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Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ 

TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc 

trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát 

biểu chỉ đạo Đại hội. 

Ngày 13/10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 

Trung ương họp phiên thứ 23 dưới sự chủ trì của Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo, để 

thảo luận, cho ý kiến về Đề án phòng, chống tiêu cực 

trong hoạt động tư pháp. 

Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc 

sáng 14/10 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

dự Đại hội.Có 296 đại biểu của 35 đảng bộ trực thuộc 

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tham dự Đại 

hội. 

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 42, 

sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 

dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước 

quốc tế (sửa đổi) và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc 

hội khóa XIII. 

 Chiều ngày 13/10, Thứ trưởng Nguyễn Hồng 

Trường chủ trì buổi Họp báo thông tin về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

Quý IV năm 2015 của Bộ GTVT. Dự họp còn có lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan thông tấn 

báo chí. 

 Sáng 14/10, tại Hà Nội, Cục Nhà trường, Bộ Tổng 

Tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 

năm Ngày Truyền thống (14/10/1955 - 14/10/2015) và 

đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

Chiều 13/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ 

trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên 

cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến kiểm tra 

công tác tại đơn vị nghiệp vụ Phòng 2, thuộc Cục An 

ninh Tây Nguyên đóng ở địa bàn Gia Lai.  

Sáng nay, 14/10 đã diễn Lễ phát động Cuộc thi viết 

thư quốc tế UPU lần thứ 45 năm dành cho học sinh Việt 

Nam. Đây là lần thứ 26 Cuộc thi được tổ chức tại Việt 

Nam. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã 

tới dự và phát biểu khai mạc.  

Tp Hà Nội:  Tối 13/10, UBND TP Hà Nội phối 

hợp với Ủy ban MTTQ TP tổ chức hội nghị biểu 

dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và phát 

động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo" năm 

2015. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy dự hội nghị. 

Tỉnh Quảng Nam: Sáng 13/10, tại TP. Tam Kỳ, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc với sự tham dự 

của 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên 

của Đảng bộ. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 14/10, đoàn lãnh đạo và 

chuyên gia Tập đoàn Solar Park (Hàn Quốc) do ông 

Hyunwoo Park - Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu có buổi 

làm việc với Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Lĩnh 

cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về 

Dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại Hà Tĩnh. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 13/10, đồng chí Đoàn 

Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi 

thăm đồng, đánh giá sản xuất vụ mùa và kiểm tra tiến 

độ triển khai sản xuất vụ đông 2015. 

Tỉnh Quảng Ninh:  Tiếp tục chương trình làm 

việc, sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tiến hành bầu đoàn 

đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Nghệ An: Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 

2020, sáng nay (14/10), Đại hội tiếp tục thảo luận về 

các văn kiện của Đại hội; Thông báo kết quả bầu Ban 

Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm 

UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII . 

Tp Đà Nẵng: Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND 

TP Đặng Việt Dũng đã đến thăm và chúc mừng tập thể 

cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Dược Danapha và 

Công ty cổ phần Mai Linh miền Trung nhân Ngày 

Doanh nhân Việt Nam. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 13/10, đoàn Đại biểu 

tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm 

trưởng đoàn đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trước trụ sở HĐND – UBND TP. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

Định hƣớng công tác tuyên 

truyền trong thời gian tới, đồng 

chí Mai Văn Ninh đề nghị đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên 

các cấp sớm triển khai tuyên 

truyền về kết quả Hội nghị Trung 

ƣơng lần thứ mƣời hai, Ban Chấp 

hành Trung ƣơng khóa XI; gắn 

với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ 

các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại 

hội lần thứ 12 của Đảng. 

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Ban 

Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, 

thành phố phía Bắc, các đảng ủy 

trực thuộc Trung ương tháng 

10/2015. Đồng chí Mai Văn Ninh, 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 

Trưởng ban Tuyên giáo chủ trì Hội 

nghị. 

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn 

Ninh đã thông báo nhanh Kết quả 

Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI. 

Đồng chí Mai Văn Ninh cho 

biết, thực hiện Chương trình làm 

việc toàn khóa, từ ngày 5-11/10/ 

2015, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần 

thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về 

các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã 

hội, ngân sách nhà nước năm 2015, 

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước năm 

2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021; công tác 

chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII; và một số 

vấn đề quan trọng khác. 

Năm 2015 là năm cuối thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 

năm 2011-2015 và là năm có nhiều 

sự kiện trọng đại của đất nước. Tình 

hình thế giới và khu vực có nhiều 

diễn biến phức tạp. Tranh chấp chủ 

quyền biển, đảo trong khu vực và 

trên Biển Đông ngày càng gay gắt. 

Kinh tế thế giới phục hồi chậm; giá 

dầu thô giảm mạnh, giá nhiều loại 

hàng hoá cơ bản tiếp tục giảm; việc 

giảm giá đồng nhân dân tệ, suy 

giảm tăng trưởng của một số nền 

kinh tế lớn, thiên tai, hạn hán, dịch 

bệnh... đã tác động tiêu cực đến 

kinh tế nước ta. Tuy nhiên, với sự 

nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân của cả hệ thống 

chính trị, tình hình kinh tế-xã hội 

nước ta đã có chuyển biến tích cực 

và đạt những kết quả quan trọng 

trên hầu hết các lĩnh vực... 

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƢƠNG LẦN THỨ 12 KHÓA XI 

Năm 2015, Ngành Tổ chức xây 

dựng Đảng tổ chức kỷ niệm 85 

năm truyền thống (14-10-1930 – 

14-10-2015). Đây là sự kiện chính 

trị có ý nghĩa quan trọng với đội 

ngũ cán bộ làm công tác tổ chức 

xây dựng đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

là sự kiện chính trị vô cùng trọng 

đại của cách mạng nước ta. Sau tám 

tháng thành lập Đảng, ngày 14-10-

1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban 

chấp hành Trung ương khai mạc tại 

Hương Cảng (Trung Quốc) đã 

thông qua nhiều văn kiện quan 

trọng của Đảng, trong đó có việc 

quyết định thành lập Bộ Tổ chức 

kiêm giao thông - tiền thân của Ban 

Tổ chức Trung ương Đảng ngày 

nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức 

kiêm giao thông ngay sau khi thành 

lập Đảng khẳng định vai trò quan 

trọng của công tác tổ chức xây dựng 

Đảng trong sự nghiệp cách mạng 

của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta 

luôn quan tâm đến công tác xây 

dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và 

đảng viên. Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khoá IX) đã đồng ý lấy ngày 

14-10 hằng năm là Ngày truyền 

thống Ngành Tổ chức xây dựng 

Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các 

cấp.... 

Công tác phát triển đảng viên 

được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả, 

nhất là ở những vùng trọng yếu, 

những nơi có ít hoặc chưa có đảng 

viên. Số lượng đảng viên mới kết 

nạp hằng năm đều tăng; tỉ lệ đảng 

viên mới kết nạp là đoàn viên thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nữ, 

người dân tộc thiểu số, trí thức ngày 

càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu 

đội ngũ đảng viên theo hướng tích 

cực. 

Đảng đã từng bước cụ thể hoá và 

thể chế hoá phương thức lãnh đạo 

của Đảng, phát huy tốt hơn vai trò 

của các cơ quan nhà nước, mặt trận 

và các đoàn thể nhân dân, khắc 

phục dần khuynh hướng Đảng bao 

biện làm thay, cũng như buông 

lỏng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của 

Đảng. Dân chủ trong Đảng, trong 

quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, 

trong tổ chức và hoạt động của Nhà 

nước và dân chủ trong xã hội có 

tiến bộ.  

 

85 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam đƣợc thành lập từ ngày 20 

tháng 10 năm 1930. Lịch sử của 

phong trào phụ nữ Việt Nam, của 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

gắn liền với lịch sử phát triển của 

đất nƣớc.  

Kể từ khi các tổ chức phụ nữ 

tiền thân ra đời, người phụ nữ Việt 

Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

phá tan thành trì phong kiến, đánh 

dấu mốc son lịch sử trong vấn đề 

bình đẳng giới được xác lập và định 

chế bằng Hiến pháp và Pháp luật. 

Tất cả quyền bính trong nước là của 

nhân dân Việt Nam. Phụ nữ nước 

Việt Nam dân chủ Cộng hòa có 

quyền bình đẳng với nam giới về 

các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội và gia đình. 

Bác Hồ coi sự nghiệp giải phóng 

phụ nữ gắn liền với sự nghiệp cách 

mạng xã hội chủ nghĩa, đến nay phụ 

nữ đã bình đẳng với nam giới về 

quyền hạn và nghĩa vụ cả trong gia 

đình và ngoài xã hội. Có thể nói, 

những cơ sở pháp lý đó đã thật sự 

mở ra những cơ hội mới cho phụ nữ 

Việt Nam trên con đường phát triển. 

Ðã có hàng trăm công ty, xí nghiệp 

có uy tín cao trên thị trường trong 

nước và quốc tế do phụ nữ lãnh 

đạo. Nhiều chị đã nhận được giải 

thưởng cao quý của Nhà nước. Lao 

động nữ trong nhiều ngành đã được 

công nhận là có chất lượng và kỹ 

thuật tốt. Phụ nữ tham gia lãnh đạo 

trong các cơ quan Ðảng , Nhà nước 

và các đoàn thể xã hội ngày một 

nhiều. 

Trên cơ sở ấy, ý nghĩa của tam 

tòng trong cuộc sống ngày nay cũng 

như thân phận người phụ nữ Việt 

Namđã hoàn toàn được hoán cải. 

Cũng là tòng phụ nhưng tòng phụ 

ngày nay chỉ đơn giản là lễ phép, 

vâng lời cha mẹ, hiếu thảo với ông 

bà, kính trên nhường dưới, không 

còn mang nội dung của thói gia 

trưởng, với quyền lực tuyệt đối 

mang tính áp đặt trong gia đình 

thuộc về người cha.  

Ngày nay con cái có quyền tham 

gia bàn bạc cùng cha mẹ những vấn 

đề của gia đình. Tòng phụ cũng 

không còn là ép duyên, bán gả con 

gái. Hôn nhân ngày nay được xây 

dựng trên cơ sở tình yêu tự nguyện. 

Tòng phu ngày nay cũng không 

nhất thiết người con dâu phải sống 

chung cùng gia đình nhà mẹ chồng. 

Vì thế hệ trẻ ngày nay năng động và 

đầy tính tự lập. Hơn nữa hình mẫu 

gia đình hạt nhân đang có chiều 

hướng phát triển mạnh. Mẹ không 

nhất thiết phải ở với con trai. Tất cả 

đã được pháp luật, sự tiến bộ của 

nhận thức quy định và bảo vệ... 

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc và thanh niên cách 

mạng đồng chí hội, cuối năm 1926 

đầu năm 1927, một số địa phương 

hình thành “Nông Hội Đỏ” chỉ đạo 

cuộc nổi dậy của nông dân đấu 

tranh chống thực dân, địa chủ 

phong kiến và tư sản, đòi quyền dân 

sinh dân chủ; tiêu biểu là cuộc đấu 

tranh của nông dân Cao Lãnh, Sa 

Đéc, Gia Định, Đức Phổ, Duyên 

Hà, Tiền Hải…. đi tới đỉnh cao là 

Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta 

rất coi trọng việc giáo dục, tổ chức, 

động viên đưa quần chúng ra đấu 

tranh chính trị và xây dựng đội 

quân chính trị quần chúng cách 

mạng. Tại kỳ họp ban chấp hành 

Trung Ương Đảng lần I (khoá I) từ 

14/10 đến cuối tháng 10 năm 1930, 

“Nông hội đỏ” chính thức ra đời. 

Sự kiện thành lập Nông hôi đỏ đánh 

dấu sự trưởng thành quan trọng về 

chất của giai cấp nông dân Việt 

Nam. Lần đầu tiên đưa gia cấp nông 

dân có đoàn thể cách mạng của 

mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam. 

Để phù hợp với từng giai đoạn 

lịch sử, tổ chức Hội nông dân Việt 

Nam liên tục phát triển dưới nhiều 

hình thức và tên gọi phù hợp: “Hội 

tương tê ái hữu”, “Hội nông dân 

phản đế”, “Hội nông dân cứu 

quốc”, trở thành một thành viên chủ 

lực của mặt trận Việt Minh, là lực 

lượng nòng cốt và đông đảo nhất 

tham gia khởi nghĩa tháng Tám 

1945. 

Trong thời gian kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, tổ chức Hội 

được duy trì và liên tục phát triển. 

Hội nông dân giải phóng Miền Nam 

được thành lập, là thành viên quan 

trọng của mặt trận dân tộc giải 

phóng Miền Nam Việt Nam, tham 

gia các phong trào cách mạng: đấu 

tranh chính trị, quân sự, binh vận; 

xây dựng hậu phương chiến đấu tại 

chỗ…., góp phần làm thất bại mọi 

âm mưu thâm độc của chủ nghĩa 

thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. 

Ở miền Bắc, hội nông dân tập thể 

đã vận động nông dân đi theo con 

đường hợp tác hoá: vừa sản xuất, 

vừa chiến đấu bảo vệ hậu phương, 

chi viện sức người sức của cho tiền 

tuyến lớn miền Nam – thành đồng 

tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Ngày 1/3/1988, hội liên hiệp 

nông dân tập thể Việt Nam được 

đổi tên là hội nông dân Việt Nam. 

 

NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
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Ngày 10/10 tại Trung tâm 

Thƣơng mại Hà Nội - Moskva 

(Incentra) ở thủ đô Moskva đã 

diễn ra Đại hội lần thứ VII Hiệp 

hội các nhà doanh nghiệp Việt 

Nam tại LB Nga.  

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội 

các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại 

LB Nga đã hoạt động khá hiệu quả 

trong công tác xúc tiến kinh doanh, 

đầu tư; góp phần đáng kể trong việc 

thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp 

tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga; 

đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh 

nghiệp hội viên trong việc tìm hiểu 

các chính sách mới của sở tại liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, 

quảng bá sản phẩm, tổ chức các 

chuyến đi khảo sát tìm hiểu thị 

trường, đối tác và cơ hội đầu tư tại 

các địa phương của Nga và nước 

ngoài; tổ chức các hội thảo và tọa 

đàm về những vấn đề mà doanh 

nghiệp và cộng đồng người Việt tại 

Nga quan tâm, qua đó đưa ra các 

kiến nghị và đề xuất các biện pháp 

giải quyết lên các cơ quan quản lý 

của cả Nga và Việt Nam; tích cực 

tham gia hoạt động từ thiện và tài 

trợ cho các hoạt động của cộng 

đồng người Việt tại LB Nga. 

Bên cạnh những việc đã làm 

được, các tham luận tại đại hội cũng 

đã tập trung làm rõ những việc chưa 

làm được của Hiệp hội trong nhiệm 

kỳ qua, phân tích kỹ các nguyên 

nhân khách quan và chủ quan, rút ra 

các bài học kinh nghiệm. Hiệp hội 

xác định rõ trong nhiệm kỳ 2015-

2018 sẽ hướng các hoạt động của 

mình phục vụ lợi ích của các hội 

viên trước tiên; nghiên cứu, đề xuất 

các giải pháp hỗ trợ cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam tại Nga vì 

mục tiêu ổn định cộng đồng, vì lợi 

ích lâu dài của doanh nghiệp và vì 

sự phát triển thịnh vượng của mối 

quan hệ Việt - Nga; phối hợp chặt 

chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại 

LB Nga, cũng như các cơ quan, bộ, 

ngành có liên quan ở trong nước để 

góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - 

thương mại giữa 2 nước. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành 

mới của Hiệp hội các nhà doanh 

nghiệp Việt Nam tại LB Nga nhiệm 

kỳ 2015-2018 gồm 15 người và Ban 

kiểm tra gồm 3 người. Ông Lê 

Trường Sơn được tín nhiệm bầu 

làm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch là 

các ông Dương Hải An, Bùi Văn 

Hòa và Trần Quốc Triệu. 

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII HIỆP HỘI CÁC NHÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI LB NGA 

Bốn năm là một chặng đƣờng 

chƣa phải là dài, nhƣng Hội Đồng 

hƣơng Hƣng Yên đã trở thành 

mái ấm của những ngƣời con Phố 

Hiến đang mƣu sinh tại Liên 

bang Nga. Đại hội nhiệm kỳ 4 

(2015-2016) vừa diễn ra thành 

công đã đánh dấu một bƣớc 

trƣởng thành và phát triển mới 

của Hội Đồng hƣơng Hƣng Yên.  

Điểm lại hoạt động của nhiệm 

kỳ qua, Phó Chủ tịch thường trực 

Nguyễn Ngọc Quang khẳng định 

hiệu quả tích cực của những việc 

mà Hội Đồng hương Hưng Yên đã 

làm được. Không chỉ quan tâm đến 

những hoạt động đoàn thể kỷ niệm 

những ngày lễ cổ truyền dân tộc 

(Tết Dương lịch, Âm lịch; ngày 

Chiến thắng 30/4 và Tết Độc lập 

02/09), ngày lễ của chị em (Mồng 8 

tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10), ngày Tết của các cháu thiếu 

nhi (Mồng 1/6)… Hội Đồng hương 

Hưng Yên còn tham gia tích cực 

vào các hoạt động của Đại sứ quán 

Việt Nam và các Hội đoàn khác của 

người Việt tại LB Nga. Thông qua 

hoạt động Hội, mọi người con Phố 

Hiến cùng nhau san sẻ niềm vui với 

những thành quả trong công việc, 

thành tích học tập của con cháu; nỗi 

buồn khi đau ốm, hoạn nạn hay 

cùng chung tay giúp đỡ những 

trường hợp không may sa cơ, lỡ 

vận. 

Phát biểu tại đại hội, ông 

Nguyễn Văn Tràng đã cám ơn sự 

tín nhiệm của mọi người khi tiếp 

tục bầu ông giữ cương vị Chủ tịch 

Hội đồng hương Hưng Yên, đồng 

thời bày tỏ hy vọng Ban chấp hành 

mới nhiệm kỳ 2015-2016 là những 

người đầy tâm huyết với phong trào 

sẽ tiếp tục đưa Hội ngày càng phát 

triển. 

Trong các bài phát biểu chào 

mừng thành công của Đại hội, 

nhiều vị khách quý đại diện cho Đại 

sứ quán và các hội đoàn khác của 

người Việt tại LB Nga cũng đánh 

giá rất cao hoạt động tích cực và 

hiệu quả của Hội đồng hương Hưng 

Yên. Những bó hoa tươi thắm, 

những lời chúc chân thành đã tiếp 

thêm năng lực để Ban chấp hành 

mới tiếp tục kế thừa những kết quả 

đã đạt được, vươn lên thực hiện 

được ngày càng nhiều hơn những 

việc làm có ích cho bà con cộng 

đồng./. 

HỘI ĐỒNG HƢƠNG HƢNG YÊN - MÁI NHÀ TÌNH NGHĨA CỦA NHỮNG NGƢỜI CON XA XỨ 
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Cuối những ngày thu vàng 

tháng 9, khi tôi đang đi thăm bà 

con cộng đồng Việt Nam ở mấy 

thành phố xa như Ulyanovsk, Sa-

mara, Tula…để lấy thông tin viết 

bài thì bất ngờ nhận được điện 

thoại của anh Châu Hồng Thủy, 

chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật 

Việt Nam tại Nga thông báo: 

“Ngày 4.10, anh về Mát ngay nhá, 

Hội ta sẽ tổ chức cùng bà con 

cộng đồng tại Mátxcơva gặp mặt 

nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng 

Tạo và nữ nhà thơ Tuyết Nga 

trong đoàn nhà văn Việt Nam 

nhân dịp sang thăm Nga”.  

Không kịp rồi, vì công việc đang 

còn dang dở, nhưng chắc chắn là tôi 

sẽ về kịp trước khi đoàn trở về Việt 

Nam. Tin đến khá bất ngờ làm tôi 

không khỏi xốn xang. Bởi đã 28 

năm rồi chúng tôi mới có dịp gặp 

lại nhau. Còn nhớ mấy năm trước 

tôi có viết bài “Nghe Khúc Hát 

Sông Quê giữa Mátxcơva” đăng 

trên Dân Trí, các tờ báo khác có 

đăng lại. Và bây giờ, gặp lại 

Nguyễn Trọng Tạo cùng Tuyết 

Nga…giữa mùa thu vàng Mátxcơva 

thì quả là “hữu duyên thiên lí ngộ”! 

Phải mãi tới chiều nay 12.10, 

chúng tôi mới có buổi gặp gỡ hàn 

huyên ở nhà hàng “Nem” (cạnh bến 

ga xe điện ngầm Yugo Zabadnaia) 

của vợ chồng anh Nguyễn Đình 

Hoàng và chị Nguyễn Thị Hạnh – 

một địa chỉ “quen thuộc” của anh 

chị em làm công tác văn hóa nghệ 

thuật ở Nga cũng như từ Việt Nam 

sang. Bữa cơm chiều mang đậm 

hương vị quê nhà thật thân tình mà 

ấm cúng giữa mấy anh chị em xứ 

Nghệ và một anh bạn người Nga 

Anatoli Sokolov, nhà ngôn ngữ học 

Nga Việt – nói tiếng Việt, ăn cơm 

Việt sành sõi như ăn súp Nga vậy! 

Phút hội ngộ khá bất ngờ, khi tôi 

và anh Tạo cùng Tuyết Nga bỡ ngỡ 

nhận ra nhau, bởi 28 năm đã trôi 

qua, một quãng thời gian hơn 1/3 

đời người – xưa kia còn trẻ trung, 

nay già dặn đi bao nhiêu? Nhưng nụ 

cười, giọng nói vẫn còn sung lắm… 

Được biết, chuyến đi của anh 

Nguyễn Trọng Tạo và nữ nhà thơ 

Tuyết Nga trong đoàn nhà văn sang 

thăm Nga dù thời gian khá ngắn 

ngủi (28.9 đến 13.10) nhưng cũng 

đã kịp thăm vài địa danh nổi tiếng ở 

thủ đô Mátxcơva, chiêm ngưỡng 

kinh đô cũ Saint Petersburg, vòng 

về Tu La – quê hương nhà đại văn 

hào Nga Lép Tônxtôi (tác giả Chiến 

tranh và Hòa bình đồ sộ), gặp gỡ bà 

con cộng đồng Việt Nam ở Nga…

Dư âm của chuyến đi đã để lại ấn 

tượng tốt đẹp trong lòng bà con xa 

xứ hình ảnh nhà thơ, nhạc sĩ của 

công chúng mà mỗi khi “Khúc hát 

sông quê” vang lên là người ta nghĩ 

và nhớ ra ngay Nguyễn Trọng Tạo 

– một Nguyễn Trọng Tạo không lẫn 

vào đâu được! 

Dù mùa đông tuyết trắng xứ 

bạch dương chưa về phủ kín vạn vật 

nhưng Nguyễn Trọng Tạo đã kịp có 

bài thơ “Tuyết” ngâm nga đọc tặng 

anh chị em. Cái cảm xúc thăng hoa 

khi Nguyễn Trọng Tạo đến với 

nước Nga một chiều thu dát vàng 

nhưng bỡ ngỡ xuyến xao khi những 

bông hoa tuyết trái mùa bay bay 

trong gió thu nhè nhẹ lắc rắc trên 

vai áo, trên đôi má hồng của cô gái 

Nga mới tuổi 17 lướt nhẹ trên 

đường phố Mátxcơva cổ kính…

Không, hình như ông trời chiều 

lòng cho Nguyễn Trọng Tạo hay 

sao ấy? Bởi vào những ngày đầu 

thu này tuyết bông trắng xóa bỗng 

bất ngờ phá lệ mà lắc rắc nhè nhẹ 

lên vạn vật, chỉ thoáng chốc thôi, để 

rồi tan biến vào thinh không, chỉ 

còn lại mùa thu vàng muôn thuở. 

Để Nguyễn Trọng Tạo kịp có 

“Tuyết” mà để lại cho đời. Tôi nói 

vui: “Chắc là sẽ có Khúc hát tuyết 

giữa mùa thu Nga” đây! Còn nhớ 

năm kia, nhà thơ Lê Huy Mậu 

(phần thơ trong “Khúc hát sông 

quê”) sang thăm Nga, chúng tôi 

cũng gặp gỡ anh ở nhà hàng “Nem” 

của Hoàng Hạnh. Lần này chúng tôi 

đùa vui: “Giá cả hai ông cùng có 

mặt thì xôm tụ biết mấy nhỉ?” 

Nhân dịp này, nhà thơ, nhạc sĩ 

Nguyễn Trọng Tạo đã thân ái tặng 

cho bà con cộng đồng Việt Nam tại 

Mátxcơva tập Trường ca “Biển 

mặn” mà anh vừa mới sáng tác. 

Anh cũng thông báo đã tặng mấy 

trăm cuốn sách cho các chiến sĩ 

Trường Sa. 

Gặp gỡ rồi chia ly, cuộc đời vốn 

dĩ như vậy, không ai cưỡng lại 

được! Chúng tôi chưa kịp tâm sự gì 

nhiều (vừa gặp lại tôi sau 28 năm xa 

cách, anh Tạo đã “hỏi thăm” tôi sao 

không trả lời email? Hóa ra, trước 

khi đi anh đã gửi 2 tin thông báo là 

anh sang Nga. Thật “oan” cho tôi, 

cái email đó đã lâu tôi không sử 

dụng, vậy là “nỗi oan Thị Mầu” đã 

được giải!) Những năm qua có 

chăng chỉ là “gặp gỡ” qua những 

trang văn thơ của anh, qua những 

bài viết của tôi gửi vào trang web 

nguyentrongtao của anh. Hay 

những bài viết tôi gửi đăng đâu đó 

rải rác trên các báo trong nước, anh 

đọc thấy hợp gu rồi đăng lại trên 

trang web mang tính văn hóa nghệ 

thuật và cả chất thời sự nóng bỏng 

của anh. 

Ngày mai 13.10, các anh chị lại 

trở về quê hương. Mùa thu lá vàng 

nước Nga hãy còn lưu luyến lắm, 

mùa đông tuyết trắng xứ bạch 

dương Nga còn vời vợi xa chưa kịp 

về đón các anh chị cùng vui với 

tuyết! 

Bao giờ lại được nghe một 

“Khúc hát sông quê”, hay một 

“Làng quan họ quê tôi”…khác giữa 

lòng Mátxcơva? Bóng dáng anh 

Tạo khuất dần rồi mà dư âm những 

câu thơ “Tuyết” của anh còn ở lại 

trong tâm trí mọi người: “…Tuyết 

lợp lên câu thơ mái chữ trắng không 

vần…” 

GẶP LẠI TÁC GIẢ “KHÚC HÁT SÔNG QUÊ” GIỮA MÁTXCƠVA 
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Trong thời gian tới, ngành Du 

lịch sẽ tăng cƣờng quảng bá, giới 

thiệu du lịch Việt Nam đặc biệt là 

tại 5 thị trƣờng Tây Âu đƣợc 

miễn visa. 

Theo thông tin từ Tổng cục Du 

lịch, trong ba tháng liên tiếp 7, 8, 9, 

lượng khách quốc tế đã tăng trưởng 

trở lại, kết thúc chuỗi 13 tháng suy 

giảm liên tục từ cuối năm 2014. 

Trong 9 tháng đầu năm 2015, ngành 

Du lịch Việt Nam đã đón 5.689.512 

lượt khách, phục vụ 48,8 triệu lượt 

khách (khách lưu trú đạt 23,4 triệu 

lượt), tổng thu từ khách du lịch đạt 

269.458 tỷ đồng, tăng 2,8% so với 

cùng kỳ 2014. Trong đó các thị 

trường khách có chi tiêu cao và lưu 

trú dài ngày tăng tốt, đặc biệt  có sự 

bùng nổ về khách du lịch nội địa 

trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, góp 

phần bù đắp nguồn thu từ khách 

quốc tế. 

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn 

Văn Tuấn- Tổng cục trưởng Tổng 

cục Du lịch cũng cho biết, ngành 

còn tồn tại một số khó khăn, hạn 

chế cần tháo gỡ và tập trung khắc 

phục trong thời gian tới: một số Bộ, 

ngành, địa phương chưa hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ 

trong việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 92 và Chỉ thị số 14; Còn 

thiếu chính sách đồng bộ để kết nối 

có hiệu quả giữa du lịch và các lĩnh 

vực khác như: giao thông, hàng 

không, thương mại, ngoại giao; 

Năng lực cạnh tranh về điểm đến 

trong khu vực và quốc tế còn thấp, 

thương hiệu du lịch quốc gia chưa 

xứng tầm và sử dụng marketing 

hiện đại để quảng bá xúc tiến hiệu 

quả chưa cao; Vấn đề đảm bảo môi 

trường du lịch tại nhiều địa phương 

còn chưa được giải quyết triệt để. 

Tình trạng đeo bám khách, trộm 

cắp, an toàn giao thông, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, chưa nghiêm túc 

thực hiện niêm yết và bán theo giá 

niêm yết… vẫn là những vấn đề lo 

ngại; Còn tồn tại những sai phạm 

trong hoạt động của các doanh 

nghiệp du lịch như tình trạng cạnh 

tranh không lành mạnh bằng cách 

hạ giá, hạ chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ; một số doanh nghiệp hoạt 

động không phép, một số địa 

phương đã xuất hiện tình trạng 

hướng dẫn viên du lịch là người 

nước ngoài không được pháp luật 

công nhận. 

Đặc biệt, Tổng cục Du lịch sẽ 

triển khai các hoạt động quảng bá, 

xúc tiến du lịch tại nước ngoài như 

tham gia các Hội chợ ITB Asia, 

tham dự Hội chợ du lịch quốc tế 

Thành Đô tại Trung Quốc, Hội chợ 

WTM tại Anh; tập trung triển khai 

hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch 

tại Singapore và Hồng Kông nhằm 

tăng cường thu hút khách đến từ 05 

thị trường Tây Âu được miễn visa; 

đón các đoàn doanh nghiệp và báo 

chí từ Pháp, Đức, Anh, Belarus, 

Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc đến 

Việt Nam; tổ chức các chương trình 

giới thiệu du lịch Việt Nam tại 

Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Belarus 

và Trung Quốc... 

VIỆT NAM TĂNG CƢỜNG QUẢNG BÁ DU LỊCH TẠI NƢỚC NGOÀI 

LỄ HỘI ẨM THỰC VIỆT THU HÚT NGƢỜI DÂN SÉC 

Ngày 10/10, hơn 3.000 người, 

chủ yếu là thanh niên, sinh viên 

Séc và nước ngoài, đã xếp hàng 

dài ken chặt lối đi của chợ 

Holesovice ở thủ đô Praha để 

tham dự Lễ hội ẩm thực lần thứ 

hai mang tên Hương vị Việt Nam.  

Trong không gian được trang trí 

nhiều sắc màu bắt mắt tái hiện nét 

cổ xưa xen lẫn hiện đại của phố 

phường Việt Nam, thực khách có 

thể thưởng thức rất nhiều món ăn 

truyền thống của Việt Nam từ đồng 

quê cho tới thành thị.  

Vẫn là những món ăn quen thuộc 

của người Việt Nam, nhưng bún 

chả, nem rán, phở, bún - miến ngan, 

mỳ xào hay bánh mỳ kẹp thịt như 

có một sức hút kỳ lạ đối với người 

dân bản địa và khách nước ngoài. 

Trong khi các đầu bếp phục vụ luôn 

tay và các quầy đều kín chỗ, thực 

khách vẫn nán chờ xếp hàng dài để 

đến lượt thưởng thức món ăn mà 

nhiều người chưa bao giờ được nếm 

thử. 

Chị Lauren Turner đến từ Mỹ rất 

thích thú sau một thời gian xếp 

hàng và được ăn một số món ăn mà 

chị rất tò mò muốn nếm thử. Chị 

nói. "Tôi chưa từng đến tham dự sự 

kiện như thế này trước đây, nhưng 

tôi rất thích. Chúng tôi đã ăn nem 

rán, tôm tẩm bột rán, và chè hoa 

quả thập cẩm – một trong những 

món mà tôi thích nhất từ trước đến 

nay. Chúng tôi cũng đã uống nước 

dừa non. Thực sự những món ăn 

này rất ngon". 

Ngoài những món ăn đường phố 

thành thị, thực khác cũng rất thú vị 

được nếm những món ăn và đồ 

uống dân dã thuần Việt như nước 

chè, kẹo lạc, bánh rán, nhộng rang, 

hay lòng lợn luộc. 

Đặc biệt Ban tổ chức còn bố trí 

một không gian đặc biệt giới thiệu 

các trò chơi của Việt Nam như đánh 

tú lơ khơ hoặc cuộc thi cầm đũa. 

Rất nhiều khách nước ngoài từ trẻ 

tới già hào hứng tham gia cuộc thi 

dân gian cầm đũa gắp hạt đậu được 

đặt trong những chiếc mẹt nhỏ đan 

bằng tre xinh xắn.  
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG PUTIN: 

ĐỈNH ĐIỂM KHỦNG HOẢNG 

ĐÃ LÙI XA 

Đỉnh điểm khủng hoảng đã lùi 

xa và kinh tế Nga đang dần thích 

ứng tốt với các điều kiện mới, 

Tổng thống Vladimir Putin tuyên 

bố. 

Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư 

“Nước Nga mời gọi” lần thứ 7 tại 

Moskva hôm 13/10, ông Putin 

khẳng định kinh tế Nga đã có được 

đà ổn định sau một thời gian khủng 

hoảng. Một số ngành vẫn tiếp tục 

sụt giảm, nhưng nhìn chung tình 

hình đã có chuyển biến biến tích 

cực. Cùng với ngành nông nghiệp 

tăng trưởng khá, công nghiệp chế 

biến cũng ghi nhận những tín hiệu 

tích cực. Tổng thống Putin nêu dẫn 

chứng về lưu chuyển dòng vốn vào 

Nga như là một chỉ dấu cho thấy đà 

hồi phục kinh tế đang ở gần. Quý 3 

vừa qua là quý đầu tiên trong 5 năm 

ghi nhận luồng vốn chảy vào nền 

kinh tế Nga ở mức 5,3 tỉ USD. Đây 

là một dấu hiệu tích cực khi đã có 

tới 400 tỉ USD bị rút khỏi thị trường 

Nga kể từ năm 2010. 

 

MÁY BAY CỦA NGA VÀ MỸ 

“ĐỐI MẶT NHAU” TRÊN 

KHÔNG PHẬN SYRIA 

Quân đội Mỹ ngày 13/10 cho 

biết, các máy bay của nƣớc này 

và Nga đã bay trên không phận 

Syria ở một khoảng cách có thể 

nhìn thấy nhau bằng mắt thƣờng.  

Vụ việc này càng làm gia tăng 

sự cần thiết phải có các thỏa thuận 

an toàn bay khi hai cựu thù thời 

Chiến tranh Lạnh này tiến hành các 

chiến dịch không kích tại Syria.  

Người phát ngôn chiến dịch 

quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào 

nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự 

xưng ở Syria và Iraq, Đại tá quân 

đội Mỹ Steve Warren cho biết, các 

máy bay của Nga và Mỹ đã bay 

cách nhau chỉ vài km hôm 10/10, 

đúng vào ngày quân đội hai nước tổ 

chức cuộc thảo luận về các thỏa 

thuận an toàn bay.  

Ông Steve Warren cho biết thêm 

rằng tổ lái của cả hai bên đã hành 

động rất chuyên nghiệp.  

 

TỔNG THỐNG PHÁP VẪN 

MUỐN BÁN TÀU MỚI CHO 

NGA 

Vụ hủy hợp đồng giao 2 tàu 

sân bay chở trực thăng lớp 

Mistral cho Nga sẽ không ảnh 

hƣởng tới việc Pháp tiếp tục các 

hợp đồng mua bán tàu mới giữa 

hai nƣớc này. 

Ngày 13/10, Tổng thống Pháp 

Francois Hollande cho biết vụ hủy 

hợp đồng giao 2 tàu sân bay chở 

trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ 

không ảnh hưởng tới việc tiếp tục 

các hợp đồng mua bán tàu mới giữa 

hai quốc gia. 

Phát biểu khi tới thăm xưởng 

đóng tàu Saint-Nazaire, ở miền Tây 

nước Pháp, Tổng thống Hollande 

khẳng định phía Nga đã đồng ý hủy 

hợp đồng và hai bên sẽ tiếp tục là 

đối tác trong những bản hợp đồng 

mua bán tàu trong tương lai. Tuy 

nhiên, ông Hollande không nêu rõ 

các tàu mới có bao gồm tàu quân sự 

hay không. 

Sau khi hoàn trả 950 triệu euro 

(1 tỷ USD) cho Nga, Pháp đã đạt 

thỏa thuận bán hai tàu này cho Ai 

Cập với giá trị hợp đồng tương 

đương. Theo hợp đồng mới được ký 

kết tuần trước, Ai Cập sẽ nhận bàn 

giao 2 tàu trên vào tháng 3/2016. 

 

MOSKVA: CHÁY LỚN Ở 

CHỢ XÂY DỰNG KM 41 

ĐƢỜNG MKAD 

Đám cháy nghiêm trọng ở khu 

chợ xây dựng tại cây số 41 đƣờng 

vành đai ngoài MKAD đã bị 

khống chế lúc 18 giờ 37 phút 

chiều nay, theo nguồn tin của bộ 

phận báo chí thuộc Cơ quan xử lý 

tình trạng khẩn cấp Moskva. 

Lúc 16:17 chiều hôm qua 

(13/10) ở phía tây nam Moskva đã 

xảy ra một vụ hoả hoạn lớn tại khu 

chợ bán vật liệu xây dựng 

Melnhitsa lớn nhất nhì thành phố. 

Các đơn vị cứu hỏa cứu hộ đầu 

tiên tiếp cận hiện trường lúc 16:25 

và bắt đầu dập lửa, tuy nhiên, ngọn 

lửa lan rất nhanh, bao trùm các gian 

hàng trên diện tích khoảng 1.500 

mét vuông. Vụ cháy được xếp vào 

cấp độ phức tạp loại 2. Cột khói đen 

bốc lên từ đám cháy có thể được 

nhìn thấy từ cách xa vài cây số. 

Được biết, liên quan đến vụ hỏa 

hoạn, một số xe công cộng (số 600, 

804, 806) thay đổi tuyến đường đi 

ngang khu vực hiện trường. Hành 

khách được yêu cầu chọn tuyến xe 

thay thế và các tài xế cũng được yêu 

cầu không cản trở công việc của đội 

xe chữa cháy. 

Cũng do ảnh hưởng của đám 

cháy, đường vành đai ngoài MKAD 

gần khu vực này bị ùn tắc nghiêm 

trọng . 
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GIẢI BÓNG ĐÁ ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - 2015 

THÔNG BÁO CỦA BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG- ĐSQ VN TẠI LB NGA  

Để nhằm tạo sân chơi lành 

mạnh và bổ ích cho các sinh viên 

đang học tập và sinh sống tại 

Mátxcơva, ĐH Tại chính Mát-

xcơva đã tổ chức giải bóng đá 

Mùa thu 2015, đây không chỉ là 

dịp tranh tài của các đội bóng đến 

từ các trường mà còn là sân chơi 

thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh 

thần đồng đội, tính fair-play và cả 

tinh thần cuồng nhiệt của sinh 

viên Mátxcơva. 

Giải bóng đá năm nay quy tụ 8 

đội bóng mạnh nhất Mátxcơva, bao 

gồm: Đại học Tài chính, Đại học 

giao thông đường bộ, Đại học năng 

lượng, ĐH Vật lý kỹ thuật, Đại học 

Hàng không, ĐH Công nghệ thực 

phẩm, Đại học quản lý quốc gia và 

SV DAKU- Dom7.  

Vào ngày 11/10/2015, mặc dù 

thời tiết rất khắc nghiệt nhưng 

không vì thế mà làm nhụt đi ý chí 

thi đấu của các cầu thủ trẻ tham gia 

giải bóng đá. Lễ khai mạc đã diễn 

ra thành công tốt đẹp với sự góp 

mặt của các đội và đặc biệt là đông 

đảo các bạn sinh viên đến cổ vũ tinh 

thần. Ngay sau lễ đội chủ đã ra sân 

mở màn với đội bóng MADI, trận 

đấu đã diễn ra hết sức gay cấn và ác 

liệt, cống hiến cho khán giải nhiều 

tình huống kỹ thuật và những pha 

ghi bàn đẹp mắt. Kết thúc trận đấu 

hai đội hòa nhau với tỷ  số 3-3. Kết 

thúc ngày thi đấu thứ nhất, BTC đã 

tìm ra được 4 đội mạnh nhất để đi 

tiếp vào vòng sau. Đó là những đội: 

ĐH Tài chính, ĐH Hàng không, 

ĐH Vật lý kỹ thuật và ĐH Quản lý 

quốc gia. Giải đấu sẽ tiếp tục được 

diễn ra vào ngày 17/10 .. 

Vừa qua, Ủy ban Chống khủng 

bố quốc gia Nga (NAK) đã bắt 

giữ một nhóm người đang chuẩn 

bị thực hiện một vụ khủng bố 

nhằm vào hệ thống giao thông 

công cộng ở thủ đô Moskva.  

Trước tình hình đó, để đảm bảo 

an ninh cho cộng đồng, Ban CTCĐ 

ĐSQ đề nghị bà con nâng cao tinh 

thần cảnh giác, cẩn trọng trong đời 

sống hàng ngày, khi  phát hiện hành 

vi khả nghi cần nhanh chóng thông 

báo cho cơ quan thực thi thi pháp 

luật địa phương.  

Ban công tác cộng đồng rất 

mong bà con ta tiếp tục nâng cao 

tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau 

làm ăn, sinh sống theo đúng quy 

định luật pháp trên nước bạn. 

Trong trường hợp cấp bách, bà 

con có thể  liên hệ trực tiếp qua 

đường dây nóng 24/24h của Phòng 

lãnh sự: 8 (903) 682 16 17; hoặc 

của thường trực Ban công tác cộng 

đồng: 8 (966) 040 99 96. 

CHI HỘI PHỤ NỮ TTTM MÁTXCƠVA VÀ TRUNG TÂM ATC: RA MẮT BỘ PHIM „MƢU SINH NƠI ĐẤT 

KHÁCH‟  

Với mục đích trao tặng món quà 

tinh thần cho bà con cộng người 

Việt Nam ta đang sinh sống, làm 

việc tại Mátxcơva nói riêng và LB 

Nga nói chung, sau khi nhận được 

sự cho phép của ĐSQ Việt Nam tại 

LB Nga, Chi hội phụ nữ TTTM 

Mátxcơva đã đồng hành cùng 

Trung tâm ATC thực hiện bộ phim 

“Mưu sinh nơi nơi đất khách”. Bộ 

phim có sự góp mặt của 2 diễn viên 

tài năng được mời từ Việt Nam, là 

diễn viên Trung Dũng và diễn viên 

Kim Tuyến cùng e-kip làm phim 

chuyên nghiệp bên cạnh đó là sự 

xuất hiện của các bạn học viên tài 

năng của trung tâm ATC với những 

cảnh quay và điệu nhảy ấn tượng… 

Bộ phim “Mưu sinh nơi nơi đất 

khách”một phần nào đó đã phản 

ánh chân thật những nỗi vất vả, gian 

truân và những rủi ro trên con 

đường “Mưu sinh” nơi đất khách 

quê người, chính trong bối cảnh đó 

đã toát lên được sự đùm bọc và tấm 

lòng của bà con cộng đồng trong cơ 

hoạn nạn. Bộ phim chắc hẳn sẽ lưu 

lại trong ký ức của người xem một 

chút tâm hồn Nga, hương vị Nga 

cùng với mồ hôi, nước mắt và 

những nụ cười người Việt, và chắc 

hẳn ai đó trong chúng ta có thể cảm 

nhận được chút gì đó hình ảnh của 

mình trong những thước phim… 

Bộ phim sẽ được ra mắt vào 

ngày 15/10/2015. 

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Tổ 

hợp đa chức năng Hà nội – Mát-

xcơva. 

Kính mời bà con cộng đồng đón 

xem và ủng hộ! 


