bị công phu. 

Dường như cả hội trường đã đứng 

lên để có thể chiêm ngưỡng tốt nhất 

những động tác múa nhẹ nhàng, 

uyển chuyển, cùng với hiệu ứng ánh 

sáng đẹp mắt thực sự đã chiếm 

được trọn vẹn tình cảm yêu mến 

của khán giả. 

SVVN TẠI ĐH NĂNG LƢỢNG MÁTXCƠVA ...(Tiếp theo trang 5) 

Chính quyền Tổng thống Nga 

Putin khơi gợi tình yêu nƣớc của 

giới trẻ,  thông qua giáo dục về 

lịch sử nƣớc Nga và vai trò hiện 

tại của Nga trên chính trị quốc tế 

và kinh tế. Kinh phí cho dự án 

này ƣớc tính khoảng 1,8 tỷ rúp 

(tƣơng đƣơng 32 triệu USD).  

Tổng thống Vladimir Putin 

tuyên bố sẽ chỉ đạo Bộ Giáo dục 

nâng cao tinh thần yêu nước trong 

giới trẻ  Nga, bằng cách lập các 

giáo trình và sáng kiến khoa học thu 

hút hơn, báo Vedomosti đăng tải 

hôm 6/4. 

Chương trình được phát triển bởi 

Cơ quan Liên bang về các vấn đề  

thanh niên, và được công bố trên 

một trang web đặc biệt được thiết 

kế dành cho diễn đàn công khai. 

Nếu được chấp thuận, các chương 

trình sẽ được thực hiện bởi các Bộ 

Giáo dục, Văn hóa, Quốc phòng, 

theo nhật báo Kommersant.  

Những người lập dự án cho rằng 

chỉ trong vòng năm năm, có  thể 

tăng 8% số lượng công dân Nga tự 

hào về đất nước của họ, và cũng 

tăng số lượng thanh niên tham gia  

nghĩa vụ quân sự lên 10%. 

Ngoài ra, chương trình cũng có 

nhiều tác dụng đi kèm,  như sẽ có 

thêm niềm tự hào và sự tôn trọng 

đối với những biểu tượng quốc gia 

Nga và các di tích, nhiều người 

tham gia vào các môn thể thao và 

các sự kiện theo định hướng quốc 

phòng.  

Tác giả dự án nhấn mạnh: nếu 

thực hiện thành công nó sẽ ảnh 

hưởng không những ở nhóm bộ 

phận thanh niên Nga, mà còn trên 

tất cả các nhóm tuổi khác. 

Người đứng đầu Trung tâm 

nghiên cứu Levada, nơi thăm dò ý 

kiến độc lập của Nga, Aleksey 

Grazhdankin tỏ ra hoài nghi về kết 

quả của chương trình. Bởi ông cho 

rằng không thể đo lường lòng tự 

hào về quê hương đất nước được, 

đó là một việc gây tốn kém nhưng 

không mang lại hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, vào giữa tháng 3, 

trung tâm Lavada cũng đã làm cuộc 

nghiên cứu về thái độ của người 

Nga với đất nước của họ. Kết quả là 

68% cho rằng đất nước của họ có 

một sức mạnh tuyệt vời, đóng một 

vai trò quan trọng trong nền chính 

trị quốc tế. Con số này tương đương 

trong tháng 11.2014, khi nó đạt 

mức cao lịch sử. 

Cùng thời gian này, 63% những 

người được hỏi cho biết nhiều kẻ 

thù nước ngoài đang đe dọa đất 

nước, và chỉ 35% nghĩ rằng Nga bắt 

đầu làm cho kẻ thù nhiều sợ hãi hơn 

trong vài năm qua. 

Trong một sự kiện tưởng niệm 

Thế chiến 2, Tổng thống Nga Putin 

khơi gợi tình yêu nước nơi giới trẻ 

Nga, nhấn mạnh sự cần thiết gieo 

cảm hứng cho họ quan tâm những 

thông tin hấp dẫn, thú vị từ đó có 

thể làm cho họ cảm thấy yêu nước 

ngay từ khi còn nhỏ. 

TỔNG THỐNG NGA PUTIN KHƠI GỢI TÌNH YÊU NƢỚC CỦA GIỚI TRẺ 


