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Sáng 12/5, tại cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Đảng 

Cộng sản Séc-Morava Voytek Philip, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang khẳng định tuy cách xa về địa lý 

nhưng nhân dân hai nước Việt Nam-Séc luôn dành cho 

nhau những tình cảm tốt đẹp. 

Sáng ngày 12/5, Bộ KH&CN tổ chức gặp mặt các 

nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 

2015. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện 

được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 

18/5. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam tham dự buổi gặp mặt. 

Chiều 12/5, trong khuôn khổ chuyến thăm theo 

Chương trình ―Những người bạn của Lý Quang Diệu‖, 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội 

kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và dự chiêu 

đãi của Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền. 

Chiều 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe 

và cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ quy định Điều 

60 Luật BHXH 2014 về BHXH 1 lần. Báo cáo của 

Chính phủ do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị 

Hải Chuyền thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày. 

Ngày 12/5, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri 

tại chiến khu cách mạng Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan 

để lắng nghe đề xuất, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 9, Quốc hội khóa XIII. 

Sáng 12/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng 

Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt 

Nam đã tiếp ông T. V. Ô-văng, Phó vụ trưởng Vụ Hợp 

tác An ninh và Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Phát triển 

Quốc tế Cộng hòa Pháp nhân dịp sang thăm và làm việc 

tại Việt Nam. 

Sáng 12/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì 

cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng Nhà ga quốc tế 

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

Chiều ngày 11/5 đã diễn ra buổi tiếp và làm việc 

của Thứ trưởng Bộ Y tế Hồ Thị Kim Thoa với đoàn tỉnh 

Vân Nam, Trung Quốc, do ông Tỉnh trưởng Trần Hào 

dẫn đầu. Đoàn tỉnh Vân Nam bao gồm các các thành 

viên quan trọng của Sở Ngoại vụ, Sở Thương mại tỉnh 

Vân Nam... 

 Tỉnh Nghệ An: Với tinh thần ―Đoàn kết, đổi 

mới, phát triển‖, sáng ngày 12/5,  Đảng bộ huyện Quế 

Phong long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, 

nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư 

Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo. 

Tỉnh Thanh Hóa: Trong 3 ngày 11, 12 và 

13/5/2015, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa long trọng 

tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 

XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trịnh Văn Chiến 

- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo 

Đại hội. 

Tp Hà Nội:  Sáng ngày 12/5, Phó chủ tịch UBND 

TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc họp 

nghe báo cáo sự cố thi công tại ga số 4 thuộc Dự án 

tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn 

- ga Hà Nội. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 12/5, Sở NN&PTNT tổ chức 

hội nghị sơ kết công tác phát triển mô hình SX-KD giai 

đoạn 2011- 2015, triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai 

đoạn 2016- 2020. Chủ tịch UBND Lê Đình Sơn  đến 

dự và phát biểu tại hội nghị. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng ngày 12/5, Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy TPHCM đã vinh danh 80 cán 

bộ, chiến sĩ là những tấm gương điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2010 – 2014 vì có thành tích xuất sắc trong công 

tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh, trật 

tự vì sự bình yên của TP. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 11/5, Liên đoàn Lao động 

thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên 

tiến, tuyên dương 31 tập thể và 120 công nhân, viên 

chức, lao động thành phố lần thứ IV. Tham dự có các 

đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam; Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư 

Thành ủy Đà Nẵng 

Tỉnh Bắc Ninh: Sáng 12/5, đồng chí Nguyễn Tiến 

Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với một 

số sở, ngành và đơn vị liên quan về công tác GPMB dự 

án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với 

QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo 

hình thức Hợp đồng BOT. 

 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890—19/5/2015) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra 

trong thời buổi dân tộc Việt Nam 

đang sống trong lầm than tủi 

nhục dưới ách thống trị của đế 

quốc Pháp. Lớp lớp sĩ phu và 

đồng bào yêu nước đã đứng lên 

chiến đấu giành độc lập, tự do 

nhưng đều thất bại. Sứ mệnh lịch 

sử đặt ra cho dân tộc, cho mỗi 

người Việt Nam yêu nước, cũng 

như các dân tộc bị áp bức trên 

toàn thế giới lúc bấy giờ là tìm ra 

phương sách để cứu nước, cứu 

dân. Đó là một thách thức lớn của 

thời đại. 

Cậu bé Nguyễn Sinh Cung sinh 

ra và lớn lên trong một gia đình nhà 

nho nghèo yêu nước, nếp sống 

thanh bạch. Từ thuở niên thiếu, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền 

thống chống giặc ngoại xâm kiên 

cường, bất khuất của cha anh, tiếp 

thu nền văn hóa lâu đời của dân tộc 

và tinh hoa văn hóa phương Đông. 

Đồng thời Người lại được hưởng 

nền giáo huấn yêu nước và gần dân 

của gia đình cũng như nền văn hóa 

và truyền thống đấu tranh kiên 

cường bất khuất. Vốn có tư chất 

thông minh, linh khiếu chính trị sắc 

sảo, tư duy độc lập sáng tạo, với ý 

chí và nghị lực phi thường, Người 

quyết chí sang phương Tây để tìm 

hiểu sự thật về nước Pháp, về Chủ 

nghĩa thực dân Pháp đang trực tiếp 

thống trị Việt Nam và mong muốn 

tìm ra con đường cứu nước, cứu 

dân. 

 Nguyễn Ái Quốc sang Pháp, 

nhưng không chỉ dừng lại ở Pháp 

mà Người tiếp tục hành trình qua 

nhiều nước, nhiều châu lục trên thế 

giới và Người tìm ra một sự thật rất 

mới đối với mình đó là: Ở khắp các 

châu lục, dù ở các nước giàu mạnh 

hay các nước thuộc địa và phụ 

thuộc, đâu đâu cũng có những 

người cùng khổ bị áp bức, bóc lột 

và những tập đoàn thống trị sống 

bằng bóc lột và áp bức... 

Trải qua sự lao động, học tập 

miệt mài và đặc biệt qua nghiên cứu 

tổng kết các cuộc Cách mạng tiêu 

biểu trên thế giới trong suốt hơn 

150 năm qua, Nguyễn Ái Quốc dần 

dần hình thành một luận điểm: Giải 

phóng dân tộc phải gắn liền với giải 

phóng giai cấp, giải phóng con 

người, giải phóng nhân loại… 

 Tìm ra con đường cứu nước là 

công lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 

Mác – Lênin, Người đã vận dụng 

sáng tạo và không ngừng củng cố 

các nhân tố, đảm bảo đưa sự nghiệp 

Cách mạng của nhân dân ta tới 

thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và quây quần 

đoàn kết quanh Người và Đảng do 

Người sáng lập rèn luyện, sau hơn 

nửa thế kỷ đấu tranh, dân tộc Việt 

Nam từ thân phận một dân tộc nô lệ 

mất nước trở thành một dân tộc tự 

do độc lập. Đất nước Việt Nam từ 

chỗ bị chia cắt trở thành thống nhất. 

Xã hội Việt Nam từ chỗ là một xã 

hội thuộc địa nửa phong kiến, lạc 

hậu đã bước những bước đầu tiên 

trên con đường văn minh hiện đại 

xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc cho con người. Việt Nam từ 

xứ mất tên trên bản đồ thế giới đã 

trở thành một thành viên có uy tín 

trong phong trào giải phóng dân tộc 

và trong cộng đồng quốc tế đã có 

những đóng góp xứng đáng vì sự 

phát triển tiến bộ của loài người. 

 Hồ Chí Minh không chỉ yêu quý 

dân tộc mình, nhân dân các dân tộc 

Việt Nam mà Người luôn dành cho 

nhân dân các dân tộc bị áp bức, 

nhân dân lao động toàn thế giới một 

lòng nhân ái bao la. Trong Tuyên 

ngôn độc lập nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 

1945, Người khẳng định: ―Tất cả 

các dân tộc trên thế giới sinh ra đều 

bình đẳng, dân tộc nào cũng có 

quyền sống, quyền sung sướng và 

quyền tự do‖. Người tích cực tham 

gia hoạt động trong phong trào đấu 

tranh giải phóng các dân tộc trên 

thế giới...  

Hồ Chí Minh không chỉ đấu 

tranh không mệt mỏi cho quyền độc 

lập của dân tộc Việt Nam cho các 

dân tộc bị áp bức và người lao động 

trên toàn thế giới mà Người còn có 

đóng góp đặc biệt xuất sắc trên lĩnh 

vực văn hóa, giáo dục… Hồ Chí 

Minh là người đặt nền móng đầu 

tiên cho báo chí cách mạng Việt 

Nam, Người sáng lập ra nhiều tờ 

báo cách mạng và là chủ bút của 

nhiều bài báo. Những bài báo do 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong 

suốt hơn 50 năm bằng nhiều thứ 

tiếng khác nhau được đăng tải trên 

nhiều báo và tạp chí thế giới là một 

di sản rất quý báu. .. 

 Hồ Chí Minh là người khai sinh 

cho nền giáo dục mới ở Việt Nam 

đó là nền giáo dục “dân tộc, khoa 

học và đại chúng‖. Nền giáo dục 

Việt Nam đáng tự hào với thành 

tích từ chỗ hơn 90% dân số không 

biết đọc, biết viết, bị tước đoạt nô 

dịch về văn hóa trở thành một dân 

tộc đi đầu thế giới về xóa nạn mù 

chữ, có nền giáo dục phát triển rộng 

khắp. Điều căn bản là Hồ Chí Minh 

đã nâng con người từ tận cùng của 

đau thương, tăm tối, vùng lên đứng 

dậy làm người và giáo dục vĩ đại 

Hồ Chí Minh đã để lại tấm gương 

trong sáng của người thầy ―nói đi 

đôi với làm”... 
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Trong hai ngày, từ ngày 8/5 

đến này 10/5, nhân dịp dự Lễ kỷ 

niệm 70 năm Chiến thắng trong 

Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Chủ 

tich nước Trương Tấn Sang đã có 

nhiều hoạt động đáng chú ý tại 

LB Nga.  

Ngay trong chiều ngày 9/5, sau 

khi tham dự các hoạt động chính 

thức của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến 

thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ 

đại tại Liên bang Nga, Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang đã có cuộc 

hội đàm với Tổng thống Nga Vladi-

mir Pu-tin và gặp gỡ cán bộ nhân 

viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB 

Nga. . 

Trước hết Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang cảm ơn Tổng thống V. Pu

-tin về lời mời dự Lễ kỷ niệm 70 

năm Ngày Chiến thắng, khẳng định 

đây là sự kiện lịch sử mang tính 

thời đại, góp phần đem lại hòa bình 

cho toàn thế giới, cổ vũ và là tiền đề 

quan trọng cho cuộc đấu tranh 

giành độc lập của các dân tộc trên 

các châu lục Á - Phi - Mỹ La-tinh, 

trong đó có nhân dân Việt Nam.  

 Trong không khí hữu nghị, tin 

cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên 

đã trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp 

tác song phương và thống nhất 

nhiều biện pháp nhằm tăng cường 

hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược 

toàn diện Việt – Nga trong giai 

đoạn mới. 

 Về quan hệ chính trị, lãnh đạo 

hai nước đánh giá cao cơ chế trao 

đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp 

cao giữa Việt Nam và Nga, góp 

phần không ngừng tăng cường quan 

hệ tin cậy giữa hai nước. Hai bên 

nhất trí tiếp tục trao đổi các đoàn 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc 

hội, các Bộ, ngành, địa phương, tạo 

thêm động lực thúc đẩy hợp tác 

toàn diện giữa hai nước. 

Về quan hệ kinh tế, Lãnh đạo hai 

nước cho rằng hợp tác song phương 

thời gian qua phát triển năng động 

và hiệu quả. Việc hai bên sẽ ký 

Hiệp định về khu vực thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á – Âu cuối tháng 5/2015 

sẽ là bước đột phá nhằm hiện thực 

hóa mục tiêu đưa kim ngạch song 

phương lên mức 10 tỷ USD vào 

năm 2020. Hai bên đánh giá cao 

hoạt động của các công ty dầu khí 

hai nước và các liên doanh đang 

hoạt động tại thềm lục địa Việt 

Nam và trên lãnh thổ Nga, khẳng 

định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho các dự án thăm dò và khai thác 

dầu khí hiện nay cũng như các dự 

án mới trong các lĩnh vực chế biến 

và lọc hóa dầu. Hai bên khẳng định 

sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trong 

các lĩnh vực đầu tư, tài chính – ngân 

hàng, hợp tác công nông nghiệp, 

khai khoáng… 

Về quan hệ quốc phòng – an 

ninh, Lãnh đạo hai nước nhất trí hai 

bên cần tăng cường phối hợp đưa 

hợp tác trong lĩnh vực này đi vào 

chiều sâu, hiệu quả, trước hết tích 

cực triển khai những lĩnh vực hợp 

tác truyền thống như đào tạo quân 

nhân, chuyên gia kỹ thuật. 

Hai bên đánh giá cao hợp tác 

giữa các địa phương hai nước thời 

gian qua, đề nghị các bên chú trọng 

tăng cường quan hệ trong các lĩnh 

vực thế mạnh của nhau, trong đó 

xem xét khả năng thành lập xí 

nghiệp liên doanh chế biến thủy - 

hải sản và gỗ tại vùng Pri-mô-ri 

cũng như thành lập Khu công 

nghiệp nhẹ tại tỉnh Mát-xcơ-va. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

cũng cảm ơn Tổng thống Vladimir 

Pu-tin và các cấp chính quyền Nga 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho cho 

cộng đồng người Việt tại Nga được 

làm ăn, học tập và sinh sống hợp 

pháp, hòa nhập xã hội Liên bang 

Nga. 

Cũng trong buổi chiều tối hôm 

qua, 9/5, Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang cùng phu nhân và các vị đại 

biểu của đoàn Việt Nam đã tới thăm 

Đại sứ quán và gặp gỡ các cán bộ, 

nhân viên và các thành viên gia 

đình. Chủ tịch Trương Tấn Sang 

một lần nữa ân cần thăm hỏi anh chị 

em cán bộ nhân viên và bày tỏ 

mong muốn, với nhiệm kỳ công tác 

của mình tại một địa bàn đặc biệt 

như LB Nga hãy làm hết sức mình 

để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp 

Việt Nam – LB Nga trên nhiều lĩnh 

vực ngày càng có hiệu quả, tạo 

niềm tin ngày càng cao trong các 

đối tác Nga. 

Trước đó,vào ngày 8/5, Chủ tịch 

Trương Tấn Sang đã có buổi gặp 

gỡ, nói chuyện với bà con cộng 

đồng tại Tổ hợp đa chức năng Hà 

nội—Mátxcơva. Cũng tại đây, Chủ 

tịch cũng đã gặp mặt bạn bè Nga, là 

các đại biểu của Hội Cựu chiến 

binh, Hội Hữu nghị Nga – Việt, các 

nhà Việt Nam học, một số thầy cô 

giáo Nga từng giảng dạy học sinh 

Việt Nam... 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH NƢỚC TRƢƠNG TẤN SANG NHÂN DỊP THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM 

NGÀY CHIẾN THẮNG TẠI LB NGA 9/5/2015 
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Căn hộ đơn sơ song đặc biệt, 

tại số 29 phố Polotskaya, đã trở 

nên thêm ấm cúng với sự hiện 

diện của Đại sứ Việt Nam tại Nga 

Nguyễn Thanh Sơn và các phóng 

viên thƣờng trú Việt Nam. Đây là 

nơi ở của hai mẹ con chị Lê Thị 

Phƣợng, con gái ông Lý Phú San - 

một trong 5 ngƣời Việt Nam đã 

tham gia trận chiến bảo vệ 

Moskva trong Chiến tranh Vệ 

quốc Vĩ đại.             

Tiếp đón chúng tôi thật thân mật 

với món bánh ngọt tự tay mình làm, 

chị Phượng cho biết chị sang Nga 

định cư năm 1992. Trong căn hộ 

của mình, chị Phượng vẫn gìn giữ 

tập album ảnh vô cùng quí giá của 

bố mình, đặc biệt là những tấm 

huân chương vẻ vang trao tặng cho 

ông Lý Phú San như huân chương 

Cựu chiến binh OMSBON - lữ đoàn 

đặc nhiệm trong thành phần có 

trung đoàn tình nguyện quốc tế của 

những người Việt Nam tham gia 

bảo vệ Moskva hay Huân chương 

Chiến tranh Vệ quốc hạng nhất.          

Mùa đông 1941-1942 là một 

trong những mùa đông lạnh nhất 

lịch sử nước Nga và cũng là một 

trong những mùa đông đáng sợ 

nhất: Sau các cuộc tấn công vào 

Liên Xô, quân đội Đức Quốc xã chỉ 

còn cách trung tâm Moskva 30 km. 

Khi đó, hàng trăm nghìn người 

Moskva đã tình nguyện ghi tên 

tham gia chiến đấu chống phát xít, 

trong đó có những người Việt Nam 

trong thành phần trung đoàn quốc tế 

đặc biệt thuộc Lữ đoàn xạ kích cơ 

động đặc nhiệm (OMSBON).  

Tổng cộng có 5 người Việt tham 

gia trung đoàn là Vương Thúc Tình, 

Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo, Lý 

Thục Chắt và Lý Phú San. Tất cả đã 

hy sinh anh dũng trong trận đánh ở 

ngoại ô Moskva ngoại trừ ông Lý 

Phú San bởi theo lời kể của chị 

Phượng, ông không được ra chiến 

trường do vóc người nhỏ bé và phải 

chuyển sang làm ở quân y viện tiền 

phương. Theo lời kể của chị 

Phượng, cuộc sống khi đó phải đối 

mặt với rất nhiều khó khăn vất vả, 

đặc biệt là đói và rét, phải chia nhau 

từng mẩu bánh mì. 

Ông Lý Phú San tên thật là Lê 

Phan Chăn, sinh ngày 1/6/1900, tại 

xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, tỉnh 

Hà Đông (Hà Nội). Lớn lên, ông 

vào Sài Gòn, sau đó sang 

Campuchia rồi từ đó sang Pháp. 

Ông là đảng viên trong chi bộ bí 

mật của Đảng cộng sản Đông 

Dương (ở Pháp). Cũng tại Paris, 

ông Lý Phú San gia nhập Đảng 

Cộng sản Pháp. Theo giới thiệu của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lý Phú 

San sang học tại Đại học Phương 

Đông. Những người còn lại, Vương 

Thúc Tình, Lý Nam Thanh, Lý Anh 

Tạo, Lý Thục Chắt cũng được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giới thiệu sang 

Moskva học, song sang theo ngả 

Trung Quốc. 

Chúng tôi chỉ biết thêm một vài 

chi tiết về cuộc đời thăng trầm với 

rất nhiều hành trình của ông Lý Phú 

San qua lời kể của chị Phượng. Chị 

cho biết ông Lý Phú San là người 

có tinh thần quốc tế cộng sản cao 

cả, sẵn sàng giúp đỡ những người 

gặp khó khăn, kể cả vật chất. Từ 

năm 1946, ông làm việc tại nhà máy 

chế tạo Artemovski. Năm 1956, ông 

về Việt Nam, làm phiên dịch cho 

đoàn chuyên gia Liên Xô giúp xây 

dựng Đài phát thanh Mễ Trì. Sau đó 

về làm tại Đại sứ quán Liên Xô ở 

Việt Nam và qua đời năm 1980 tại 

quê nhà, thọ 80 tuổi. 

Chị Lê Thị Phượng nay đã định 

cư ở Moskva, tro cốt cha mẹ mình 

được chị an táng tại một trong 

những nghĩa trang của thủ đô Nga, 

mảnh đất mà ông Lý Phú San đã 

bảo vệ. Người lính Hồng quân gốc 

Việt này có một người cháu trai tên 

là Mikhail năm nay sẽ tốt nghiệp 

lớp 11 và dự định theo học Học 

viện Tài chính Moskva. 

Trong chuyến thăm Nga và tham 

dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng 

phát xít, Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang đã có cuộc gặp với bạn bè 

Nga của Việt Nam. Chị Phượng 

cũng tham dự cuộc gặp này và được 

đích thân Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang thăm hỏi. 

Rất nhiều người con của Liên 

Xô trước kia đã sang giúp Việt Nam 

chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm 

lược, và cũng có những người con 

Việt Nam đã quên thân mình cho sự 

nghiệp bảo vệ đất nước Xô Viết. 

Tấm gương dũng cảm của họ thật 

đáng tự hào, đặc biệt là trong thời 

điểm tháng 5 năm này khi Việt 

Nam kỷ niệm 40 năm giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước còn 

Nga kỷ niệm 70 năm chiến thắng 

phát xít. 

THĂM GIA ĐÌNH NGƢỜI CHIẾN SĨ VIỆT NAM THAM GIA BẢO VỆ MOSKVA 
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Nhƣ đã đƣa tin, hồi tháng 3 

vừa qua, một vụ cháy chợ rất 

nghiêm trọng đã xảy ra ở thành 

phố Kazan, nƣớc Cộng hòa 

Tatarstan thuộc LB Nga, khiến 

hơn 90 bà con ngƣời Việt đang 

kinh doanh tại đây ―trắng tay‖. 

Chia sẻ với hoàn cảnh ấy, Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga đã 

phát động trong cán bộ nhân viên 

và bà con cộng đồng quyên góp 

hỗ trợ những ngƣời bị nạn. Sau 

một thời gian tiếp nhận đóng góp, 

hôm qua, đại diện Đại sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga đã trao số 

tiền cho đại diện bà con ở Kazan. 

 Hưởng ứng phát động của Đại 

sứ quán, ngay sau khi vụ hỏa hoạn 

xảy ra, nhiều người đã thể hiện sự 

sẻ chia bằng cách quyên tiền mua 

gạo gửi xuống Kazan và chia tận 

tay những người gặp hoạn nạn. Tiền 

quyên góp cũng nhận được sự 

hưởng ứng nhanh chóng, dù ít, dù 

nhiều. Cuối cùng, con số thu được 

là 5.118 USD. 

 Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam 

tại LB Nga và Ban Công tác Cộng 

đồng, Công sứ Nguyễn Hùng đã 

trao toàn bộ số tiền quyên góp được 

cho đại diện bà con là ông Dương 

Tuấn Tư, ủy viên Hội Người Việt 

Nam tại Kazan và cũng là người 

tham gia trong Ban quản lý khu chợ 

Admiral trước khi cháy. Ông 

Nguyễn Hùng chúc bà con sớm ổn 

định cuộc sống và tiếp tục vươn lên. 

Ông Dương Tuấn Tư, đại điện 

cho bà con Trung tâm Thương mại 

Admiral nhận quà và cảm ơn tấm 

lòng hảo tâm của Cộng đồng Việt 

Nam tại LB Nga dành cho bà con 

Việt Nam ở Kazal. 

Xúc động trước tấm lòng của 

những người bà con xa nhà, ông 

Dương Tuấn Tư, thay mặt bà con 

Kazan bày tỏ niềm biết ơn chân 

thành tới Đại sứ quán, tới bà con 

Việt Nam thuộc Hội người Việt tại 

LB Nga, Hội Doanh nghiệp VN; cả 

bà con ở Upha, Chi hội Phụ nữ 

Trung tâm Thương mại Moskva... 

và hứa sẽ cùng nhau phân chia 

khoản tiền hỗ trợ này một cách phù 

hợp và hiệu quả nhất. Ông Tư cũng 

nhân dịp này thông báo tình hình 

khắc phục hậu quả của vụ cháy 

Trung tâm Thương mại Admiral, 

theo đó sắp tới sẽ có khu chợ mới, 

trả lại cho bà con các địa điểm kinh 

doanh và sẽ được miễn thuế 3 tháng 

đầu tiên./. 

TRAO TIỀN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG BÀ CON BỊ CHÁY CHỢ Ở KAZAN 

Đôi khi hạnh phúc chỉ là một 

cái gì đó rất bình dị ở chính ngay 

trong cuộc sống đời thƣờng. Có 

thể chỉ là một hành động nhỏ, 

một sự quan tâm, ân cần, hay là 

sự chung tay, giúp sức, chia sẻ 

một khó khăn nào đó của một con 

ngƣời nào đó. 

Chi hội phụ nữ TTTM Mátxcơva 

từ ngày được thành lập, ngoài việc 

làm tốt công tác chăm lo đời sống 

tinh thần cho chị em bằng sự quan 

tâm chân thành và đem đến niềm 

vui trong những ngày sinh nhật của 

Hội viên, luôn tích cực trong công 

việc chung của cộng đồng, giúp đỡ, 

tài trợ cho các hoạt động phong trào 

Đoàn thanh niên tại LB Nga… Chi 

hội cũng đã rất tích cực trong những 

hoạt động từ thiện cả ở nước sở tại 

và quê nhà Việt Nam. 

Vào ngày hôm nay 11/05/2015 

tại Hải Phòng, Chi hội phụ nữ 

TTTM Mátxcơva đã phối hợp cùng 

với Hội Việt kiều LB Nga tại Hải 

Phòng tổ chức trọng thể lễ cắt băng 

khánh thành và bàn giao “ Nhà Đại 

đoàn kết” cho gia đình ông Phạm 

Đức Thi thuộc hộ nghèo của 

phường Tràng Minh – Kiến An- 

Hải Phòng. Sự kiện này nằm trong 

một loạt các hoạt động từ thiện của 

Chi hội TTTM Mátxcơva trong thời 

gian vừa qua như: Ủng hộ quỹ “Hội 

nạn nhân chất độc Dioxin”, “Ủng 

hộ TT Giáo dục – Lao động xã hội 

Hải Phòng”Gây quỹ ủng hộ Trường 

Sa, “Vì học sinh Trường Sa thân 

yêu”… 

Chi hội phụ nữ TTTM Mátxcơva 

mặc dù thành lập chưa được lâu, 

nhưng những đóng góp và các hoạt 

động tích cực của Chi hội thực sự 

đã tạo ra một dấu ấn đẹp trong cộng 

đồng người Việt Nam tại LB Nga. 

CHI HỘI PHỤ NỮ TTTM MÁTXCƠVA: LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO ―NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT‖ TẠI 

HẢI PHÒNG 
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74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HCM (15/5/1941-15/5/2015) 

Sau khi Đảng cộng sản Đông 

Dƣơng đƣợc thành lập vào 

3/2/1930, dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng, phong trào cách mạng của 

nƣớc ta phát triển mạnh mẽ. 

Trong quá trình lãnh đạo cách 

mạng, Đảng luôn luôn chú ý đến 

lực lƣợng thanh thiếu nhi để tập 

hợp vào tổ chức, hoà vào làn sóng 

cách mạng của cả dân tộc để đấu 

tranh giành độc lập tự do và xây 

dựng Tổ quốc. Tháng 10/1930, 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng lần thứ nhất (khóa I) 

đã đề cập đến tổ chức thiếu nhi và 

thiếu niên cách mạng Hồng nhi 

Đoàn và giao cho Đoàn thanh 

niên phụ trách... 

Tháng 3/1931, Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng lần II 

đã quyết định thành lập Đoàn và tới 

Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương 

Đảng vào tháng 5/1941 đã quyết 

định thành lập Mặt trận Việt Minh 

để đoàn kết các lực lượng đánh Tây, 

đánh Nhật giành độc lập tự do cho 

dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, 

ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc 

được thành lập và là thành viên của 

Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo 

điều lệ của Mặt trận Việt Minh với 

nội dung "Dự bị đánh Tây, đánh 

Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn 

độc lập". 

Ngày đầu tiên thành lập, Đội có 

5 đội viên là Nông Văn Dền mang 

bí danh là Kim Đồng, Nông Văn 

Thàn là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh là 

Thanh Minh, Lý Thị Nì là Thủy 

Tiên và Lý Thị Xậu là Thanh Thủy; 

Kim Đồng được bầu làm đội 

trưởng. 

Từ ngày ấy đến nay, theo sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và 

được Đoàn phụ trách, Đội càng 

ngày càng phát triển. Theo từng 

thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù hợp 

với yêu cầu của cách mạng và 

nguyện vọng của thiếu niên, nhi 

đồng như Đội Nhi đồng Cứu quốc, 

Đội Thiếu niên Tháng Tám, Đội 

Thiếu niên tiền phong Việt Nam và 

ngày 30/01/1970 thể theo nguyện 

vọng của thiếu niên, nhi đồng cả 

nước, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng đã ra Nghị quyết cho Đội 

được mang tên Bác Hồ kính yêu: 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh. 

Sau ngày 15/5/1941, vâng theo 

lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách 

mạng, Đội thiếu nhi cứu quốc được 

thành lập ở khắp các địa phương 

trong cả nước. Các đội viên, thiếu 

nhi tích cực tham gia hoạt động 

cách mạng như làm liên lạc, trinh 

sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm 

làng, tham gia lao động tiết kiệm, 

xoá mù chữ...  

Suốt 2 cuộc kháng chiến trường 

kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi 

Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đã 

góp phần nhỏ bé của mình vào sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 

như: Phong trào Trần Quốc Toản do 

Bác Hồ phát động năm 1948, phong 

trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc 

nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, 

“Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 

Điều Bác Hồ dạy”, đã có nhiều tập 

thể Đội và cá nhân đội viên giành 

danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, 

nhiều đội viên thiếu niên tiền phong 

đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt 

nguỵ, các anh hùng thiếu nhi quên 

thân mình hy sinh vì sự nghiệp bảo 

vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng như 

Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, 

Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn... 

Vâng lời Bác dạy:            

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 

Tuỳ theo sức của mình 

Để tham gia kháng chiến 

Để giữ gìn hoà bình”. 

Đội viên thiếu niên tiền phong 

và thiếu nhi Việt Nam đã không 

ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực 

xây dựng tổ chức Đội, giúp sức nhỏ 

bé của mình vào sự nghiệp cách 

mạng chung. Suốt những năm qua, 

các phong trào và hoạt động của 

Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, gắn liền với 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 

hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đội đã tổ chức các hoạt động giáo 

dục tạo cho thiếu niên nhi đồng biết 

vượt khó để học tập tốt, yêu khoa 

học, yêu lao động, giữ gìn vệ sinh, 

tiết kiệm... nhằm giúp xây dựng 

những công trình phục vụ xã hội và 

nắm vững khoa học kỹ thuật để trở 

thành con ngoan, trò giỏi, người 

công dân mới, góp phần xây dựng 

Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. 

Phong trào “Kế hoạch 

nhỏ” (1958) để tiết kiệm làm ra của 

cải vật chất như xây dựng Nhà máy 

nhựa Thiếu niên Tiền phong (1959 

đi vào hoạt động), Đoàn tàu lửa 

chạy trên đường sắt Thống Nhất 

(1979), Khách sạn Khăn quàng đỏ 

(1987)... và hàng nghìn công trình 

khác ở các địa phương đã tạo nên 

những cơ sở vật chất văn hóa cho 

thiếu nhi và xã hội. Phong trào xây 

dựng Hợp tác xã Măng non, lập các 

quỹ “Vì bạn nghèo”, “Hỗ trợ tài 

năng trẻ”, quỹ Vừ A Dính, 

Đôrêmon, Giải thưởng Kim Đồng... 

đã thu hút hàng tỷ đồng nhằm giúp 

đỡ hàng nghìn bạn có hoàn cảnh 

khó khăn có thêm điều kiện sinh 

hoạt và học tập, hoà nhập với cộng 

đồng... 
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG NGA TIẾP 

NGOẠI TRƢỞNG MỸ TẠI 

KHU NGHỈ DƢỠNG SOCHI 

Theo AFP, ngày 12/5, Ngoại 

trƣởng Mỹ John Kerry đã hội 

kiến Tổng thống Nga Vladimir 

Putin trong cuộc gặp cấp cao nhất 

của Mỹ trên đất Nga kể từ khi nổ 

ra cuộc xung đột Ukraine. 

Nhà lãnh đạo Nga đã tiếp đón 

quan chức đầu ngành ngoại giao 

Mỹ tại dinh thự mùa Hè của ông ở 

khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển 

Đen.  

Trước đó, Ngoại trưởng Kerry 

đã hội đàm với người đồng cấp Nga 

Sergei Lavrov trong bốn giờ đồng 

hồ. Nội dung thảo luận giữa ông 

Kerry và giới giới lãnh đạo Nga 

xoay quanh tình hình Ukraine, 

chương trình hạt nhân Iran, cuộc 

xung đột tại Syria cùng một loạt 

vấn đề song phương và khu vực 

khác./.  

 

GIÁ DẦU THÔ TRÊN THẾ 

GIỚI VÀ ĐỒNG USD DIỄN 

BIẾN TRÁI CHIỀU 

Bốn nguyên nhân chính làm 

cho giá dầu thô tại thị trƣờng Mỹ 

và thế giới tăng trong ngày 12/5 là 

tình hình bất ổn leo thang tại 

Yemen, đồng USD yếu cộng 

lƣợng dầu dự trữ chiến lƣợc và 

sản lƣợng khai thác nội địa của 

Mỹ giảm. 

Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa 

New York cho biết trong phiên giao 

dịch trước khi đóng cửa ngày 12/5, 

giá dầu thô WTI (West Intermediate 

Texas) của Mỹ giao tháng Sáu tăng 

1,50 USD, tương đương với 2,5%, 

lên 60,75 USD/thùng. Đây là mức 

giá cao nhất của loại dầu thô này kể 

từ ngày 6/5 và là mức cao thứ hai 

kể từ đầu năm 2015.  

 

"GIẢI MÃ" HÀNH ĐỘNG 

"ĐẶC BIỆT" CỦA TƢỚNG 

SHOIGU TẠI LỄ DUYỆT BINH 

Tại lễ duyệt binh trong ngày 

Chiến thắng hôm 9/5, Bộ trƣởng 

Quốc phòng Nga Sergei Shoigu 

đã có một hành động rất ―đặc 

biệt‖: Ông thực hiện nghi lễ làm 

dấu thánh giá của đạo Thiên chúa 

trƣớc khi bắt đầu buổi lễ. 

Đây được coi là khoảnh khắc 

đặc biệt trong dịp lễ trọng đại kỉ 

niệm 70 năm chiến thắng phát xít. 

Đó chính là hành động chưa có 

trong tiền lệ đối với một Bộ trưởng 

Quốc phòng Nga. 

Nhà báo Victor Baranets viết: 

“Thời khắc đó, tôi cảm thấy rằng cử 

chỉ đơn giản của ông Shoigu đã làm 

tất cả người Nga xích lại gần nhau. 

Ở đó có sự chân thành, nhiều hy 

vọng, quá nhiều cảm giác thiêng 

liêng”. 

Bloger nổi tiếng người Nga 

“Saker” bình luận: Trong nhiều thế 

kỉ qua, người lính Nga thường có 

động tác quỳ gối và cầu nguyện 

Chúa trời trước khi ra chiến trường 

và đó cũng là điểm tương đồng 

trong hành động “đặc biệt” của ông 

Shoigu. 

Phía trước là cuộc chiến mà 

nước Nga phải đối mặt trong năm 

2015 và có thể nhiều năm sau đó, cả 

về kinh tế, thông tin, ngoại giao. 

Chỉ có một điều, nước Nga sẽ 

không chịu đầu hàng 

 

NGA VÀ TRUNG QUỐC KÝ 

THỎA THUẬN CUNG CẤP TÀI 

CHÍNH 25 TỶ USD 

Ngày 8/5, Nga và Trung Quốc 

đã ký kết một thỏa thuận trị giá 

25 tỷ USD nhằm đẩy mạnh hoạt 

động cung cấp tài chính của 

Trung Quốc cho các công ty Nga 

và một số thỏa thuận trong các 

lĩnh vực khác trị giá hàng tỷ USD 

nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác 

kinh tế song phƣơng. 

Phát biểu sau khi cùng Chủ tịch 

Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ 

ký kết tại điện Kremlin trước sự 

chứng kiến của các quan chức hai 

nước, Tổng thống Vladimir Putin 

khẳng định: "Trung Quốc hôm nay 

là đối tác chiến lược và chủ chốt 

của chúng ta." 

Thỏa thuận 25 tỷ USD vừa được 

ký kết sẽ cung cấp tài chính cho các 

công ty Nga, trong đó có nhiều 

công ty bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng 

phạt của phương Tây và giá dầu 

giảm sâu.  

Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực 

tiếp của Nga, Kirill Dmitriev, cho 

biết các công ty Nga có thể nhận 

được 25 tỷ USD trong vòng 3 năm 

tới. 
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TÔ PHỞ VIỆT – TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN CỦA SVVN TẠI TOMSK 

Sau 28 năm lƣu lạc lại trở về 

đƣợc với gia đình, sự việc của học 

viên quân sự Trần Tuấn Anh trở 

thành một câu chuyện của tình 

ngƣời. Và cái ―TÌNH NGƢỜI‖ ấy 

cứ đƣợc nhân lên, nhân lên trong 

một gia đình biết trọng cái nghĩa, 

cái tình ở một miền quê Việt 

Nam. 

Khi được gặp và viết câu chuyện 

về cuộc đoàn tụ của gia đình Tuấn 

Anh tôi đã cảm nhận được rất rõ 

rằng đây là một gia đình rất quý 

trọng tình người. Và cảm nhận ấy 

đã không sai khi nghe những suy 

nghĩ, những chia sẻ của cậu em trai 

Tuấn Anh là Trần Hải Triều. Rồi 

mặc dù không được là người trực 

tiếp chứng kiến cuộc hội ngộ cha – 

con; anh – em; hàng xóm; bạn bè 

với Tuấn Anh... tôi vẫn thầm tin 

rằng sẽ rất tuyệt vời.  

Thế mà tôi vẫn phải bất ngờ khi 

đúng 1 ngày sau dịp kỷ niệm tròn 

70 năm Chiến thắng Phát-xít, trong 

bận bịu “túi bụi” của công việc 

nghề nghiệp... tôi nhận được từ chị 

Tạ Thị Đông, “người trong cuộc” 

của câu chuyện Trần Tuấn Anh một 

lá thư tay dài hơn 2 trang của cậu 

em trai là Hải Triều, đã được chụp 

và gửi qua thư điện tử để nhờ người 

dịch ra tiếng Nga và gửi cho bác sỹ 

Svetlana và các cộng sự bệnh viện 

Thần kinh số 4 Moskva, nơi đã giúp 

điều trị cho Tuấn Anh. Đây là thư 

tay, viết riêng cho các y, bác sỹ nên 

lẽ ra chúng tôi “không có quyền” 

đọc hay công bố... Tuy nhiên vì Hải 

Triều gửi sang, nhờ các đồng hương 

Việt Nam dịch sang tiếng Nga để 

các bác sỹ có thể hiểu ... nên Triều 

đồng ý coi đó như một bức thư ngỏ 

gửi tới những người Nga.  

Cũng xin nói thêm, chị Tạ Thị 

Đông giờ đây bỗng trở thành “ân 

nhân” của gia đình. Cha của Trần 

Tuấn Anh vẫn dự định tới thăm gia 

đình chị Đông ở tận Quảng Ninh để 

xin với cha mẹ chị cho ông coi 

Đông như người con gái. 

Nhìn lướt lá thư tôi thấy, chữ 

viết khá đẹp và sau khi đọc câu mở 

đầu... tôi đã bị cuốn hút, rồi đọc gần 

như một mạch đến hết, mặc dù khá 

khó khăn khi đọc bản viết tay được 

chụp ảnh. Lá thư rất chân thành, rất 

có tứ và gần như không có lỗi về 

văn phạm. Nhưng cái hay tôi cảm 

nhận được trong lá thư này không 

phải ở chỗ có lỗi hay không, có 

“văn” hay không mà tôi được thấy 

thêm nhiều “TÌNH NGƯỜI” trong 

ấy. 

NGƢỜI VIỆT Ở NGA: VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH NGƢỜI 

Phở từ thiện là một trong 

những hoạt động nổi bật của Hội 

từ thiện Vn.Heart tại thành phố 

Tomsk. Chƣơng trình không chỉ 

mang đến cho các bạn sinh viên 

những bát phở đậm đà hƣơng vị 

quê hƣơng,  mà đây còn là nơi kết 

nối yêu thƣơng, kết nối những 

tấm lòng cao cả nhằm giúp đỡ  trẻ 

em nghèo vùng cao vƣợt qua khó 

khăn trong cuộc sống. 

Mặc dù diễn ra chỉ trong vài giờ 

thế nhưng công tác tổ chức của sự 

kiện đươc chuẩn bị rất tỉ mỉ. Ngay 

từ sáng sớm, tất cả thành viên của 

Vn.Heart đã tập trung tại sảnh tầng 

8 để bắt tay vào công việc. Bên 

cạnh đó, nguyên vật liệu phục vụ đã 

được tính toán, lựa chọn cẩn thận và 

đảm bảo chất lượng để những bát 

phở không những thơm ngon mà 

còn ấm áp tình người… 

Kinh nghiệm và thành công từ 

những lần tổ chức trước đã thu hút 

không chỉ sinh viên Việt Nam mà 

còn cả sinh viên nước ngoài tới 

tham dự sự kiện này. Kèm theo đó 

là thái độ phục vụ cực kỳ chyên 

nghiệp của các thành viên Vn.Heart 

đem lại sự hài lòng cho những 

người tham gia.  Mệt nhưng vui, đó 

là những suy nghĩ và cảm nhận 

chung của thành viên Hội từ thiện. 

Không vui sao được khi công sức 

bỏ ra của tất cả mọi người đã đc đền 

đáp một cách xứng đáng. 

170 tô phở được bán ra trong sự 

kiện này, vượt qua sự mong đợi của 

hội từ thiện Vn.Heart. Và đúng như 

tên gọi của nó, số tiền quyên góp 

được trong đợt bán phở lần này sẽ 

được chuyển cho Quỹ trò nghèo 

vùng cao tại Việt Nam. Mặc dù số 

tiền không lớn nhưng đó là tất cả 

những tấm lòng, sự quyết tâm và hi 

vọng của toàn bộ sinh viên Việt 

Nam nơi đây. 


