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Ngày 1/6/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Ashton Carter, Bộ 

trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến chào nhân chuyến 

thăm và làm việc đầu tiên tại Việt Nam 

Chiều 2/6/2015 (theo giờ địa phương), Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và Đoàn 

Cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời thủ đô Algiers, 

kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa 

Algeria Dân chủ và Nhân dân theo lời mời của Thủ 

tướng Algeria Abdelmalek Sellal. 

Ngày 2/6/2015, buổi sáng, Quốc hội họp phiên 

toàn thể tại hội trường. Dưới sự điều hành của Phó 

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban 

Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển 

trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). 

Sáng 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Hoàng Trung Hải đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thụy 

Sĩ Didier Burkhalter đang thăm làm việc, xúc tiến 

thương mại tự do giữa VN và Khối Mậu dịch châu Âu. 

Sáng 2/6/2015, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân 

khu 3 tổ chức Hội thảo khoa học: “Lực lượng vũ trang 

Quân khu 3 với công tác bảo vệ môi trường”. Thiếu 

tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì hội 

thảo. 

Ngày 3/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký 

và ban hành Công điện số 61/CĐ-BGTVT yêu cầu 9 Sở 

GTVT các tỉnh; 10 Ban QLDA, các Nhà đầu tư BOT 

các tuyến Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh theo dõi, 

khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe, đảm bảo 

ATGT trên QL1A và đường Hồ Chí Minh. 

Sáng 02/6/2015, tại Hội nghị Giao ban báo chí do 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền 

thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức; 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đến dự và 

phát biểu. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

MERS-CoV, sáng ngày 02/06/2015 Bộ Y tế tổ chức họp 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịchMERS-CoV. Bộ trưởng 

Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 2/6, Phó Chủ tịch UBND 

TPHCM Tất Thành Cang đã tiếp xã giao đoàn Đại biểu 

tỉnh Saitama, Nhật Bản do ông Iwasaki Yasuo, Phó 

Thống đốc tỉnh Saitama, dẫn đầu đến trao đổi cơ hội 

hợp tác giữa tỉnh Saitama và TP. 

Tp Hà Nội: Ngày 01/6, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành 

Công văn số 3674/UBND-XDGT về việc tăng cường 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi 

THPT Quốc gia năm 2015. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 2/6, tại xã Thạch Hải, Sở 

TN&MT, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và UBND huyện Thạch 

Hà phối hợp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), 

Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam và ra quân Chiến 

dịch thanh niên tình nguyện hè 2015. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng ngày 1/6, đ/c Nguyễn Xuân 

Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì buổi làm việc với các ngành để kiểm tra, chỉ đạo 

biện pháp ứng phó với hạn hán. Tham dự buổi làm việc 

có đ/c Đinh Viết Hồng -Phó Chủ tịch UNDND tỉnh. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 2/6, tại cuộc họp giao ban 

khối Đảng, đoàn thể tháng 5-2015, Bí thư Thành ủy 

Trần Thọ yêu cầu triển khai ngay việc bán nhà ở xã hội 

cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, đã đăng 

ký mua nhà; đồng thời thông báo kế hoạch, phương án 

bán đất cho các cán bộ, công chức, viên chức có nhu 

cầu. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 1/6, Thường trực Tỉnh uỷ 

đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Khối Các cơ quan 

tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh để nghe tiến độ công tác 

tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở và công việc chuẩn bị 

cho Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ 

XVIII nhiệm kỳ (2015-2020). 

 Tỉnh Thanh Hóa: Tối ngày 01/6, tại Đài Phát 

thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn 

Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tham gia đối thoại 

truyền hình với các doanh nghiệp và hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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BỘ CHÍNH TRỊ RA CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƢƠNG 

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, 

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, 

tổ chức đảng, các ngành, các cấp 

nắm vững, quán triệt và thực hiện 

tốt một số vấn đề sau đây:  

1- Mục đích  

Phát huy kết quả đã đạt được, 

khắc phục những hạn chế trong việc 

thực hiện cuộc vận động trong thời 

gian qua, tiếp tục làm cho toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân nhận 

thức sâu sắc những nội dung cơ bản 

và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 

đức và phong cách Hồ Chí Minh; 

tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu 

rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, 

rèn luyện, nâng cao đạo đức cách 

mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá 

nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống và các tệ nạn tham 

nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của 

Đảng.  

2- Yêu cầu  

-Tạo sự thống nhất cao về nhận 

thức trong Đảng và xã hội về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, coi đây là công việc 

thường xuyên hằng ngày, là trách 

nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán 

bộ, đảng viên và nhân dân.  

-Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt 

chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh với công tác xây dựng , 

chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động 

và các phong trào đang triển khai 

trong Đảng và trong xã hội, góp 

phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của từng ngành, từng địa 

phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp 

giữa xây và chống.  

- Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, 

rèn luyện của mỗi người, nhất là vai 

trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt 

các cấp, của người đứng đầu, của 

cấp trên; đồng thời, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm 

các quy định của tổ chức đảng, 

pháp luật của Nhà nước, nội quy, 

quy định của cơ quan, đơn vị và sự 

giám sát của nhân dân.  

3-Các nội dung chủ yếu cần 

thực hiện  

-Tiếp tục tổ chức học tập tư 

tưởng và tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh, bao gồm cả việc học tập 

và làm theo tác phong, phong cách 

của Bác, thể hiện cụ thể trong công 

việc thường ngày, trong quan hệ với 

nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... 

Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo 

qua những hành vi thiết thực, cụ 

thể.  

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức 

thực hiện những chuẩn mực đạo 

đức theo tư tưởng và tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với 

đặc điểm hoạt động của từng ngành, 

từng địa phương, cơ quan, đơn vị 

trong giai đoạn hiện nay.  

-Quy định rõ trách nhiệm tự giác 

đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt, người đứng đầu các 

cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây 

dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của 

tổ chức đảng và nhân dân đối với 

việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

của cán bộ, đảng viên.  

-Đưa việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

vào sinh hoạt thường xuyên của tổ 

chức đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt 

chương trình hành động của tổ chức 

đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình 

tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức. 

Lấy kết quả học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh là một 

trong những tiêu chuẩn đánh giá, 

bình xét, phân loại đảng viên, tổ 

chức đảng hằng năm.  

-Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn 

chương trình, giáo trình về đạo đức 

Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các 

cấp học, bậc học thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ ở các học viện, 

trường chính trị, trường đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ các cấp.  

- Coi trọng việc giáo dục đạo 

đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

đoàn thể các cấp có biện pháp cụ 

thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện 

hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương 

đạo đức Bác Hồ.  

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và 

biểu dương các điển hình tiên tiến 

trong học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê 

bình, uốn nắn các nhận thức lệch 

lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, 

nói không đi đôi với làm. Đấu tranh 

với các quan điểm sai trái, các biểu 

hiện quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí.  

-Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên 

truyền về tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh, về các điển hình tiên tiến 

trong học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều 

hình thức phong phú và sinh động.  

4- Tổ chức thực hiện  

- Việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp 

ủy đảng các cấp, trực tiếp là ban 

thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư 

cấp ủy chỉ đạo. Không thành lập 

ban chỉ đạo các cấp.  

Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng 

và xã hội ... 
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QUỐC HỘI VỚI BIỂN ĐÔNG 

Trao đổi với báo chí bên lề 

phiên họp sáng 25/5, ông Nguyễn 

Anh Sơn, Trưởng đoàn đại biểu 

tỉnh Nam Định mong muốn các 

đại biểu có phản ứng mạnh mẽ và 

đề nghị Quốc hội đưa vấn đề biển 

Đông ra thảo luận. 

- Từ đề nghị của ông, Chủ tịch 

Quốc hội đã bổ sung chương trình 

kỳ họp nghe Chính phủ báo cáo tình 

hình biển Đông. Xin ông cho biết lý 

do đưa ra đề xuất trên? 

- Từ kinh nghiệm của kỳ họp 

năm ngoái khi Trung Quốc đưa giàn 

khoan Hải Dương 981 vào biển 

Đông, không khí của đất nước rất 

sôi sục. Đại biểu Quốc hội với tư 

cách là người đại diện ý chí của dân 

phải thể hiện điều đó thật kiên 

quyết, mạnh mẽ. Bởi vậy, tôi đưa ra 

đề nghị Quốc hội tỏ rõ thái độ về 

biển Đông. 

Tuy nhiên, chương trình hiện nay 

mới dừng lại có buổi họp để các đại 

biểu nghe Chính phủ báo cáo về 

tình hình biển Đông. Không biết có 

đại biểu nào bấm nút đề nghị thảo 

luận về biển Đông hay không. 

Nhưng tôi hy vọng sẽ có đại biểu 

bấm nút. Cũng có thể người đó sẽ là 

tôi. Tại các kỳ họp trước, Quốc hội 

cũng chỉ nghe báo cáo về tình hình 

biển Đông chứ cũng chưa có phần 

thảo luận. Bằng cách nào đó cần 

phải truyền tải thông tin chính xác 

đến cử tri, tất nhiên những thông tin 

gì thuộc về bí mật quốc gia, nhạy 

cảm về mặt ngoại giao thì có thể 

không nhắc đến. 

 - Nếu chúng ta có một phiên 

thảo luận riêng về biển Đông, đại 

biểu có đủ thông tin về vấn đề này 

không? 

- Qua những lần tiếp xúc với cử 

tri thì tôi nhận thấy ngay cả cử tri và 

cả đại biểu Quốc hội đều thiếu 

thông tin về tình hình biển Đông. 

Đề nghị của tôi là đề xuất ban đầu 

để các đại biểu dù chưa có thông tin 

thì cũng sẽ nắm bắt, tìm hiểu thông 

tin chính thức. Đại biểu Quốc hội 

càng có nhiều thông tin càng tốt, tất 

nhiên đó phải là những thông tin 

chính thức. 

- Những hành động của Trung 

Quốc trên biển Đông đang gây ra 

nhiều quan ngại. Theo ông chúng ta 

nên ứng xử như thế nào? 

- Tôi lo vào một ngày nào đó, có 

thể chúng ta sẽ bị đẩy vào thế cực 

kỳ khó khăn. Khi đã tạo dựng được 

các đảo lớn thì khả năng làm chủ 

của Trung Quốc ở biển Đông sẽ rất 

dễ dàng. Tôi rất lo kịch bản năm 

1988 sẽ lặp lại, dù các nhà phân tích 

trên thế giới nói khó có thể xảy ra. 

Nhưng trong tâm tư của tôi hết sức 

lo lắng. 

Khi tôi đến Trường Sa lần thứ 2, 

cử tri họ cũng rất lo lắng. Rất nhiều 

cử tri theo dõi trên kênh thông tin 

chính thức đặt vấn đề không biết 

chúng ta sẽ đối phó ra sao trước 

những hành động của Trung Quốc ở 

biển Đông. Họ rất muốn các đại 

biểu và cả Quốc hội có thái độ rõ 

ràng, dứt khoát và mạnh mẽ hơn về 

vấn đề này. 

- Hầu hết các hình ảnh về việc 

Trung Quốc xây dựng trái phép ở 

biển Đông đều lấy từ mạng nước 

ngoài. Nếu chúng ta cũng thu thập 

được những hình ảnh đó, có nên 

công khai công bố hay không? 

- Tôi không nắm được thông tin 

chúng ta có những hình ảnh gì. 

Nhưng theo tôi, có lẽ chúng ta cũng 

nên chính thức và mạnh dạn công 

bố những hình ảnh này nếu có. 

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, 

dự kiến chiều 5/6, Quốc hội sẽ có 

phiên họp riêng nghe báo cáo về 

biển Đông. Trước đó, báo cáo tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân trình bày cho thấy, "cử 

tri và nhân dân rất lo lắng, bất bình 

trước việc Trung Quốc tăng cường 

các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây 

dựng các công trình tại hai quần đảo 

Trường Sa và Hoàng Sa"; đồng thời 

mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp 

tục thực hiện các chủ trương, giải 

pháp hiệu quả để bảo vệ vững chắc 

chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa 

thiêng liêng của Tổ quốc. 

Theo chương trình kỳ họp thứ 9, 

dự kiến chiều 5/6, Quốc hội sẽ có 

phiên họp riêng nghe báo cáo về 

biển Đông. Trước đó, báo cáo tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân trình bày cho thấy, "cử 

tri và nhân dân rất lo lắng, bất 

bình trước việc Trung Quốc tăng 

cường các hoạt động cải tạo, bồi 

đắp, xây dựng các công trình tại 

hai quần đảo Trường Sa và Hoàng 

Sa"; đồng thời mong muốn Đảng, 

Nhà nước tiếp tục thực hiện các 

chủ trương, giải pháp hiệu quả để 

bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, 

đảo và thềm lục địa thiêng liêng 

của Tổ quốc. 

ĐẠI BIỂU ANH SƠN: “ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI TỎ RÕ THÁI ĐỘ VỀ BIỂN ĐÔNG” 
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Ngày 29/5/2015  tại thị trấn 

Burabay, Kazakhstan, Thủ tƣớng 

Nguyễn Tấn Dũng cùng với Thủ 

tƣớng của các nƣớc thành viên 

Liên minh Kinh tế Á – Âu (Nga, 

Belarus, Kazakhstan, Armenia và 

Kyrgyzstan) và Chủ tịch Ban 

Thƣờng trực Ủy ban Kinh tế Á – 

Âu đã ký Hiệp định Thƣơng mại 

tự do giữa một bên là Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

bên kia là Liên minh Kinh tế Á – 

Âu cùng các nƣớc thành viên 

(VCUFTA). 

Việc ký kết Hiệp định VCUFTA 

tiếp tục khẳng định vai trò chủ 

động, tích cực của Việt Nam trong 

quan hệ hợp tác toàn diện với các 

nước thành viên Liên minh Kinh tế 

Á - Âu, đặc biệt là trong việc thực 

hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện giữa Việt Nam và Liên bang 

Nga. Đối với Liên minh, với việc 

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế 

giới ký Hiệp định FTA, với vị thế 

quan trọng của Việt Nam trong 

ASEAN, việc ký kết Hiệp định này 

là một trong những ưu tiên hàng 

đầu của Liên minh về hội nhập kinh 

tế với thế giới trong giai đoạn hiện 

nay, qua đó kỳ vọng sẽ mở rộng 

được quan hệ thương mại, đầu tư 

với khu vực Đông Nam Á trong 

chiến lược tăng cường quan hệ với 

khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương. 

Tiến trình đàm phán Hiệp 

định 

Từ tháng 12 năm 2009, trong 

chuyến thăm Liên bang Nga của 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt 

Nam và Liên bang Nga đã thống 

nhất cùng nghiên cứu để sớm tiến 

hành đàm phán FTA giữa hai nước. 

Trên cơ sở đó, một nghiên cứu khả 

thi Hiệp định FTA đã được hai Bên 

thực hiện trong khoảng gần 2 năm, 

từ tháng 10 năm 2010 đến giữa năm 

2012. Tuy nhiên, ngay sau đó, do 

ba nước Liên Bang Nga, Cộng hòa 

Belarus và Cộng hòa Kazakhstan đã 

thành lập Liên minh Hải quan nên 

việc đàm phán FTA được thay đổi 

từ Việt Nam - Liên Bang Nga thành 

Việt Nam – Liên minh Hải quan. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, hai 

Bên đã chính thức khởi động đàm 

phán Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam – Liên minh Hải quan 

(VCUFTA) tại Hà Nội. Trải qua 8 

phiên đàm phán chính thức và nhiều 

phiên họp giữa kỳ ở cấp kỹ thuật 

được tổ chức tại các nước thành 

viên Liên minh Hải quan và Việt 

Nam; hai Bên đã cơ bản thống nhất 

nội dung Hiệp định vào ngày 15 

tháng 12 năm 2014, tại Phú Quốc, 

dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các 

Đại sứ, đại diện của 3 Đại sứ quán 

(Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus 

và Cộng hòa Kazakhstan), lãnh đạo 

của một số Bộ, ngành và tỉnh Kiên 

Giang, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Vũ Huy Hoàng, Trưởng đoàn đàm 

phán Việt Nam và Bộ trưởng A. 

Slepnhev, Trưởng đoàn đàm phán 

phía Liên minh Hải quan đã ký 

Tuyên bố chung kết thúc đàm phán 

Hiệp định. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại 

thị trấn Burabay, Cộng hòa 

Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng cùng với Thủ tướng của 

các nước thành viên Liên minh 

Kinh tế Á – Âu và Chủ tịch Ban 

Thường trực Ủy ban Kinh tế Á – 

Âu đã ký Hiệp định Thương mại tự 

do giữa một bên là Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là 

Liên minh Kinh tế Á – Âu cùng các 

nước thành viên. 

Mục tiêu của Việt Nam trong 

đàm phán Hiệp định VCUFTA 

- Mở rộng cơ hội thị trường cho 

hàng Việt Nam xuất khẩu sang các 

nước thành viên Liên minh, từ đó 

có thể mở rộng sang các nước SNG. 

Liên minh Kinh tế Á – Âu là một 

thị trường rộng lớn có diện tích tự 

nhiên 20 triệu km2 với khoảng 175 

triệu dân. Tổng GDP của khối hiện 

nay đạt trên 2.500 tỷ USD. Đây 

cũng là một thị trường mới mở cửa, 

có mức tăng trưởng GDP khá và 

tương đối ổn định, có cơ cấu danh 

mục hàng hóa xuất nhập khẩu 

không mang tính cạnh tranh mà chủ 

yếu mang tính bổ trợ cho nhu cầu 

sản xuất và tiêu dùng của Việt 

Nam; 

- Thu hút đầu tư trong những 

lĩnh vực phía Liên minh có thế 

mạnh như khai thác và chế biến 

khoáng sản, sản xuất năng lượng, 

chế tạo máy, hóa chất.... Đồng thời, 

thông qua Hiệp định, Việt Nam 

cũng có cơ hội đẩy mạnh và mở 

rộng đầu tư sang các nước Liên 

minh trong công nghiệp nhẹ, công 

nghiệp chế biến, khai thác dầu 

khí...; 

- Mở rộng cơ hội tiếp thu công 

nghệ tiên tiến trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Các nước thành viên Liên minh, 

nhất là Liên bang Nga, nhìn chung 

là những nước đã có nền công 

nghiệp phát triển tương đối cao 

trong các lĩnh vực khoa học – kỹ 

thuật và công nghiệp như năng 

lượng, dầu khí, công nghệ chế tạo 

máy... Qua hợp tác, sẽ giúp cho 

doanh nghiệp trong nước phát triển, 

nâng cao khả năng cạnh tranh, học 

hỏi và trao đổi kiến thức quản lý 

tiên tiến;... 

HIỆP ĐỊNH FTA VỚI LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÕ CỦA VIỆT NAM 

TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
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Tại Nga hiện có hàng nghìn 

các cháu nhỏ là con em các gia 

đình ngƣời Việt đang sinh sống, 

làm ăn. Trong bối cảnh nƣớc Nga 

đang gặp không ít khó khăn bởi 

sự cấm vận kinh tế và ngƣời Việt 

cũng vì thế mà gặp muôn vàn 

gian khó thì Ngày Tết Thiếu nhi 

(1/6) đƣợc tổ chức đầy đủ đã 

khiến con trẻ thích thú và các ông 

bố, bà mẹ đƣợc động viên rất lớn. 

Lễ hội dành cho thiếu nhi do Chi 

hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại 

Moscow tổ chức thu hút hàng trăm 

gia đình đưa con em tới tham gia 

Khu Ngoại giao đoàn số 7A phố 

Simferopol ở phía Đông Nam 

Moscow có lẽ là khu có đông gia 

đình Việt Nam sinh sống nhất. Và 

cũng bởi thế số trẻ em ở độ tuổi 

thiếu niên, nhi đồng cũng khá 

nhiều. 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi và 

nhiều dịp lễ hội của các cháu như 

Tết Trung Thu, mừng đón Năm 

mới.v.v... vẫn được các bậc cha mẹ 

ở đây tự đứng ra tổ chức cho các 

cháu khá sôi nổi. Năm nay, gần một 

trăm em nhỏ của không chỉ ở khu 

nhà này mà cả nhiều gia đình từ rất 

xa và lân cận đã tụ về đây trong 

ngày vui của thiếu nhi vào chiều 

29/5. 

Không chỉ thế, những món ăn 

ngon rất Việt Nam được các ông 

bố, bà mẹ khéo tay chuẩn bị cho các 

con cũng khiến cuộc vui như rôm rả 

hơn. Chung niềm vui với con trẻ, 

các ông bố, bà mẹ, sau một ngày 

làm việc bận rộn cũng tới tham gia 

và như một dịp để họ gặp gỡ, giao 

lưu về cuộc sống, về công việc và 

chia sẻ cả những việc rất quan trọng 

là nuôi dạy con cái, cùng các biện 

pháp hay để các con có thể học tập 

tốt ở các trường học Nga nhưng 

cũng luôn hướng về quê hương và 

học tốt cả tiếng Việt. 

Là cha của 4 đứa con ở tuổi ăn, 

tuổi học và không kém phần hiếu 

động đang vui đùa cùng các bạn, 

anh Trịnh Đức Thắng, rất phấn khởi 

phát biểu với niềm cảm kích: “Ở 

khu nhà số 7A Simpheropol này tôi 

thấy các anh chị tổ chức cho các 

cháu rất chu đáo. Tôi rất muốn hàng 

ngày đi về nơi đây để các cháu 

được sống trong không gian vui 

chơi và có văn hóa này”. 

Cuộc vui của các cháu hẳn sẽ 

trọn vẹn hơn nếu trời không tiếp tục 

đổ mưa một trận nữa đang giữa lúc 

những trò chơi bắt đầu vào phần sôi 

nổi nhất. Nhưng hẳn là một ngày 

vui chung ấy vẫn khiến các em và 

các bậc phụ huynh rất hài lòng. 

Còn ở một Nhà hàng lớn trong 

khu thương mại, nơi có đông người 

Việt kinh doanh thì vào ngày nghỉ 

cuối tuần, thứ Bảy (30/5), một 

chương trình vui chơi, liên hoan ẩm 

thực hoành tráng đã được Chi hội 

Phụ nữ Trung tâm Thương mại 

Moscow đứng ra tổ chức, thu hút 

hàng trăm gia đình là hội viên của 

Chi hội cùng hội viên của các hội 

đồng hương Việt Nam tại Moscow 

tới tham gia. 

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Chủ 

tịch Chi hội phụ nữ cho biết: “Chi 

hội Phụ nữ chúng tôi tổ chức cho 

các cháu và chị em đã chuẩn bị suốt 

15 ngày để có những món ăn ngon, 

những phần quà dành cho các cháu 

dịp Tết mùng 1/6 và kỳ nghỉ hè. Tất 

cả chị em và những người làm cha, 

làm mẹ ở nơi đất khách quê người 

đều thấy rất nên làm để cho các 

cháu có sân chơi, cũng như chi hội 

Phụ nữ, các anh chị em của các 

nghiệp đoàn, các hội đồng hương có 

điều kiện gặp gỡ, giao lưu”. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, sống 

ở Nga đã 15 năm và có 3 đứa con 

đều sinh ra và lớn lên ở Nga. Hôm 

nay, chị cùng chồng và các con tới 

chung vui trong ngày lễ của Thiếu 

nhi đã rất phấn khởi. 

Chị chia sẻ: “2 cháu lớn của nhà 

em có thành tích học tập tốt và 

được bằng khen ở trường và hôm 

nay, được sự quan tâm của các cô, 

các bác ở Chi hội Phụ nữ TT 

Thương mại Moscow, các cháu 

cũng được bằng khen và quà. Đó là 

điều em cảm thấy rất vui, là động 

lực cho các cháu học tốt hơn. Mặc 

dù đi chợ bây giờ rất khó khăn 

nhưng đi làm về thấy các cháu học 

giỏi đó cũng là điều động viên gia 

đình, động viên vợ chồng chúng em 

vượt qua thời gian khó khăn này. 

Em thấy rất nên thường xuyên có và 

tổ chức như thế này để các cháu 

thấy được tinh thần truyền thống 

của dân tộc, của Việt Nam mình. 

Những ngày như thế này cảm thấy 

rất nhớ nhà, nhưng được tổ chức thế 

này thì cũng cảm thấy nguôi đi”. 

Tất cả các em nhỏ, ngoài những 

phần thưởng từ các trò “vui chơi có 

thưởng” trước khi ra về lại được 

phát những túi quà xinh xắn, trang 

trí đẹp... đều rất thích thú. 

Nhìn con trẻ tươi vui trong ngày 

hội của mình; nhìn cách tổ chức rất 

chu đáo với xe ô tô đưa đón các gia 

đình tới với cuộc vui... các ông bố, 

bà mẹ rất phấn khởi và bày tỏ mong 

muốn sẽ có nhiều hoạt động bổ ích 

cho các con như thế này tiếp tục 

được tổ chức trong thời gian tới. Và 

rất tự nguyện, nhiều ông bố, bà mẹ, 

nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã vui 

vẻ đóng góp những phần vật chất 

dù ít, dù nhiều để xây dựng thêm 

quỹ Hội và đóng góp cho cuộc vui 

chung./. 

CỘNG ĐỒNG NGƢỜI VIỆT TẠI NGA VUI TẾT THIẾU NHI 1/6 

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 
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LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI CHÙA TRÖC LÂM KHARKOV 

Ngày 31/5/2015 cùng với lễ kỷ 

niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 

2259, tại chùa Trúc Lâm 

Kharkov đã diễn ra Lễ cầu siêu 

cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh 

trong các cuộc chiến đầu vì chủ 

quyền biên giới hải đảo, toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam.  

Tham dự lễ cầu siêu dưới sự chủ 

trì của Đại đức Thích Quang Điền 

có sự góp mặt của đông đảo bà con 

phật tử trong cộng đồng người Việt 

tại Kharkov và từ các thành phố 

Kiev, Odessa, Cherkasi, thậm chí có 

cả những cộng đồng đến từ khu vực 

chiến sự Mariupol. Trong buổi lễ 

đặc biệt còn có sự hiện diện của bà 

Ta-chi-an-na Giai-at-xơ (Tatiana 

Zaiats) - Trưởng Ban Hợp tác quốc 

tế Viện Nghiên cứu chiến lược trực 

thuộc Tổng thống Ucraina và phu 

quân, ông A-lếc-xan-đrơ Đa-ni-lốp 

(Alexandr) Danilov - phóng viên 

báo “Tuần 2000” tại Kiev và rất 

nhiều công dân Ucraina cùng tham 

dự. 

Sau lời khai mạc của Đại đức 

Thích Quang Điền, ông Vũ Huy 

Dương - Tổng thư ký Hội người 

Việt Nam toàn Ucraina đã có bài 

phát biểu điểm lại quá trình đấu 

tranh chống giặc ngoại xâm và sự 

hy sinh anh dũng của các chiến sĩ 

trong cuộc chiến đấu chống quân 

xâm lược tại biên giới phía Bắc và 

tại các đảo Cô Lin, Gạc Ma, Len 

Đao năm 1988.  

Trước khi Đại đức Thích Quang 

Điền cùng phật tử tụng kinh cầu 

siêu, các phật tử và bà con cộng 

đồng thuộc từ các thành phố tại 

Ucraina và các bạn bè người 

Ucraina đã thành kính làm lễ dâng 

hương lên anh linh các anh hùng 

liệt sĩ.  

Cũng trong buổi lễ cầu siêu 

nhiều đại diện cộng đồng và khách 

mời người Ucraina đã phát biểu 

cảm tưởng của mình về buổi lễ, về 

sự hy sinh to lớn của các anh hùng 

liệt sĩ cũng như lòng thành tri ân 

của những người con đất Việt hôm 

nay, đồng thời bày tỏ sự lên án 

những hoạt động xâm phạm chủ 

quyền Việt Nam của Trung Quốc 

tại biển Đông hiện nay. 

HỌC SINH VN TẠI NGA NHẬN ĐƢỢC HỌC BỔNG 4 TRƢỜNG ĐH DANH GIÁ HÀNG ĐẦU CỦA MỸ 

Việc cháu Nguyễn Huy 

Trƣờng Nam, học sinh trƣờng 

chuyên của Đại học Tổng hợp 

Matxcơva mang tên Lomonoxov 

đƣợc 4 trƣờng Đại học nằm trong 

top các trƣờng hàng đầu của Mỹ 

chọn là Harvard, Princeton, 

Columbia và Caltech với học 

bổng toàn phần gần 70 ngàn đô la 

một năm, chẳng làm ai ngạc 

nhiên, bởi đó dƣờng nhƣ là kết 

quả tất yếu của sự cố gắng rèn 

luyện và học tập của Nam trong 

suốt 11 năm học phổ thông. 

Ký ức ám ảnh nhất của Nguyễn 

Huy Trường Nam trong những năm 

học phổ thông tại Matxcơva gắn 

liền với việc chuyển nhà và chuyển 

trường. Do không có một căn hộ ổn 

định, hơn chục năm qua, bố mẹ 

Nam phải liên tục đổi nhà thuê suốt 

từ quận Đông Bắc đến Quận Tây 

Nam và dĩ nhiên là Nam buộc phải 

chuyển trường phụ thuộc vào khu 

vực sinh sống. 

Việc chuyển trường rất bất lợi 

cho học sinh, đặc biệt là học sinh 

nước ngoài đang sống tại Nga, một 

mặt là vấn đề tâm lý, mặt khác rất 

khó khăn trong sự hòa nhập. Nam 

đã biết cách khắc phục mọi yếu tố 

khác biệt, nhanh chóng chiếm được 

sự quan tâm của các thầy giáo, cô 

giáo và bè bạn bởi khả năng học tập 

vượt trội của mình. 

Có thể kể sơ qua trong suốt năm 

năm học từ lớp 5 đến lớp 9, Nguyễn 

Huy Trường Nam đã đạt các giải 

nhất và giải nhì các môn Toán, Lý, 

Hóa, tiếng Anh và đặc biệt hai năm 

lớp 8 và lớp 9 đạt giải nhì toàn Liên 

bang Nga môn Toán và Lập trình. 

Năm lớp 10 và lớp 11, Nguyễn 

Huy Trường Nam được chính thức 

mời vào học tại trường chuyên của 

Đại học Tổng hợp Matxcơva mang 

tên Lomonoxov, trường nội trú chỉ 

dành cho học sinh phổ thông đạt 

giải cao nhất trong các kỳ thi toàn 

quốc tại Liên bang Nga. Và trong 

hai năm đó, Nam liên tục giành 

được các giải cấp thành phố và giải 

nhì Liên bang Nga môn Toán và 

Lập trình.  

Những năm học phổ thông, Nam 

đã tham gia dự thi ở hơn một chục 

thành phố toàn Nga và ba lần sang 

Cộng hòa Liên bang Đức dự thi và 

tham gia báo cáo khoa học. 

Khi nộp hồ sơ cho các Trường 

Đại học ở Mỹ, Nam đã đạt điểm số 

cao vòi vọi điểm số SAT1-

2380/2400 và SAT2 -2400/2400, 

Toefl 111/120. Nó là kết quả xứng 

đáng với thành tích học tập của 

Nam. 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA ĐÓNG TÀU SÂN BAY 

SIÊU HIỆN ĐẠI 

Quan chức cao cấp Hải quân 

Nga hé lộ rằng, quân đội nƣớc 

này đang phát triển một tàu sân 

bay siêu hiện đại với những tính 

năng vƣợt trội so với tất cả những 

tàu sân bay hiện có trên thế giới 

và trị giá siêu hàng không mẫu 

hạm này có thể lên tới 5,6 tỷ USD. 

Theo Đô đốc Korolyov, tàu sân 

bay mới do Trung tâm nghiên cứu 

quốc gia Krylov tại St.Petersburg 

phát triển trong chương trình mang 

tên “Đề án 23000E Storm” sẽ có 

khả năng giúp Hải quân Nga vận 

hành hiệu quả hơn. 

Ông Korolyov nhấn mạnh do các 

lực lượng của Hạm đội Phương Bắc 

thực hiện nhiều nhiệm vụ tại các 

vùng biển xa, sự hiện diện của một 

tàu sân bay trong tương lai sẽ giúp 

giải quyết các nhiệm vụ này hiệu 

quả hơn. 

Liên quan đến con tàu này, giới 

truyền thông loan tin tàu sân bay 

mới này dài 330 m, rộng 40 m, độ 

choán nước từ 90.000 - 100.000 tấn, 

đạt tốc độ tối đa hơn 55 km/giờ, chở 

được từ 4.000 - 5.000 người cùng 

80 - 90 máy bay quân sự. 

 

CHÁY KHO CHỨA HÀNG 

CẠNH CHỢ VIỆT NAM 

Một vụ hoả hoạn vừa xảy ra 

tại Kazan trong khu nhà kho 

chứa hàng hóa của các tiểu 

thƣơng bị ở chợ "Admiral" cũ, 

theo hãng tin Lifenews ngày hôm 

nay 2/6. 

Ngọn lửa bao phủ khoảng 2 

nghìn mét vuông trong khu nhà 

kho, nơi chứa hàng hóa từ chợ 

"Admiral" bị cháy hôm tháng 3 vừa 

qua. Vụ cháy nhà kho bắt đầu vào 

khoảng 10:30 (giờ Moskva) và 

được xếp vào cấp độ phức tạp loại 

3, 29 xe chữa cháy đã được huy 

động đến hiện trường. Ngọn lửa 

được dập tắt lúc 11:50, tuy không 

có nạn nhân thương vong nhưng vụ 

cháy đã làm thiệt hại nhiều hàng 

hoá. Hậu quả là các thương nhân đã 

từng bị thiệt hại ở «Admiral» lại 

một lần nữa bị tổn thất hàng hoá lên 

đến hàng triệu rúp. 

 

NGA TRIỂN KHAI HỆ 

THỐNG TÊN LỬA CHỐNG 

HẠM BASTION 

Nhân kỷ niệm 282 năm ngày 

thành lập Hạm đội Biển Bắc, các 

quan chức hải quân Nga cho biết, 

nƣớc này sẽ tăng cƣờng bảo vệ 

lãnh thổ phía Bắc thông qua việc 

biên chế nhiều tàu chiến và triển 

khai các tổ hợp tên lửa chống 

hạm Bastion tại Hạm đội phƣơng 

Bắc trong năm 2015 này. 

Tư lệnh Hạm đội phương Bắc - 

Đô đốc Vladimir Korolev cho biết, 

trong năm 2015 này các lực lượng 

phòng thủ bờ biển của Hạm đội sẽ 

được biên chế các tổ hợp tên lửa 

chống hạm Bastion mới. Hệ thống 

tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion 

được trang bị 24 tên lửa chống hạm 

có cánh Oniks, có khả năng bảo vệ 

vùng biển dài đến 600km, rộng trên 

300km. 

Trong những năm gần đây, Nga 

đã tăng cường khai thác lãnh thổ 

Bắc cực. Trong đó có khai thác khí 

đốt, phát triển tuyến hàng hải phía 

Bắc nối liền châu Âu với châu Á. 

Bởi vậy, việc tăng cường bảo vệ 

quyền lợi của Nga tại vùng Bắc cực 

này được đặc biệt chú trọng. Hệ 

thống phòng không của Hạm đội 

phương Bắc đã được trang bị các tổ 

hợp tên lửa phòng không S-400 tầm 

xa, cùng với một số hệ thống tên 

lửa phòng không tầm thấp Pantsir-

S. 

 

NGA DỌA MỞ RỘNG DANH 

SÁCH ĐEN “CÁC CÔNG DÂN 

ĐẾN TỪ EU” 

Moscow không loại trừ khả 

năng mở rộng danh sách đen hạn 

chế công dân của Liên minh Châu 

Âu, Phó Giám đốc Sở Thông tin 

và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga 

Maria Zakharova cho biết trên 

sóng kênh "Dịch vụ tin tức Nga", 

theo Sputnik News. 

Theo bà Zakharova, quyết định 

này sẽ được thực hiện, nếu Mỹ và 

EU mở rộng các biện pháp hạn chế 

đối với công dân Liên bang Nga. 

"Mọi thay đổi sẽ được đáp trả. 

Điều đó gọi là nguyên tắc có đi có 

lại. Không thể thừa nhận việc đối 

xử với chúng tôi theo kiểu hoàn 

toàn thành kiến và thực sự thiếu cơ 

sở", bà Zakharova nói. 

Bà cho biết thêm: Moscow 

không thể hiểu vì sao danh sách 

những nhân vật EU bị Nga hạn chế 

lại gây ra chuyện ồn ào như vậy. 
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SÔI ĐỘNG GIẢI ĐẤU CỦA HỘI QUẦN VỢT NGƢỜI VIỆT TẠI LIÊN BANG NGA 

Với tiêu chí “Vui-Khỏe-Đoàn 

kết", trong hai ngày 30-31/5, Hội 

quần vợt người Việt tại Liên bang 

Nga (Vitar) đã tổ chức giải quần 

vợt Vitar-Incentra mở rộng Hè 

2015 tại Trung tâm quần vợt 

quốc gia Liên bang Nga ở thủ đô 

Moskva. 

Đây là giải mở rộng mùa Hè 

thường niên lần thứ 7 liên tiếp của 

Vitar, với sự tham gia của khoảng 

70 vận động viên đến từ 10 câu lạc 

bộ ở Moskva, Ekaterinburg, St. Pe-

tersburg cùng các đoàn vận động 

viên người Việt ở Ukraine, Cộng 

hòa Séc, Việt Nam, đặc biệt là đoàn 

Ba Lan lần đầu tiên tham dự giải. 

Các vận động viên thi đấu ở các 

nội dung đơn nam, đôi nam các 

hạng A và B, đôi nữ và đôi nam nữ 

phối hợp. Việc phân hạng các nội 

dung nam giúp trình độ vận động 

viên đối kháng tương đối đồng đều. 

Chính vì vậy, nhiều trận đấu diễn ra 

quyết liệt, ganh đua từng giơ bóng, 

một số trận đội dẫn đến 5 vẫn 

không thể kết thúc, bị thua ngược 

và buộc phải rời cuộc chơi hay 

nhường giải cho đội bạn. Các trận 

đấu cũng lôi cuốn nhiều người xem, 

tạo không khí vui tươi, lành mạnh, 

tăng cường tình đoàn kết và thân ái 

trong cộng đồng. 

Giải Vitar mở rộng mùa Hè hai 

năm trước hướng về quê hương đất 

nước và biển đảo, ban tổ chức đã 

quyên góp tổng cộng hơn 10.000 

USD gửi về nước. Năm nay, ngoài 

mục đích chính là điểm hẹn của 

người đam mê tennis, giải còn gây 

quỹ xây dựng Tổ hợp thể thao đa 

chức năng của Vitar tọa lạc tại 

Trung tâm thương mại - Văn phòng 

- Khách sạn đa chức năng Incentra 

để người đam mê quần vợt tại Mos-

kva phát triển bền vững trong 

những năm tới.  

Giải năm nay kết thúc với nhiều 

bất ngờ và tiếc nuối. Tuy nhiên, trên 

hết, nó thể hiện tinh thần thể thao 

lành mạnh, thi đấu trung thực, vô tư 

và công bằng./. 

Câu lạc bộ Nhân Ái Yaroslavl 

là một câu lạc bộ tình nguyện của 

trường học viện tên lửa phòng 

không Yaroslavl- Liên Bang Nga. 

CLB được thành lập vào ngày 31-

11-2014 cùng với sự cộng tác của 

CLB Nhân Aí Miền Bắc –NAC 

(Việt Nam) và đã đi vào hoạt 

động được một thời gian.  

Với phương châm chính của 

CLB là quyên góp vào quỹ từ thiện 

để giúp đỡ những trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn ở những vùng xa xôi 

của tổ quốc Việt Nam. Đó cũng là 

tấm lòng của những người con, 

người lính xa quê hương muốn gửi 

gắm tấm lòng của mình từ xứ sở 

bạch dương xa xôi về với tổ quốc 

Việt Nam thân yêu. 

Tính cho đến nay CLB đã tổ 

chức được khá nhiều những chương 

trình gây quỹ từ thiện , có thể kể 

đến trong số đó là: 

- Chương trình đồng rúp yêu 

thương. Đây là chương trình được 

tổ chức hàng tháng, kêu gọi sự 

quyên góp của chính các bạn học 

viên trong trường, học viên nước 

Ngoài đang học tập trong trường , 

và được mọi người hưởng ứng rất 

nhiệt tình.Số tiền tuy không thực sự 

lớn nhưng có thể ghi nhận thấy 

những tấm lòng cao cả của mọi 

người. Hiện tại đã có CLB đã thực 

hiện được 6 số của chương trình. 

- Chương trình “lỳ xỳ yêu 

thương”. Đây là một hoạt động gây 

quỹ từ thiện vào dịp tết 2015, là dịp 

để những người lính xa nhà gửi gắm 

yêu thương của mình tới những trẻ 

em,có hoàn cảnh khó khăn ở quê 

nhà. 

- Chương trình” Phở nhân ái” và 

“Bún nem” đây là 2 hoạt động ẩm 

thực gây quỹ từ thiện của CLB. 

Trong 2 chương trình này, ngoài 

mục đích giới thiệu tới các học viên 

Việt Nam , bạn bè nước ngoài 

những món ăn đậm chất Việt thì 

toàn bộ số tiền thu được cũng được 

chuyển tới quỹ nhân ái của CLB. 

Ở đâu đó trên những vùng tổ 

quốc của Việt Nam còn có những 

mảnh đời bất hạnh,nơi mà những 

tấm vải còn thiếu che thân,những 

miếng cơm không đủ để lót bụng, 

những trẻ em không được cắp sách 

đến trường….vì vậy tuổi trẻ chúng 

ta, những người đang được sống 

trong một môi trường tốt hơn, hãy 

cùng chung tay giúp đỡ những phận 

đời còn khó khăn đó. Những ngọn 

nến tình thương của chúng ta sẽ là 

một nguồn sáng cho những mảnh 

đời bất hạnh…. 

CÂU LẠC BỘ NHÂN ÁI YAROSLAVL  


