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Chiều tối ngày 24/11 (giờ Việt Nam), Chủ tịch 

nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại 

biểu cấp cao Việt Nam đã đến  thủ đô Berlin, mở đầu 

chuyến thăm cấp Nhà nước CHLB Đức theo lời mời 

của Tổng thống Joachim Gauck. 

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp 

Francois Hollande, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles 

Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude 

Juncker, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ 

tham dự Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên 

Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris 

(Pháp) từ ngày 30/11 đến 1/12. 

Trong ngày làm việc hôm nay (25/11), Quốc hội 

(QH) đã thông qua 6 luật và một nghị quyết. Đây đều 

là những văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến người 

dân. 

Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ 

tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS đã có buổi 

làm việc tại Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VI về 

phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm. 

 Ngày 24/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ 

trưởng Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Ban Thường 

vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

(ACV), Ban lãnh đạo Công ty CP hàng không Vietjet. 

Sáng 25/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại 

tá Bùi Quốc Oai, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung 

ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tiến hành 

kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 

Trường Sĩ quan Lục quân 2.  

Sáng 25/11/2015, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại 

Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài 

Sergienko Igor Petrovich, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh 

Quốc gia Cộng hòa Belarus. Dự buổi tiếp có Thượng 

tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ 

Công an Việt Nam. 

Ngày 25/11, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công 

Thương) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng 

giả, hàng nhái 29/11 và trao giải thưởng Thương hiệu 

vàng, logo và slogan ấn tượng năm 2015. Thứ trưởng 

Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đến dự và phát biểu  

Tp Hà Nội: Sáng 24/11, UBND TP Hà Nội tổ 

chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án “Đổi mới 

và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”  

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP đã dự 

hội nghị. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 25/11, Đoàn ĐBQH Lào do 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bun Ma Bu Chả Lơn làm trưởng 

đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh và có buổi làm 

việc với HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Đón tiếp, làm việc với 

đoàn có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình 

Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 24/11, tại Trung tâm Hội 

nghị 25B, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Đại hội Đại 

biểu Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa lần 

thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và biểu dương "Cựu 

thanh niên xung phong Thanh Hóa làm theo lời Bác". 

Tp HCM: Ngày 24/11 tại trụ sở UBND TPHCM, 

Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi làm việc với các 

sở, ban, ngành, hiệp hội và đơn vị liên quan về các 

hoạt động hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho doanh nghiệp trẻ 

TPHCM. 

 Tỉnh Nghệ An: Sáng nay (25/11), đồng chí Đinh 

Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi 

làm việc với các ngành để rà soát công tác triển khai tổ 

chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 

2016 tại tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có các 

sở, ngành liên quan. 

Tp Đà Nẵng: Ngày 25/11, Đoàn công tác của Bộ 

Nghiên cứu giáo dục Đức phối hợp UBND TP Đà 

Nẵng tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực quản trị tích 

hợp và đa ngành hạ tầng cung ứng và xử lý; chủ đề 

Quản lý chất thải rắn. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn 

Ngọc Tuấn đã tiếp đoàn. 

Tỉnh Quảng Ninh: Sáng ngày 24/11, tại TP Cẩm 

Phả,  đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu 

quả mưa lũ tại Công ty Cổ phần than Mông Dương – 

Vinacomin.  

Tỉnh Thái Bình: Ngày 24/11, đồng chí Nguyễn 

Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu 

HĐND tỉnh khóa XV đã có buổi tiếp xúc với đại biểu 

cử tri các xã: Minh Lãng, Phúc Thành, Tân Hòa… 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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 Ăng-ghen (Friedrich Engels) 

là ngƣời thầy vĩ đại của giai cấp 

vô sản, ngƣời bạn chiến đấu của 

Các Mác. 
Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28-11-

1820 trong một gia đình chủ xưởng 

ở thành phố Barơmen (miền 

Rênani, nước Đức). Theo ý nguyện 

của người cha là đào tạo Ăngghen 

thành một nhà kinh doanh thành 

thạo và giàu có, ông phải bỏ dở việc 

học ở trường trung học để về làm 

thư ký hãng buôn. Công việc tẻ ngắt 

và đầy dối trá đó làm cho ông căm 

phẫn: "Cái làm cho tôi ghê tởm nhất 

chẳng những là phải làm một nhà tư 

sản, mà lại còn phải làm một người 

chủ xưởng, một anh tư sản tích cực 

dự phần chống lại giai cấp vô 

sản" (thư gửi Mác). 

Năm 1841, ông vào quân đội, 

đóng ở Béclin. Bên cạnh việc tập 

luyện, ông chú ý nghiên cứu về lý 

thuyết quân sự và đi nghe những 

buổi thuyết trình triết học ở trường 

đại học. Cuối năm 1842, ông sang 

Anh và sống ở thành phố công 

nghiệp Dệt Man-chet-xtơ. Không 

chịu sự ràng buộc của gia đình 

muốn ông thành chủ xưởng, Ăng-

ghen quyết định đi sâu tìm hiểu đời 

sống của những người lao động. Ba 

năm sau, công trình nghiên cứu của 

Ăng-ghen ra đời "Tình cảm giai cấp 

công nhân Anh". Bằng những 

chứng cớ sinh động của cuộc sống 

và những tài liệu phong phú của 

chính quyền tư sản Ăng-ghen đã vẽ 

lên bức tranh hiện thực của cuộc 

đời những người lao động. Qua đó, 

ông được coi là người đầu tiên phát 

hiện sứ mạng lịch sử vĩ đại của giai 

cấp công nhân trong công cuộc đấu 

tranh giải phóng lao động, xây dựng 

xã hội mới không có áp bức bóc lột. 

Cùng thời gian đó, ông công bố 

"Góp phần phê phán chính trị kinh 

tế học" (1844), Mác coi đó là một 

tác phẩm thiên tài về khoa học 

chính trị kinh tế học của giai cấp vô 

sản. 

Cuối tháng 8-1844, Ăng-ghen 

gặp Mác ở Pari. Cuộc gặp gỡ mười 

ngày đó đã mở đầu cho một thời kỳ 

cộng tác lâu dài giữa hai người 

trong sự nghiệp đấu tranh cho chủ 

nghĩa cộng sản. Hai ông đã hoàn 

toàn nhất trí với nhau về những vấn 

đề được đưa ra thảo luận. Hai ông 

đã viết chung cuốn "Gia đình thần 

thánh" và "Hệ tư tưởng Đức" nhằm 

phê phán triết học của phái Hê-ghen 

và phái Phơ-bách để đặt cơ sở cho 

triết học duy vật biện chứng và duy 

vật lịch sử. 

Trong khi miệt mài nghiên cứu 

lý luận, Ăng-ghen cùng với Mác đã 

bắt liên lạc với phong trào công 

nhân các nước, chú ý đi vào thực 

tiễn đấu tranh. Năm 1847, hai ông 

tham gia tổ chức "Liên đoàn những 

người cộng sản" và theo đề nghị 

của Đại hội hai ông khởi thảo 

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản". 

Cuốn "Tuyên ngôn của Đảng Cộng 

sản" xuất bản lần đầu tiên vào tháng 

2-1848 bằng tiếng Anh ở Luân 

Đôn. Đó là một văn kiện có tính 

chất cương lĩnh đấu tranh của giai 

cấp vô sản quốc tế. Văn kiện đó ra 

đời khi các tác giả của nó là Các 

Mác 30 tuổi và Ăng-ghen mới 28 

tuổi.  

Tháng 2-1848, cách mạng bùng 

nổ ở Pháp rồi lan sang Đức và 

nhiều nước Châu Âu. Phong trào 

công nhân phát triển mạnh mẽ. Mác 

và Ăng-ghen trở về Đức, xuất bản 

tờ "Báo Rê-na-ni mới". Trên những 

trang báo này, Ăng-ghen kêu gọi 

nhân dân Đức kiên quyết đấu tranh 

chống chế độ nông nô và chế độ 

chuyên chế phong kiến, vạch trần 

sự phản bội của giai cấp tư sản Đức 

và tính không triệt để của những 

người dân chủ tiểu tư sản. Ăng-

ghen cùng với Mác kiên quyết bảo 

vệ chủ trương đấu tranh cho một 

nước Đức cộng hòa, dân chủ và 

thống nhất. Tháng 5-1849, Ăng-

ghen trực tiếp tham gia cuộc khởi 

nghĩa nhân dân vũ trang ở Tây Nam 

Đức. Sau khi bị đàn áp, ông cùng 

với nghĩa quân dời sang Thụy Sĩ và 

sau đó, ông trở về Luân Đôn gặp gỡ 

Mác. 

Trong hai chục năm (1850-

1870), Ăng-ghen sống ở Man-chet-

xtơ. Ông viết nhiều bài tổng kết 

kinh nghiệm cuộc cách mạng vừa 

qua ở Đức ("Cách mạng và phản 

cách mạng ở Đức"). Ông đi sâu 

nghiên cứu về kinh tế chính trị học 

và giúp đỡ Mác rất nhiều trong việc 

biên soạn bộ "Tư bản".  

Trong những năm 70 và 80 của 

thế kỷ XIX, nhiều đảng công nhân 

được thành lập. Để bảo vệ đường 

lối chủ nghĩa Mác, Ăng-ghen viết 

tác phẩm quan trọng: "Chống Đuy-

rinh" (1877) nhằm chống lại những 

quan điểm tiểu tư sản có tính chất 

cơ hội chủ nghĩa. Ông tổng kết 

những tài liệu về khoa học tự nhiên, 

phân tích trong tác phẩm xuất sắc: 

"Phép biện chứng của tự nhiên". 

Năm 1883, Các Mác qua đời, 

Phơ-rê-đơ-rích Ăng-ghen phải đảm 

nhận trách nhiệm vẻ vang và nặng 

nề trong việc lãnh đạo giai cấp vô 

sản quốc tế. Ông nhận trách nhiệm 

hoàn thành và xuất bản công trình 

đồ sộ "Tư bản" của Mác. Ông cho 

xuất bản quyển II (1885) và quyển 

III (1894).  

Trong các đại hội của Quốc hội 

thứ hai, ông đã giành được thắng lợi 

trong việc đấu tranh thông qua 

những quyết nghị mác-xít như khẩu 

hiệu đòi ngày làm 8 giờ, tổ chức 

ngày Quốc tế Lao động 1.5, xác 

nhận tính tất yếu của chuyên chính 

vô sản và thắng lợi của cách mạng 

vô sản. 

Ph. Ăng-ghen qua đời vào ngày 

5/8/1895. Ông là người thầy vĩ đại 

của chủ nghĩa cộng sản, người 

chiến sĩ kiên cường của giai cấp vô 

sản, người đồng chí trung kiên 

cường của giai cấp vô sản, người 

đồng chí trung kiên và người bạn 

hết mực khiêm nhường của Các 

Mác mãi mãi sống trong lòng giau 

cấp công nhân, nhân dân lao động 

và các dân tộc bị áp bức toàn thế 

giới. 

PH.ĂNG-GHEN - NHÀ TƢ TƢỞNG, LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHỮNG NGƢỜI 

CỘNG SẢN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 
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Nhận thức đƣợc những lợi ích 

mà Hiệp định Thƣơng mại tự do 

sẽ mang lại, một số doanh nghiệp 

xuất khẩu Việt Nam đang tự điều 

chỉnh mình. 

Tham gia Việt Nam Expo 2015 

đang diễn ra tại LB Nga, Công ty 

sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đặc 

sản quế và hồi của Việt Nam Vina 

Semex bắt đầu có định hướng đưa 

hàng vào thị trường Nga. 

Công ty may mặc Gustanogano - 

một công ty do người Nga và Việt 

cùng làm chủ - đã thuê một đội ngũ 

thiết kế người Nga, sản phẩm do họ 

thiết kế nắm bắt được thị hiếu của 

người Nga nên rất được khách du 

lịch Nga sang Việt Nam ưa chuộng. 

Quyết định xâm nhập thị trường 

Nga lần này, Gustanogano không sợ 

cạnh tranh, dù là với thương hiệu 

sản phẩm hoàn toàn mới tại thị 

trường này. Với việc đảm bảo chất 

lượng sản phẩm, chính sách giá 

cạnh tranh và đảm bảo đơn hàng, 

công ty tin tưởng sẽ thành công. 

Những doanh nghiệp sản xuất và 

kinh doanh thành công của người 

Việt ở Nga luôn xem việc xây dựng 

thương hiệu là bước đầu quan trọng 

nhất. Tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của 

người Nga, xác định đúng thị phần 

cho sản phẩm của mình - đó là yếu 

tố thứ hai mà các doanh nghiệp Việt 

Nam cần chú ý để có thể thành công 

ở thị trường Nga. 

Các doanh nghiệp Việt Nam tại 

LB Nga cũng chia sẻ, để thành công 

tại thị trường Nga với những sản 

phẩm mang tính cạnh tranh như 

thực phẩm, quần áo, giày dép, các 

doanh nghiệp Việt Nam cần phải 

làm việc qua hệ thống các nhà phân 

phối và bán lẻ Nga và phải có chính 

sách phù hợp để họ trở thành cầu 

nối cho trong việc đưa hàng hóa 

vào Nga. 

DOANH NGHIỆP VIỆT ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG NGA 

Hàng Việt Nam thực sự đƣợc 

ngƣời tiêu dùng Nga yêu thích và 

doanh nghiệp Nga mong muốn 

hợp tác kinh doanh là cảm nhận 

chung của các doanh nghiệp tham 

gia Hội chợ - Bán hàng Hàng Việt 

Nam chất lƣợng cao Mátxcơva 

2015. 

Nhiều mặt hàng trong tổng số 

hơn 80 tấn hàng của 162 doanh 

nghiệp tham gia Hội chợ - Bán 

hàng đã được bán hết chỉ trong 3 

ngày đầu sau ngày khai mạc. 

Đường dây nóng của 

INCENTRA đã nhận được nhiều 

cuộc gọi đề nghị doanh nghiệp Việt 

Nam tiếp tục bán hàng trong Hội 

chợ - Bán hàng Hàng Việt Nam 

chất lượng cao Mátxcơva 2015. 

Đại diện của thương hiệu cafe 

G20 đã chia sẻ "Muốn mở rộng thị 

trường phải trực tiếp tham gia 

những Hội chợ - Bán hàng lớn như 

thế này mới có cơ hội nắm bắt được 

tâm lý người tiêu dùng và tiếp xúc 

doanh nghiệp Nga. Sau ngày đầu 

khai mạc chúng tôi tưởng chỉ có 

người tiêu dùng tới mua hàng 

nhưng thực tế lại không phải như 

vậy. Nhiều doanh nghiệp đã tới và 

tự mua hàng mẫu (không giới thiệu 

là đại diện doanh nghiệp để xin 

hàng mẫu), khi họ dùng thử thấy hài 

lòng về chất lượng thì mới gửi mail 

trao đổi, bố trí xe đón tới trụ sở 

công ty để gặp gỡ, thương thảo. 

Đây là điểm khác biệt với nhiều thị 

trường chúng tôi đã từng tham gia 

hội chợ. Mấy ngày nay tôi phải liên 

tục trao đổi qua email để giao dịch, 

đặt lịch hẹn làm việc với các doanh 

nghiệp, một vài hợp đồng phân phối 

đang trong giai đoạn thương thảo. 

Tôi không chỉ muốn thuê mặt bằng 

kinh doanh lâu dài ở Tổ hợp Đa 

chức năng Hà Nội - Matxcova mà 

còn có ý định đưa cả gia đình sang 

đây sinh sống". 

Các sản phẩm tương ớt, củ quả 

đóng lọ, nước mắm, magi, nước sốt, 

gia vị thực phẩm của thương hiệu 

Trung Thành đã bán rất đắt hàng tại 

Hội chợ ngay trong những ngày đầu 

tiên. 

Với mục tiêu khảo sát thị trường 

nhằm chuẩn bị cho kế hoạch xây 

dựng nhà máy sữa tại LB Nga, ngay 

sau 3 ngày đầu hội chợ nhận được 

phản ứng tốt của khách hàng, ngày 

20/11 hãng sữa TH True Milk đã 

chuyển tiếp 2 tấn hàng qua đường 

hàng không tới Nga. Các sản phẩm 

sữa chua, sữa tươi, sữa hộp của 

Vinamilk cũng đã bán hết ngay 

trong 3 ngày đầu và chỉ còn hàng 

mẫu để trưng bày tìm kiếm cơ hội 

hợp tác với các doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc thu hút người tiêu 

dùng và doanh nghiệp Nga, Ban tổ 

chức Hội chợ - Bán hàng Hàng Việt 

Nam chất lượng cao Matxcova 

2015 còn tổ chức các hội nghị, diễn 

đàn, hội thảo, chương trình khảo sát 

thị trường. Trong đó, các hội thảo 

kết nối doanh nghiệp ngành dệt may 

- giày dép; nông sản – thực phẩm; 

đồ gỗ – nội thất sẽ đưa các doanh 

nghiệp 2 nước lại gần nhau hơn và 

doanh nghiệp Việt có cơ hội nắm 

bắt được thông tin chính xác về thị 

trường Nga. thông qua Hội thảo – 

thực hành: Một số kinh nghiệm 

thực tế tiếp cận thị trường Nga.  

HÀNG VIỆT CHẤT LƢỢNG CAO HẤP DẪN KHÁCH HÀNG NGA 
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Nhận lời mời của Phó Thủ 

tƣớng Chính phủ Hoàng Trung 

Hải, Phó Thủ tƣớng thứ nhất 

Liên bang Nga Igor Ivanovich 

Shuvalov, đồng Chủ tịch Ủy ban 

liên Chính phủ Việt-Nga về hợp 

tác kinh tế-thƣơng mại và khoa 

học-kỹ thuật sẽ sang Việt Nam dự 

Khóa họp lần thứ 18 Ủy ban liên 

Chính phủ Việt-Nga về hợp tác 

kinh tế-thƣơng mại và khoa học-

kỹ thuật vào ngày 25/11. 

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn 

diện Việt-Nga thời gian qua tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh 

vực như chính trị, kinh tế, thương 

mại, đầu tư, năng lượng, quốc 

phòng, giáo dục và đào tạo, văn 

hóa... 

Hai bên thường xuyên duy trì và 

tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp 

cao, gần đây nhất là Thủ tướng Nga 

thăm Việt Nam (tháng 4/2015), Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang thăm 

Nga, dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến 

thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ 

đại (tháng 5/2015). 

Hai bên cũng tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các 

diễn đàn quốc tế như Liên hợp 

quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu 

Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn 

đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn 

đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) và đặc 

biệt là hợp tác trong khuôn khổ 

ASEAN-Nga. 

Về hợp tác trong lĩnh vực kinh 

tế, thương mại, kim ngạch thương 

mại hai nước đạt 2,55 tỷ USD năm 

2014, tám tháng đầu năm 2015 đạt 

1,4 tỷ USD. Việt Nam có 18 dự án 

đầu tư tại Nga với tổng số vốn lên 

tới 2,4 tỷ USD. Đặc biệt, Việt Nam 

và Liên minh Kinh tế Á - Âu (trong 

đó có Nga) đã ký Hiệp định thương 

mại tự do vào tháng 5/2015. 

Các lĩnh vực như hợp tác giáo 

dục-đào tạo, du lịch tiếp tục phát 

triển tốt đẹp. Trong năm 2015, Nga 

cấp cho Việt Nam 795 suất học 

bổng đào tạo đại học. Nga tiếp tục 

là một trong 10 thị trường tăng 

trưởng hàng đầu ở Việt Nam về du 

lịch; năm 2014 Việt Nam đón 350 

nghìn lượt du khách Nga và tám 

tháng đầu năm 2015 đón 214.000 

lượt du khách./. 

CHUẨN BỊ KHÓA HỌP LẦN THỨ 18 ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT-NGA 

Nga và Việt Nam tiếp tục 

chuẩn bị xây dựng nhà máy điện 

hạt nhân đầu tiên của Việt Nam ở 

tỉnh Ninh Thuận. 

Nhà máy điện hạt nhân ở Việt 

Nam sẽ được xây dựng với loại lò 

phản ứng nước-nước, sử dụng nước 

không sôi nén dưới áp suất. Hơn 

nữa, nước đi vào tuabin không 

tương tác với nước tiếp xúc qua 

nhiên liệu. Nước từ không gian lò 

phản ứng đi ra thậm chí không hề 

nhiễm phóng xạ. Các nhà khoa học 

hạt nhân của Nga đã xây dựng ở 

Nga và ở nước ngoài 66 nhà máy 

điện với các lò phản ứng điện hạt 

nhân loại này. Kết quả tổng thể hoạt 

động của chúng là 1400 năm an 

toàn. Đặc biệt, nhà máy điện hạt 

nhân Tianwan do Nga xây dựng ở 

Trung Quốc được chính thức công 

nhận là an toàn nhất trong cả nước. 

Nhà máy điện hạt nhân mà Nga 

sẽ xây dựng ở tỉnh Ninh Thuận sẽ 

còn an toàn hơn nữa. Ngoài hệ 

thống an toàn chủ động được các 

nhà khoa học hạt nhân châu Âu 

thông qua, mà các chuyên gia Nga 

sử dụng trong khi xây dựng nhà 

máy điện hạt nhân Tianwan, sẽ còn 

bổ sung thêm hệ thống an toàn thụ 

động mà các đối tác Mỹ tiếp nhận. 

Các hệ thống này không cần điện, 

hoạt động trên cơ sở định luật cơ 

bản của trọng lực, nhiệt và nhiệt 

động lực học. Lũ lụt hay động đất 

nằm ngoài những định luật này. 

Những hệ thống thụ động đảm bảo 

an toàn, ngay cả khi hệ thống tích 

cực không hoạt động. 

Và nếu tiếp tục nói về các lò 

phản ứng, cần biết rằng nhà máy 

điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được 

bố trí các lò phản ứng thế hệ 3+. 

Xác suất lý thuyết tai nạn trong lò 

phản ứng loại này là một trường 

hợp trong khoảng mười triệu năm. 

Trong khi đó thời hạn hoạt động 

của các lò phản ứng chỉ là sáu mươi 

năm. 

Nhưng ngay cả trong trường hợp 

gần như không thể xảy ra, các nhà 

khoa học cũng đã lường trước tất cả 

các biện pháp ngăn chặn chất thải 

phóng xạ lan ra nggoài khu vực nhà 

máy. Điều đó sẽ được xây dựng 

trên theo nguyên tắc "Matryoshka" 

của Nga, tức là búp bê gỗ gồm 

nhiều con có kích thước lồng vào 

nhau. Tất cả các thiết bị nhà máy sẽ 

được bao bọc trong hai lớp vỏ bảo 

vệ,  lớp này chồng lên lớp kia. Các 

lớp bảo vệ kín đến nỗi thậm chí một 

lớp trong số đó cũng đã có thể đảm 

bảo sự an toàn cho khu vực xung 

quanh trong trường hợp tại nhà máy 

xảy ra tai nạn. 

Phương pháp lựa chọn địa điểm 

để xây dựng nhà máy điện hạt nhân 

của Nga cũng đã được lựa chọn kỹ 

và đạt chuẩn.  Các nhà máy hạt 

nhân tại Việt Nam sẽ được xây 

dựng có tính đến tất cả các mối 

nguy hiểm có thể xảy ra cho hoạt 

động bền vững của chính nhà máy 

và cả cho khu vực và dân cư xung 

quanh nơi đặt nhà máy hoạt động. 

"MATRYOSHKA" NƢỚC NGA: BẰNG GỖ VÀ HẠT NHÂN 
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SVVN TẠI LB NGA CHÖC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

Tối 20/11 các sinh viên Việt 

Nam tại Đại học tổng hợp Sƣ 

phạm Quốc gia Moskva (MPGU) 

mang tên V. I. Lenin (hay trƣờng 

Sƣ phạm Lenin) đã tổ chức buổi 

lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11) giản dị và đầy ý 

nghĩa theo truyền thống hằng 

năm. 

Tham dự có đại diện Phòng lưu 

học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại 

Liên bang Nga, Đảng ủy ngoài 

nước Việt Nam tại Liên bang Nga, 

nhiều giáo viên Khoa tiếng Nga 

dành cho người nước ngoài (RKI) 

của trường, các bạn sinh viên nước 

ngoài, cựu sinh viên Sư phạm 

Lenin, cùng khoảng 40 sinh viên và 

nghiên cứu sinh Việt Nam đang 

theo học tại trường. 

Với tinh thần tôn sự trọng đạo, 

uống nước nhớ nguồn, các sinh viên 

đã ôn lại lịch sử ra đời ngày Nhà 

giáo Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn 

chân thành đối với các giáo viên 

RKI, cũng như chúc mừng các 

nghiên cứu sinh Việt Nam, vốn là 

những người đã đứng trên bục 

giảng và đang làm luận án tại 

trường. 

Đại diện Phòng lưu học sinh Đại 

sứ quán Việt Nam tại Liên bang 

Nga cũng bày tỏ cảm ơn các giáo 

viên RKI đã giúp sinh viên Việt 

Nam nắm vững tiếng Nga, tạo nền 

tảng vững chắc cho các em tiếp tục 

học chuyên ngành sau này. 

 

KỶ NIỆM NGÀY 20/11 TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Ở MOSKVA 

Ngày 20/11 không chỉ là một 

ngày lễ lớn đối với những học 

sinh, sinh viên tại Việt Nam, mà 

còn là một dịp tri ân thầy cô hết 

sức đặc biệt đối với các du học 

sinh xa nhà. 

Hòa vào không khí phấn khởi 

của ngày lễ ý nghĩa này, BCH đoàn 

tại viện tiếng Nga Quốc gia mang 

tên A.C. Pushkin đã tổ chức một 

buổi gặp mặt nho nhỏ, giao lưu văn 

nghệ giữa thầy cô và các bạn sinh 

viên hiện đang theo học tại trường. 

Những bông hoa tươi thắm, những 

món quà nhỏ, những lời chúc tốt 

đẹp, ý nghĩa đã được gửi tới các 

thầy cô. Dù xa quê hương, xa mái 

trường nhưng những sinh viên tại 

viện tiếng Nga A.C.Pushkin vẫn 

được đón nhận những tình cảm 

nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ 

nhất. Buổi gặp mặt như làm ấm hơn 

bầu không khí giá lạnh, xua tan đi 

khoảng cách, xua tan nỗi nhớ nhà, 

nỗi xao xuyến trong lòng mỗi 

người, đặc biệt là những giáo viên 

xa quê. 

Có lẽ, buổi giao lưu của giáo 

viên và sinh viên viện tiếng Nga 

Pushkin trong buổi tối 20/11 đã 

mang lại cho tất cả các bạn nhiều 

hơn là những nụ cười, những tràng 

pháo tay, nhiều hơn một buổi tối 

quây quần, hội tụ. 

 BUỔI LỄ 20/11 Ý NGHĨA CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG A.C.PUSHKIN. 

Vừa qua ngày 22 tháng 11 tại 

ký túc xá 13 tập thể lƣu học sinh 

Việt Nam đang học tập, nghiên 

cứu tại trƣờng ĐH Bách Khoa 

Saint-Petersburg đã tổ chức buổi 

lễ kỷ niệm “С днем учителя” 

nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày 

nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Đây là dịp để sinh viên Việt Nam 

tại Nga đang theo học tại trường 

ĐH Bách Khoa bày tỏ tình cảm và 

lời tri ân đến quý thầy, cô người 

Nga đã giúp đỡ tận tình chấp cánh 

ước mơ, hoài bão của những sinh 

viên ĐH Bách Khoa, cũng như là 

lời cảm ơn dành cho những thầy, cô 

từng là giảng viên đại học tại Việt 

Nam và nay hiện đang học tập và 

nghiên cứu tại trường ĐH Bách 

Khoa. 

Đến dự lễ kỷ niệm có các thầy, 

cô giáo viên Nga của ĐH Bách 

Khoa Saint-Petersburg và tập thể 

thầy (cô) đang nghiên cứu tại 

trường ĐH Bách Khoa. 

Buổi lễ tuy chỉ diễn ra hơn một 

giờ đồng hồ nhưng đã để lại những 

cảm xúc, ấn tượng vô cùng tốt đẹp 

trong lòng quý thầy, cô giáo người 

Nga cũng như các anh chị nghiên 

cứu sinh (là giảng viên các trường 

ĐH) đang học tập, nghiên cứu tại 

ĐH Bách khoa Saint-Petersburg và 

những bạn sinh viên tham gia buổi 

lễ. 

Thay mặt các sinh viên Việt Nam 

trường ĐH Bách khoa Saint-

Petersburg: Kính chúc quý Thầy, 

Cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp 

tục sự nghiệp trồng người, đào tạo 

cho đất nước Việt Nam những con 

người vừa hồng, vừa chuyên. 

ĐH BÁCH KHOA SAINT-PETERSBURG: TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY 20/11 



 

  

6     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1121, ÂT: 251.19.49.                                                                     

19h ngày 20-11, tại p214 

Interclub Đơn vị Lƣu học sinh 

RUDN đã kết hợp với Ban chấp 

hành Chi đoàn tổ chức thành 

công ngày nhà giáo Việt Nam. 

Năm học 2015-2016, với số 

lương hơn 150 sinh viên, thạc sĩ, 

nghiên cứu sinh Việt Nam đang học 

tập, công tác tại RUDN; đặc biệt 

trong đó có 18 anh chị hiện đang 

công tác trong ngành giáo dục. 

Trong buổi gặp mặt nhân ngày Nhà 

giáo Việt Nam, đơn vị trưởng Phạm 

Tuấn Anh đã thay mặt đơn vị lên 

tặng quà, gửi cảm ơn sâu sắc đến 

đóng góp của những “người chèo 

đò” trên dòng sông kiến thức bao la. 

Các anh chị đã chia sẻ, tâm sự về 

những kỷ niệm trong nghề giáo, 

tâm huyết trọn đời cống hiến cho sự 

nghiệp trồng người. Các sinh viên 

đã cùng nhau ôn lại truyền thống 

“tôn sư trong đạo”, không khí vì 

vậy mà càng trở nên ấm cúng hơn. 

Cũng trong buổi kỉ niệm, cuộc 

thi văn nghệ giữa các kí túc xá đã 

được diễn ra sôi nổi. Đây cũng là 

món quà tinh thần đặc biệt tặng các 

thầy cô, đồng thời là nơi các tài 

năng tỏa sáng. Với sự chuẩn bị kỹ 

lưỡng, 9 tiết mục đăng ký tham gia 

đã cống hiến cho khán giả, ban 

giám khảo những màn biểu diễn vô 

cùng đặc sắc. Từ tốp ca sôi nổi, 

tiếng guitar trầm lắng, điệu múa 

uyển chuyển đến những vần thơ lai 

láng cảm xúc… Tất cả đã tạo nên 

một “bữa tiệc âm nhạc”- không còn 

là cuộc thi ganh tài tranh sức nữa, 

mà ở đó ta tìm thấy nhau, ta hiểu 

được nhau và biết rằng: “RUDN- 

Nơi Ta Tự Tin Thể Hiện Được Tất 

Cả Cung Bậc Cảm Xúc” . 

Chung cuộc, Ban giám khảo đã 

chọn được những tiết mục ấn tượng 

để trao giải. 

- Giải ba: Đơn ca Hoàng Hồng 

Quân ( ốp 7) ca khúc “ Quê hương 

tôi. Tam ca Hải Triều- Minh Phan- 

Trần Duy (ốp 5) ca khúc “ Chưa 

bao giờ”  

- Giải nhì: Đơn ca Hồ Linh (ốp 

1) ca khúc “Chưa bao giờ” 

- Giải nhất: Đọc thơ chị Thanh 

Tâm (ốp 6) 

Buổi kỷ niệm đã kết thúc thành 

công với bao cảm xúc, các bạn sinh 

viên, anh chị thạc sĩ, nghiên cứu 

sinh đã cùng nhau chụp ảnh, lưu giữ 

những giây phút thật tuyệt vời trong 

thời gian học tập tại RUDN 

(Matxcova, LB Nga). Đơn vị Lưu 

học sinh, BCH Chi Đoàn RUDN 

xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các 

bạn sinh viên, các anh chị thạc sĩ, 

nghiên cứu sinh đã đến và tham gia 

buổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, 

lời chúc sức khỏe đến các thầy, cô, 

các anh chị đã, đang và sẽ làm trong 

công tác giáo dục . “Nghề Giáo Là 

Nghề Cao Quý Nhất Trong Các 

Nghề Cao Quý” 

TRƢỜNG ĐH RUDN: CHÖC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11. 

Từ những năm đầu tiên chính 

phủ Việt Nam gửi LHS sang Liên 

xô, MADI là một trong những 

trƣờng tiếp nhận LHS Việt Nam 

rất sớm. Trải qua hơn 60 năm, 

MADI đã đào tạo hơn 2000 LHS, 

trong đó có các bậc đào tạo: Dự 

bị, Đại học,Chuyên viên, thạc sĩ, 

tiến sĩ và thực tập sinh. 

Nhiều thế hệ LHS Việt Nam đã 

trải qua những ngày tháng cùng 

chung sống cùng học tập với trên 

đất nước Nga xinh đẹp, và được 

nhận được sự giúp đỡ tận tình từ 

các thầy cô giáo đã và đang giảng 

dạy tại MADI. 

"Tôn sư trọng đạo" là một trong 

những nghĩa cử cao đẹp từ xưa đến 

nay của người Việt Nam. Vì thế, dù 

bất cứ ai đang ở nơi đâu, hằng năm 

đến dịp lễ này đều dành lời chúc tốt 

đẹp và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến 

"những con người suốt đời lái đò 

chở khách qua sông". Họ là những 

con người tận tuỵ ngày đêm bên 

những trang giáo án, những con 

người đầu tóc bạc đi vì bụi phấn, vì 

những lo toan cho tương lai của 

hàng thế hệ học sinh. Nhờ có thầy 

cô mà chúng em biết được thế nào 

là hi sinh, thế nào là cuộc sống, biết 

yêu gia đình và yêu quê hương. 

Và 20-11 năm nay, những người 

con xa nhà đang học tại trường ĐH 

Giao Thông Đường Bộ Matxcơva 

thông qua lễ kỉ niệm và chương 

trình giao lưu với chủ đề " MADI 

ngày ấy và bây giờ" xin gửi đến 

toàn bộ thầy cô giáo những bó hoa 

tươi thắm, những lời ca tiếng hát 

nhằm tôn vinh ngày Giáo viên nhân 

dân. 

Những cung bậc cảm xúc được 

thể hiện qua những lời ca tiếng hát, 

điệu múa những lời tâm tình chia sẽ 

từ các thầy cô giáo là Giảng Viên 

tại trường ĐH Giao Thông Đường 

Bộ Matsxcơva và các thầy cô hiện 

đang học tập sinh sống tại MADI.... 

đã làm cho buổi lễ kỉ niệm trang 

trọng và đầy ý nghĩa. 

KỶ NIỆM NGÀY 20/11 TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC MADI 
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TIN LIÊN BANG NGA 

MỸ CHÍNH THỨC NÓI GÌ 

VỀ VỤ THỔ NHĨ KỲ BẮN HẠ 

SU-24 NGA? 

Dƣờng nhƣ Mỹ đã chọn giải 

pháp đứng ngoài vụ Thổ Nhĩ Kỳ 

bắn rơi máy bay ném bom Su-24 

của Nga khi đƣa ra tuyên bố 

chính thức trong cuộc họp báo 

của Lầu Năm Góc. 

Phát ngôn viên nước này tuyên 

bố, vụ việc không liên quan đến các 

hoạt động liên minh quân sự và đây 

chỉ là vấn đề giữa Thổ Nhĩ Kỳ và 

Nga. 

Đại tá Steve Warren, một phát 

ngôn viên cho chiến dịch quân sự 

do Mỹ dẫn đầu chống lại Tổ chức 

Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết các 

hoạt động liên minh của họ sẽ vẫn 

được tiến hành "theo kế hoạch".  

"Đây là sự cố giữa chính phủ 

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, không phải là 

vấn đề liên quan đến các (hoạt động 

liên minh do Mỹ dẫn đầu)" - Đại tá 

Warren phát biểu tại một cuộc họp 

báo của Lầu Năm Góc, theo tin từ 

Reuters - "Các hoạt động chiến đấu 

chống lại IS sẽ tiếp tục theo kế 

hoạch, trên cả mặt trận Iraq và 

Syria". 

 

PUTIN: NGA KHÔNG DUNG 

THỨ TỘI ÁC BẮN HẠ SU-24 

Tổng thống Nga Vldimir Putin 

đã lên án mạnh mẽ đối với vụ việc 

chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị 

bắn hạ ở Syria ngày 24.11. Ông 

Putin gọi đây là một vụ tấn công, 

là một tội ác và nhấn mạnh rằng 

Nga sẽ không khoan dung với 

hành động này, theo Tass. 

Về “thủ phạm” đã khiến chiến 

đấu cơ Su-24 rơi, ông Putin cho biết 

tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã 

phóng tên lửa không đối không 

khiến chiếc Su-24 rơi trong lãnh thổ 

Syria, cách biên giới với Thổ Nhĩ 

Kỳ 4km. Ông Putin khẳng định 

chiến đấu cơ của Nga không hề đe 

dọa gì đến lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ mà 

họ đang thực hiện sứ mệnh chống 

khủng bố ở Latakia, Syria. 

 Tổng thống Putin khẳng định vụ 

bắn hạ máy bay Nga là “một sự 

đâm sau lưng Nga do những kẻ 

đồng lõa với khủng bố tiến hành”. 

Cùng lúc đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ 

Kỳ Ahmet Davutoğlu tuyên bố rằng 

Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đáp trả hành 

vi của máy bay xâm phạm không 

phận nước này. 

 

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH SAU 

CĂNG THẲNG NGA - THỔ NHĨ 

KỲ 

Giá dầu thô có lúc tăng đến 

4% sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi 

máy bay chiến đấu của Nga... 

Phiên ngày thứ Ba, giá dầu tăng 

mạnh bởi lo ngại về khả năng gián 

đoạn nguồn cung sau vụ Thổ Nhĩ 

Kỳ bắn rơi máy bay của Nga ở khu 

vực dọc biên giới Thổ Nhì Kỳ - 

Syria, theo tin từ Wall Street 

Journal. 

Trong phiên giao dịch trên thị 

trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ 

WTI đã có lúc tăng đến 4% sau khi 

thông tin về vụ bắn rơi máy bay 

khiến căng thẳng Nga - Thổ Nhĩ Kỳ 

tăng cao. 

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô 

WTI giao tháng 1 tăng 1,12 USD/

thùng, tương đương 2,7% lên mức 

42,87 USD/thùng. 

Trên thị trường London, giá dầu 

Brent tăng 2,9% lên mức 46,12 

USD/thùng. Cả giá dầu WTI và dầu 

Brent như vậy đóng cửa ở mức cao 

nhất trong 2 tuần. 

Biến động giá của các loại dầu 

trong phiên hôm qua cho thấy các 

căng thẳng địa chính trị có thể tác 

động mạnh đến thị trường dầu dù 

thông tin về khả năng gián đoạn 

nguồn cung chưa được tính toán và 

công bố rõ ràng. 

 

NGA “BÁO THÙ” VỤ THỔ 

NHĨ KỲ BẮN RƠI SU-24 THẾ 

NÀO? 

Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đã tuyên bố đáp trả vụ Thổ 

Nhĩ Kỳ vô cớ bắn hạ máy bay 

Nga và xem đây là hành động 

“đâm lén sau lƣng” của Ankara. 

Nga cũng cảnh báo những hậu 

quả nghiêm trong trong quan hệ 

với Thổ Nhĩ Kỳ… 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đã 

được lên lịch trước để bàn thảo về 

cuộc khủng hoảng Syria. 

Một số chuyên gia nhận định, rất 

có thể sự kiện bắn rơi máy bay Su-

24 sẽ trở thành lý do để Nga triển 

khai các hệ thống phòng không ghê 

gớm như S-300 hoặc hệ thống S-

400 vốn là nỗi khiếp sợ của phương 

Tây. Nếu quả thật như vậy, Nga sẽ 

thiết lập một “vùng cấm bay” đối 

với các máy bay của Mỹ và NATO 

trên không phận Syria. 
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THÔNG BÁO CỦA BCH HỘI ĐỒNG HƢƠNG NGHỆ AN 

Kính thƣa toàn thể bà con 

đồng hƣơng thân mến! 

 

Năm 2015 là một năm đầy biến 

động, làm cho cuộc sống của bà con 

ta đã khó khăn lại càng khó khăn 

hơn. Thị trường buôn bán bị đóng 

băng, đồng Rúp mất giá nghiêm 

trọng, đồng Đô la thì lên xuống thất 

thường. Tình hình xã hội phức tạp 

có nhiều băng đảng trấn lột, cướp 

bóc, bắc cóc tống tiền xuất hiện. 

Những băng nhóm này thường cộng 

tác với những người Việt biến chất, 

làm tay sai chỉ điểm cho chúng, bán 

rẻ lương tâm làm hại cộng đồng. 

Chính vì vậy Đại sứ quán, Ban công 

tác cộng đồng, Ban an ninh và các 

Hội đồng hương đã có cuộc họp 

đưa ra biện pháp nhằm ngăn chặn 

kịp thời giúp bà con ta có cuộc sống 

yên ổn hơn. 

Trước tình hình đó Ban chấp 

hành Hội đồng hương kêu gọi bà 

con ta nêu cao tinh thần cảnh giác, 

sớm phát hiện và tố cáo kịp thời 

những đối tượng chỉ điểm. Liên hệ 

với đường dây nóng của Đại sứ 

quán theo số điện thoại 8903-682-

16-17 hoặc 8906-733-55-88. Mọi 

sự tố cáo sẽ được giữ bí mật tuyệt 

đối để Đại sứ quán, Ban an ninh, 

cùng BCH Hội phối hợp và trục 

xuất những đối tượng xấu làm hại 

cộng đồng với bất cứ hình thức nào 

về nước và giao cho Bộ công an xử 

lý. 

Do khủng hoảng về kinh tế, bất 

ổn về xã hội, ĐSQ và BCH Hội 

khuyến cáo bà con ta nên đề cao 

cảnh giác. Ít tụ tập ở những địa 

điểm nhạy cảm, đông người. 

Chính vì những lý do trên BCH 

HĐH họp bàn và quyết định năm 

2015 không tổ chức họp mặt 

thường niên. Mọi hoạt động của 

Hội vẫn duy trì bình thường. 

Ngày 24/11, sau khi chiếc máy 

bay ném bom Su-24 của Nga bị 

tiêm kích F-16 bắn hạ trên lãnh 

thổ Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ 

Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga đã tiến 

hành họp khẩn và có những tuyên 

bố rất cứng rắn đối với Thổ Nhĩ 

Kỳ. 

Ngày 24/11, máy bay ném bom 

Su-24 của không quân Nga bị tên 

lửa không đối không của Thổ Nhĩ 

Kỳ bắn hạ trên lãnh thổ Syria. Theo 

các thông tin thì một phi công đã tử 

nạn, số phận phi công thứ 2 hiện 

chưa được xác định. 

Ngay sau đó một chiếc trực 

thăng tấn công Mi-8 được cử đi tìm 

kiếm 2 phi công của chiếc Su-24 

cũng bị bắn hạ. 

Tối ngày 24/11, Bộ Quốc phòng 

Nga ra tuyên bố chính thức về 

những sự vụ này. 

Theo ông Rudskoy, chiếc Su-24 

đã bị tên lửa không đối không AIM-

9X Sidewinder do hãng Lockheed 

Martin sản xuất, bắn hạ . 

Tên lửa AIM-9X là một phần 

trong gói nâng cấp của hãng sản 

xuất vũ khí Lockheed Martin cho 

Thổ Nhĩ Kỳ. Không quân nước này 

đã tiếp nhận đội chiến đấu cơ F-16 

Falcon nâng cấp vào hồi tháng 4. 

AIM-9X là một trong những loại 

tên lửa không đối không hiện đại 

nhất thế giới hiện nay. Đây là loại 

tên lửa tầm nhiệt dẫn đường bằng 

hồng ngoại, có thể tự hiệu chỉnh 

trong lúc bay nhờ dữ liệu cung cấp 

từ máy bay, giúp tăng đáng kể độ 

chính xác trong tiêu diệt mục tiêu. 

Tên lửa này được sử dụng trong 

không quân 40 nước, chủ yếu là các 

thành viên của NATO. 

Hiện Bộ tổng tham mưu Nga 

đang thực hiện các biện pháp nhằm 

bảo đảm an toàn cho các căn cứ 

không quân Nga tại Syria, và ra 

tuyên bố: 

Thứ nhất: Tất cả các máy bay 

ném bom của không quân – Vũ trụ 

Nga khi thực hiện không kích sẽ có 

các máy bay tiêm kích yểm trợ. 

Thứ hai: Sẽ thông qua các biện 

pháp nhằm tăng cường phòng thủ 

trên không. Tất cả mục tiêu gây 

nguy hiểm cho không quân Nga sẽ 

bị tiêu diệt. Với mục đích này, tàu 

tuần dương hạm mang tên lửa 

Moscow được trang bị hệ thống tên 

lửa phòng không tương tự hệ thống 

S-300 đã vào trực chiến, gần khu 

vực Latakia. Như vậy, với cảnh báo 

này của Bộ Quốc phòng Nga, bất kỳ 

máy bay nào xâm phạm vùng bảo 

vệ của Không quân Nga sẽ bị bắn 

hạ. 

“Chúng tôi cảnh cáo rằng tất cả 

mọi mục tiêu nguy hiểm tiềm tàng 

đối với không quân Nga, theo như 

đánh giá của chúng tôi, sẽ bị tiêu 

diệt”., Cục trưởng Cục tác chiến Bộ 

Tổng tham mưu Nga Sergei 

Rudskoy cảnh báo. 

Thứ ba: Nga chấm dứt liên lạc 

quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ. 

BỘ QUỐC PHÕNG NGA: SẼ BẮN HẠ TẤT CẢ MÁY BAY THỔ NHĨ KỲ VI PHẠM VÙNG BẢO VỆ 


