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Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Chủ tịch 

Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Christine Defraigne, 

đang thăm chính thức nước ta. 

 Một trong những nội dung đáng chú ý trong 

ngày làm việc thứ 13 kỳ họp thứ 10 (ngày 4/11) là 

Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc 

Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình 

bày Tờ trình về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). 

Ngày 3/11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 

Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào Thoonglun 

Sisulith đã đồng chủ trì cuộc họp Tham vấn cấp Bộ 

trưởng Ngoại giao lần thứ hai trong khuôn khổ chuyến 

thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11 của Phó 

Thủ tướng Thoonglun Sisulith. 

Sáng 4/11, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối 

hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị 

Định hướng phát triển bền vững cho ngành điện Việt 

Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự và 

phát biểu tại Hội nghị. 

 Ngày 3/11, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng 

ASEAN (ADMM Retreat) với tham gia của các Bộ 

trưởng quốc phòng 10 nước thành viên ASEAN và 

Tổng Thư ký ASEAN đã diễn ra tại Kuala Lumpur, 

Malaysia.  

 Chiều 3/11, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh 

La Thăng có buổi tiếp và làm việc với Ngài Huân tước 

Lord Puttnam - Đặc phái viên thương mại của Thủ 

tướng Anh tại Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar 

(Huân tước - Đặc phái viên) về hợp tác, xúc tiến đầu tư 

các dự án hạ tầng giao thông tại Việt Nam. 

Sáng 03/11, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an 

nhân dân (CAND) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 

-2016. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu 

chỉ đạo.  

Sáng ngày 3/11, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn 

ra buổi tiếp và làm việc của Thứ trưởng Trần Tuấn Anh 

với Ngài Dominique Casier – Tổng Lãnh sự Vương 

quốc Bỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 3/11, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra công tác 

bồi thường GPMB, tiến độ thi công một số dự án trên 

địa bàn thị xã Kỳ Anh và làm việc với Thường trực Thị 

ủy Kỳ Anh.  

Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 3/11, lãnh đạo tỉnh Hà 

Nam làm việc với lãnh đạo Công ty Nông nghiệp 

SEIBU (Nhật Bản) đến khảo sát, đầu tư dự án trồng lúa 

công nghệ cao tại tỉnh. Tiếp đoàn có ông Mai Tiến 

Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tp Hải Phòng: Chiều 3/11, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp kiểm tra 

công tác chuẩn bị Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

Khu Trung tâm hành chính, chính trị thành phố Hải 

Phòng tại Bắc sông Cấm... 

Tỉnh Quảng Ninh: Ngày 3/11,  đồng chí Nguyễn 

Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao 

quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí 

Phạm Nho, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Hoành Bồ nhiệm kỳ 2011-2016. 

Tỉnh Phú Thọ: Ngày 3/11, Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Phú Thọ khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức 

kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự của 

Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, 

nhiệm kỳ 2011-2016 . 

Tp Hà Nội: Sáng 3/11, đồng chí Ngô Thị Thanh 

Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có 

bài phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà 

Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tỉnh Thái Bình: Sáng ngày 3/11, UBND tỉnh tổ 

chức hội nghị triển khai Quyết định số 2324/QĐ-

UBND ngày 05/10/2015 và khai trương Trung tâm 

Hành chính công tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.  

 Tp Đà Nẵng: Ngày 4/11, Hội thảo thúc đẩy xây 

dựng và triển khai các dự án cơ chế tín chỉ chung 

(JCM) đã được khai mạc với sự tham dự của Phó Chủ 

tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, ông 

Tetsuya Nakajima – Giám đốc Điều hành Cục Hợp tác 

phát triển, đại diện Tổ thư ký Ủy ban hỗn hợp Cơ chế 

Tín chỉ chung và các sở ngành của thành phố. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Cách đây vừa tròn 98 năm, 

dƣới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và 

Đảng Bônsêvích, cuộc cách mạng 

xã hội chủ nghĩa của giai cấp 

công nhân, nông dân và binh sĩ 

Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, 

thực sự thiết lập nên nhà nƣớc vô 

sản đầu tiên trên thế giới, mở ra 

một thời đại mới cho lịch sử nhân 

loại. 

Cách mạng Tháng Mười Nga nổ 

ra thắng lợi năm 1917 đã khai sinh 

nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 

trên thế giới, đánh dấu sự ra đời của 

chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đây là 

bước đột phá vĩ đại mở ra thời đại 

mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa 

tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Với 

tầm vóc lịch sử lớn lao đó, Cách 

mạng Tháng Mười trở thành biểu 

tượng của niềm tin và sự cổ vũ 

mãnh liệt đối với hàng triệu người 

bị áp bức trên hành tinh vùng lên 

đấu tranh tự giải phóng, đặt nền 

móng hiện cho xu hướng đi lên chủ 

nghĩa xã hội như một tất yếu khách 

quan, không thể đảo ngược. Năm 

1960, Tuyên bố của Hội nghị các 

đảng cộng sản và công nhân thế 

giới họp tại Mátxcơva đã khẳng 

định: Thời đại chúng ta mà nội 

dung chủ yếu là quá độ từ chủ nghĩa 

tư bản lên chủ nghĩa xã hội mở đầu 

bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Tháng Mười Nga vĩ đại. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 

Mười không chỉ là động lực mạnh 

mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa 

đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự 

do cho dân tộc mà còn thúc đẩy 

mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì 

hòa bình, tiến bộ trên thế giới cũng 

như phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã khẳng định: Giống như 

mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng 

Mười chiếu sáng khắp năm châu, 

thức tỉnh hàng triệu người bị áp 

bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch 

sử loài người chưa từng có cuộc 

cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và 

sâu xa như thế. 

Kẻ thù tư tưởng của chúng ta 

công khai tuyên bố rằng, chủ nghĩa 

xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ thì giá 

trị của Cách mạng Tháng Mười 

cũng chấm hết! Đây đúng là kết 

luận hồ đồ, cảm tính chủ quan thiếu 

khoa học của những kẻ phản động 

ngu dốt “đầu bò”. Đành rằng thành 

quả của Cách mạng Tháng Mười 

đem lại đã bị đổ vỡ tại ngay quê 

hương của nó, nhưng đó quyết 

không phải là sự chấm dứt lý tưởng 

cao đẹp của Cách mạng Tháng 

Mười. Trên thực tế không có một 

cuộc cách mạng nào, kể cả cuộc 

cách mạng vĩ đại nhất, lại đủ khả 

năng kết thúc ngay công việc xóa 

bỏ xã hội cũ và xây ngay xong xã 

hội mới, như quá trình chuyển từ xã 

hội phong kiến lên xã hội tư bản 

chủ nghĩa cũng phải mất hàng trăm 

năm với nhiều giai đoạn của cách 

mạng tư sản. 

Sự phát triển của xã hội loài 

người từ sau Cách mạng Tháng 

Mười đã chứng tỏ rằng, lý tưởng 

Cách mạng Tháng Mười không chỉ 

là ngọn đèn pha dẫn đường tỏa 

sáng, mà còn mở ra một thời đại 

mới trong lịch sử nhân loại – đó là 

thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội, mở ra con đường cho mọi dân 

tộc thoát khỏi cảnh bị nô dịch, áp 

bức, bóc lột đi tới một xã hội với tự 

do, công bằng, bình đẳng và tiến bộ 

thật sự trên toàn thế giới. Thành quả 

của Cách mạng Tháng Mười đã tạo 

cho loài người có khả năng kìm giữ 

sự lộng hành ngang ngược, bất chấp 

lẽ phải, công lý, đạo lý của loài 

người tiến bộ, góp phần làm thay 

đổi từ bên trong lòng xã hội tư bản 

chủ nghĩa. 

Cách mạng Tháng Mười Nga 

năm 1917 đã đập tan mắt khâu yếu 

nhất của hệ thống đế quốc thế giới, 

mở đầu thời đại mới với sự xác lập 

của hình thái kinh tế - xã hội xã hội 

chủ nghĩa. Từ sau Cách mạng 

Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội được 

xây dựng, củng cố ở nước Nga và 

Liên Xô; sau đó được mở rộng 

thành hệ thống thế giới. Đồng thời, 

phong trào giải phóng dân tộc liên 

tục giành nhiều thắng lợi lịch sử đối 

với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 

đế quốc; phong trào đấu tranh vì 

hòa bình, dân sinh, dân chủ và tiến 

bộ xã hội cũng được đẩy mạnh trên 

toàn thế giới. 

Lịch sử phong trào cách mạng 

thế giới đang trải qua những biến 

động thăng trầm, những tiếng nói 

của những người cộng sản chân 

chính đã thức tỉnh hàng chục triệu 

trái tim những người bị lừa trong 

cái gọi là “Tự do, dân chủ, nhân 

quyền” phương Tây, đề cao “Nhân 

quyền” hơn “Chủ quyền” hòng can 

thiệp vào chủ quyền quốc gia của 

các dân tộc như chúng đã hành 

động ở Irắc, Nam Tư, Iran, Cuba... 

Liên Xô không còn nữa, nhưng 

lý tưởng XHCN theo con đường 

Cách mạng tháng Mười vẫn còn tỏa 

sáng. Nhân dân thế giới đang thừa 

hưởng những lý tưởng của Cách 

mạng tháng Mười để đấu tranh cho 

hòa bình và một trật tự thế giới mới: 

công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã 

hội. Ánh sáng Cách mạng tháng 

Mười không bao giờ tắt vì đó là ánh 

sáng của lương tri, của văn hóa 

trong thời đại mới.  

Với tinh thần Cách mạng tháng 

Mười vĩ đại, mỗi giai đoạn mới nhất 

định đánh dấu bằng những cuộc 

cách mạng mới ngày càng mạnh mẽ 

trong tất cả các lực lượng trên trái 

đất. Hy vọng và ước mơ sẽ trở 

thành sự thật. Nói như Lênin: “Ước 

mơ thúc đẩy sự tiến bộ, ước mơ vĩ 

đại nhất - Đó là chủ nghĩa xã hội”. 

CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA MỞ RA MỘT THỜI ĐẠI MỚI CHO NHÂN LOẠI 

KỶ NIỆM 98 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 
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Từ ngày 2-3/11, tại Hà Nội, 

Đảng ủy Ngoài nƣớc tổ chức Hội 

nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nƣớc 

nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê 

Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thƣờng trực Ban Bí thƣ đã tham 

dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Tham dự Hội nghị có các đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ Ngoài nước, Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước, các 

đồng chí Đại sứ, Bí thư cấp ủy ở 

những địa bàn quan trọng, có đông 

cán bộ, đảng viên đang làm việc, 

học tập và lao động; đại diện lãnh 

đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở 

Trung ương, các đồng chí nguyên là 

Lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài 

nước, Đảng ủy Ngoài nước, cán bộ, 

chuyên viên cơ quan Đảng ủy 

Ngoài nước.  

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, 

đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

ghi nhận những kết quả đã đạt được 

trong thời gian qua của Đảng bộ 

Ngoài nước và nhấn mạnh nhiệm 

vụ công tác đảng ngoài nước trong 

những năm tới ngày càng nặng nề, 

Đảng bộ Ngoài nước cần tập trung 

thảo luận, đánh giá kết quả 5 năm 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XI 

của Đảng, nhất là những mặt chưa 

làm được, tìm ra nguyên nhân và 

bài học kinh nghiệm, đề ra các giải 

pháp khắc phục hiệu quả; thống 

nhất cao về chủ trương, biện pháp 

công tác; giáo dục cán bộ, đảng 

viên và cộng đồng người Việt Nam 

ở nước ngoài đoàn kết, phát huy trí 

tuệ và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 

trị, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của 

Đảng và đường lối đối ngoại trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế.  

Hội nghị đánh giá, nhiệm kỳ 

2010-2015, dù đặt trực thuộc Đảng 

ủy Khối các cơ quan Trung ương 

hay chuyển trực thuộc Trung ương, 

Đảng bộ Ngoài nước đã có nhiều nỗ 

lực, hoàn thành tốt chức năng lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý các tổ chức 

đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ và 

lãnh đạo công tác quần chúng ở 

ngoài nước; chủ trì phối hợp với các 

cơ quan liên quan nghiên cứu, tham 

mưu, đề xuất các chủ trương và giải 

pháp lớn v ề công tác đảng và công 

tác quần chúng ở ngoài nước.  

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, Đảng ủy Ngoài nước tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, 

tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan 

tham mưu, giúp việc triển khai công 

tác nghiên cứu, tham mưu cho 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư về công tác đảng, công tác vận 

động quần chúng ở ngoài nước; 

lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài lãnh đạo hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị, đóng góp quan trọng trong thành 

tích của Ngành Ngoại giao nói riêng 

và thành tựu chung của công tác đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp 

tục nâng cao vị thế của Việt Nam 

trên trường quốc tế.  

Về công tác chính trị tư tưởng, 

các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, 

triển khai thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. Qua đó nâng 

cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên, quần chúng về tình hình 

chung của đất nước, đồng thời nhận 

thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các 

thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt 

thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước về một số vấn đề quốc tế và 

trong nước; động viên đảng viên, 

quần chúng nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị.  

Về công tác xây dựng đảng, chỉ 

đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức, nhất là chi 

bộ; việc xây dựng tổ chức đảng gắn 

với xây dựng cơ quan, đơn vị và 

thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn 

công tác cán bộ với công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ. Nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng tập huấn 

cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư 

đảng bộ, chi bộ các cấp. Công tác 

bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới 

được chú trọng cả về số lượng và 

chất lượng. Những tồn tại, thiếu sót 

trong công tác quản lý đảng viên 

trước đây từng bước được khắc 

phục.  

Về công tác kiểm tra, giám sát 

và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy 

Ngoài nước đã chỉ đạo cấp ủy và ủy 

ban kiểm tra các cấp tập trung triển 

khai công tác kiểm tra, giám sát 

theo chương trình đề ra. Các cấp ủy 

trực thuộc đã chủ động xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, giám sát; kịp thời 

ngăn chặn và xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm; chất lượng 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật đảng của các cấp ủy và ủy ban 

kiểm tra các cấp trong Đảng bộ 

Ngoài nước có nhiều chuyển biến 

tích cực, bảo đảm đúng nguyên tắc, 

thủ tục, quy trình.  

Về công tác quần chúng và lãnh 

đạo các đoàn thể quần chúng, Đảng 

ủy Ngoài nước đã chỉ đạo các cấp 

ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc 

và có hiệu quả nội dung các văn bản 

của Trung ương và cấp ủy cấp trên 

về công tác quần chúng và công tác 

đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài. Các cấp ủy trực thuộc đã 

lãnh đạo các tổ chức quần chúng, 

thực hiện nhiệm vụ công tác quần 

chúng một cách linh hoạt, kiên trì, 

thu được nhiều kết quả quan trọng 

trong công tác vận động, tập hợp 

quần chúng, cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài hướng về quê 

hương, đất nước; giới thiệu, quảng 

bá hình ảnh, văn hóa, đất nước con 

người Việt Nam với bạn bè thế giới.  

Nhiệm kỳ 2015-2020, đứng 

trước những thuận lợi và khó khăn, 

thời cơ và thách thức, dưới sự lãnh 

đạo của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, mà trực tiếp, 

thường xuyên là Ban Bí thư, sự 

phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy 

trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, với 

truyền thống 55 năm xây dựng và 

phát triển, Đảng bộ Ngoài nước 

quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 

ra, góp phần thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng./.  

ĐẢNG ỦY NGOÀI NƢỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2015-2020 
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Có thể nói, thị trƣờng Nga là 

một thị trƣờng rộng lớn, thời gian 

vừa qua, hầu hết hàng hóa xuất 

khẩu của Việt Nam vào thị 

trƣờng Nga mới chỉ tới đƣợc 

thành phố lớn, thêm vào đó, thị 

trƣờng Nga lại có nhu cầu tiêu 

thụ cao đối với những mặt hàng 

mà Việt Nam hoàn toàn có khả 

năng xuất khẩu.  

Đây cũng là một thị trường khá 

dễ tính, không đòi hỏi hàng hoá 

phải đảm bảo chất lượng cao như 

các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản…

Chính vì vậy, hàng hoá của Việt 

Nam dễ xâm nhập thị trường bạn 

hơn.  

Hiệp định thương mại tự do 

(FTA) giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á - Âu (EEU) bao gồm 

Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan 

và Kyrgyzstan ký kết thành công 

vào tháng  5/2015.  Đây là Hiệp 

định thương mại tự do mang tính 

lịch sử, không chỉ vì Việt Nam là 

đối tác đầu tiên ký kết hiệp định này 

với liên minh kinh tế Á-Âu mà còn 

đem đến cơ hội vàng xuất khẩu các 

mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. 

Điều này đang được kỳ vọng mở ra 

cánh cửa cho nhiều ngành xuất 

khẩu của Việt Nam.   

Doanh nghiệp Việt Nam đang 

nắm trong tay các cơ hội hiếm có để 

tăng lượng hàng xuất khẩu vào thị 

trường Nga. Đó là: 2 nước có mối 

quan hệ khắng khít; theo lộ trình, 

vào đầu năm 2016, các cam kết 

trong FTA giữa Việt Nam với Liên 

minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực, 

mức thuế suất hàng loạt mặt hàng 

có thế mạnh của Việt Nam sẽ cắt 

giảm và đưa về 0%, tạo lợi thế cạnh 

tranh về giá cho hàng Việt tại Nga. 

Mặt khác, do đang chịu sự cấm vận 

từ các nước châu Âu nên Nga cần 

mở rộng nguồn cung mới để phục 

vụ đời sống sinh hoạt của người 

dân. Nếu doanh nghiệp Việt Nam 

không nhanh chân, chắc chắn sẽ 

mất lợi thế tại thị trường rộng lớn 

này.  

Để giúp doanh nghiệp Việt Nam 

tận dụng tốt nhất lợi thế của Hiệp 

định FTA mang lại, Hội chợ - Bán 

hàng “Hàng Việt Nam chất lượng 

cao Mátxcơva 2015” do Bộ Ngoại 

giao, Bộ Công thương, UBND TP 

Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, 

BIDV, INCENTRA và Hiệp hội các 

nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB 

Nga sẽ được tổ chức trong vòng 

một tháng  kể từ ngày 12/11/2015 

đến 12/12/2015 ngay tại Tổ hợp Đa 

chức năng Hà Nội - Mátxcơva,  LB 

Nga. 

Hội chợ là dịp cho các doanh 

nghiệp sản xuất hàng Việt Nam trực 

tiếp tiếp cận thị trường LB Nga và 

Liên minh Kinh tế Á - Âu, quảng bá 

sản phẩm thương hiệu, kết nối giao 

thương, tìm kiếm khách hàng tiềm 

năng, từng bước xây dựng mạng 

lưới đại lý, phân phối tại chỗ, làm 

quen thị trường, tìm hiểu thị hiếu, 

thói quen tiêu dùng và sức mua của 

khách hàng cũng như nhu cầu của 

các doanh nghiệp phân phối tại LB 

Nga nói riêng và Liên minh Kinh tế 

Á - Âu nói chung.  

Ngày khai ...Xem tiếp trang 5 

CƠ HỘI TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VÀ ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG CHO CÁC DN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 

Sắp tới đây trên vùng đất 

ngoại ô Matxcơva sẽ xuất hiện 

trang trại chăn nuôi bò và chế 

xuất sữa do các doanh nhân Việt 

Nam thành lập. 

Thỏa thuận tương ứng đã được 

ký kết trong chuyến thăm của 

Thống đốc vùng Matxcơva Andrei 

Vorobyov đến Việt Nam. Trở về 

Nga, ông Thống đốc đã trả lời 

phỏng vấn của đài "Sputnik", kể lại 

kết quả và ấn tượng của chuyến 

thăm Việt Nam.                       

"Chuyến đi rất hữu ích và hiệu 

quả. Phần lớn bởi đã được chuẩn bị 

kỹ lưỡng mà lại ở cấp cao nhất. 

Chúng tôi đã tiến hành hội đàm với 

ban lãnh đạo chính trị của Việt 

Nam, với đại diện cộng đồng doanh 

nghiệp của nước bạn. Đối với 

chúng tôi, điều rất quan trọng là 

phía đối tác Việt Nam coi vùng 

Matxcơva như điểm đến đầu tư lợi 

nhuận và đầy triển vọng. Hiện nay, 

chúng tôi liên tục khuyến nghị 

những nhà quản lý các cấp tham gia 

tối đa vào khâu thu hút đầu tư, hỗ 

trợ các doanh nghiệp mới một cách 

cụ thể. Quan tâm của các doanh 

nhân Việt Nam cho thấy rằng công 

tác của chúng tôi theo hướng này 

bắt đầu cho hiệu suất tốt đẹp. Kết 

quả chính thực tế của chuyến thăm 

là ký kết thỏa thuận với tập đoàn 

«TH MILK TRUE». Văn kiện dự 

trù tạo lập ở ngoại ô Matxcơva một 

cơ sở sản xuất sữa công suất lớn có 

sử dụng công nghệ cao. Khối lượng 

đầu tư là 500 triệu dollars. Năm tới 

sẽ bắt đầu xây dựng khu trang trại 

với tổng số khoảng 45.000 đầu gia 

súc. Đây là chỉ số gia tăng nghiêm 

túc, nếu tính đến thực tế là hiện nay 

ở chỗ chúng tôi trong toàn vùng có 

103.600 con.  Tập đoàn dự kiến  

đến năm 2018 vươn lên trình độ chế 

xuất 150.000 tấn sữa mỗi năm. 

Hôm nay vùng ngoại ô của chúng ta 

đang duy trì sản lượng 640.000 tấn. 

Việc tạo lập cơ sở sản xuất mạnh 

mẽ như vậy sẽ cho phép thực hiện 

bước đi tiến gần hơn đến mục tiêu 

chung là ...Xem tiếp trang 8 

DẤU ẤN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở VÙNG NGOẠI Ô MATXCƠVA 
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Để tất cả bà con, cô bác, anh 

chị em, dâu rể, con cháu… là 

ngƣời Hải Dƣơng đang làm ăn, 

sinh sống tại Moskva, LB Nga 

cũng nhƣ những ngƣời có quê 

quán, cội nguồn ở Hải Dƣơng, 

yêu mến đất và ngƣời Hải 

dƣơng... có dịp gặp gỡ, chia sẻ và 

cùng nhìn lại chặng đƣờng đã 

qua, HĐH Hải Dƣơng tại 

Mátxcơva, LB Nga, vừa tổ chức 

thành công Đại hội lần thứ 3 

nhiệm kỳ 2015 - 2017.  

Một nhiệm kỳ hai năm trôi qua 

thật nhanh, thế nhưng, nhìn lại 

những gì mà toàn thể hội viên cùng 

BCH Hội Đồng hương Hải Dương 

tại Mátxcơva, LB Nga làm được, 

quả thực không phải là vô ích. Và 

trong buổi tối đầu đông lạnh giá của 

nước Nga, với khung cảnh ấm áp 

như trong một đại gia đình... bản 

báo cáo ngắn gọn được Phó Chủ 

tịch Phạm Văn Mười đọc lên khiến 

mọi đại biểu có mặt đều muốn được 

chia sẻ niềm vui. Trong bối cảnh 

chung của nước Nga, nhất là với 

những biến động kinh tế, chính trị... 

công việc của bà con còn gặp rất 

nhiều khó khăn. Thế nhưng, trong 

thời gian ấy, Hội đã làm được khá 

nhiều việc với chính sự góp sức của 

bà con và cũng là giúp đỡ bà con 

trong những hoạt động tinh thần và 

phần nào vật chất khi hỗ trợ nhau. 

Mặc dù cũng có đầy đủ những hoạt 

động hiếu, hỉ và tổ chức các ngày 

lễ, ngày vui cho chị em phụ nữ hội 

viên, cho con em hội viên ... nhưng 

những việc làm đáng đánh giá cao 

của Hội Đồng hương Hải Dương 

chính là tinh thần hướng về quê 

hương với nhiều việc tình nghĩa. 

Hưởng ứng phong trào ủng hộ nhà 

“Đại Đoàn kết” cho bà con ở quê 

hương, Hội đã quyên góp được 

khoảng 150 triệu đồng. Chủ tịch 

Hội, Bùi Bá Vượng đã đích thân 

chuyển về Việt Nam, tới Mặt trận 

Tổ Quốc Tỉnh Hải Dương để kịp 

thời triển khai xây 4 căn nhà “Đại 

Đoàn kết” ở 4 địa phương trong 

tỉnh là các huyện Thanh Hà, Chí 

Linh, Thanh Miện và tỉnh Hải 

Dương. 

Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, 

BCH Hội đã cùng toàn thể hội viên 

chung tay xây dựng nên một hội 

đồng hương thực sự đoàn kết và 

gắn bó mọi thành viên trong những 

công việc chung. 

Đại hội đã bầu ra một ban chấp 

hành mới và ông Hoàng Duy 

Dương đã được bầu làm Chủ tịch 

của Hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. 

Ông Dương cũng đã thay mặt BCH 

mới đọc phương hướng hoạt động 

trong 2 năm tới và khẳng định Hội 

quyết tâm làm tốt trọng trách của 

mình trước những người bà con 

đồng hương xa xứ. 

Ban Tổ chức Đại hội còn có một 

sáng kiến rất ý nghĩa, đó là tổ chức 

bán đấu giá tất cả các lẵng hoa mà 

các tổ chức hội, đoàn thể ở LB nga 

tặng nhân dịp Đại hội. Mục đích là 

đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ nạn nhân 

chất độc da cam của tỉnh Hải 

Dương. Sáng kiến này lập tức được 

mọi hội viên và khách mời hưởng 

ứng nhiệt liệt, tạo nên một không 

khí thực sự sôi nổi và đầy tính nhân 

văn của Đại hội. Kết quả là với hơn 

một chục lẵng hoa, số tiền thu được 

lên tới gần 500.000 rúp (tương 

đương khoảng 8.000 USD), trong 

số đó có những lẵng hoa đã được 

mua với giá gần 800 USD.  

Đại hội bế mạc với niềm vui, vì 

mọi người đã làm thêm được một 

việc nghĩa với quê hương và với 

niềm tin, một nhiệm kỳ mới của 

Ban chấp hành Hội sẽ hoạt động 

ngày càng tốt hơn, thiết thực hơn 

với bà con cộng đồng Hải Dương 

xa quê./ 

HỘI ĐỒNG HƢƠNG HẢI DƢƠNG TẠI MOSKVA - LB NGA, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ 3  

...mạc Hội chợ đã gần kề, hiện 

có gần 170 doanh nghiệp hàng đầu 

Việt Nam ở khắp các vùng miền 

trên cả nước sẽ mang hàng hóa của 

mình sang hội chợ. Không chỉ là 

hội chợ, các doanh nghiệp cũng sẽ 

tham gia một loạt các hoạt động  

hội thảo, khảo sát thực tế tại Nga. 

Thêm nữa, cũng trong khuôn khổ 

hội chợ, đang có khoảng 200 doanh 

nghiệp tại LB Nga cùng đăng ký 

tham gia các sự kiện xúc tiến 

thương mại - kết nối giao thương 

cùng với các doanh nghiệp VN. 

Đây là lần đầu tiên tại Nga có 

một hội chợ hàng Việt Nam với một 

đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam 

hùng hậu tham gia giới thiệu hàng 

hóa đảm bảo uy tín, sản phẩm  chất 

lượng cao đại diện cho các ngành 

hàng: May mặc, da giày, thủ công 

mỹ nghệ và quà tặng, đồ gỗ nội thất 

và ngoài trời, nông sản, đồ gia 

dụng, điện tử, y tế và chăm sóc sức 

khỏe. Đây cũng là những sản phẩm 

được thị trường Nga ưa chuộng.  

Trong dịp tham gia hội chợ tại 

Liên Bang Nga tháng 11này, nhiều 

doanh nghiệp rất tích cực trong việc 

tìm kiếm đầu ra cho nguồn hàng 

của mình. Vì vậy việc gặp gỡ cộng 

đồng người Việt Nam đang sinh 

sống tại LB Nga để tìm kiếm các 

đối tác đã có kinh nghiệm kinh 

doanh lâu năm tại thị trường Nga để 

làm đại diện thương mại, đại lý 

phân phối hàng hóa tại Nga là điều 

quan trọng hơn cả. 

Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – 

Mátxcơva - nơi diễn ra Hội chợ - 

Bán hàng “Hàng Việt Nam chất 

lượng cao Mátxcơva 2015”  chính 

là địa điểm không chỉ kinh doanh 

văn minh, hiện đại mang tính hợp 

pháp lâu dài, vừa là địa điểm an 

toàn, đảm bảo địa vị pháp lý cho 

các doanh nghiệp Việt Nam khi làm 

ăn tại Nga.  

CƠ HỘI TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VÀ ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG...Tiếp theo trang 4 
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Cảnh sát Moskva vừa bắt giữ 

bốn nghi phạm trong vụ bắt cóc 

một ngƣời đàn ông  vì món nợ 60 

nghìn rúp, kênh truyền hình 

Moskva 24 hôm nay 3/11 dẫn 

nguồn tin từ cơ quan báo chí của 

Sở nội vụ Moskva. 

Vào khoảng nửa đêm, cảnh sát 

nhận được tin báo từ một công dân 

cho biết ông đã chứng kiến vụ bắt 

cóc. Ba kẻ lạ mặt lôi một tài xế taxi 

ra khỏi xe, đẩy anh này  vào một 

chiếc xe khác và lái xe đi. Cảnh sát 

lập tức tiến hành kế hoạch "đánh 

chặn".  

Một lúc sau, những kẻ bắt cóc bị 

bắt giữ trên đường Barvihinskaya. 

Hóa ra người lái xe taxi bị bắt cóc 

vì nợ một người quen 60.000 rúp 

không trả đúng hẹn. Những kẻ tấn 

công đã đánh đập người đàn ông và 

yêu cầu ông đưa tài sản cấn nợ. 

Trong xe nhóm bắt cóc, cảnh sát 

tìm thấy một cây gậy bóng chày và 

một con dao. Cơ quan chức năng 

khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 

vụ bắt cóc.  

Cách đây vài ngày, một cư dân 

thủ đô 36 tuổi báo cảnh sát về việc 

anh ta bị bốn người đàn ông lạ mặt 

đe doạ tại bãi đậu xe của một trung 

tâm thương mại, ép buộc ngồi vào 

một chiếc xe hơi nước ngoài và đưa 

tới một địa điểm không rõ, và yêu 

cầu nạn nhân nộp 250 nghìn rúp. 

Theo lời nạn nhân, vài giờ sau 

đó, tại km 23 km trên đường cao tốc 

Kashirskaya,nạn nhân đã trốn thoát 

khỏi xe của nhóm bắt cóc khi xe 

tạm dừng trên đường. Nạn nhân vào 

trạm xăng gọi điện báo cảnh sát. 

Trong quá trình truy đuổi, cảnh 

sátđã bắt giữ được những kẻ tình 

nghi gây ra vụ bắt cóc. Đó là hai 

công dân Tajikistan và Uzbekistan 

trong độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, 

sống. không đăng ký hộ khẩu ở 

Moskva.  

MOSKVA: BẮT NHÓM BẮT CÓC ĐÕI NỢ 

Nỗi đau mất ngƣời thân trong 

vụ chiếc máy bay của Nga rơi 

hôm 31/10 tại bán đảo Sinai hóa 

ra không chỉ của riêng những gia 

đình thuần Nga, gia đình Ucraina 

hay Belarus mà còn là nỗi đau 

của một gia đình với một nửa là 

gốc Việt. Chị Elvira, ngƣời tử nạn 

trong chuyến bay định mệnh ấy 

là vợ của anh Ev-ghê-ni Vos-kre-

sen-sky (Evgeni Voskresensky), 

ngƣời mang trong mình một nửa 

dòng máu Việt. Anh chị cũng đã 

nhiều lần về Việt Nam. Phóng 

viên Đài TNVN thƣờng trú tại LB 

Nga vừa cùng cộng đồng Việt 

Nam tại thành phố Sanh 

Petecbua tới thăm và chia sẻ nỗi 

buồn với gia đình anh Evgheni.  

Căn hộ nhỏ ngay bên cạnh ngôi 

trường phổ thông trung học số 44 

của Quận Pri-mor-xky, thành phố 

St. Peterburg là nhà của bà Irina 

Zakharova, Hiệu trưởng Nhà 

trường. Vào những ngày này, ở đây 

không rộn rã tiếng cười vui, tiếng 

trò chuyện của học trò, của đồng 

nghiệp với bà… mà đầy những giọt 

nước mắt tiếc thương, những lời an 

ủi, chia sẻ của người thân, của bạn 

bè… 

Nhưng nỗi đau quá lớn khiến bà 

thật khó nguôi ngoai. Thỉnh thoảng 

những tiếng nấc nghẹn, tiếc khóc 

than của bà lại bật lên đầy đau xót. 

Cô con gái yêu duy nhất của ông 

bà, Elvira Voskresenskaia, đã 

không thể trở về với gia đình sau vụ 

tai nạn máy bay thảm khốc hôm 

31/10 vừa qua. Chồng cô, anh 

Evgheni, người có cha là ông Lê 

Trung Việt và mẹ là người Nga… 

những ngày này cũng có mặt ở 

đây… Anh vô cùng đau khổ bên 

những tấm ảnh chụp người vợ trẻ 

mà anh vô cùng yêu thương, cưới 

nhau đã 5 năm mà thực ra họ đã 

quen biết nhau từ thơ bé. Anh 

không thể cầm được những giọt 

nước mắt trước vẻ tươi tắn, yêu đời 

của vợ, người mà chỉ 4 ngày trước 

đây, vào đêm 30/10, đã gọi điện 

thoại trò chuyện với anh và hẹn gặp 

lại anh ngày hôm sau. Họ đã chúc 

nhau ngủ ngon…. Vậy mà, như lời 

kể của anh Evgheni thì: 

“Tôi đang đi làm thì mẹ tôi gọi 

điện thoại hỏi tôi đã biết gì về vụ 

máy bay rơi chưa và tôi đã từ chỗ 

làm chạy thẳng ra sân bay… Cuối 

cùng thì sự việc là như vậy. Thật 

kinh khủng, đối với chúng tôi bây 

giờ thật không thể chịu nổi”. 

Khắp nơi trong căn hộ nhỏ này 

là những tấm ảnh chụp cảnh gia 

đình Elvira hạnh phúc bên nhau, là 

cảnh cô cùng chồng với những 

tháng năm hạnh phúc suốt 5 năm kể 

từ ngày cưới… và cả hình ảnh 

những ngày vui vẻ ở Việt Nam. Họ 

chạy nhảy trên bãi biển ngập nắng 

và đầy thơ mộng Mũi Né mà mới 

tháng 8 năm ngoái họ vừa đi. Elvira 

cũng đã hứa sẽ có dịp đưa mẹ đẻ 

của mình sang thăm Việt Nam… 

vậy mà giờ đây… cô đã không thể 

thực hiện lời hứa! 

Nhìn anh Evgheni thẫn thờ trước 

những tấm hình của vợ, kể về 

những giờ phút nặng nề của đời 

mình, ...Xem tiếp trang 8 

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI ST. PETERBURG CHIA SẺ NỖI ĐAU VỚI GIA ĐÌNH MỘT NỬA GỐC VIỆT 

CÓ NGƢỜI TỬ NẠN TRONG VỤ MÁY BAY RƠI 
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TIN LIÊN BANG NGA 

GIAO TRANH LẠI BÙNG 

PHÁT TẠI KHU VỰC MIỀN 

ĐÔNG UKRAINE 

Hãng AP đƣa tin ngày 3/11, 

các lực lƣợng của Chính phủ 

Ukraine và quân ly khai ở miền 

Đông đều thông báo về các cuộc 

giao tranh mới nổ ra ở khu vực 

này. 

Văn phòng báo chí thuộc sở chỉ 

huy chiến dịch của Chính phủ 

Ukraine tại miền Đông cùng ngày 

cho biết lực lượng ly khai đã nã đạn 

vào các cứ điểm của họ ở khu vực 

ngoại ô Donetsk, thành trì của lực 

lượng ly khai, trong suốt đêm qua 

bằng các súng phóng lựu. 

Trong khi đó, Hãng thông tấn 

Donetsk của quân ly khai ở miền 

Đông đã cáo buộc các binh sỹ chính 

phủ tấn công các căn cứ của lực 

lượng bằng xe tăng. 

 

NGA KHÔNG KÍCH TIÊU 

DIỆT TRẬN ĐỊA PHÁO IS Ở 

MIỀN TRUNG SYRIA 

Theo Sputnik/AFP, ngày 2/11, 

ngƣời phát ngôn Bộ Quốc phòng 

Nga, Thiếu tƣớng Igor 

Konashenkov thông báo, máy bay 

của Không quân Nga đã phá hủy 

hầm ngầm trú ẩn dƣới lòng đất 

và trận địa pháo phòng không 

của phiến quân Nhà nƣớc Hồi 

giáo (IS) tự xƣng ở tỉnh Homs, 

miền Trung Syria. 

Hãng tin TASS dẫn lời Tướng 

Konashenkov nêu rõ: "Tại khu vực 

Tadmor ở tỉnh Homs, chiến đấu cơ 

Su-25 đã giáng đòn tấn công vào cứ 

điểm kiên cố của IS. Kết quả là 

bom đã ném trúng, phá hủy khu 

công sự và hầm ngầm trú ẩn dưới 

lòng đất, cũng như trận địa pháo 

của bọn khủng bố, nơi chúng đặt 

hai dàn pháo tự hành ZSU-23." 

Liên quan tới tình hình Syria, 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng 

ngày cho rằng Nga cần phải hỗ trợ 

việc tìm kiếm một giải pháp chính 

trị ở Syria chứ không chỉ đơn giản 

là hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-

Assad./. 

 

VỤ MÁY BAY NGA RƠI TẠI 

AI CẬP: ĐÃ CÓ KẾT QUẢ 

GIÁM ĐỊNH PHÁP Y SƠ BỘ 

Kênh truyền hình LifeNews 

dẫn các nguồn tin ngày 3/11 cho 

biết kết quả giám định pháp y các 

xác chết trong vụ tai nạn máy bay 

chở khách A321 của hãng hàng 

không Kogalymavia (Metrojet) 

đã phát hiện nhiều vết thƣơng 

khác nhau, tùy thuộc vào vị trí 

ngồi của hành khách trong máy 

bay. 

Theo kết quả sơ bộ, các hành 

khách trên chiếc máy bay rơi được 

chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất 

gồm những người thi thể tìm thấy 

trong khu vực những bộ phận chính 

của chiếc máy bay bị rơi và nhóm 

thứ hai có hài cốt tìm thấy gần đó 

cùng các mảnh đuôi máy bay. 

Với những hành khách ngồi ở 

phần đầu máy bay, chủ yếu đã phát 

hiện các vết thương vùng lồng 

ngực, bụng và xương chậu, cũng 

như gãy xương phần trên và dưới 

chân tay, các cơ quan nội tạng bị 

mở. Những hành khách này tử vong 

do mất máu cấp, sốc và chấn 

thương mở ở đầu. 

Với thi thể các hành khách ngồi 

phía đuôi, tính chất thương tích của 

họ khác đáng kể so với nhóm ngồi 

trên: hầu hết thiệt mạng bởi các vết 

thương do nổ với nhiều vết bỏng 

hơn 90% các mô mềm. Những vết 

thương này có thể gây ra do nổ 

thùng chứa nhiên liệu của máy bay 

hoặc một thiết bị nổ chưa được xác 

định. Các phần mô cháy của hành 

khách sẽ tiếp tục được giám định 

pháp y để xem có dấu hiệu của 

thuốc nổ hay không./. 

 

PHƢƠNG TÂY NÊU RA 

TOÀN BỆNH VIỆN "MA", VU 

CÁO NGA NÉM BOM NHẦM 

Vào hôm 2-11, Bộ Quốc phòng 

Nga vừa phủ nhận mọi thông tin 

cho rằng, máy bay của nƣớc này 

đã ném bom nhầm vào các bệnh 

viện ở Syria khiến nhiều ngƣời 

thiệt mạng. 

"Bộ Quốc phòng Nga đã kiểm 

tra mọi thông tin về việc ném bom 

nhầm vào một vài bệnh viện ở Syria 

và thấy rằng, có đến 5 trong 6 bệnh 

viện trong số này không hề tồn tại. 

Trong khi đó, bệnh viện duy nhất có 

thật là ở làng Sarmir thì cũng không 

hề bị đánh bom và chẳng có dân 

thường nào thiệt mạng. Tất cả 

những cáo buộc được đăng tải bởi 

truyền thông phương Tây đều 

không có chứng cứ rõ ràng”. 
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DẤU ẤN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI...Tiếp theo trang 4 

...cung cấp một triệu tấn sữa mỗi 

năm vào năm 2020. Cũng sẽ thiết 

lập tổ hợp chế biến. Tất cả những 

điều đó sẽ tạo ra khoảng 1.000 chỗ 

làm việc làm cho cư dân địa 

phương. Để thực hiện lộ trình thỏa 

thuận, chúng tôi đã đề xuất cung 

cấp cho nhà đầu tư hai khu đất với 

tổng diện tích chung là 25.000 hec-

ta ở phía bắc và phía đông-nam của 

khu vực. Ngay sau khi đối tác Việt 

Nam lựa chọn xong thì sẽ bắt đầu 

tiến hành các thủ tục. 

Chúng tôi cũng đang đàm phán 

thành lập công viên công nghiệp 

nhẹ Nga-Việt. Đây là dự án đầu tiên 

được vạch kế hoạch thực hiện trong 

khuôn khổ Hiệp định giữa chính 

quyền vùng Matxcơva và UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về hợp tác 

thương mại-kinh tế, khoa học-kỹ 

thuật và văn hóa, ký ngày 10 tháng 

Năm 2015. Ở đây nói về tổ hợp trên 

diện tích 100-150 hec-ta cách 

Matxcơva 50 km. Đây là dự án liên 

doanh, trong đó có phần tham gia 

của các nhà đầu tư Việt Nam và 

công ty  Nga "Công viên công 

nghiệp nhẹ". Khoản đầu tư được 

chia thành từng nấc tăng dần: giai 

đoạn đầu tiên - 50 triệu dollars, giai 

đoạn thứ hai - 200 triệu dollars, thứ 

ba - 500 triệu dollars. Dự án cho 

phép tạo ra hơn 10.000 chỗ làm 

việc mới. Trong quá trình chuyến đi 

vừa qua, chúng tôi đã thỏa thuận về 

việc bắt đầu vạch "bản đồ lộ trình" 

của dự án. 

Ngoài ra, chúng tôi đã thảo luận 

về hàng loạt sáng kiến khác nhau.  

Thí dụ, về sự tham gia của các đối 

tác Việt Nam trong những dự án 

phủ xanh mặt đất - tạo các khu 

trồng trọt trong nhà kính. Hiện còn 

sớm để công bố về tất cả các đề 

xuất cụ thể, bởi thị trường đầu tư 

luôn là môi trường cạnh tranh. Điều 

chính yếu nhất là chúng tôi và các 

bạn Việt Nam đều có chung quyết 

tâm xây đắp và phát triển quan hệ 

hợp tác lâu dài và đa dạng.   

...không ai có mặt cầm được 

nước mắt. Anh cho biết, giờ đây 

anh và gia đình vẫn đang phải trải 

qua những giây phút nặng nề bởi 

chưa có kết quả nhận dạng thi thể 

người thân. 

Về phần bà Irina, mẹ đẻ của 

Elvira, chúng tôi đã gặp những 

đồng nghiệp của bà và được mọi 

người chia sẻ niềm cảm thương của 

mình. Họ đã cố gắng làm tất cả để 

an ủi, để động viên bà vượt qua nỗi 

đau quá lớn này. Nói về tình trạng 

của bà Irina, một giáo viên trong 

Ban Giám hiệu Nhà trường nhấn 

mạnh: 

“Thật nặng nề, nặng nề, vô cùng 

nặng nề… không người cha mẹ nào 

có thể chịu đựng nổi nỗi đau phải 

tiễn biệt đứa con mình dù nó đang ở 

lứa tuổi nào. Chúng tôi đã làm rất 

nhiều để động viên bà, nhưng 

chúng tôi hiểu, đối với bà ấy, đây là 

thời khắc thật khó khăn”. 

Còn về cô Elvira, những người 

đồng nghiệp của bà Irrina cũng rất 

biết và họ nói về cô đầy cảm mến: 

“Cô ấy là một người tốt. Cô ấy 

đã làm công việc vì mọi người. Các 

bạn biết đấy, nhân viên “Tình trạng 

khẩn cấp” là luôn đi giúp đỡ, cứu 

trợ người bị nạn … vậy mà, thật vô 

cùng đáng tiếc”.  

Ông Đỗ Quyết Tiến, bạn thân 

của ông Lê Trung Việt, định cư ở 

Nga từ lâu hôm nay cũng có mặt tại 

gia đình Evgheni và rất chia sẻ với 

nỗi đau này của anh. Ông Tiến biết 

rất rõ về gia đình trẻ này và ngậm 

ngùi thương tiếc một cô gái trẻ 

trung yêu đời như Elvira. Ông nói: 

“Elvira là một cô gái rất Nga. Cô 

ấy rất yêu Giênia. Với tuổi trẻ và 

tính tình, cô là một người rất năng 

động. Cô rất yêu Việt Nam. Cô và 

gia đình đã về Việt Nam nghỉ và 

thăm bố 4 lần.” 

Trước nỗi đau không cùng ấy 

của người đồng hương, một số 

người Việt ở thành phố St. 

Peterburg đã tới nhà chia sẻ và cũng 

theo phong tục của Việt Nam họ đặt 

lên bàn, trước lưu ảnh cô Elvira 

những bông hoa tươi thắm, họ cúi 

đầu niệm Phật và cầu cho vong hồn 

cô sớm siêu thoát. 

Và cũng rất Việt Nam, có người 

đã đặt lên đây những phong bì mà 

một số người gửi tới chia buồn với 

gia đình cô, với người chồng gốc 

Việt của cô chút “phúng viếng”. Họ 

còn xin số tài khoản để tới đây, 

những bà con cộng đồng không đến 

trực tiếp được để chia sẻ nỗi đau 

này sẽ gửi tới đó chút lòng thành 

như một nén tâm nhang và cũng là 

để giúp đỡ anh cùng gia đình “lo 

hậu sự”. Anh Evgheni rất cảm 

động, bày tỏ lời cảm ơn chân thành 

và cũng đã cung cấp số tài khoản 

của mình./. 
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