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Chiều 23/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lần lượt tiếp ông 

Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) 

đang ở thăm Việt Nam. 

Chiều 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố 

vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt 

đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Dược (sửa đổi) 

với nhiều ý kiến liên quan đến việc cấp chứng chỉ 

hành nghề dược. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy 

ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - cơ quan tiếp 

thu dự án Luật cho biết nhiều ý kiến nhất trí với dự 

thảo Luật là cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn 5 

năm. 

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương 

đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công 

tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí 

thư Đảng ủy cơ quan chủ trì hội nghị. 

 Sáng 23/2, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công 

nghệ GTVT và Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa 

học và Công nghệ) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 

về khoa học và công nghệ.   

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, 

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đại sứ Hoa Kỳ 

tại Việt Nam Ted Osius, Đại biện lâm thời Liên minh 

Châu Âu Delphine Malard, Đại sứ Australia tại Việt 

Nam Hugh Borrowman và Đại sứ Canada tại Việt Nam 

David Devine đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt 

Nam.  

Sáng 23/2, thị xã Chí Linh, Hải Dương tổ chức Lễ 

giao nhận quân năm 2016. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy 

viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng TMT 

QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP đến dự và động 

viên những thanh niên ưu tú của thị xã Chí Linh nhập 

ngũ năm 2016. 

Ngày 23/2, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và 

Bộ Ngoại giao đã ký Kế hoạch hành động chung năm 

2016 nhằm tiếp tục triển khai Tuyên bố chung về Đối 

tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch. 

Tp Hà Nội: Chiều 23/2, tại cuộc họp  giao ban 

báo chí đầu tiên của năm mới Bính Thân 2016, đồng 

chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho 

biết, thành phố Hà Nội luôn lắng nghe báo chí để đưa 

ra giải pháp giúp Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền 

vững hơn. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 23/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh 

tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu năm 2015. Dự lễ có Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Đình Sơn. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 23/2, tuổi trẻ thành phố Đà 

Nẵng đồng loạt nhập ngũ, hăng hái lên đường bảo vệ 

Tổ quốc. Tại quận Thanh Khê, lễ giao nhận quân năm 

2016 được long trọng tổ chức với sự tham dự của Chủ 

tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. 

Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 23/2, UBND tỉnh đã họp 

phiên thường kỳ tháng 02 năm 2016. Đồng chí Nguyễn 

Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, đại diện thường trực HĐND tỉnh. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Tại buổi làm việc với Huyện 

ủy Đầm Hà sáng 24/2, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy 

viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu 

cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực 

hiện nhất thể hóa các chức danh cấp xã, phường; nâng 

cao tỷ lệ cán bộ thôn, khu là đảng viên. 

Tỉnh Nghệ An: Ngày 23/2, Đoàn công tác tỉnh 

Gifu (Nhật Bản) do ông Satoshi Horibe – Phó Giám 

đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Thương mại tỉnh 

Gifu làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh 

Nghệ An. 

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành Công điện khẩn số 508/CĐ-UBND về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Lở mồm long móng trên gia súc. 

Tỉnh Nam Định: Sáng ngày 23/2, 9 huyện và 

Thành phố Nam Định đã đồng loạt tổ chức lễ giao 

quân năm 2016. Đến dự và động viên các tân binh 

huyện Ý Yên trước khi lên đường nhập ngũ có đồng 

chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí 

trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 



 

  

2 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1134, ÂT: 251.19.49. 

Trong xây dựng Đảng, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm 

giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng 

viên về nội dung tự phê bình và 

phê bình. Theo Người, tự phê 

bình và phê bình là vũ khí sắc 

bén để chiến đấu và chiến thắng 

với những sai lầm, khuyết điểm, 

là quy luật sống còn đối với sự tồn 

tại, phát triển của Đảng ta. 

Theo Người: "Phê bình là nêu ưu 

điểm và vạch khuyết điểm của đồng 

chí mình. Tự phê bình là nêu ưu 

điểm và vạch khuyết điểm của 

mình. Tự phê bình và phê bình phải 

đi đôi với nhau". Tự phê bình và 

phê bình theo tư tưởng của Bác là 

phải có quan điểm toàn diện, phải 

chú ý cả ưu điểm và khuyết điểm, 

phải kết hợp chặt chẽ cả hai mặt tự 

phê bình và phê bình. Điều này 

tưởng như đơn giản, nhưng trước 

kia cũng như hiện nay, đã có không 

ít cán bộ, đảng viên thường tiến 

hành phê bình một cách phiến diện, 

chỉ nêu khuyết điểm mà ít chú ý ưu 

điểm của đồng chí; chỉ đi phê bình 

người, mà ít quan tâm tới tự phê 

bình mình. Đây là căn bệnh phải 

kiên quyết khắc phục. Song, để 

khắc phục được nó, chắc chắn phải 

là một quá trình đấu tranh lâu dài, 

đòi hỏi mỗi người cán bộ, đảng viên 

phải có ý thức tự giác và tinh thần 

trách nhiệm rất cao. 

Sinh thời, Bác Hồ kịch liệt phê 

phán thái độ "dĩ hòa vi quý", e dè 

nể nang, che dấu khuyết điểm, ngại 

đấu tranh phê bình. Người luôn 

nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên 

phải kiên quyết chống thói "trước 

mắt thì nể, kể lể sau lưng". Người 

đã phân tích một cách sâu sắc, sinh 

động về thái độ nể nang, né tránh 

đấu tranh phê bình và tự phê bình 

rằng: "Nể nang không phê bình, để 

cho đồng chí mình cứ sa vào lầm 

lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác 

nào thấy đồng chí  mình ốm, mà 

không chữa cho họ. Nể nang mình, 

không dám tự phê bình, để cho 

khuyết điểm của mình chứa chất lại. 

Thế thì khác nào tự bỏ thuốc độc 

cho mình!". Tuy nhiên, thực tế hiện 

nay cho thấy, thái độ e dè, nể nang, 

né tránh tự phê bình và phê bình 

vẫn còn tồn tại ở một số đảng bộ, 

chi bộ. Nhìn chung, đảng viên ngại 

phê bình cán bộ và cán bộ cấp dưới 

ngại phê bình cán bộ cấp trên. Cá 

biệt, có trường hợp, cán bộ cấp dưới 

chẳng những không phê bình cán bộ 

cấp trên, mà còn nịnh nọt, tâng bốc 

cán bộ cấp trên để nhằm vụ lợi.  

Để tự phê bình và phê bình đạt 

hiệu quả thiết thực, Hồ Chí Minh 

luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ 

cán bộ, đảng viên về mục đích, ý 

nghĩa của việc tự phê bình và phê 

bình. Người đã nhiều lần nhấn 

mạnh, tự phê bình và phê bình là để 

cho mọi người học tập ưu điểm của 

nhau, giúp nhau sửa chữa khuyết 

điểm, cùng nhau đoàn kết thống 

nhất, cùng nhau tiến bộ, trưởng 

thành. Theo Người, muốn đạt được 

mục đích cao đẹp nêu trên, thì khi 

tiến hành tự phê bình và phê bình, 

mỗi người cán bộ, đảng viên phải 

có động cơ, thái độ và phương pháp 

phê bình đúng; đồng thời, phải luôn 

gương mẫu trong thực hiện tự phê 

bình và phê bình. Người đã nhiều 

lần xác định, động cơ phê bình 

đúng là động cơ trong sáng, thái độ 

chân tình, hết lòng vì sự tiến bộ của 

đồng chí. Người yêu cầu cán bộ, 

đảng viên: "Phê bình thì phải rõ 

ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành 

thật - mục đích là cốt sửa chữa, chứ 

không phải để công kích, cốt giúp 

nhau tiến bộ, chứ không phải làm 

cho đồng chí khó chịu, nản lòng"3. 

Về phương pháp phê bình đúng, 

Người chỉ rõ, cách phê bình phải 

sao cho "thấu lý, đạt tình", "Ta phải 

biết cách phê bình sáng suốt, khôn 

khéo, như chiếu tấm gương cho mọi 

người soi thấu những khuyết điểm 

của mình, để tự mình sửa chữa"4. 

Thực tế tiến hành tự phê bình và 

phê bình ở nhiều đảng bộ, chi bộ đã 

khẳng định rằng, chỉ có động cơ 

trong sáng, thái độ chân tình, mềm 

dẻo, lời lẽ thuyết phục, thì tự phê 

bình và phê bình mới đem lại hiệu 

quả cao. 

Người khuyên cán bộ, đảng viên 

phải có thái độ tiếp thu phê bình 

đúng mực, khi bị phê bình "phải vui 

lòng nhận xét để sửa đổi" và không 

vì bị phê bình mà "nản chí hoặc oán 

ghét". Theo Người, điều quan trọng 

là phải thành tâm sửa hết khuyết 

điểm và có nhiều biện pháp khắc 

phục hết sai lầm. Tiếp thu phê bình 

là khâu cuối cùng của quá trình tự 

phê bình và phê bình. Chúng ta đều 

biết rằng, cho dù có nội dung phê 

bình đúng, có động cơ phê bình tốt, 

có phương pháp phê bình hay, 

nhưng cán bộ được phê bình không 

thành thật tiếp thu, không tự giác 

sửa chữa khuyết điểm, thì phê bình 

không thể đạt được kết quả. Chính 

vì thế, tiếp thu phê bình đúng mực 

là vấn đề cực kỳ quan trọng. Để tiếp 

thu phê bình đúng mực, cán bộ, 

đảng viên được phê bình phải thực 

sự cầu thị, cầu tiến bộ, phải nghiêm 

khắc tự đấu tranh với bản thân mình 

để vừa loại bỏ tính chủ quan, bảo 

thủ; vừa loại bỏ tính tự ti, nản chí. 

Đối với đảng bộ, chi bộ, phải có 

lòng khoan dung, độ lượng, tìm mọi 

cách để giúp cán bộ sửa chữa sai 

lầm. Đặc biệt, phải kịp thời cổ vũ 

động viên, trân trọng với những 

bước tiến nhỏ của cán bộ, đảng viên 

có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. 

Thực hiện tốt các vấn đề trên, thì 

nhất định cán bộ, đảng viên sẽ tiếp 

thu phê bình đúng mực, hiệu quả tự 

phê bình và phê bình sẽ được nâng 

cao. 

 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 
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Ngày 21/02, tại Trung tâm Văn 

hóa Thương mại Hà Nội - 

Moscow, cộng đồng người Việt ở 

Nga đã tham dự Đại lễ Thượng 

Nguyên và cầu an năm mới. 

Đây là mùa xuân thứ hai người 

Việt ở Nga được làm lễ cầu an năm 

mới vào ngày Rằm tháng Giêng 

trong ngôi nhà chung này. Họ đến 

với lòng thành kính và những ước 

nguyện riêng, nhưng tất cả cùng cầu 

mong những điều may mắn và tốt 

lành không chỉ cho bản thân và gia 

đình, mà còn cho cả cộng đồng 

người Việt, nguyện cầu quốc thái 

dân an cho quê hương và cho cả 

nước Nga. Buổi lễ là dịp để Phật tử 

và bà con cộng đồng cùng lắng 

lòng, hướng thiện và cùng cầu chúc 

năm mới sẽ vượt qua khó khăn để 

mang lại nhiều niềm vui, an lành và 

hạnh phúc. 

Năm cũ Ất Mùi đã qua đi, năm 

mới Bính Thân đã đến cùng những 

hy vọng của cộng đồng người Việt 

ở Nga về một cuộc sống ấm áp và 

yên bình. Sau lễ cầu an năm mới, bà 

con đã cùng tham gia lễ cúng chúng 

sinh cũng ngay tại Trung tâm Văn 

hóa Thương mại Hà Nội - Moscow 

Incentra. Những hoạt động này 

trước hết xuất phát từ nhu cầu tâm 

linh của mỗi người Việt Nam - gieo 

lành, hướng thiện. Đồng thời, đây 

cũng là nét đẹp văn hóa tinh thần 

mà cộng đồng người Việt Nam ở 

Nga đang cố gắng giữ gìn và phát 

triển. 

NGƯỜI VIỆT Ở NGA DỰ ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN VÀ CẦU AN NĂM MỚI 

 BAN CÁN SỰ ĐOÀN TẠI LB NGA: BUỔI HỌP TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN 

Chủ nhật, ngày 21/02 tại hội 

trường tòa nhà Thương vụ Đại sứ 

quán Việt Nam, Ban cán sự Đoàn 

tại LB Nga đã tổ chức buổi họp 

mở rộng để tổng kết công tác 

đoàn 2015 và đưa ra phương 

hướng hoạt động năm 2016. Đến 

dự với buổi họp có đại diên Văn 

phòng Đảng ủy; Các đồng chí Bí 

thư, Phó bí thư, ủy viên BCS 

Đoàn, cùng đại diện của 31 tổ 

chức đoàn tại Mátxcơva và các 

vùng lân cận.  

Để buổi họp đầu năm có thể trở 

thành ―ngày hội‖ của những người 

làm công tác Đoàn tại Tp Mátxcơva 

nói riêng và toàn LB Nga nói 

chung, các đồng chí trong BCS 

Đoàn đã dành ra một thời gian khá 

dài trước đó để làm tốt công tác tổ 

chức và chuẩn bị các văn bản giấy 

tờ, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao của Đảng ủy, Đại sứ quán 

VN tại LB Nga, sự ủng hộ nhiệt 

tình của những người làm công tác 

đoàn và các bạn đoàn viên đã giúp 

buổi họp thu được nhiều kết quả tốt 

đẹp, đã đáp ứng được những kỳ 

vọng của những người tham gia. 

Thay mặt BCS Đoàn, đồng chí 

Lê Anh Duy đã điểm lại những hoạt 

động đoàn trong năm 2015, với sự 

chung sức của gần 3000 đoàn viên, 

thanh niên, sinh hoạt đều đặn tại 

hơn 50 tổ chức đoàn trải khắp toàn 

LB Nga từ thủ đô Mátxcơva đến 

những thành phố xa như Irkutsk, 

Tomsk, Vladivostok… cùng các 

hoạt động đoàn bổ ích, lý thú đã 

thực sự trở thành món ăn tinh thần 

không thể thiếu được trong cuộc 

sống của các bạn sinh viên xa nhà 

và cả các bạn sinh viên, học sinh là 

thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra 

và lớn lớn tại LB Nga, vốn đã ít có 

cơ hội biết đến các hoạt động, văn 

hóa cộng đồng Việt Nam. Có thể kể 

một số hoạt động tiêu biểu như: 

Cuộc thi tài năng Mister & Miss 

Obninsk chào mừng ngày 26/3 của 

LCĐ thành phố Obninsk; chương 

trình SV Tula chào mừng ngày 26/3 

của Đoàn cơ sở Tp Tula; ngày hội 

thể thao Saint-Peterburg chào mừng 

30/4-1/5 do đoàn cơ sở Tp Saint-

Peterburg; giải bóng đá hữu nghị 

2015 chào mừng ngày Quốc khánh 

2/9 do chi đoàn Vật lý kỹ thuật tổ 

chức; các chương trình giao lưu văn 

nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt 

Nam tại các chi đoàn Viện Tiếng 

Nga Puskin, ĐH Sư phạm Mat-xco-

va, ĐHTH Hữu Nghị Các Dân 

Tộc... 

Buổi họp mặt cũng là cơ hội để 

các bạn làm công tác đoàn giữa các 

tổ chức đoàn có điều kiện gặp gỡ, 

làm quen, trao đổi kinh nghiệm, để 

từ đó tạo sự gắn kết, hợp tác cùng 

nhau tìm kiếm những ý tưởng mới 

giúp cho các hoạt động phong phú 

hơn, lôi cuốn sự tham gia của các 

bạn đoàn viên. Theo đó, BCS Đoàn 

cũng đã tổ chức chia các tổ chức 

đoàn tại Mátxcơva thành các cụm 

khu vực và phân công các đồng chí 

Ủy viên BCS Đoàn phụ trách nhằm 

phát huy tối đa kinh nghiệm tổ chức 

cũng như lòng nhiệt tình, hăng hái 

và khát khao cống hiến của đông 

đảo các bạn đoàn viên, sinh viên. 

Cũng trong buổi họp này, BCS 

Đoàn đã lắng nghe và giải đáp 

những thắc mắc của các bạn đoàn 

viên liên quan đến nghiệp vụ đoàn, 

công tác phát triển đảng, những 

đóng góp ý tưởng cho các hoạt 

động đoàn trong năm 2016, đặc biệt 

là giải thể thao thường niên dự kiến 

sẽ được diễn ra vào đầu tháng 

5/2016… 

Buổi họp được khép lại bằng 

những tiết mục văn nghệ cây nhà lá 

vườn nhưng không kém phần đặc 

sắc, những giai điệu thanh niên sôi 

nổi, cũng giống như tuổi trẻ đầy sức 

sống của các bạn đoàn viên thanh 

niên đang học tập và sinh sống tại 

LB Nga. 
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NGƯỜI ĐÀN ÔNG VĨ ĐẠI NHẤT CỦA MỌI THỜI ĐẠI 

Trong tiết trời se lạnh của 

Saint-Petersburg ngày 22/02 tại 

sân thi đấu trong nhà IMOP đã 

diễn ra buỗi lễ kỷ niệm ngày tôn 

vinh phái mạnh do tập thể chị, 

em sinh viên trường Bách Khoa 

“Bách Khoa chị em Hội” tổ chức. 

Buổi lễ như là lời cảm ơn của 

tập thể chị, em gửi đến các anh 

Bách Khoa nhân dịp ngày tôn vinh 

phái mạnh. 

Bắt đầu buổi lễ là tiết mục nhảy 

minion sôi động và đáng yêu của 

các chị, em mang lại bầu không khí 

vui tươi, trẻ trung trong buỗi lễ. Sau 

tiết mục nhảy các anh được tham 

gia nhiều trò chơi đầy hấp dẫn thử 

thách sự khéo léo, tinh thần động 

đội cũng như sức mạnh. 

Sau khi tham gia các trò chơi, 

các anh được thưởng thức những 

món ăn cực hấp dẫn do các chị em  

kỳ công chuẩn bị. 

Dù chỉ diễn ra trong vài giờ ngắn 

ngủi nhưng tất cả các anh Bách 

Khoa cảm thấy rất vui và hạnh phúc 

vì được chị, em tổ chức rất chu đáo, 

công phu và đầy cảm xúc. 

 BÁCH KHOA SAINT-PETERSBURG VÀ NGÀY LỄ KỈ NIỆM 23/02  

Ngày 23 tháng 2, người dân 

Nga kỷ niệm Ngày chiến sĩ bảo vệ 

Tổ quốc. 

Vào ngày này, Liên bang Nga 

vinh danh những người đã phục vụ, 

hoặc hiện đang phục vụ trong các 

lực lượng vũ trang của đất nước. 

Nhưng phần lớn người dân Nga coi 

ngày Chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc là 

ngày lễ của những người đàn ông 

thực sự, những người bảo vệ theo 

nghĩa rộng nhất của từ này. 

Trong ngày lễ quốc gia này sẽ 

bắn pháo hoa tại các thành phố anh 

hùng Moskva, St. Petersburg, 

Volgograd, Novorossiisk, Tula, 

Sevastopol, Smolensk và 

Murmansk, cũng như ở các thành 

phố có trụ sở của các quân khu, 

hạm đội Nga. 

NGƯỜI NGA KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN SĨ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

Ngày 23-2 là Ngày lễ của 

những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc, là 

ngày lễ dành cho đàn ông ở Nga. 

Người dân Nga vô cùng trân 

trọng ngày lễ này vì hơn ai hết họ 

hiểu cái giá đã từng phải trả bằng 

tính mệnh của hàng chục triệu 

người đã ngã xuống trong các 

cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 

Những ngày này, có một người 

đàn ông đã từng sống cách đây 188 

năm đã được thế giới nhắc tới với 

sự ngưỡng mộ và lòng thành kính 

vô bờ bến – đó là đại văn hào Nga 

Lev Tolstoi. Cuốn tiểu thuyết kinh 

điển lừng danh của Ông – ―Chiến 

tranh và Hoà bình‖ lại được đạo 

diễn trẻ người Anh Tom Harper  tái 

hiện trên màn ảnh và mới được 

công chiếu trên kênh truyền hình 

BBC của Vương quốc Anh. Đây là 

lần thứ 11 cuốn tiểu thuyết của Lev 

Tolstoi được phim hóa và dường 

như, với mỗi một đạo diễn mới thì 

―Chiến tranh và hoà bình‖ lại thu 

hút ngày càng nhiều hơn những 

người hâm mộ. Сó một điều tuyệt 

vời là sau khi xem phim, khán giả 

truyền hình Anh lại trở thành những 

người đi săn lùng mua cuốn tiểu 

thuyết để đọc và “Chiến tranh và 

Hoà bình” lại trở thành cuốn sách 

best seller ở đất nước sương mù. 

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao 

Anh quốc – một đất nước đã tặng 

cho cả thế giới những nhà văn vĩ 

đại như Shakespeare và Charles 

Dickens, vẫn dành mối quan tâm 

đặc biệt tới tác phẩm kinh điển 

Nga? Chắc chắn, câu trả lời là: 

những kiệt tác không có ranh giới 

dân tộc, ranh giới chính trị hay bất 

cứ ranh giới nào. Đó là sở hữu 

chung của nhân loại. 

Lev Tolstoi - người đàn ông 

sống hơn gần hai thế kỷ trước vẫn 

mãi sẽ là người đàn ông vĩ đại nhất 

không chỉ với nước Nga mà với cả 

thế giới.  Và Ông đã bảo vệ, vinh 

danh Tổ quốc Nga theo cách riêng 

của chính mình..... 
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Để kỷ niệm ngày bảo vệ Tổ 

quốc Nga 23/02 và cũng là ngày 

tôn vinh cánh mày râu, vào lúc 

20h ngày 22/02/2016 Chi đoàn 

Công nghệ Thực Phẩm đã tổ chức 

thành công buổi tiệc nhỏ, ấm 

cúng, cùng những tiết mục văn 

nghệ đặc sắc và nhiều trò chơi vui 

nhộn tại phòng sinh hoạt chung 

của KTX. 

Bắt đầu chương trình bằng tiết 

mục nhảy hiện đại vô cùng sôi động 

của các chị em gái. Ngay sau đấy, 

chương trình Rung Chuông Vàng 

diễn ra gay cấn, và người chiến 

thắng được chọn ra sau nhiều lượt 

câu hỏi đa dạng về kiến thức chung, 

Lịch Sử, Địa Lý, Văn học,Toán 

học... Tiếp đó là phần trò chơi được 

sự đón nhận hết sức nhiệt tình của 

tất cả các bạn trong chi đoàn với 

nhiều trò sôi động, vui nhộn như 

―kết tóc bạn nữ‖, ―chuyển nuôi 

bằng mì‖, ―đẩy bóng vào gôn‖, 

―xếp bài‖, … 

Những bài hát ý nghĩa được chị 

em gái biểu diễn trong sự chào đón 

của các anh em trai. Sau đó là 

những lời tâm sự của thành viên 

trong trường, đặc biệt là những sinh 

viên năm cuối sắp trở về VN, với 

tâm trạng bồi hồi, xúc động. 

Kết thúc chương trình bằng phần 

tặng quà kỷ niệm cho các anh em 

trai trong chi đoàn - những chiếc 

thiệp được thiết kế công phu, viết 

lên bao lời chúc chân thành dành 

cho các bạn nam. Ngay sau đấy, các 

bạn nam cũng đáp lễ bằng những 

tình cảm chân thành nhất - viết lên 

Trái tim yêu thương của đại gia 

đình ―Bơ Sữa‖ bao lời chúc thân 

thương. 

 ĐH CNTP: MỘT NGÀY 23/2 THẬT KHÓ QUÊN... 

Nếu đã yêu thích và am hiểu 

về văn hoá Nga, chắc hẳn ai trong 

số chúng ta cũng đều biết về 

“Ngày đàn ông” 23-02. Đây là 

một trong những ngày lễ lớn của 

đất nước Nga xinh đẹp- nơi mà 

chúng ta đang học tập và sinh 

sống.  

Ngày 23-02-1918, cách đây 98 

năm đã diễn ra sự kiện vô cùng 

quan trọng-ngày thành lập Hồng 

quân Liên Xô. Đội quân hùng mạnh 

này đã giành được những chiến 

thắng đầu tiên, viết nên những trang 

sử vĩ đại, tạo nên những cuộc cách 

mạng vĩ đại. Năm 1922 ngày này 

chính thức được công nhận là Ngày 

Hồng Quân, từ năm 1946 lại được 

gọi với tên ―Ngày quân đội và Hải 

quân Xô Viết và sau cùng với tên 

gọi ―Ngày vệ quốc quân‖. Đối với 

người dân Nga, ngày 23-02 đã được 

chọn làm ngày dành cho đàn ông - 

ngày dành cho những người che 

chở và bảo vệ thực sự. 

Hiểu rất rõ về ngày lễ này, vào 

lúc 20h ngày 22-2, viện tiếng Nga 

quốc gia mang tên A.C.Pushkin đã 

tổ chức một buổi lễ kỉ niệm nhỏ ấm 

áp với tên gọi ―Ngày đàn ông‖. 

Buổi lễ này không chỉ là một lời 

chúc mừng của sinh viên Việt Nam 

học tập tại viện Pushkin ngầm gửi 

tới quân đội Nga, mà còn là một 

món quà, là lời động viên, cảm ơn 

sâu sắc nhất gửi tới phái mạnh, đặc 

biệt gửi tới các bạn nam hiện đang 

theo học tại trường. Buổi lễ kỉ niệm 

được diễn ra trong không khí đầm 

ấm, vui vẻ, đoàn kết, mang lại cho 

tất cả mọi người một buổi tối với 

nhiều kỉ niệm và khung bậc cảm 

xúc khó quên. 

Các bạn nam của viện tiếng Nga 

Pushkin đã được nhận rất nhiều tấm 

thiệp, hình vẽ tay ngộ nghĩnh, 

những lời chúc thân thương. Đó là 

những món quà tuy nhỏ bé nhưng 

lại mang một giá trị tinh thần vô 

cùng to lớn. Tham gia chương trình, 

một bạn nam chia sẻ: ―Thay mặt 

những bạn nam trong kí túc Pushin 

xin được gửi tới các bạn lời cảm ơn 

chân thành nhất. Quả thực, ngày 

hôm này các bạn đã làm chúng tôi 

rất bất ngờ, chúng tôi cảm thấy tự 

hào khi được là phái mạnh, được là 

một nửa của thế giới. và chúng tôi 

cũng mong rằng các bạn sẽ luôn là 

niềm vui, là hậu phương vững chắc 

để chúng tôi luôn nhớ về mỗi khi 

làm một việc gì đó, dù lớn hay 

nhỏ‖. 

Buổi lễ kỉ niệm được diễn ra 

trong những tiếng cười nói vui vẻ, 

sự tham gia trò chơi nhiệt tình của 

tất cả các Đoàn viên. BCH chi Đoàn 

viện tiếng Nga Pushkin đã có nhiều 

hơn một buổi lễ, chương trình đã 

tạo ra một cầu nối vô hình, một chất 

keo vô hình để gắn kết các thành 

viên, là lời động viên, lời cảm ơn 

sâu sắc nhất muốn gửi tới những 

người trụ cột mạnh mẽ của mỗi gia 

đình. 

 VIỆN TIẾNG NGA PUSKIN: KHI CÁC ĐẤNG MÀY RÂU ĐƯỢC TÔN VINH  
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Vào ngày 21/2 (tức ngày Rằm 

Tháng Giêng, Bính Thân), nhóm 

sinh viên học tiếng Việt thuộc các 

trường Đại học của Nga ở Thủ đô 

Moskva như ĐH Ngoại giao, ĐH 

Đông phương, Học viện các nước 

Á Phi (thuộc MGU) và ĐH Nhân 

văn… tổ chức “Chương trình: 

Đón Tết Nguyên tiêu với sinh viên 

Nga học tiếng Việt”.  

Trong không khí vẫn ngập tràn 

sắc xuân Việt Nam trong Nhà hàng 

―Hồn Việt‖ ở Trung tâm Văn hóa – 

Thương mại Hà Nội – Moskva, một 

hoạt động rất thiết thực của các em 

trở nên thực sự có ý nghĩa. 

Hơn hai chục sinh viên, phần lớn 

đang học năm thứ Nhất và thứ Hai 

của các khoa tiếng Việt, khoa 

Phương Đông Học mà chuyên 

ngành chính là ngôn ngữ, văn hóa 

Việt Nam của các trường Đại học 

danh tiếng của Nga. Chính bởi vậy, 

những tiết mục ―thi tài‖ được tổ 

chức như văn nghệ với múa, hát, 

đọc thơ; ―hái hoa dân chủ‖ với các 

câu hỏi về lịch sử, văn hóa, phong 

tục truyền thống của Việt Nam và 

thi nấu những món ăn Việt… đều 

được lựa chọn không quá khó và dễ 

hấp dẫn các em. 

Diễn ra đúng ngày Rằm tháng 

Giêng, các em sinh viên Học viện 

Ngoại giao đã chọn đọc bài thơ 

―Nguyên Tiêu‖ của Bác Hồ bằng cả 

hai thứ tiếng Hán Nôm và tiếng 

Việt, đồng thời hát những bài dân 

ca Việt Nam như ―Trống Cơm‖, 

―Đi cấy‖… nhận được sự tán 

thưởng nhiệt liệt của khán giả. Ba 

cô gái xinh tươi trong tà áo dài màu 

cánh sen với bài ―Múa Đũa‖ rất 

điêu luyện và không kém sắc thái 

Việt … cũng đã nhận được sự ủng 

hộ mạnh mẽ của Ban Giám khảo và 

các khán giả có mặt trong cuộc vui 

của các em. Những câu hỏi về lịch 

sử, văn hóa Việt Nam như những 

ngày lễ lớn, những nữ anh hùng 

Việt Nam; rồi về những nét văn hóa 

đậm đà bản sắc Việt Nam như 

những ngày lễ cổ truyền, món ăn 

truyền thống của Việt Nam … được 

các em trả lời với những mức độ 

hiểu biết khác nhau trở thành cơ hội 

để các em học bài ngay tại cuộc vui.  

Thầy Andrey Lvovich, Chủ 

nhiệm khoa Phương Đông, lần đầu 

tiên tham gia hoạt động hữu ích này 

của các em, nhận xét: ―Đây chính là 

do các em có nhu cầu được hiểu 

biết nhiều hơn về Việt Nam. Tại 

cuộc thi, có những câu hỏi đơn giản 

nhưng rất phong phú về văn hóa, 

lịch sử, truyền thống của Việt 

Nam… để các em tìm hiểu và trả 

lời. Hoạt động này cũng tạo cho các 

em có môi trường thực tế khi trực 

tiếp tham gia các tiết mục khác 

nhau và cùng làm với với các 

chuyên gia. Các em còn chưa được 

sang Việt Nam nên những dịp như 

thế này là rất tốt để các em được 

giao tiếp với chính các bạn Việt 

Nam. Tôi cho rằng đây là một hoạt 

động rất hay‖. 

Thầy cũng cho biết thêm rằng, 

số sinh viên học tiếng Việt cũng 

như nghiên cứu Việt Nam sẽ là rất 

cần thiết bởi lẽ dễ hiểu là nhu cầu sẽ 

ngày càng tăng trong tương lai do 

mối quan hệ đặc biệt Nga – Việt.  

Phần hấp dẫn nhất đối với các 

đội tham gia cuộc thi chính là cùng 

nhau chuẩn bị những món ẩm thực 

truyền thống của Việt Nam. Các em 

chia thành 3 đội, bắt thăm chọn một 

món đội mình làm trong 3 món là 

bánh trôi, bánh chay và nem cuốn. 

Những đôi tay nam, nữ sinh viên 

lần đầu được tiếp xúc với những 

thực phẩm Việt để chế biến món ăn 

cổ truyền Việt Nam, còn lóng 

ngóng khi thao tác và họ đã rất quan 

sát, nghe sự hướng dẫn của các 

―chuyên gia‖ Việt Nam… thế 

nhưng, chỉ sau hơn nửa tiếng đồng 

hồ, những món ăn ―đạt chuẩn‖ với 

hình thức rất hấp dẫn, được mang ra 

mời Ban Giám khảo nếm, chấm 

điểm… và đã nhận được những 

điểm số ―tuyệt đối‖. 

Và cuối cùng, tất cả các đội đều 

trở thành ―người chiến thắng‖ khi 

qua cuộc vui này họ đã có thêm 

không ít những kiến thức cơ bản về 

một số nét lịch sử, văn hóa đặc sắc 

của đất nước và con người Việt 

Nam. 

Nguyễn Thanh Hà, một nghiên 

cứu sinh ngành sư phạm đồng thời 

đang là giảng viên tiếng Việt cho 

các sinh viên Nga, chính là người 

khởi sướng hoạt động này, bắt đầu 

từ dịp Tết Nguyên tiêu năm ngoái. 

Thanh Hà cho biết: ―Bản thân em là 

nghiên cứu sinh năm thứ Ba của 

trường Sư Phạm Moskva. Năm nay 

em sắp tốt nghiệp rồi, nhưng vì em 

đang dạy tiếng Việt ở trường 

Phương Đông học, dạy được 2 năm 

rồi, em dạy tiếng Việt và Văn học 

Việt. Xuất phát từ việc là một cô 

giáo nên em muốn các em được 

thực hành tiếng Việt nhiều hơn, biết 

đến và yêu Việt Nam thực tế hơn 

qua các món ăn, qua văn nghệ cũng 

như được tiếp xúc với người Việt 

Nam. Trước hết, với hoạt động này, 

em muốn sinh viên của mình học 

tiếng Việt được tốt hơn, còn sau đó 

là để những người nước ngoài ở 

nước Nga biết đến Việt Nam nhiều 

hơn và yêu Việt Nam hơn‖. 

Kết thúc các phần thi, tất cả các 

em đều rất hài lòng với những gì 

mình đạt được. Đông đảo đại biểu 

là khách mời danh dự như lãnh đạo 

Phòng Công tác Lưu học sinh của 

ĐSQ Việt Nam tại LB Nga, các 

thầy cô, bạn bè từ các trường Đại 

học ở thủ đô Moskva, nơi có 

chuyên ngành Việt Nam học… đã 

tới chia sẻ niềm say mê tìm hiểu, 

nghiên cứu Việt Nam của các em 

sinh viên Nga. Và đúng như Thanh 

Hà nói, đây sẽ là hoạt động thiết 

thực giúp sinh viên Nga hiểu hơn về 

Việt Nam và quan trọng hơn là giúp 

người Nga hiểu hơn, yêu hơn văn 

hóa, đất nước và con người Việt 

Nam./. 

NÉT VĂN HÓA VIỆT VỚI SINH VIÊN NGA HỌC TIẾNG VIỆT 



 

  

 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1134, ÂT: 251.19.49.  7   

TIN LIÊN BANG NGA 

DỰ TRỮ VÀNG VÀ NGOẠI 

TỆ CỦA NGA ĐÃ TĂNG THÊM 

3 TỶ USD 

Trong tháng 1 năm 2016, dự 

trữ vàng ngoại tệ của Nga đã tăng 

3,2 tỷ, đạt 368,3 tỷ USD, - thông 

tin do Ngân hàng Trung ương 

Nga phổ biến. 

Dự trữ vàng và ngoại tệ Nga bao 

gồm 273,5 tỷ USD chứng khoán, 

29,2 tỷ — tiền mặt, 2,5 tỷ USD — 

vốn dự trữ tại IMF, 7,9 tỷ — quyền 

rút vốn đặc biệt trong IMF. Ngoài 

ra là dự trữ vàng 51,4 tỷ USD và 

một số tài sản tương đương 30 tỷ 

USD. 

Vào giữa năm ngoái, Phó Thống 

đốc Ngân hàng Nga Dmitry Tulin 

tuyên bố rằng, nhà quản lý dự định 

tăng khối lượng dự trữ vàng và 

ngoại tệ LB Nga lên mức 500 tỷ 

USD trong vòng 3-5 năm. Như ông 

lưu ý, thời hạn được đề cập phụ 

thuộc vào các kịch bản kinh tế vĩ 

mô khác nhau. 

 

CĂNG THẲNG, BẠO LỰC 

GIA TĂNG TẠI UKRAINE 

Bạo lực ở miền Đông Ukraine 

lại đang nóng trở lại sau một 

khoảng thời gian yên bình. Theo 

những thông tin mới nhất từ vùng 

Donbass, số người tử vong đã đạt 

mức ngang với thời điểm trước 

khi hai bên đình chiến vào tháng 

9/2015. 

Lực lượng nổi dậy thân Nga ở 

miền Đông đã giao tranh với quân 

đội chính phủ kể từ khi Tổng thống 

Viktor Yanukovych bị lật đổ trong 

một cuộc đảo chính hai năm trước. 

Ảnh hưởng của cuộc xụng đột đã 

lan đến thủ đô Kiev ở Ukraine, khi 

những người biểu tình lên tiếng đòi 

Thủ tướng Arseny Yatsenyuk từ 

chức. 

Hàng ngàn người dân Ukraine 

đã tập trung lại để kỷ niệm hai năm 

cuộc biểu tình quy mô lớn tại Kiev 

khiến ông Yanukovych phải từ chức 

và xung đột miền Đông nổ ra. Vào 

ngày 21/2 vừa qua, người dân đã 

đặt hoa tại Quảng trường Maidan để 

tưởng nhớ những người tham gia 

biểu tình đã không may thiệt mạng 

vào hai năm trước. 

Nền kinh tế của Ukraine đã 

chững lại sau một khoảng thời gian 

dài xung đột ở miền Đông và nội bộ 

chính phủ bất ổn. Kiev cũng đang 

phải chịu gánh nặng lớn khi có hàng 

ngàn người dân chạy nạn từ khu 

vực xảy ra giao tranh ở vùng 

Donbass. 

 

CÁC NGÂN HÀNG NGA Ở 

UKRAINE BỊ ĐẬP PHÁ 

Vào đêm 21, rạng sáng 22 

tháng Hai tại Lvov - Ukraine, 

những đối tượng lạ mặt đã phóng 

hỏa đốt chi nhánh của Sberbank 

của Nga, cổng thông tin Ukraine 

Vesti cho biết. 

Đám cháy lớn đã bùng ra trên 

phố Franko. Cũng trong đêm đó, 

một chi nhánh của Ngân hàng Nga 

Sberbank trên phố Chornovola đã bị 

ném chai chứa chất gây cháy làm 

vỡ kính cửa sổ. Tuy nhiên, không 

xảy ra hỏa hoạn. 

Ngoài ra, như  thông báo của 

Interfax, đám cháy trong tòa nhà chi 

nhánh Ngân hàng VTB trên phố 

Striyskaya đã được dập tắt. Không 

có thiệt hại về người do vụ việc 

này. 

Ngày 20 tháng Hai tại Kiev các 

thành viên biểu tình tưởng niệm 

Euromaidan đã gây hỗn loạn ở 

trung tâm thành phố. Người biểu 

tình đã tấn công tòa nhà trụ sở chi 

nhánh của các ngân hàng Nga. Đám 

hỗn loạn xông vào đập phá Alfa-

Bank chỉ vì "nó là của Nga", 

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết. 

Sau đó, các thành viên biểu tình 

đã ném đá vào văn phòng của 

Sberbank. 

 

CHÍNH PHỦ SYRIA CHẤP 

NHẬN THỎA THUẬN NGỪNG 

BẮN CỦA NGA, MỸ 

Ngày 23/2. Chính phủ Syria 

tuyên bố chấp nhận thỏa thuận 

ngừng bắn của Nga, Mỹ và sẵn 

sàng phối hợp với các nhóm vũ 

trang trong thời gian thỏa thuận 

có hiệu lực. 

Tin tức trên báo Kiến thức dẫn 

nguồn từ Russia Today theo thông 

tin từ Bộ Ngoại giao Syria ngày 

23/2 cho biết, giới chức Syria sẽ 

phối hợp với Nga để xác định các 

nhóm và khu vực sẽ nằm trong thỏa 

thuận này. ―Syria sẵn sàng tiếp tục 

hợp tác với Nga để xác định các 

nhóm vũ trang nằm trong thỏa 

thuận ngừng bắn trong thời gian nó 

có hiệu lực‖, nguồn tin nói thêm. 

Syria cũng nói về tầm quan 

trọng của việc đóng cửa biên giới 

và chấm dứt sự hậu thuẫn của nước 

ngoài cho các nhóm vũ trang, cũng 

như ngăn các tổ chức đó củng cố 

sức mạnh hay thay đổi căn cứ. 

Bên cạnh đó, nhóm đối lập chính 

của Syria tuyên bố sẽ chấp nhận 

thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và 

Mỹ đưa ra ngày 22/2 nếu các điều 

kiện được đáp ứng. Trong tuyên bố 

chung, Nga và Mỹ cho biết thỏa 

thuận ngừng bắn không áp dụng 

cho IS hay mặt trận Al-Nusra, chi 

nhánh của tổ chức khủng bố Al-

Qaeda. ―Ông chủ điện Kremlin‖ 

Vladimir Putin cho rằng nó có thể 

―thay đổi nhanh chóng tình hình 

khủng hoảng ở Syria‖. 
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CÓ ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐÓNG TÀU NGA - VIỆT 

Đã có những điều kiện khách 

quan, cho phép mở rộng đáng kể 

đối tượng hợp tác Việt - Nga 

trong đóng tàu dân sự. 

Ông Maxim N. Kochetkov, Vụ 

trưởng Vụ công nghiệp đóng tàu và 

Kỹ thuật biển thuộc Bộ Công 

Thương Liên bang Nga, đồng chủ 

tịch Phân ban công tác về triển 

vọng hợp tác Nga - Việt trong lĩnh 

vực đóng tàu, vừa khẳng định Việt 

Nam và Nga có nhiều triển vọng 

hợp tác trong lĩnh vực này mặc dù 

hiện vẫn chưa có sự phát triển 

tương xứng. 

Theo ông Kochetkov, trong 

những năm gần đây, đã xuất hiện 

những điều kiện khách quan, cho 

phép mở rộng đáng kể đối tượng 

hợp tác Việt - Nga trong đóng tàu 

dân sự. 

Hồi tháng 2/2013, Chính phủ 

Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược 

phát triển ngành vận tải, trong đó 

định ra nhiều đường hướng phát 

triển chủ chốt, trong đó có việc xây 

dựng đội tàu dân sự và vận tải. 

Vì vậy, phân ban công tác về 

thực hiện các dự án chung đóng tàu 

dân sự thuộc Ủy ban hợp tác Liên 

chính phủ Nga - Việt về kinh tế 

thương mại, khoa học kỹ thuật có 

nhiệm vụ khá thực tế trong việc 

phát triển mối quan hệ hợp tác cùng 

có lợi này. 

Cuộc họp thứ ba phân ban công 

tác về thực hiện các dự án chung về 

đóng tàu dân sự của Ủy ban hợp tác 

Liên chính phủ Nga - Việt về kinh 

tế, thương mại và khoa học kỹ thuật 

diễn ra ngày 23/5/2014 đã thông 

qua biên bản cùng nhiều khía cạnh 

cần phải thực hiện. 

Trong số các khía cạnh này, 

trước tiên là việc mở rộng khuôn 

khổ hợp tác giữa Cục thiết kế trung 

ương mang tên R. E Alekseyev với 

Tổng công ty công nghiệp tàu thủy 

Việt Nam (SBIC) trong lĩnh vực 

chế tạo tàu khách cao tốc, nội địa 

hóa việc chế tạo tại Việt Nam, cũng 

như xem xét hợp tác thông thường 

cũng như sâu sắc với Nga. 

Thứ hai là Trung tâm nghiên cứu 

khoa học mang tên Klylov cùng 

Trung tâm công nghệ đóng và sửa 

chữa tàu tiến hành công việc sơ bộ 

để thực hiện các yêu cầu của phía 

Việt Nam về công nghệ tàu biển với 

mục tiêu đưa chúng đạt chuẩn quốc 

tế và kế hoạch thực hiện dự án lập 

trung tâm nghiên cứu khoa học có 

bể thử nghiệm tại Việt Nam. 

Thứ ba là phía Nga thu thập 

những thông tin cần thiết về các dự 

án đóng tàu đánh cá của Nga để đáp 

ứng các yêu cầu của Việt Nam, và 

Nga sẽ giới thiệu tại cuộc họp phân 

ban lần này. 

Thứ tư là nghiên cứu vấn đề tổ 

chức cùng chế tạo đội tàu chạy ở 

vùng biển sâu tại Việt Nam . Nga 

sẵn sàng xem xét các phương án các 

phương án tài chính cùng có lợi để 

thực hiện những dự án chung. 

Về cuộc họp của phân ban công 

tác sắp tới tại Hà Nội nhằm giúp 

thúc đây phát triển ngành công 

nghiệp đóng tàu Việt Nam, ông 

Maxim N. Kochetkov nói lĩnh vực 

đóng tàu dân sự không nên chỉ 

dừng lại ở khía cạnh đóng chủng 

loại tàu nào đó, nếu muốn nghiêm 

túc thực hiện đóng tàu tại Việt Nam 

cần tích cực tiến hành các nghiên 

cứu khoa học. 

Ở khía cạnh này, Nga có các sản 

phẩm và công nghệ mới cạnh tranh, 

và sẵn sàng giới thiệu trong cuộc 

họp thứ tư của phân ban diễn ra 

ngày 25/2 tại Hà Nội, cũng như tại 

gian hàng của Nga ở Triển lãm 

Vietship 2016. 

Ngoài ra, động lực phát triển và 

làm sâu sắc các tiếp xúc của Nga và 

Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu 

dân sự đương nhiên là sự kiện ký 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu 

(EAEU) và Việt Nam ngày 

29/5/2015. 

Trong khuôn khổ cuộc họp phân 

ban công tác sắp tới, Nga và Việt 

Nam cần thảo luận để những những 

điểm nhất định trong Hiệp định có 

thể giúp thực thi hiệu quả các kế 

hoạch, dự án chung trong lĩnh vực 

đóng tàu. 

Cũng theo ông Maxim N. 

Kochetkov, ngành đóng tàu của 

Việt Nam được xem như một trong 

những động lực tăng trưởng kinh tế 

và với sự tham gia tích cực của nhà 

nước, tất cả các vấn đề liên quan tới 

ngành đóng tàu sẽ được giải quyết. 

Điều quan trọng là Việt Nam cần 

xác định những lĩnh vực gì cần thiết 

ở Việt Nam, nghĩa là các dòng sản 

phẩm; cần hiểu rõ hiện trạng cơ sở 

hạ tầng có cho phép đóng các loại 

tàu đó hay không, nếu không cần 

hiện đại hóa các cơ sở đó; và cuối 

cùng là đào tạo các cán bộ chuyên 

môn cao. 

Ông Kochetkov cho biết Đại học 

tổng hợp hàng hải Saint Petersburg 

và nhiều đại học hàng hải khác sẵn 

sàng giúp Việt Nam đào tạo các 

thực tập sinh về đóng tàu. Ngoài ra 

Viện công nghệ đóng và sửa chữa 

tàu đang nghiên cứu cung cấp các 

thiết bị kỹ thuật cao, trong đó có 

thiết bị lazer, theo sự quan tâm của 

Việt Nam .  


