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Chiều 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Trưởng đoàn đại biểu 

quốc tế sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 

thống CAND Việt Nam. 

Chiều 18/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 

40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc 

sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội. Đây là nội 

dung sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết 

và dự kiến sẽ được áp dụng tại Kỳ họp đầu tiên của 

Quốc hội Khóa XIV.  

Từ ngày 6-14/8, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung 

ương do đồng chí Phạm Xuân Đương, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cùng các thành 

viên cấp cao đã có nhiều buổi trao đổi và làm việc với 

nhiều bộ, viện nghiên cứu cao cấp, doanh nghiệp của 

Belarus và LB Nga. 

 Sáng 18/8, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị 

do Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó chủ nhiệm 

TCCT làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và động 

viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ 

niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

 Tp Hà Nội: Chiều 18/8, Phó Chủ tịch UBND TP 

Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị đánh giá công tác 

đối ngoại của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Dự 

hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch 

UBND TP Hà Nội.  

Tp Hồ Chí Minh: Chiều 18/8, Sở Ngoại vụ 

TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Sở. 

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TPHCM Lê 

Hoàng Quân và đại diện các Tổng lãnh sự quán trên 

địa bàn TP. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 18/8, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Phùng Tấn Viết có buổi tiếp Đại tá 

Christopher Engdahl, Tổng chỉ huy Chương trình Đối 

tác Thái Bình Dương (PP15), đến chào xã giao lãnh 

đạo thành phố, nhân dịp chương trình được tổ chức tại 

Đà Nẵng. 

Tỉnh Thanh Hóa: Chiều 18/8, đồng chí Nguyễn 

Ngọc Hồi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công 

tác đã đi thị sát kiểm tra thực địa quy hoạch khu du 

lịch văn hóa, lịch sử Hàm Rồng - Núi Đọ và các danh 

thắng thuộc vành đai xanh Tây Bắc thành phố. 

Nghệ An: Sáng nay (19/8), Bộ CHQS tỉnh phối 

hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức Lễ an táng 4 

hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô 

Lương. Tham gia buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Sơn - 

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại diện lãnh đạo 

các Sở, ban, ngành của huyện Đô Lương và thân nhân 

các gia đình liệt sỹ. 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều ngày 18/8, đồng chí 

Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 

ông Đới Côn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 

đốc Công ty CP Công nghệ sinh học biển Long Điền 

(Đài Loan) về việc chuyển giao công nghệ nhân giống 

và phát triển vùng nuôi cá song xuất khẩu tại Quảng 

Ninh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 19/8, LĐLĐ tỉnh tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và triển khai kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 692 ngày 19/5/2015 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác công đoàn và 

phong trào CNLĐ cho cán bộ chuyên trách ở các 

LĐLĐ cấp huyện, các công đoàn ngành, công đoàn 

Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh... 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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70 năm chƣa phải là dài so với 

hàng ngàn năm dựng nƣớc và giữ 

nƣớc của dân tộc Việt Nam, 

nhƣng cũng đủ thời gian để khắc 

họa chân dung lực lƣợng Công an 

nhân dân - một lực lƣợng mà 

ngay cả trong thời bình, máu của 

các anh vẫn đổ! 

Việt Nam là điểm đến an toàn, 

Việt Nam là quốc gia có môi trường 

an ninh an toàn bậc nhất thế giới. 

Thành quả đó của ngày hôm nay là 

công sức của toàn Đảng, toàn dân 

ta. Trong đó, có sự đóng góp quan 

trọng của lực lượng Công an nhân 

dân. 

70 năm xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành, chiến công nối tiếp 

chiến công, đã bồi đắp nên truyền 

thống vẻ vang của Công an nhân 

dân: Tuyệt đối trung thành với Tổ 

quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà 

nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, 

vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân 

dân để công tác và chiến đấu, phối 

hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân 

đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ 

pháp luật và các cấp, các ngành, 

không ngại gian khổ, hy sinh, nêu 

cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, 

sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh 

với kẻ địch và tội phạm, nêu cao 

tinh thần “thượng tôn pháp luật”; 

không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư 

cách người công an cách mạng theo 

Sáu điều Bác Hồ dạy. 

 70 năm qua, được Đảng và Bác 

Hồ dầy công giáo dục, rèn luyện; sự 

đùm bọc, ủng hộ của nhân dân; sự 

phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có 

hiệu quả của Quân đội nhân dân, 

các cấp, các ngành; sự hợp tác, giúp 

đỡ của bạn bè quốc tế, vượt qua 

muôn vàn khó khăn, gian khổ, 

Công an nhân dân Việt Nam đã trở 

thành một lực lượng vũ trang cách 

mạng, phấn đấu, hy sinh vì độc lập, 

tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc 

sống bình yên, hạnh phúc của nhân 

dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân ta làm nên những 

thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ 

quốc tế cao cả. 

Trong không khí hào hùng của 

những ngày kỷ niệm 70 năm Cách 

mạng tháng Tám lịch sử, chúng ta 

cùng tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh 

của hàng triệu người con ưu tú của 

dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh 

xuân vì nền độc lập, tự do, thống 

nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống bình 

yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Trong đó, hơn 14.000 cán bộ, chiến 

sĩ Công an hy sinh, hàng ngàn 

người bị thương tích, mất một phần 

xương máu, hàng chục ngàn người 

có công với cách mạng, rất nhiều 

tấm gương chiến đấu dũng cảm qua 

các thời kỳ đã trở thành biểu tượng 

cao đẹp, sáng ngời của chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng trong thời đại 

Hồ Chí Minh. Ngay cả trong thời 

bình, máu của cán bộ, chiến sĩ vẫn 

đổ xuống vì cuộc sống bình yên và 

hạnh phúc của nhân dân, để viết 

tiếp những trang sử chói lọi, tô 

thắm thêm truyền thống anh hùng, 

vẻ vang của lực lượng Công an 

nhân dân. 

Dẫu biết rằng, trong cuộc sống 

đầy cám dỗ và những khó khăn, thử 

thách ngày hôm nay, ở nơi này, nơi 

khác vẫn có những điều buồn, bởi 

hành vi chưa đẹp của một số người 

trong đội ngũ. Ở một số địa 

phương, cơ sở, người dân còn lo 

lắng về những vụ án đặc biệt 

nghiêm trọng, lo về các hành vi 

manh động, hung ác có chiều hướng 

gia tăng; lo về hiện tượng bảo kê, 

che giấu sai phạm… 

Song, nhìn tổng thể, tuyệt đại đa 

số cán bộ, chiến sĩ công an đều giữ 

vững lập trường tư tưởng, phẩm 

chất đạo đức, tận tụy với công việc, 

tích cực và kiên quyết đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. Đó là, hình 

ảnh Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh, 

cán bộ trại giam Thủ Đức, trong 

quá trình giáo dục, cảm hóa, chữa 

bệnh cho phạm nhân, không may 

anh bị phơi nhiễm HIV, vợ anh sau 

đó đã ra đi vì lây nhiễm. Mặc dù 

vậy, thiếu tá Nguyễn Quang Ánh 

vẫn không nản chí, luôn tận tâm, 

tận lực với công việc. Thiếu tá 

Nguyễn Thị Thùy Dương, Công an 

tỉnh Phú Thọ. Chị bị ung thư phổi, 

gia đình rất khó khăn, phải hóa trị 

nên rụng hết tóc. Bị bạo bệnh đau 

đớn về thể xác, nhưng hết giờ hóa 

trị, chị lại đội tóc giả đến cơ quan 

làm việc, niềm nở tiếp nhân dân, tận 

tụy với công việc, đưa ra nhiều sáng 

kiến có giá trị.... Đó là hai trong rất 

nhiều tấm gương sáng, như những 

bông hoa đang tỏa hương trong 

vườn hoa ngàn việc tốt của lực 

lượng Công an nhân dân. 

Hình ảnh đẹp đẽ của người chiến 

sĩ Công an nhân dân Việt Nam vẫn 

tỏa sáng trong lòng nhân dân. Nhân 

dân sát cánh cùng lực lượng công 

an truy bắt tội phạm, vẫn cung cấp 

hàng ngàn thông tin trong một vụ 

án, như vụ thảm sát tại Bình Phước. 

Thế trận lòng dân, thế trận an ninh 

nhân dân vẫn đang được phát huy. 

Nhân dân luôn là cội nguồn sức 

mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lời 

dạy của Bác “Phải dựa vào dân, 

không được xa rời dân. Nếu không 

thế thì sẽ thất bại”, luôn là kim chỉ 

nam, là nguyên tắc cơ bản, là đường 

lối hoạt động của lực lượng Công 

an nhân dân. Thực hiện tốt lời dạy 

của Người, lực lượng Công an nhân 

dân sẽ mãi mãi là “thanh bảo kiếm” 

bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân 

và chế độ./. 

 

SÁNG MÃI "THANH BẢO KIẾM" BẢO VỆ ĐẢNG, NHÀ NƢỚC, NHÂN DÂN VÀ CHẾ ĐỘ  

 KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2015) 
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Tôn Đức Thắng (1888-1980) 

mà nhân dân ta quen gọi là Bác 

Tôn, một chiến sĩ lão thành cách 

mạng, từng bị thực dân Pháp bắt 

giam tại nhà tù Côn Đảo 15, 16 

năm trời (1929 đến 1945) và sau 

Cách mạng Tháng Tám năm 

1945, cho đến khi qua đời, đã 

từng giữ nhiều chức vụ quan 

trọng của Đảng, Chính phủ và 

nhà nƣớc, là ngƣời Việt Nam đầu 

tiên đến với Cách mạng Tháng 

Mƣời Nga. 

Vốn là công nhân thợ máy đóng 

tàu Sài Gòn, năm 1916, Bác Tôn bị 

động viên vào Hải quân Pháp. Ngày 

7-11-1917, Cách mạng vô sản Nga 

thành công. Các nước đế quốc câu 

kết nhau can thiệp vũ trang, hòng 

bóp chết nhà nước công nông đầu 

tiên trên thế giới. Ngày 16-4-1919, 

một hạm đội Pháp gồm 5 chiến 

hạm: Phờ-răng-xơ, Phơ-rô-tôr, 

Grăng-ba, Giuýt-xtít, và Van đếch 

Rút-xô tiến vào biển Đen, bắn phá 

hải cảng Xê-va-xtô-pôn. Lúc này, 

Bác Tôn là một thợ máy trên chiến 

hạm Phờ-răng-xơ. Bác đã cùng anh 

em binh sĩ Pháp dũng cảm đứng lên 

phản chiến. Ngày 18-4, cuộc phản 

chiến nổ ra trên tàu Phờ-răng-xơ. 

Toàn thể binh lính và công nhân đã 

cử đại biểu đến gặp Ban chỉ huy đòi 

đình chỉ cuộc can thiệp chống nước 

Nga Xô viết và từ chối thi hành 

mệnh lệnh tiến công. Được đồng 

đội phân công, Bác Tôn đã kéo cờ 

đỏ trên chiến hạm để chào mừng 

nhà nước vô sản đầu tiên trong lịch 

sử loài người.  

Đấy là một niềm tin sắt đá xuất 

phát từ trái tim một chiến sĩ cách 

mạng đã từng đấu tranh trong hàng 

ngũ giai cấp công nhân, cả trong 

nước lẫn ở hải ngoại. Mặc dù lúc 

này, còn lâu Đảng ta mới ra đời 

nhưng rõ ràng, Tôn Đức Thắng đã ý 

thức được tinh thần quốc tế vô sản 

cao cả. 

Trong các ngày 23-4, 28-4 và 30

-4, toàn bộ tàu chiến của Pháp rút 

khỏi Biển Đen, mà đi đầu là chiến 

hạm Phờ-răng-xơ trên đó có người 

thuỷ thủ Việt Nam dũng cảm Tôn 

Đức Thắng. Âm mưu tấn công nước 

Nga Xô viết của đế quốc Pháp bị 

thất bại. 

 Tháng 11-1967, nhân kỷ niệm 

50 năm Cách mạng Tháng Mười 

Nga thành công, nhà nước Liên Xô 

đã tặng Bác Tôn Huân chương Lê-

nin, huân chương cao nhất của Liên 

Xô, để ghi nhận công lao của Bác 

trong sự nghiệp bảo vệ Cách mạng 

Tháng Mười Nga và xây dựng tình 

hữu nghị Xô - Việt. 

TÔN ĐỨC THẮNG VÀ CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA 

Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 đã khơi dậy và nhân lên tinh 

thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự 

cƣờng, tự tôn dân tộc, chung sức 

đồng lòng thực hiện đồng thời 3 

chức năng mang tính thời đại của 

cuộc cách mạng vô sản ở một 

nƣớc thuộc địa, đó là: giải phóng 

dân tộc, giải phóng giai cấp - giải 

phóng xã hội và giải phóng con 

ngƣời, trong đó, giải phóng dân 

tộc đóng vai trò làm cơ sở, điều 

kiện tiên quyết cho nhiệm vụ giải 

phóng dân tộc, thu non sông về 

một mối. Thắng lợi của Cách 

mạng Tháng Tám năm 1945 là 

minh chứng thắng lợi của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin ở một nƣớc 

thuộc địa nửa phong kiến Việt 

Nam và cũng là thắng lợi của 

cuộc cách mạng điển hình “Đem 

sức ta mà giải phóng cho ta”. 

Tận mắt chứng kiến nỗi đau mất 

nước, cuối thế kỷ XIX đầu XX, trên 

hành trình tìm đường cứu nước, 

Nguyễn Tất Thành đã nhận thức rất 

rõ về hình thức của cuộc khởi nghĩa 

vũ trang, giải phóng dân tộc ở một 

nước thuộc địa nửa phong kiến Việt 

Nam. Kế thừa di sản quân sự của 

dân tộc, tiếp thu lý luận Mác - 

Lênin và kinh nghiệm Cách mạng 

Tháng Mười Nga, năm 1924, trong 

Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 

Nam Kỳ, Nguyễn Ái Quốc viết: 

“Phải có tính chất một cuộc khởi 

nghĩa quần chúng chứ không phải 

một cuộc nổi loạn. Cuộc khởi nghĩa 

phải được chuẩn bị từ trong quần 

chúng”. Vì vậy, trong Cương lĩnh 

đầu tiên của Đảng, cùng với việc đề 

ra mục tiêu, phương hướng của 

cách mạng Việt Nam “Làm tư sản 

dân quyền cách mạng và thổ địa 

cách mạng để tiến tới xã hội cộng 

sản”, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ 

phương pháp cách mạng: Sử dụng 

sức mạnh tổng hợp của quần chúng 

để lật đổ ách thống trị của “Triều 

lẫn Tây”, giành chính quyền về tay 

nhân dân...(Xem tiếp trang 5) 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - CUỘC CÁCH MẠNG “ĐEM SỨC TA GIẢI PHÓNG CHO TA” 

KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 (1945-2015) 
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 Do kinh tế khủng hoảng, làm 

ăn khó khăn và tình hình an ninh, 

trật tự phức tạp, đa dạng và tinh 

vi hơn, chính vì vậy với kinh 

nghiệm sống và làm việc lâu năm 

ở Liên Bang Nga, xin được chia sẻ 

một số kinh nghiệm chống cướp 

và trộm trên đường:  

A) Những hiện tượng đáng 

ngờ cần lưu ý: 

 1) Hỏi đường, nhờ chỉ đường; 

 2) Trên một số trạm xăng; 

 3) Đi xe cùng chiều và chỉ vào 

phía đuôi xe bạn như muốn nói là 

xe bạn có vấn đề; 

 4) Cố tình gây tai nạn giao 

thông như đụng xe, quẹt xe; 

 5) Giả vờ cầu cứu, cần sự giúp 

đỡ như vẫy tay dọc đường bên cạnh 

cái xe ô-tô chết máy; 

 6) Giả vờ là người nước ngoài 

đi biển số xe nước ngoài; 

 7) Còn nhiều trường hợp khác 

nữa… 

B) Những phương pháp đề 

phòng: 

 1) Hỏi đường, nhờ chỉ đường: 

việc này nó thường xảy ra khi bạn 

đang dừng xe chờ ai đó ở cửa hàng, 

cửa hiệu, bạn mới đỗ xe và chuẩn bị 

đi ra khỏi xe, lúc đó xe có người 

đến, tay cầm tấm bản đồ hay quyển 

sách v.v. và chỉ vào nó và nhờ bạn 

chỉ dẫn, lúc đấy bạn như bị thôi 

miên và tỏ lòng nhân hậu, bác ái, 

mong muốn được giúp đỡ, lúc đấy 

bạn thậm chí mở cửa kính ra và 

tiếng động ồn ào của xe cộ, phố xá 

đã làm cho bạn quên mất là phía 

bên kia đã có người khác mở cửa xe 

của bạn một cách nhẹ nhàng và lấy 

đi những cái gì có được trên xe của 

bạn, thậm chí điều này bạn chỉ biết 

được khi ra khỏi xe hoặc sau khi về 

đến nhà, và bạn sẽ có tâm trạng 

bàng hoàng không tin vào điều gì 

đã xảy ra trước đây nữa – trong 

trường hợp này nếu như bạn thật sự 

muốn giúp người thì hãy đóng kín 

cửa, khóa chốt phía trong, nhìn 

xung quanh, chỉ mở he hé cửa kính 

phòng ngừa tụi nó xịt thuốc cay vào 

mặt bạn, luôn cảnh giác cao độ. 

 2) Trên một số cây xăng: 

thường thường để làm việc này một 

số kẻ gian đã lảng vảng đâu đó và 

một chiếc xe dán kín kính đen cũng 

chờ gần đâu đó trên đường chuẩn bị 

chạy tẩu thoát nhanh khi đã ăn trộm 

xong nếu như bạn chỉ quên, sơ hở 

mở cửa xe, không đóng khóa khi đi 

trả tiền, thậm chí lúc bạn đang bận 

rộn đổ xăng cũng có thể xe ô-tô bên 

cạnh với người lái xe thân thiện nói 

chuyện hoặc hỏi bạn về cách đi v.v. 

, tốt nhất là dù trạm xăng chỗ nào đi 

nữa thì cũng khóa xe lại, cầm khóa 

theo người. 

 3) Đi xe cùng chiều với bạn: xe 

đi cùng chiều với bạn có thể là xe 

đẹp, xe cũ, dán kính đen, trong xe 

có thể còn những kẻ khác bên trong, 

và/hoặc kẻ lái xe, hoặc kẻ ngồi bên 

cạnh nó, cứ chỉ trỏ, gây sự chú ý, 

v.v., rằng là xe của bạn có vấn đề, 

bạn lúc ấy có thể nghĩ rằng xe mình 

bị thủng lốp xe chăng và bạn sẽ 

dừng lại nhanh chóng, khi bạn dừng 

xe thì những kẻ lạ ập đến, mở cửa 

xe, lấy khóa xe của bạn, trấn áp hai 

bên lấy tiền, lấy đồ đạc v.v., và sau 

đó đi mất cùng khóa xe của bạn, 

bạn sẽ không làm được gì thì nó đã 

cao chạy xa bay rồi, trong lúc đấy 

các xe ô-tô khác cũng sẽ không ai 

để ý đến gì xảy ra với bạn… Nếu có 

hiện tượng đấy thì cứ chạy xe đến 

chỗ đông người đi bộ, trạm xăng 

nơi mà cảm thấy có sự an toàn nhất, 

khi dừng xe hãy chốt cửa phía trong 

lại và nhìn trước nhìn sau một lúc 

trước khi mở cửa xe. 

 4) Cố tình gây tai nạn giao 

thông như đụng xe, quẹt xe: đây là 

trường hợp rất cố tình rồi, khi biết 

bạn là ai. Trong trường hợp này 

hoặc là trấn lột, hoặc là tống tiền 

hoặc là áp đặt bạn trả tiền không 

xưng danh vì nói là bạn sai và xe nó 

không có bảo hiểm, thường thường 

trường hợp này là dùng vũ lực – 

nếu xảy ra thì bạn phải biết rằng xe 

của bạn có hãng bảo hiểm phụ trách 

nếu như có tai nạn xảy ra ( hầu như 

tất cả các xe ô-tô phải có bảo hiểm 

bắt buộc hoặc bảo hiểm toàn phần) 

hơn nữa nếu xảy ra va chạm thì hãy 

kêu công an giao thông xác định sai

-đúng. Chính vì vậy khi biết bạn 

không nói tốt tiếng Nga, không hiểu 

được luật giao thông để áp đặt trả 

với số tiền lớn là không bao giờ 

được. 

 5) Nếu trên đường mà bạn thấy 

một người dừng vẫy xe bên cạnh 

cái xe đang mở nắp capo như là có 

sự cố thì bạn cũng đừng tỏ lòng 

thương hại mà dừng xe ngay nhé, 

trên xe đấy có thể còn những kẻ 

khác đang ngồi chờ bạn đến nộp 

mạng, hãy để những người khác to 

hơn, khỏe hơn, biết tiếng Nga hơn 

hoặc hãy gọi cho công an xử lý sự 

cố trên đường hay công an tuần tra 

đến giúp. 

 6) Một hiện tượng nữa để gây 

lên niềm tin là cùng đồng cảnh là 

người nước ngoài vì có xe ô-tô 

mang nhãn hiệu của nước khác, 

thậm chí trong khối liên hiệp Châu 

Âu với những biểu hiện tượng như 

trên hoặc là tỏ hoàn cảnh đến Nga 

hết tiền và muốn bán một số vật 

dụng để đổi lại có ít rub thì trong 

trường hợp này bạn cũng đừng có 

tỏ lòng thương hại giúp đỡ làm gì: 

những vật dụng đó có thể là đồ ăn 

cắp, có thể là đồ giả mà sau đó bạn 

có thể bị quy tội và tiền mất, tật 

mang đấy nhé. 

 Trên đây là một trong những 

hiện tượng mà gặp trên đường đối 

với người lái xe, đối với chúng ta 

những người nước ngoài ở Nga hãy 

hạn chế ít nhất những sự gây chú ý, 

tránh quá vồ vập tỏ lòng thương 

người, muốn giúp đỡ, chính điều 

này chúng ta bị kẻ gian thôi miên, 

lừa lọc, chiếm đoạt và cướp bóc, 

nhiều khi còn xảy ra án mạng trên 

đường.  

 Để phòng ngừa một cách xa 

hơn thì tránh đi vào những đoạn 

đường vắng, xe ô-tô nên dán kính 

phía sau để kẻ gian không biết có 

gì, có ai nữa trong xe, hãy trang bị 

cho mình bình xịt ga, trang bị trên 

xe thiết bị ghi băng hình tự động, 

giấy tờ xe nên theo người, khi đi xe 

thì túi xách tay nên để dưới sàn xe 

chứ đừng để trên ghế xe v.v.           

 

Nguyễn Mạnh Hùng (Phi) - 

Đồng Hương Group 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỐNG CƢỚP VÀ TRỘM ĐỐI VỚI CÁC BẠN LÁI XE TRÊN ĐƢỜNG 
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TRIỂN LÃM ẢNH VÀ TUẦN PHIM "VIỆT NAM - ĐIỂM HẸN THẾ GIỚI 2015" TẠI LB NGA 

Triển lãm Ảnh và Tuần Phim 

“Việt Nam - Điểm hẹn thế giới 

2015” được tổ chức tại Matxcova 

– Liên bang Nga là một trong 

những sự kiện trọng tâm trong 

công tác thông tin đối ngoại của 

Bộ Thông tin và Truyền thông do 

Trung tâm Báo chí và Hợp tác 

Truyền thông Quốc tế phối hợp 

với Đại sứ quán Việt Nam tại 

Liên bang Nga và Công ty IN-

CENTRA tổ chức thực hiện. 

Sự kiện này diễn ra nhằm giới 

thiệu hình ảnh quốc gia về Nhà 

nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; 

góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối 

tác chiến lược toàn diện giữa hai 

nước Việt Nam và Liên bang Nga. 

 

Triển lãm Ảnh và Tuần phim 

“Việt Nam - Điểm hẹn thế giới 

2015” gồm 8 chủ đề:  

- Quan hệ Việt – Nga từ một góc 

nhìn; 

- Việt Nam hội nhập và phát 

triển; 

- Di sản văn hóa thế giới tại Việt 

Nam; 

- Làng nghề truyền thống; 

- Lễ hội Việt Nam; 

- Ẩm thực Việt Nam; 

- Phong cảnh - Đất nước - Con 

người; 

- Lịch sử Việt Nam bằng tranh. 

 

Từ hơn 200 bức ảnh độc đáo 

được tuyển chọn, và hơn 100 bộ 

phim tài liệu đặc sắc do Trung tâm 

Báo chí và Hợp tác Truyền thông 

Quốc tế sản xuất theo các chủ đề 

này, khách tham quan sẽ có cơ hội 

hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước 

Việt Nam đổi mới, giàu tiềm năng, 

có bề dày về lịch sử, truyền thống, 

đang vững bước trên con đường 

phát triển và hội nhập.  

 

Triển lãm Ảnh và Tuần phim 

“Việt Nam - Điểm hẹn thế giới 

2015” còn có ý nghĩa đặc biệt hơn 

khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 

Ngày Quốc khánh lần thứ 70 nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam và nhân dịp hai nước Việt 

Nam – Liên bang Nga kỷ niệm 65 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

(1950 – 2015).  

 

Khai mạc Triển lãm: 16h00 

ngày 01/9/2015.  

Tham quan Triển lãm: Từ 

ngày 01/9 đến ngày 06/9/2015. 

Địa điểm tổ chức: Tổ hợp Đa 

chức năng Hà Nội - Matxcova, 

Nhà số146, Đại lộ Yaroslavskoe, 

TP. Mátxcơva, LB Nga. 

  Thời gian mở cửa hàng ngày: 

Từ 10h00 đến 17h00. 

                                                

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945  ...Tiếp theo trang 3 

...Trên cơ sở xác định mục tiêu 

phương hướng, nhiệm vụ cách 

mạng, đối tượng cách mạng, 

phương pháp cách mạng… Nguyễn 

Ái Quốc đồng thời đưa ra luận 

điểm: Cách mạng thuộc địa có thể 

chủ động đứng lên “đem sức ta mà 

giải phóng cho ta”, giành thắng lợi 

trước cách mạng vô sản chính quốc.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

lãnh tụ Hồ Chí Minh, lần đầu tiên 

dân tộc ta không chỉ đoàn kết, tập 

hợp dưới ngọn cờ Việt Minh mà 

còn phát huy cao độ tinh thần và 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

đứng lên cứu nước. Mặt trận Việt 

Minh trở thành hạt nhân quy tụ sức 

mạnh đoàn kết dân tộc. Lực lượng 

cách mạng đứng dưới ngọn cờ đại 

nghĩa của Việt Minh ngày càng 

được mở rộng và phát triển không 

ngừng.  

Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh được toàn dân hưởng 

ứng, muôn người VN như một đã 

nhanh chóng quy tụ dưới ngọn cờ 

đỏ sao vàng năm cánh của Việt 

Minh, vùng lên“đem sức ta tự giải 

phóng cho ta”, đưa cuộc Tổng khởi 

nghĩa như một luồng điện cực mạnh 

tỏa rộng và tỏa nhanh khắp Bắc, 

Trung, Nam. Cả dân tộc Việt Nam 

nhất tề vùng lên đi từ khởi nghĩa 

từng phần, giành chính quyền từng 

bộ phận, tiến tới tổng khởi nghĩa, 

giành chính quyền trong cả nước.  

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 

Tám đã đưa dân tộc Việt Nam bước 

vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và 

CNXH, đưa người dân Việt Nam 

“Từ thung lũng đau thương, đi đến 

cánh đồng vui”. Thắng lợi này là cơ 

sở, tiền đề vững chắc tạo nên sức 

bật mạnh mẽ, vĩ đại để dân tộc Việt 

Nam viết tiếp những trang sử mới 

hào hùng và oanh liệt trong 30 năm 

đấu tranh chống các thế lực ngoại 

xâm, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thu non sông liền một dải, cả 

nước đi lên xây dựng CNXH. Ngày 

nay, việc thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng thành công 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân ta có nhiều 

thuận lợi, nhưng cũng đứng trước 

muôn vàn khó khăn, thách thức gay 

gắt, bài học “Đem sức ta mà tự giải 

phóng cho ta” vẫn còn nguyên giá 

trị, có ý nghĩa quan trọng trong 

công cuộc đổi mới đất nước, đẩy 

mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc 

tế. 
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Mỹ Sơn là trung tâm văn hóa, 

sinh hoạt tôn giáo của đất nƣớc 

Chămpa từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 

13. Quần thể kiến trúc này đƣợc 

UNESCO công nhận là Di sản 

Văn hóa thế giới vào năm 1999, 

tuy nhiên, trải qua sự mài mòn 

của thời gian cũng nhƣ sự tàn phá 

của chiến tranh, công trình này 

hiện đã bị xuống cấp khá nhiều. 

Nhằm bảo tồn, phục dựng quần 

thể Di sản Văn hóa thế giới này, 

hiện các nhà khoa học của Liên 

bang Nga đang tổ chức nghiên cứu, 

đưa ra những giải pháp nhằm góp 

phần trả lại giá trị cho Di sản Mỹ 

Sơn. 

Để hiểu rõ được nguyên vật liệu, 

cấu trúc..., làm nên quần thể Mỹ 

Sơn, các nhà khoa học của Liên 

bang Nga đã tiến hành phân tích 

cấu trúc và khoáng chất vật liệu xây 

dựng quần thể Mỹ Sơn (xã Duy 

Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam); nghiên cứu một số mẫu gạch 

kết hợp với nhau, một số mảnh điêu 

khắc trang trí của ngôi đền… 

Vật liệu xây dựng đền tại Mỹ 

Sơn có thể khác nhau về nguồn gốc, 

đặc tính của việc nung; sự nung 

gạch không đồng đều; trong việc 

sản xuất gạch có trộn lẫn cát và các 

mẫu thực vật; từ các dữ liệu của 

phương pháp hiển vi điện tử và hiển 

vi quang học, quang phổ hồng 

ngoại và nhiễu xạ tia X, gạch nhiệt 

độ nung thấp, trong khoảng 200-

500 độ C; đất sét được dùng như là 

nguồn nguyên liệu ban đầu cho sản 

xuất gạch, nhưng không được sử 

dụng để sản xuất các yếu tố xây 

dựng trong nghiên cứu. 

Xuất phát từ sự cần thiết phải 

bảo vệ các bề mặt gạch từ sự xâm 

nhập của các sinh vật sống bên 

trong và sự phá hủy từ bên ngoài, 

các nhà khoa học Nga đã đề ra một 

số giải pháp nhằm phục chế và bảo 

vệ Di sản Mỹ Sơn. 

Theo giáo sư-tiến sỹ khoa học 

Sergey Nefedkin thì sự xâm nhập 

của nước là nguyên nhân chính tạo 

ra sự ăn mòn, phá hủy các lớp bảo 

vệ gạch cũng như những lớp trong 

lòng viên gạch được xây dựng tại 

Mỹ Sơn. 

Kết quả phân tích nguyên tố của 

lớp bề mặt của viên gạch và phần 

thân gạch cho thấy rằng các lớp bề 

mặt đã bị mất kết nối của sắt và 

nhôm, kết quả là, các vết nứt đã 

được hình thành, sau đó, có sự tàn 

phá. Chính vì vậy, cần có một lớp 

phủ bên ngoài bề mặt gạch, ngăn sự 

thẩm thấu của nước, ngăn chặn sự 

tàn phá đối với Di sản Mỹ Sơn rồi 

từ đó đề ra vật liệu, khôi phục trạng 

thái ban đầu. 

Hiện, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn 

Quốc Sỹ, Đại học năng lượng Quốc 

gia Moskva cùng nhóm nghiên cứu 

đã gia công tạo ra được một loại 

gạch mà bề mặt những viên gạch 

được tôi luyện cứng hơn so với các 

lớp gạch bên trong. Bên cạnh đó, 

triển khai lắp ghép số gạch này vào 

một số vị trí tại Mỹ Sơn để quan sát 

“phản ứng” của thời tiết cũng như 

các yếu tố ăn mòn, phá hủy gạch tại 

khu vực Mỹ Sơn. 

Việc bảo tồn, tu bổ các tháp 

Chăm không chỉ có ý nghĩa bảo vệ 

các di sản văn hóa, mà còn góp 

phần thiết thực vào việc quảng bá 

các giá trị văn hóa đặc sắc của Việt 

Nam ra cộng đồng thế giới; nâng 

cao năng lực quản lý và nghiệp vụ 

chuyên môn của lực lượng làm 

công tác bảo tồn di tích; đồng thời 

phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao 

đời sống của nhân dân địa phương. 

Trong quá trình hợp tác, tu bổ 

các di tích Chăm từ những năm 80 

của thế kỷ 20 đến nay, nhiều giải 

pháp kỹ thuật đã được nghiên cứu 

và ứng dụng, trong đó có vấn đề 

thành phần và chất liệu để sản xuất 

gạch Chăm; tìm hiểu và sử dụng 

chất kết dính có nguồn gốc từ thảo 

mộc; phương pháp mài-dán để phục 

hồi các mảng tường đã sụp đổ; 

phương pháp khoan neo để gia cố, 

tăng khả năng liên kết và tính bền 

vững các khối kiến trúc… 

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng 

Nam cho biết, trong những năm gần 

đây, trên địa bàn Quảng Nam đã 

xuất hiện một hiện tượng đáng lo 

ngại là sự xâm hại của các tác nhân 

tiêu cực từ môi trường đã và đang 

phá vỡ mặt ngoài của các tháp, dẫn 

đến hiện tượng mủn gạch, đe dọa 

nghiêm trọng đến kết cấu và sự bền 

vững của các tháp Chăm. 

Quảng Nam đang phối hợp với 

các ngành chức năng và các nhà 

khoa học tiếp tục tìm tòi, nghiên 

cứu nhằm khám phá những bí ẩn cổ 

xưa, từ đó bảo tồn, phục dựng 

những công trình kiến trúc của nền 

văn hóa Chămpa, trả cho nó về 

nguyên giá trị. 

Hiện nay, một số nhà khoa học 

Nga đang quan tâm đến vấn đề bảo 

quản bề mặt tháp Chăm tại Mỹ Sơn 

để kéo dài tuổi thọ của các công 

trình kiến trúc này, chống lại sự 

xâm thực của thời tiết, khí hậu và 

các tác nhân tự nhiên khác. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu, góp 

phần giải mã một vấn đề từ trước 

đến nay còn đang bỏ ngỏ, đó là mặt 

ngoài của tháp Chăm đã được người 

xưa xử lý, bảo quản như thế nào để 

có thể đứng vững suốt cả ngàn năm 

và chúng ta sẽ làm gì để gia tăng sự 

bền vững cho bề mặt tháp. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

hiện có nhiều di tích, quần thể di 

tích mang tầm quốc gia và quốc tế. 

Trong đó, các kiến trúc Chăm với 

những đền tháp trên ngàn năm tuổi 

là bộ phận đặc sắc, tích hợp trí tuệ 

và sự sáng tạo phi thường của nền 

văn hóa Chămpa. 

CHUYÊN GIA NGA ĐỀ RA GIẢI PHÁP "CỨU" DI SẢN THẾ GIỚI MỸ SƠN 
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TIN LIÊN BANG NGA 

ĐỒNG RUBLE NGA CHẠM 

ĐÁY MỚI, XUỐNG MỨC THẤP 

NHẤT KỂ TỪ THÁNG 2 

Trong phiên mở cửa ngày 17/8 

tại thị trƣờng giao dịch Moskva, 

đồng ruble Nga đã trƣợt giá 

xuống mức thấp nhất kể từ tháng 

2 so với đồng USD và Euro. 

Trong phiên mở cửa, đồng ruble 

giao dịch ở mức 65,41 ruble/USD 

và sau đó hạ xuống mức thấp nhất, 

65,72 ruble/USD. Tính đến 11 giờ 

30 phút (giờ địa phương - 15 giờ 30 

phút giờ Hà Nội) tỷ giá hối đoái là 

65,6 ruble/USD.  

Đồng ruble Nga cũng giảm giá 

so với đồng euro, khi mở cửa giao 

dịch ở mức 72,8 ruble/euro. 

Như vậy, đồng ruble đã chạm 

đáy thấp nhất kể từ hồi tháng 2, khi 

tỷ giá giao dịch là 65,06 ruble/USD. 

Tính từ đầu năm, tỷ giá hối đoái 

giữa đồng nội tệ của Nga với đồng 

USD đạt ngưỡng cao kỷ lục vào 

tháng 1, ở mức 68,25 ruble/USD. 

Theo giới chuyên gia, tỷ giá của 

đồng ruble chịu tác động mạnh của 

giá dầu, hiện vẫn nằm trong xu 

hướng giảm sút./. 

 

GAZPROM ĐỨNG TRƢỚC 

THÁCH THỨC LỚN NHẤT 

TRONG LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 

Tập đoàn năng lƣợng 

Gazprom (Nga) đang phải nỗ lực 

duy trì vị trí chi phối trên thị 

trƣờng năng lƣợng thế giới, trong 

bối cảnh châu Âu "lạnh nhạt" với 

Nga và Gazprom vấp phải tình 

trạng cạnh tranh gia tăng trên thị 

trƣờng nội địa. 

Thời gian gần đây, những đồn 

đoán về khả năng Gazprom có thể 

không còn con đường nào khác 

ngoài việc phải tách thành hai 

doanh nghiệp để tồn tại cũng đã 

xuất hiện. 

Với nền kinh tế Nga rơi vào suy 

thoái do giá dầu lao dốc và các biện 

pháp trừng phạt của phương Tây 

liên quan tới tình hình bất ổn ở 

Ukraine, Bộ Kinh tế Nga dự đoán 

sản lượng khí đốt năm 2015 của 

Gazprom ước chỉ đạt 414 tỷ m3, 

mức thấp nhất trong lịch sử hoạt 

động của doanh nghiệp này. 

Mức vốn hóa thị trường của 

Gazprom đã giảm liên tục trong 

những năm gần đây. Trước cuộc 

khủng hoảng 2008, Gazprom trị giá 

hơn 300 tỷ USD, song con số này 

hiện chỉ ở mức khoảng 50 tỷ USD, 

thấp hơn nhiều so với các đối thủ 

lớn trong ngành. 

 

HÃNG MÁY BAY SUKHOI 

GẶP KHÓ DO PHƢƠNG TÂY 

TRỪNG PHẠT NGA 

Hãng sản xuất máy bay dân 

dụng Sukhoi - nhà sản xuất máy 

bay Superjet 100 (SSJ-100) - cho 

biết các biện pháp trừng phạt 

Nga của phƣơng Tây đã làm gián 

đoạn nguồn cung các thiết bị phải 

nhập khẩu.  

Cụ thể, công ty Thales Avionics 

SAS của Pháp đã không giao máy 

tính dùng trong hệ thống phi cơ cho 

hãng này trong sáu tháng. Bên cạnh 

đó, công ty Parker của Mỹ có khả 

năng yêu cầu hãng Sukhoi ký chứng 

nhận người sử dụng cuối cùng 

(động thái nhằm hạn chế việc cung 

cấp các sản phẩm cho bán đảo 

Crimea). 

Hiện nay, đại diện doanh nghiệp 

Nga cùng với Bộ Công thương 

nước này đang phát triển kế hoạch 

thay thế phụ tùng nhập khẩu trong 

ngành công nghiệp máy bay để 

giảm tỷ trọng các thành phần nước 

ngoài trên SSJ-100. 

Các chuyên gia lưu ý rằng sự 

thay đổi nhà cung cấp có khả năng 

kéo theo việc điều chỉnh chứng 

nhận phân loại máy bay. Động thái 

như vậy có thể là không hợp lý nếu 

không có những thay đổi lớn, chẳng 

hạn như giảm giá thành hoặc khả 

năng tiếp cận các thị trường mới./. 

 

ĐIỆN KREMLI SẮP GIẢM 

NHÂN SỰ ĐỂ TIẾT KIỆM 

NGÂN SÁCH 

Hãng Bloomberg ngày 17/8 

đƣa tin Tổng thống Nga Vladimir 

Putin sắp tuyên bố cắt giảm nhân 

sự trong Văn phòng Tổng thống 

để chuẩn bị cho chiến dịch vận 

động trƣớc tranh cử. 

Báo trên dẫn hai nguồn thạo tin 

cho biết quyết định trên của Điện 

Kremli có thể tiết kiệm cho ngân 

sách tới 10% chi phí dành cho cơ 

quan này. 

Theo Bloomberg, việc tinh giản 

nhân sự Văn phòng Tổng thống 

cũng có thể gây ra "hiệu ứng hình 

ảnh", cho người dân thấy chính 

quyền cùng chia sẻ với họ và "chính 

quyền cũng bị ảnh hưởng" bởi tình 

trạng suy thoái kinh tế. 
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DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ  

NGƢỜI NGA NGHĨ GÌ VỀ SỰ KIỆN LIÊN XÔ SỤP ĐỔ NĂM 1991? 

Sau gần 25 năm, ngƣời Nga nghĩ 

gì về sự kiện Liên Xô sụp đổ vào 

năm 1991? Một cuộc khảo sát ở 

Nga cho thấy rất nhiều ngƣời Nga 

xem sự kiện đó là bi kịch. 

Hôm 17.8, đài RT cho hay một 

cuộc khảo sát do cơ quan độc lập 

của Nga, Trung tâm Levada thực 

hiện hồi tháng 7.2015 cho thấy 41% 

người Nga được hỏi cho biết sự 

kiện Liên Xô sụp đổ là một bi kịch 

và là “mối nguy hại” cho người 

Nga. So với những năm trước, tỷ lệ 

người có quan điểm này không thay 

đổi nhiều lắm. 

Tuy nhiên, trong nhóm nghiên cứu 

có 34% người được hỏi nói rằng 

việc Liên Xô sụp đổ cho thấy người 

Nga "đi đúng hướng", rằng Nga có 

được nhiều lợi ích sau sự kiện năm 

1991. Tỷ lệ này đã có sự thay đổi 

đáng kể từ năm 2003, theo RT, và 

đài này không cho biết có bao nhiêu 

người tham gia cuộc khảo sát. 

Điều này đồng nghĩa với việc ngày 

càng có nhiều người Nga nhìn nhận 

tích cực đối với sự kiện lịch sử của 

Liên Xô dù tỷ lệ không nhiều bằng 

quan điểm bi quan, nuối tiếc. Quan 

điểm này thể hiện rõ hơn đối với 

câu hỏi Nga nên chọn hướng đi 

ngược lại thay vì như hiện nay, khi 

có 37% người đồng ý, giảm so với 

tỉ lệ 47% của năm 2014. 

Phó Giám đốc Trung tâm Levada, 

ông Aleksey Grazhdankin nhận 

định việc số đông người xem sự sụp 

đổ của Liên Xô là một bi kịch có 

liên quan đến cuộc khủng hoảng 

Ukraine. 

“Nhiều người Nga vẫn giữ quan 

điểm cho rằng gốc rễ của cuộc 

khủng hoảng Ukraine nằm ở sự sụp 

đổ của Liên Xô và những sự kiện 

của năm 1991. Chính vì vậy mọi 

người xem cuộc đảo chính bất 

thành là một bi kịch”, nhà nghiên 

cứu Grazhdankin nói với các phóng 

viên. 

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail 

Gorbachev, người đã mất cương vị 

lãnh đạo vì cuộc chính biến Liên 

Xô năm 1991 cũng có suy nghĩ 

tương tự với số đông người Nga. 

"Lý do sâu xa cho sự bất ổn là ở 

sự thất bại có chủ ý của Perestroika 

(Đổi mới) trong các quyết định vô 

trách nhiệm đã được thực hiện bởi 

những người đứng đầu nước Nga, 

Ukraine và Belarus trong rừng 

Belovezha”, ông bày tỏ suy nghĩ 

của mình trên một bài báo phát 

hành ở Nga hồi tháng 3.2015. 

Vài năm sau chính biến 1991, ông 

Gorbachev cho rằng các quốc gia 

phương Tây bắt đầu lôi kéo các 

nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. 

Theo ông Gorbachev, tất cả các bên 

đều mất mát, như là kết quả tất yếu 

của những hành động này vì chúng 

đã tạo ra mối đe dọa, một cuộc 

chiến tranh lạnh mới hoặc thậm chí 

là một cuộc chiến thực sự. 

 

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng 

ủy và Đại sứ quán về việc ủng hộ, 

chia sẻ giúp đỡ đồng bào vùng lũ 

kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn 

định cuộc sống.  

Với tinh thần tương thân tương ái, 

lá lành đùm lá rách, các tổ chức 

đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên 

thanh niên; các hiệp hội, chi Hội 

người Việt tại các địa phương, Hội 

đồng hương, các tổ chức xã hội và 

bà con cộng đồng đã rất khẩn 

trương triển khai thực hiện. Tính 

đến ngày 19/8 đã có những tổ chức 

sau tiếp tục gửi tiền ủng hộ về Văn 

phòng Đảng ủy:   

1. Chi bộ Dakutraev: 11.000r 

2. Chi bộ - Đại diện doanh 

nghiệp VN: 200$ 

3. Chi bộ -  Đại diện Hãng hàng 

không Việt Nam: 6.000.000VNĐ 

4. Đảng bộ Đoàn 189: 2.100USD 

+5.580r 

5. Chi bộ trường ĐH Sư phạm 

Mátxcơva: 5.300r 

6. Chi bộ Trường ĐHQG Tula: 

13.000r 

7. Chi đoàn Trường ĐH GT 

Đường sắt: 3.000r 

8. Chi bộ Trường ĐH Hàng 

không Mátxcơva: 30.000r  

9. Chi bộ và chi đoàn trường ĐH 

Dầu khí Gubkin: 8.000r 

10. Chi bộ Voronezh: 20.000r 

11. Chi bộ Phu nhân - Phu quân: 

12.000r 

12. Chi bộ ĐH Đường sắt 

Mátxcơva: 16.200r 

13.  Chi bộ trường ĐH Giao 

thông đường bộ Mátxcơva: 9.000r 

14. LHS Tp Irkutsk: 43.000r 

15. LCĐ Tp Tomsk: 10.001r 

Mọi sự ủng hộ, quyên góp vẫn 

được tiếp tục. 

 


