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 Chiều ngày 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kì-kẹo 

Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương, Trưởng 

Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách 

mạng Lào dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận 

lần thứ ba giữa hai đảng 

Ngày 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp hơn 100 đại biểu thanh thiếu 

niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài đến thủ đô 

Hà Nội dự Trại hè Việt Nam năm 2015, theo lời mời 

của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài.  

Chiều 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố 

vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-

Việt Nam đang thăm làm việc tại Việt Nam.. 

Chiều 14/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã 

có buổi tiếp ông Hajime Furuta, Thống đốc tỉnh Gifu, 

Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp cùng Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc (AKC) 

tổ chức Diễn đàn "Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc".  

  Chiều 14/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến Cảnh sát khu vực, Công an xây 

dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự giỏi 

toàn quốc năm 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ 

đạo hội nghị. 

 Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị 

triển khai Kế hoạch và Ký cam kết thực hiện “Đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh” tại khu vực phía Bắc. Bộ 

trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị. 

Sáng ngày14/7, Đảng bộ Tổng công ty Công 

nghiệp tàu thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên 

BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Bùi Văn Cường, 

Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối 

Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện nhiều cơ quan, 

ban ngành của Chính phủ, Bộ GTVT về dự Đại hội. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 14/7, Đảng bộ Quận 10, 

TPHCM đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự tham dự của 

229 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đảng viên toàn 

Đảng bộ. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn 

Thị Thu Hà. 

Tp Hà Nội: Sáng 14/7, đại biểu HĐND TP đã tiếp 

xúc cử tri một số quận, huyện trên địa bàn thành phố 

sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch 

UBND TP đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri quận 

Hoàn Kiếm . 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 14/7, tại kỳ họp thứ 21 

HĐND tỉnh khóa XII, dưới sự chủ trì của đồng chí 

Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu tiếp tục 

thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng 

cuối năm 2015. 

Tỉnh Nghệ An: Chiều 14/7, dưới sự chủ trì của 

đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Tân 

Kỳ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020.  

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Đình Sơn chủ trì giao ban tuần và làm việc với lãnh 

đạo các sở, ngành, đơn vị nhằm soát xét các nội dung 

phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI và một 

số nhiệm vụ trọng tâm... 

Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 14/7, Hội Cựu thanh niên 

xung phong tỉnh đã tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày 

truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950 - 15/7/2015); 

50 năm ngày thành lập các đội TNXP chống Mỹ cứu 

nước (21-6-1965 – 21-6-2015) và 10 năm thành lập 

Hội Cựu TNXP tỉnh. 

Tp Hải Phòng: Sáng 14/7, HĐND thành phố 

Khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015. 

Tỉnh Nam Định: Ngày 14/7, các đại biểu HĐND 

tỉnh đã tiến hành thảo luận theo tổ để đánh giá tình 

hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 

phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2015. Đ/c Nguyễn 

Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Nhận lời mời của Chính quyền 

Tổng thống Barack Obama, Tổng 

Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng và 

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam 

đã thăm chính thức Hợp chúng 

quốc Hoa Kỳ từ ngày 6-10/7/2015.  

Chuyến thăm thành công tốt đẹp. 

Kết quả và ý nghĩa chuyến thăm đã 

vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ 

song phương, chuyển tải một thông 

điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước 

và nhân dân Việt Nam về tinh thần 

yêu chuộng hòa bình, đoàn kết và 

hợp tác cùng có lợi và cùng phát 

triển, vì một thế giới tốt đẹp hơn 

cho tất cả mọi người. 

Hòa bình, hòa hiếu 

Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng 

Cộng sản Việt Nam thăm chính 

thức Hoa Kỳ, sau 40 năm giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước, 20 năm bình thường hóa quan 

hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và 3 năm thiết 

lập quan hệ đối tác toàn diện giữa 

hai nước. 

Việc chính quyền Tổng thống 

Obama mời Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng thăm chính thức và tiếp 

đón trọng thị với những nghi thức 

đặc biệt, tiến hành hội đàm tại 

phòng bầu dục trong Nhà Trắng, 

với sự có mặt của những nhân vật 

chủ chốt trong chính quyền như Phó 

Tổng thống, Cố vấn An ninh quốc 

gia, Đại diện Thương mại, Bộ 

trưởng Tài chính... đã thể hiện sự 

tôn trọng đầy đủ hơn thể chế chính 

trị của Việt Nam và vai trò lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với Việt Nam, chuyến thăm 

nhằm triển khai đường lối đối ngoại 

nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt 

Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, 

hợp tác và phát triển, đa phương 

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc 

tế, chủ động, tích hội nhập quốc tế. 

Chuyến thăm là minh chứng rõ nét 

về truyền thống hòa hiếu và tinh 

thần yêu chuộng hòa bình của dân 

tộc Việt Nam. 

Ngày đầu tiên đến Thủ đô 

Washington D.C, Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại 

biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng 

hoa tưởng niệm Tổng thống 

Thomas Jefferson, vị Tổng thống 

thứ ba và là tác giả bản Tuyên ngôn 

nhân quyền năm 1776 của Hoa Kỳ, 

cũng là người có nhiều cơ duyên 

với Việt Nam. Tưởng nhớ 

Jefferson, càng hiểu rõ hơn những 

tư tưởng tiến bộ và nhân văn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người 

trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền 

năm 1776 để mở đầu bản Tuyên 

ngôn Độc lập năm 1945 khai sinh 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ 

những quyền không ai có thể xâm 

phạm được; trong những quyền ấy, 

có quyền được sống, quyền tự do và 

quyền mưu cầu hạnh phúc”. Và 

cũng ngay từ những ngày đầu lập 

nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

mong muốn xây dựng mối quan hệ 

“hợp tác đầy đủ” với Hoa Kỳ. 

Nhưng lịch sử quan hệ hai nước 

đã phải trải qua những chương đau 

buồn. Đến nay, người dân Việt 

Nam vẫn đang phải gánh chịu 

những hậu quả nặng nề sau chiến 

tranh, trong đó 3 triệu người đã bị 

chết, 4 triệu người bị thương, 4,8 

triệu người bị phơi nhiễm chất da 

cam/dioxin, hàng trăm ngàn người 

mất tích trên chính quê hương 

mình, và biết bao mất mát hy sinh 

để giành được hòa bình, độc lập tự 

do cho dân tộc, thống nhất đất 

nước. Yêu chuộng hòa bình và hòa 

hiếu, Việt Nam đã chủ trương “gác 

lại quá khứ, hướng tới tương lai," 

để cùng Hoa Kỳ xây dựng một mối 

quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn 

nhau và cùng có lợi. Từ cựu thù, 

quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được 

xây dựng, phát triển như ngày nay, 

là vì mối quan hệ đó “phù hợp với 

lợi ích của nhân dân và xu hướng 

phát triển của thời đại, đó là hòa 

bình hữu nghị, hợp tác và phát triển 

thịnh vượng” như lời phát biểu của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

trong cuộc họp báo tại Nhà trắng. 

Thông điệp đoàn kết 

Buổi gặp mặt với đông đảo đại 

diện các thế hệ Việt kiều, thuộc 

nhiều lứa tuổi, thành phần khác 

nhau, nhưng dù là giáo sư hay học 

sinh, doanh nhân hay nhà báo... bà 

con đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc 

và phấn khởi về kết quả chuyến 

thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu 

tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng, coi đây là kết quả thực hiện 

đường lối ngoại giao đúng đắn và 

nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt 

Nam, đó là đường lối đa dạng hóa, 

đa phương hóa, tôn trọng lẫn nhau 

cùng phát triển, không xâm phạm, 

không liên kết với nước này để 

chống nước khác, khẳng định Việt 

Nam là một đối tác xây dựng trong 

nền kinh tế thế giới mới. Qua các ý 

kiến phát biểu, có thể nhận thấy đại 

đa số bà con đều đồng tình, ủng hộ 

công cuộc xây dựng và phát triển 

đất nước; đồng thời quan tâm đến 

những vấn đề lớn của đất nước, của 

dân tộc, như vấn đề biển Đông, chủ 

quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ 

quốc; tăng cường thông tin giới 

thiệu về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đến với bạn bè quốc tế; 

phát triển khoa học công nghệ ở 

trong nước và tăng cường hợp tác 

quốc tế... 

Nhớ lại những thời điểm khó 

khăn nhất trong tiến trình bình 

thường hóa quan hệ với Việt Nam, 

nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill 

Clinton cho biết: "Tôi đã nhận được 

sự ủng hộ từ người dân và thật ngạc 

nhiên là những người tham gia 

chiến tranh Việt Nam lại rất muốn 

bình thường hóa và kết bạn với Việt 

Nam." Điều đó thật ý nghĩa khi 

trong thành phần Đoàn Việt Nam 

thăm Hoa Kỳ lần này còn có đại 

diện cựu chiến binh, chức sắc tôn 

giáo, nhân sĩ trí thức, kiều bào và 

doanh nghiệp. Và trong chuyến 

thăm, với tổng số 23 hoạt động, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam 

không chỉ hội đàm, gặp gỡ với lãnh 

đạo... (Xem tiếp trang 8) 

NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG CHUYẾN THĂM HOA KỲ CỦA TỔNG BÍ THƢ 
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Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) 

năm 1954, khôi phục hòa bình ở 

Đông Dƣơng, bãi bỏ quyền cai trị 

của ngƣời Pháp, công nhận nền 

độc lập của ba quốc gia Việt 

Nam, Lào và Campuchia, chính 

thức chấm dứt chế độ thực dân 

Pháp tại Đông Dƣơng. 

Tháng 1 - 1954, ngoại trưởng 4 

nước Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đã 

họp tại Bec-lin và quyết định sẽ 

triệu tập một hội nghị quốc tế ở Giơ

-ne-vơ (Thụy Sĩ) để giải quyết hai 

vấn đề: chiến tranh tại Triều Tiên 

và lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Ngày 26 - 4 - 1954, khi Quân 

đội nhân dân Việt Nam kết thúc 

chiến dịch tấn công đợt 2 ở Điện 

Biên Phủ thì Hội nghị Giơ-ne-vơ 

bắt đầu được khai mạc. Tham dự 

hội nghị có đại diện của: Việt Nam, 

Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, 

Mỹ , chính quyền Bảo Đại, Cam-pu

-chia và Lào. Ban đầu Hội nghị 

không bàn ngay về vấn đề Đông 

Dương, mà về vấn đề chiến tranh 

Triều Tiên trước. 17h30 ngày 7-5-

1954, tin thất bại của thực dân Pháp 

ở chiến trường Điện Biên Phủ gửi 

về Hội nghị từ Đông Dương. Do đó 

mà sáng ngày 8-5-1954, vấn đề 

Đông Dương sớm được đưa lên bàn 

nghị sự. Phái đoàn Việt Nam do 

ông Phạm Văn Đồng làm Trưởng 

đoàn cùng với 2 phái đoàn của 

Campuchia và Lào chính thức tham 

gia. Đại diện Chính phủ Việt Nam 

do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến dự 

hội nghị với tư thế của một dân tộc 

chiến thắng. Bản đề nghị 8 điểm nổi 

tiếng của Phạm Văn Đồng cũng 

được đưa ra làm cơ sở thảo luận tại 

Hội nghị, bởi nó có ảnh hưởng rất 

lớn đến nhân dân các nước thuộc 

địa và các nước thực dân, đặc biệt 

là đối với nhân dân  và chính phủ 

Pháp. Lập trường cơ bản của Việt 

Nam là hòa bình, độc lập, thống 

nhất, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. 

Nước Pháp phải công nhận chủ 

quyền độc lập của Việt Nam và của 

Lào, Campuchia. Vấn đề thống nhất 

nước Việt Nam phải do nhân dân 

Việt Nam tự giải quyết, không có 

sự can thiệp của nước ngoài... 

Những đề nghị hợp tình, hợp lý của 

Đoàn đại biểu Việt Nam đã được dư 

luận tiến bộ ở chính nước Pháp và 

trên thế giới đồng tình ủng hộ. 

Nhìn vào thành phần tham gia 

Hội nghị, Việt Nam có hai đồng 

minh lớn là Liên Xô và Trung 

Quốc, nhưng lại phải đấu tranh với 

6 bên còn lại. Do lập trường giữa 

các đoàn có một khoảng cách khá 

lớn nên các cuộc đàm phán tiến 

triển rất chậm chạp. Một mặt, Đoàn 

đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa kiên quyết đấu tranh đòi chấm 

dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Đông Dương trên cơ sở các bên 

phải tham gia công nhận độc lập, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 

Việt Nam, Lào và Campuchia; cô 

lập bọn chủ chiến ở Pháp và bọn 

can thiệp Mỹ; làm cho nhân dân 

Pháp thấy chính phủ Pháp của thủ 

tướng Laniel lúc bấy giờ là hiếu 

chiến cần phải thay đổi thì Hội nghị 

Giơ-ne-vơ mới thu được kết quả. 

Đồng thời, Đoàn Việt Nam phải 

triệt để tranh thủ sự đồng tình ủng 

hộ rộng rãi cả trong và ngoài Hội 

nghị. Trong khi đó, lập trường của 

các đoàn đại biểu các nước phương 

Tây là hiếu chiến. Đoàn đại biểu 

Mỹ âm mưu kéo dài và mở rộng 

chiến tranh ở Đông Dương, thay 

chân Pháp xâm lược Đông Dương. 

Đoàn đại biểu của Vương quốc Anh 

thì chủ trương ủng hộ Pháp thương 

lượng trên thế mạnh. Phái chủ chiến 

của Pháp nhận đàm phán với Việt 

Nam để tránh búa rìu dư luận và 

tránh bị nhân dân Pháp lật đổ, đồng 

thời cứu nguy cho quân đội Pháp ở 

Đông Dương. Tuy nhiên, Đoàn 

Pháp và Đoàn Mỹ bị ba đoàn Việt 

Nam, Liên Xô và Trung Quốc kịch 

liệt lên án về chủ tâm phá hoại Hội 

nghị. 

Kết quả là, do Đoàn Pháp vẫn 

giữ lập trường cứng rắn, nội các của 

thủ tướng Laniel bị nhân dân Pháp 

lên án, buộc phải từ chức ngày 12-6

-1954. Phe chủ chiến ở Pháp bị 

đánh đổ, Mendès France thuộc phái 

chủ hòa lập chính phủ mới. Ngày 

18-6-1954, khi nhậm chức, ông 

Mendès France tuyên bố sẽ từ chức, 

nếu trong vòng một tháng không 

đạt được ngừng bắn ở Đông Dương. 

Vào thời điểm này, tại Sài Gòn, Mỹ 

đã đưa Ngô Đình Diệm về làm thủ 

tướng thay Bửu Lộc dưới quyền 

Bảo Đại. 

Cuối giai đoạn 1 của Hội nghị, 

các bên tham gia đàm phán vẫn 

thăm dò lẫn nhau về giải pháp và 

đưa ra lập trường của mình mà 

không đi đến một thỏa thuận thực 

chất nào. Từ ngày 10 đến 20-7-

1954 là giai đoạn cuối cùng của 

cuộc đàm phán. Các đoàn làm việc 

rất khẩn trương để giải quyết những 

vấn đề then chốt. Về vấn đề đình 

chiến ở Lào và Campuchia, Đoàn 

Việt Nam đấu tranh quyết liệt, 

nhưng chỉ giành được khu tập kết 

cho Phathet Lào ở hai tỉnh, mà 

không đạt được việc điều chỉnh 

vùng đóng quân cho Khơme 

Itsarak. 

Về vấn đề giới tuyến phân vùng 

và thời hạn tuyển cử ở Việt Nam, 

Đoàn Việt Nam kiên trì vĩ tuyến 16 

và tổng tuyển cử sớm. Ngày 19-7-

1954, ba đoàn Việt Nam, Liên Xô, 

Trung Quốc thống nhất đưa cho 

đoàn Pháp phương án cuối cùng 

giới tuyến đi qua đường số 9 mười 

km. Phương án này được Đoàn Việt 

Nam gợi ý từ tháng 6, nhưng phía 

Pháp vẫn đòi đi qua vĩ tuyến 18. Tại 

cuộc họp đêm 20-7-1954, 5 trưởng 

đoàn Anh, Pháp, Liên Xô, Trung 

Quốc và Việt Nam vào phút chót 

mới thỏa thuận lấy vĩ tuyến 17 làm 

giới tuyến phân vùng, và thời hạn 

tổng tuyển cử ấn định là hai năm. 

Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở 

ba nước và Tuyên bố cuối cùng của 

Hội nghị tạo thành khung pháp lý 

của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về 

Đông Dương. Các nước tham gia 

Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc 

lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 

vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và 

Campuchia. 

HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƢƠNG  

KỶ NIỆM 61 NĂM KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ (20/7/1954-20/7/2015) 
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LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN MÃI MÃI XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN CẬY CỦA ĐẢNG, BÁC HỒ VÀ 

NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA ĐẤT NƢỚC 

KỶ NIỆM 53 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN (20/7/1962-20/7/2015) 

Trong sự nghiệp cách mạng 

Việt Nam, hoạt động của lực 

lượng Công an nhân dân luôn 

đóng một vai trò rất quan trọng 

để bảo vệ an ninh, trật tự của đất 

nước, góp phần đưa cách mạng 

giành thắng lợi. Là một bộ phận 

của ngành công an, ra đời từ 

Cách mạng Tháng Tám 1945, 

trong suốt chặng đường vẻ vang 

của dân tộc, dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp của Đảng, của Bác Hồ, 

sự giúp đỡ của nhân dân, Cảnh 

sát nhân dân cùng các lực lượng 

khác đã vượt qua muôn vàn khó 

khăn thử thách, thể hiện rõ vai 

trò nòng cốt, xung kích trong sự 

nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của 

đất nước. 

 Ngày 19-8-1945, Cách mạng 

Tháng Tám thành công, các tổ chức 

đầu tiên của lực lượng Công an 

nhân dân được thành lập. Ở Bắc Bộ 

có Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng; 

ở Trung Bộ có Sở Trinh sát và ở 

Nam Bộ có Quốc gia tự vệ cuộc. 

Ngay sau khi được thành lập, các tổ 

chức cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng liêm phóng trấn áp 

các đối tượng và tổ chức phản ánh 

cách mạng, lưu manh côn đồ, khắc 

phục tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị 

an ở các thành phố, thị xã, góp phần 

bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước và các cơ 

quan, công sở. Chính quyền dân 

chủ nhân dân đã thành lập, nhưng 

nhiệm vụ của công an chưa được 

phân định rõ ràng. Để xác định rõ 

nhiệm vụ và tổ chức lại bộ máy 

công an trong giai đoạn mới, ngày 

12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng ra Chỉ thị số 5-CT/TW Về 

nhiệm vụ và tổ chức công an, quy 

định Nha Công an ở trong Bộ Nội 

vụ, trong đó có: “Bộ phận phụ trách 

công việc trị an hành chính” - đây là 

tổ chức tiền thân của lực lượng 

Cảnh sát nhân dân ngày nay. 

Để tăng cường lực lượng giữ gìn 

an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi 

của nhân dân, ngành công an đã 

nghiên cứu, xây dựng và đề xuất 

Nhà nước ban hành Pháp lệnh quy 

định chế độ cấp bậc của sĩ quan và 

hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát nhân 

dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công 

bố hai pháp lệnh trên. Việc ban 

hành hai pháp lệnh này là sự kiện 

quan trọng, đánh dấu bước trưởng 

thành vượt bậc toàn diện về mọi 

mặt của lực lượng Cảnh sát nhân 

dân và tạo nền tảng pháp lý xây 

dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân 

trở thành lực lượng vũ trang cách 

mạng, là công cụ tin cậy của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò 

nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu 

tranh phòng, chống các loại tội 

phạm, từng bước tiến lên chính quy, 

đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã 

hội. Từ đó, ngày 20/7 hằng năm trở 

thành Ngày truyền thống của lực 

lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. 

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy 

nhanh quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế trong tình hình thế giới và 

khu vực có những diễn biến phức 

tạp mới. Nền kinh tế thế giới suy 

thoái, lạm phát, khủng hoảng tài 

chính, tín dụng, các loại tội phạm 

phi truyền thống ngày càng gia 

tăng. Kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh 

hưởng, tác động từ cuộc suy thoái 

kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế chậm lại, lạm phát tiếp tục 

tăng cao, thị trường tài chính không 

ổn định, thiên tai, dịch bệnh kéo dài 

đã ảnh hưởng trực tiếp, gây nhiều 

khó khăn đến đời sống nhân dân, 

trong đó có lực lượng Cảnh sát 

nhân dân. Trên lĩnh vực trật tự, an 

toàn xã hội xuất hiện những loại tội 

phạm mới như: tội phạm lợi dụng 

công nghệ cao, tội phạm trên lĩnh 

vực tài chính, ngân hàng, tội phạm 

có yếu tố nước ngoài, tội phạm 

buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước 

ngoài; tội phạm tham nhũng có 

những diễn biến phức tạp mới, gây 

nhiều bức xúc trong nhân dân... 

Trước tình hình trên, lực lượng 

Cánh sát nhân dân đã chủ động nắm 

tình hình, phối hợp và triển khai 

nhiều giải pháp, biện pháp tích cực. 

Bước đầu giải quyết có hiệu quả 

những vấn đề đặt ra đối với công 

tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm trong bối cảnh tình hình thế 

giới có nhiều biến động phức tạp và 

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế thế giới. Lực lượng 

Cảnh sát nhân dân tiếp tục mở rộng 

quan hệ song phương, đa phương 

trong hợp tác quốc tế phòng, chống 

tội phạm; tập trung làm tốt công tác 

nắm tình hình cả ở trong nước, 

ngoài nước để chủ động phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời 

các hành vi phạm tội có tổ chức 

xuyên quốc gia liên quan đến Việt 

Nam.  

Năm 2015, lực lượng Cảnh sát 

nhân dân kỷ niệm 53 năm ngày 

truyền thống vẻ vang của mình 

(20/7/1962 - 20/7/2015) . Thời gian 

đã trôi qua, mỗi trang sử hào hùng 

của dân tộc, mỗi biến đổi trọng đại 

của đất nước trên chặng đường 

chiến đấu, bảo vệ cũng như xây 

dựng, phát triển luôn có sự đóng 

góp của lực lượng Cảnh sát nhân 

dân. 53 năm, một chặng đường lịch 

sử, mà bao công sức, sự hy sinh của 

nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh 

sát nhân dân đã đổ vì nền độc lập tự 

do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình 

yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, tự 

hào với những thành tích đã đạt 

được, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 

nhân dân nguyện phấn đấu hơn nữa, 

cống hiến hết sức lực và trí tuệ để 

hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà 

Đảng, Nhà nước giao phó. 
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Trong hai ngày 11 và 12 tháng 

7, tại Praha (CH Séc) đã diễn ra 

vòng chung kết khu vực châu Âu 

cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao 

Mai 2015 do Đài truyền hình Việt 

Nam phối hợp với Ủy ban nhà 

nƣớc về ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài tổ chức, với sự góp sức thực 

hiện của Hội Văn hóa nghệ thuật 

Việt Nam tại Séc dƣới sự bảo trợ 

của Đại sứ quán Việt Nam và Hội 

ngƣời Việt Nam tại Séc. 

Tham gia vòng chung kết Sao 

mai khu vực châu Âu 2015 có 21 

thí sinh đến từ các cộng đồng người 

Việt tại Nga, Pháp, Đức, Italy, CH 

Séc, Romania và Nga và chất lượng 

khá đồng đều.  

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán 

Việt Nam tại LB Nga và lãnh đạo 

Hội người Việt Nam LB Nga, 4 thí 

sinh gồm Nguyễn Bảo Yến 

(Ekaterinburg),  Nguyễn Thị 

Phương (Kazan), Nguyễn Khác Hòa 

và Nguyễn Văn An (Moskva) đã có 

mặt tại thủ đô Praha để cùng góp 

mặt trong cuộc thi chung kết năm 

nay. 

Sau hai vòng thi tài đêm 11 và 

12 tháng 7, Ban giám khảo gồm các 

nghệ sỹ Trọng Tấn, Thanh Lam, 

Anh Thơ, Bùi Lê Mận đã chọn ra 7  

giọng ca nổi trội nhất để tiếp tục 

tham dự vòng chung kết Sao Mai 

được tổ chức vào trung tuần tháng 8 

năm nay tại Việt Nam, trong đó có 

hai hai giọng ca nữ từ LB Nga là 

Nguyễn Bảo Yến và Nguyễn Thị 

Phương. Các thí sinh từ Nga đã 

được Ban giám khảo đánh giá cao 

về trình độ thanh nhạc và khả năng 

biểu diễn. 

Riêng hai thí sinh xuất sắc tại 

đêm chung kết là Hari Jean Arthur 

(Việt kiều Đức) và Nguyễn Đức 

Tiến (Việt kiều từ CH Séc) đã nhận 

được sự bảo trợ của Nhà hát Ca 

múa nhạc Việt Nam. 

Đây là lần thứ hai cuộc thi âm 

nhạc Sao Mai được tổ chức tại khu 

vực châu Âu sau lần đầu tiên vào 

năm 2013 tại CHLB Đức. Qua hai 

lần tổ chức, sự kiện này cho thấy ý 

nghĩa tích cực trong việc nuôi 

dưỡng tình yêu âm nhạc, tạo sân 

chơi thiết thực cho cộng đồng người 

Việt ở nước ngoài, từ đó góp phần 

bồi đắp thêm tình yêu quê hương 

đất nước cho thế hệ trẻ.  

HAI THÍ SINH TỪ LB NGA GIÀNH CHIẾN THẮNG TẠI CHUNG KẾT SAO MAI CHÂU ÂU 2015 

Volgagrad (trước đây là Sta-

lingrad) – một vùng đất Nga lịch 

sử oai hùng trong thế chiến 2, có 

nhiều điều hấp dẫn nhưng cũng 

không kém phần bí ẩn, một miền 

quê Nga bình dị có rất nhiều bà 

con người Việt ở đó làm ăn sinh 

sống suốt mấy chục năm. 

Thành phố khá lớn, nằm dài theo 

chiều dọc của con sông Volga hùng 

vĩ đã đi vào thơ ca và lịch sử. 

Người Nga qua lại vẫn vậy, bình dị 

chất phác. Các khu nhà cao tầng 

không có nét gì khác so với 

Mátxcơva? Nhưng nhìn chung thì 

có vẻ như hệ thống nhà cũ vẫn 

chiếm đa số?  Các siêu thị, quảng 

cáo đầy ắp. Có khác chăng là đứng 

ở góc nào của thành phố Volgagrad 

ta cũng nhìn thấy tượng đài vĩ đại: 

“Mẹ Tổ quốc kêu gọi” (Rodina-Mat 

zoviot!), hay còn gọi là Tượng đài 

Mamayev nổi tiếng, đứng sừng 

sững cao 85 mét trên đồi Mamayev 

Krugan. Đây là một công trình vĩ 

đại của người Nga. Bức tượng 

nhằm tưởng niệm cuộc kháng cự 

anh hùng và chiến thắng quyết định 

của quân đội và nhân dân Liên Xô 

trong trận chiến Stalingrad với phát 

xít Đức vào năm 1942 – 1943. 

Được biết, nơi đây đã diễn ra những 

cuộc chiến sinh tử giành giật từng 

góc phòng, căn tầng, ngõ phố…

giữa hồng quân Liên Xô và bọn lính 

phát xít Đức. Với riêng cuộc chiến 

ác liệt đẫm máu tại Volgagrad này 

hàng triệu người con ưu tú của nhân 

dân Liên Xô đã hi sinh anh dũng. 

  Khu ốp ở (kí túc xá) của người 

Việt là tòa nhà một tầng với mấy 

chục căn phòng hiện ra trong vẻ yên 

bình của trưa hè. Sở dĩ nói yên bình 

là bởi tầm này bà con còn đi làm ăn 

chưa về. Ông bảo vệ người Nga 

chào tôi, mỉm cười thân thiện. Đây 

là khu nhà cũ vốn của một công ty 

Phần Lan đã về nước, được Tổng 

công ty Volga-Việt mua lại cho bà 

con dùng làm nơi ăn ở, sinh hoạt. 

Anh Hùng cho biết đây chỉ là một 

trong số 4 ốp ở của tổng công ty, 

nhưng khác với ốp 1 này, thì những 

ốp 3, 4, 5 kia là những căn nhà cao 

2, 3, 4 tầng của thời Liên Xô cũ. 

Quanh ốp 1 có cây cối lòa xòa 

tỏa bóng mát, có sân chơi cho trẻ 

nhỏ, có bàn ăn ngoài trời dành cho 

những bữa cá nướng, thịt nướng 

hay tiệc vui…Bữa cơm trưa với An, 

Hùng, Bình…mà vợ chồng Hùng 

đạo diễn đậm chất quê với món cá 

trích câu được từ sông Volga (có lẽ 

đó là món ngon nhất!), món rau 

muống xào tỏi, cà pháo, kiệu muối, 

mướp đắng xào thịt, thịt nướng, 

canh sấu…quyện hơi nồng của loại 

bia đen Tiệp như ấm áp thêm trong 

tình đồng hương nơi xa xứ.   

Khu chợ Trắctơ với hàng trăm 

bà con người Việt mưu sinh. Chợ 

do người Nga làm chủ, công ty 

Volga-Việt cùng chung cổ phần...     

(Xem tiếp trang 6) 
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... Mới 4, 5 giờ sáng, bà con đã lục 

tục có mặt tại chợ để tranh thủ 

những mối hàng ốp tôm (mua sỉ), 

phần đón hàng từ những người đi 

lấy hàng ở Mátxcơva về. Đang là 

ngày thường nên tôi thấy khách Nga 

vào ra mua bán tại khu chợ Trắctơ 

này trông có vẻ thưa thớt? Mọi 

người nói thứ bảy chủ nhật có nhích 

hơn tí chút. Biết tôi là khách xa đến, 

phút ngỡ ngàng cũng trôi qua, câu 

chuyện làm ăn, sinh hoạt, sức 

khỏe…với mọi người như được san 

sẻ. Anh Tuấn (em trai của An) cho 

tôi hay: “Bán buôn hồi này cũng 

kém hơn trước bác ạ” Không chỉ 

riêng Tuấn nhận xét, những người 

mà tôi tranh thủ hỏi thăm tới đều có 

chung câu trả lời như vậy. Thực 

tình mà nói, lần đầu tiên tới thăm 

Volgagrad, tôi thấy bà con nơi này 

cũng như ở Ulyanovsk hay một số 

thành phố khác mà mình đã đi qua. 

Nhưng cái không khí của người ở 

thành phố xa nó vẫn có cái gì đó nó 

thân thiện, mộc mạc như mỗi lần ta 

từ phố thị về thăm người nhà ở thôn 

quê? 

 Nhìn quanh tôi nhận thấy khu 

chợ trông có vẻ cũ kĩ do chưa được 

nâng cấp? Xem ra, độ ấm trong mùa 

đông sẽ khó đảm bảo? Bà con nói 

mùa hè còn đỡ chứ vào đông thì 

trong nhà cũng chẳng ấm hơn ngoài 

trời là bao, có đỡ chăng là không bị 

mưa tuyết quăng quật. Qua hỏi 

thăm bà con, tôi được biết những 

năm trước làm ăn khấm khá. Nhưng 

thời gian gần đây khủng hoảng kinh 

tế do bị cấm vận, do đồng đôla nhảy 

múa mất giá nên việc làm ăn của bà 

con ta bị ảnh hưởng không ít. Sức 

mua của người dân Nga cũng có 

hạn, nên thu nhập trở nên mong 

manh hơn. Cũng như mọi nơi khác 

trên lãnh thổ Liên Bang Nga, tại 

Volgagrad, cộng đồng người Việt 

bán buôn hàng vải vóc áo quần là 

chủ yếu. Sự mưu sinh năm này qua 

năm khác luôn gắn chặt với chợ. 

Volgagrad vốn trước đây có nhiều 

người Việt sang tham gia hợp tác 

lao động làm việc trong các nhà 

máy vào những năm 80 như ở nhà 

máy Trắctơ… 

Từ dám nghĩ, dám làm ở vùng 

đất sinh sôi trái lộc… 

Khi anh Trần Đức Thiết, phụ 

trách điều hành sản xuất dùng xe 

ôtô riêng chở tôi đi thăm một vòng 

quanh khu vực sản xuất của toàn 

nông trại trên một diện tích rộng 

khoảng 200 ha thì tôi mới hiểu cái 

tầm dám nghĩ dám làm đến khó tin 

mà thật của Dương Hải An đáng nể 

như thế nào? Và mới biết sự đầu tư 

chất xám, tiền của và bao công sức 

vào đây như thế nào? Thẳng thắn 

mà nói thì ở Liên Bang Nga hiện 

nay chưa có ai dám vượt qua An về 

mặt sản xuất nông trại kiểu này?  

…Tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng 

giữa trưa hè nóng bức của tháng 7 

cái màu vàng ươm ngút mắt của cả 

cánh đồng lúa mì; màu đỏ hồng của 

các loại cà chua; màu xanh um của 

lũ dưa chuột lăn lê bò toài dưới tán 

lá (loại dưa này vào mùa hè An và 

đồng nghiệp không trồng theo 

giàn); những rặng ngô xanh mướt 

mắt; một rừng ngọn giáo xanh nhỏ 

bé vươn lên trời của hành lá. Chưa 

kể khu vực trồng ớt, cà rốt, bầu bí, 

bắp cải…khu nào ra khu đó. Nông 

trại có 8 khu nhà kính, thực ra là 

được phủ bằng lớp ni lon trắng, lúc 

chui vào chụp ảnh, quay phim cảnh 

công nhân đang chăm sóc cà chua 

mà tôi đã phát sốt vì luồng không 

khí nóng hầm hập, thế mới biết họ 

vất vả chịu đựng như thế nào?  

Hệ thống tưới tiêu cho toàn cánh 

đồng rất khoa học. Trần Đức Thiết 

nói trước đây phải sử dụng khoảng 

mười mấy người bơm nước từ sông 

Volga lên. Nhưng nay thì chỉ cần có 

2 người sử dụng máy bơm! Hóa ra, 

họ học theo cách của người Ixraen 

dùng nilon trải theo luống nên khi 

bơm nước lên, dòng nước cứ từ từ 

ngấm lên cây. Hầu như các phương 

tiện cơ giới đã thay cho sức người 

nên giảm thiểu tối đa nhân lực. Nếu 

trước đây nông trại của công ty 

Volga-Việt có cả trăm công nhân 

thì nay đã giảm bớt 1/2. Hiện nay 

con số công nhân làm việc tại đây là 

45 nam, 1 nữ làm cấp dưỡng (ngoài 

số nhân công người Việt còn có 

người Nga, Uzbekistan…)  

Ngoài nguồn rau quả chính nhập 

cho các siêu thị tại Volgagrad và 

nhập tận Mátxcơva thì nông trại còn 

trồng các loại rau phục vụ cho bà 

con người Việt như: rau muống, rau 

cải, mồng tơi, cà pháo v.v…Về giá 

cả nhập vào cho siêu thị, anh Thiết 

cho tôi hay dịp này rau hạ giá nên 

công ty phải chấp nhận sự thiệt thòi 

đáng kể, nhưng đành vậy. Có thể 

đơn cử, cà chua 35 đến 40 rúp/1kg; 

dưa chuột 25 đến 35 rúp/1kg; ngô 

60 đến 75 rúp/1kg; hành 25 đến 35 

rúp/1kg; bắp cải 15 đến 30 rúp/1kg; 

cà rốt 25 đến 45 rúp/1kg; lúa mì 12 

đến 15 rúp/1kg…Sở dĩ các trung 

tâm siêu thị kể cả tại Mátxcơva ưa 

chuộng nhập hàng nông sản của 

nông trại Volga-Việt là vì nguồn 

rau sạch, sản xuất đúng quy trình an 

toàn.  

Những dòng cảm xúc… 

Trở về từ Volgagrad, trong tôi 

vẫn còn mãi dư âm của những phút 

giây lặng lẽ trang trọng khi viếng 

thăm Tượng đài Mamayev (Mẹ Tổ 

quốc kêu gọi!) Ngọn lửa bất tử trên 

đồi Mamayev của hàng triệu người 

con xô viết anh hùng đã ngã xuống. 

Của căn nhà (được giữ lại làm bảo 

tàng) đổ nát qua bao năm tháng chi 

chít vết đạn sâu hoắm mà những 

chiến sĩ hồng quân quả cảm đã 

giành giật trong cuộc đọ sức với 

bọn lính phát xít Đức. Của dòng 

sông Volga hùng vĩ âm thầm chảy 

suốt bao năm tháng như một chứng 

nhân của lịch sử. 

Và còn mãi những ấn tượng về 

cuộc sống, làm ăn, tình cảm với bao 

trăn trở của bà con người Việt ở nơi 

đây? Nhưng có lẽ, điều khó tin mà 

thật đó là cách suy nghĩ, cách làm 

ăn táo bạo ít ai có của Dương Hải 

An, ông chủ công ty Volga-Việt, 

một người con xứ Nghệ. 

Trích lược bài viết của Võ Hoài 

Nam (từ Mátxcơva) 
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TIN LIÊN BANG NGA 

MÁY BAY NÉM BOM CỦA 

NGA GẶP NẠN 

Một chiếc máy bay ném bom 

chiến lƣợc Tupolev Tu-95MS của 

Nga vừa bị rơi ở khu vực lãnh thổ 

Khabarovsk thuộc vùng Viễn 

Đông trong một cuộc bay huấn 

luyện, Bộ Quốc phòng Nga hôm 

14/7 cho biết.  

Chuyến bay nói trên được thực 

hiện trong điều kiện máy bay không 

mang theo vũ khí, đạn dược. Chiếc 

máy bay Tu-95MS rơi ở khu vực 

hoang vắng nên không gây ra tổn 

thất gì dưới mặt đất. Các phi công 

đã nhận được lệnh nhảy dù khỏi 

máy bay khi tình trạng khẩn cấp 

xảy ra.  

  Một nguồn tin cho rằng, 

nguyên nhân của vụ tai nạn máy 

bay được cho là do ba nguồn cung 

cấp điện ngừng hoạt động. Tuy 

nhiên, theo nguồn tin khác, “dữ liệu 

ban đầu cho thấy, một van nhiên 

liệu đã bị hỏng và kết quả là toàn bộ 

4 động cơ ngừng hoạt động”.  

Một chiếc máy bay vận tải An-

12 và một vài chiếc trực thăng vận 

tải Mi-8 đã được triển khai đi cứu 

các phi công.  

 

TỔNG THỐNG NGA KÝ 

LỆNH TINH GIẢN 110.000 

NHÂN SỰ CỦA BỘ NỘI VỤ 

Một văn kiện đƣợc công bố 

trên trang web của Chính phủ 

Nga ngày 13/7 cho biết Tổng 

thống nƣớc này Vladimir Putin 

đã ký sắc lệnh tinh giản tối đa 

khoảng 110.000 nhân viên của Bộ 

Nội Vụ (tƣơng đƣơng 10%). 

Theo Reuters, động thái trên là 

ví dụ mới nhất của giải pháp thắt 

lưng buộc bụng mà Nga đang tiến 

hành, trong bối cảnh nền kinh tế 

nước này đang rơi vào suy thoái do 

ảnh hưởng của giá dầu giảm và các 

lệnh trừng phạt kinh tế của Phương 

Tây do liên quan tới vấn đề 

Ukraine. 

Văn bản trên ghi rõ số lượng 

nhân viên Bộ Nội vụ Nga tối đa 

được hưởng lương từ ngân sách liên 

bang vào khoảng hơn 1 triệu người, 

trừ nhân viên an ninh và nhân viên 

bảo dưỡng các trụ sở của Bộ Nội 

vụ. Như vậy, văn kiện này có sửa 

đổi so với sắc lệnh mà ông Putin 

từng ký hồi tháng 5/2014, theo đó, 

số lượng nhân viên của bộ trên 

được quy định ở mức trên 1,11 triệu 

người. 

Tuy nhiên, hiện chưa rõ những 

nhân viên thuộc bộ phận nào sẽ bị 

tinh giản hay tỷ lệ những nhân viên 

sẽ chuyển sang làm các công việc 

không hưởng lương./. 

 

MOSKVA: THỜI TIẾT 

LẠNH HƠN MÙA HÈ THÔNG 

THƢỜNG 

Ngày 14/7, thời tiết ở Moskva 

và khu vực ngoại ô thật không 

giống thời tiết giữa mùa hè, vào 

sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ 

không khí thấp hơn 4 độ dƣới 

mức bình thƣờng, theo báo cáo 

của Trung tâm Thời tiết Fobos. 

Trời nhiều mây, có thể có mưa, 

nhiệt độ không khí ở thủ đô vào ban 

ngày chỉ vào khoảng +18 ... +20 độ 

C, gió nhẹ, áp suất không khí vẫn 

còn dưới mức bình thường 742 mm 

thủy ngân. 

Trên thực tế, Moskva và khu vực 

ngoại ô vẫn còn bị ảnh hưởng của 

luồng không khí lạnh từ phía Tây. 

Đêm qua nhiệt độ đã hạ xuống chỉ 

còn khoảng 8 ... 10 độ C ở vùng 

ngoại ô, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận 

ở khu vực Cherusti là 5.8 độ C, 

trong khi đó nhiệt độ đêm qua ở nội 

đô Moskva chỉ khoảng 10,6 độ C. 

Trong vài ngày tới, dự báo nhiệt 

độ không khí ở Moskva vẫn duy trì 

ở khoảng 20 độ C vào ban ngày. 

 

KHỦNG HOẢNG NHƢNG 

SỐ TRUNG TÂM MUA SẮM Ở 

NGA VẪN TĂNG VÙN VỤT 

Bất chấp nền kinh tế Nga 

khủng hoảng, số lƣợng trung tâm 

mua sắm tại Moscow vẫn tăng 

cao một cách bất ngờ, theo The 

Moscow Times. 

Trong nửa đầu năm nay Moscow 

đã có hơn 4,53 triệu mét vuông 

dành cho các trung tâm mua sắm, 

mặt bằng bán lẻ, so với 4,5 triệu 

mét vuông tại Paris, The Moscow 

Times ngày 13.7 dẫn báo cáo của 

công ty tư vấn bất động sản Jones 

Lang LaSalle (JLL) trụ sở tại 

Chicago, Mỹ cho biết. 

Đáng chú ý, các trung tâm mua 

sắm tại Moscow chủ yếu có quy mô 

nhỏ, phù hợp với tình hình kinh tế 

không mấy lạc quan của Nga trong 

thời gian qua. Người đừng đầu công 

ty bất động sản Colliers 

International tại Nga, Olesya 

Dzyuba cho rằng các trung tâm cỡ 

lớn đã qua thời phát triển ở Nga. 
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HƠN 160 THANH THIẾU NIÊN KIỀU BÀO VỀ DỰ TRẠI HÈ VIỆT NAM 2015 

NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG CHUYẾN THĂM HOA KỲ... Tiếp theo trang 2 

Ủy ban Nhà nƣớc về Ngƣời 

Việt Nam ở nƣớc ngoài (Bộ Ngoại 

giao) cho biết hơn 160 đại biểu 

thanh thiếu niên kiều bào từ 21 

nƣớc sẽ tham dự Trại hè Việt 

Nam 2015 từ ngày 13-31/7, với 

chủ đề “Tự hào Việt Nam”. 

Trại hè sẽ tổ chức tại Hà Nội, 

Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình 

Định, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh với 

nhiều hoạt động phong phú, bổ ích 

trong học tập, làm việc và đóng góp 

cho phong trào xây dựng cộng 

đồng, hướng về quê hương, đất 

nước. 

Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 

2015 sẽ diễn ra ngày 16/7 tại Hà 

Nội. Trước ngày diễn ra Lễ khai 

mạc Trại hè Việt Nam 2015, Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang tiếp 

Đoàn thanh niên-sinh viên Việt kiều 

tại Phủ Chủ tịch.  

Lễ bế mạc Trại hè Việt Năm 

2015 sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa 

Thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Trong thời gian diễn ra Trại hè 

Việt Nam 2015, các thanh niên, 

sinh viên Việt kiều sẽ vào Lăng 

viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm 

Đền Hùng và đền Quốc Tổ Lạc 

Long Quân, Bảo tàng Lịch sử quân 

sự Việt Nam, thăm quê Bác, viếng 

mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

viếng Nghĩa trang Trường Sơn, Địa 

đạo Vĩnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị 

cùng nhiều danh lam thắng cảnh 

của đất nước ở Huế, Đà Nẵng, Hội 

An, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu./. 

...chính quyền, mà còn tiếp xúc, 

trao đổi với các học giả, doanh 

nghiệp, lãnh đạo tôn giáo, đại diện 

các tầng lớp xã hội Hoa Kỳ... qua 

đó chuyển tải thông điệp đoàn kết, 

hữu nghị của Đảng, Nhà nước, nhân 

dân Việt Nam tới lãnh đạo và nhân 

dân Hoa Kỳ. 

Hợp tác cùng phát triển 

Mặc dù triết lý chính trị khác 

nhau, hệ thống chính trị khác nhau; 

giữa hai nước còn tồn tại những 

khác biệt trong nhận thức về nhân 

quyền, tự do tôn giáo..., nhưng quan 

hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm 

qua vẫn đạt những kết quả tốt đẹp. 

Theo Tổng thống Barack Obama, 

đó là do “lãnh đạo hai nước cùng 

hợp tác, dựa trên nền tảng vì lợi ích 

và hạnh phúc của nhân dân.” Còn 

theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng, động lực quan trọng để thúc 

đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là 

những lợi ích chung mà hai nước 

cùng chia sẻ trên các bình diện song 

phương, khu vực và toàn cầu. Hai 

nước có nhiều tiềm năng, dư địa để 

tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực, vì lợi ích và sự phát triển mỗi 

nước, đồng thời có lợi cho hòa bình, 

ổn định, hợp tác và phát triển ở 

châu Á-Thái Bình Dương và trên 

thế giới. 

Với việc ký kết 14 văn kiện, 

thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực 

và thông qua Tuyên bố tầm nhìn 

chung Việt Nam-Hoa Kỳ, hai bên 

đã định hướng phát triển quan hệ 

song phương trong thời gian tới, 

không ngừng làm sâu sắc và phong 

phú thêm quan hệ đối tác toàn diện 

giữa hai nước. Trong đó, hợp tác 

kinh tế, thương mại và đầu tư là 

trọng tâm; hợp tác khoa học-công 

nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, môi 

trường... là điểm sáng, đầy tiềm 

năng; hợp tác về quốc phòng-an 

ninh cần được tăng cường với 

những bước đi phù hợp với lợi ích 

hai bên; hợp tác trong lĩnh vực nhân 

đạo cần được tiếp tục đẩy mạnh; 

giao lưu nhân dân là lĩnh vực quan 

trọng ... Tuy nhiên, để quan hệ Việt 

Nam-Hoa Kỳ tiếp tục tiến lên phía 

trước, rất cần sự chung tay, nỗ lực 

của cả hai bên, với tinh thần “gác 

lại quá khứ, vượt qua khác biệt, 

phát huy tương đồng, hướng tới 

tương lai”, trên nguyên tắc tôn 

trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có 

lợi. 

Từng rất nỗ lực, cố gắng để có 

thể đi đến quyết định bình thường 

hóa quan hệ với Việt Nam, nguyên 

Tổng thống Bill Clinton rất tin 

tưởng vào triển vọng tốt đẹp của 

quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong 

cuộc trò chuyện với báo chí Việt 

Nam, nhân Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng đến thăm gia đình ông - 

cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton 

chia sẻ: "Người Hoa Kỳ rất yêu 

mến Việt Nam. Họ muốn làm bạn 

với nhân dân Việt Nam và muốn 

thấy nhân dân hai nước cùng nắm 

tay nhau, cùng phát triển, đi đến 

tương lai." 

Những ngày này, các phương 

tiện thông tin đại chúng trong và 

ngoài nước tiếp tục đưa tin, bài về 

kết quả, ý nghĩa chuyến thăm chính 

thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng - một chuyến 

thăm lịch sử. Với Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng, ông hài lòng về 

kết quả chuyến thăm – “một kết quả 

toàn diện”./. 


