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Chiều 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp mặt chúc mừng 

thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 

28. 

Tối 23/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn 

đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp 

chuyến đi dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-

Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 7 và Hội nghị cấp 

cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao 

Phraya-Mekong lần thứ 6 tổ chức tại Myanmar. 

Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Hoàng Trung Hải đã tiếp ông Tomoyuki Kimura – 

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á 

(ADB) đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại 

Việt Nam. 

Ngày 22/6, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức Lễ công 

nhận Hệ thống quản lý quốc gia về vaccine của Việt 

Nam đạt chuẩn quốc tế theo đánh giá và công nhận 

của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tham dự lễ công 

nhận có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. 

Nhận lời mời của bà Rumyana Bachvarova, Phó 

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria, ngày 

22/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng 

Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 

Công an dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức 

Bulgaria. 

 Chiều 23/6, tại Hà Nội, Phó Đô đốc Phạm Ngọc 

Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã 

tiếp thân mật Trung tướng Phát Vi-bol-sô-phek, Cục 

trưởng Cục Quan hệ quốc tế Quân đội Hoàng gia Cam-

pu-chia, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Sáng ngày 23/6, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng 

Nguyễn Hồng Trường đã có buổi tiếp và làm việc với 

Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi để trao 

đổi một số vấn đề liên quan đến Dự án giao thông thông 

minh (ITS). 

Trong khuôn khổ chuyến công công tác tại Cộng 

hòa Áo. Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ 

trưởng Vũ Huy Hoàng làm trưởng đoàn đã có buổi làm 

việc với Thứ trưởng Bộ Kinh tế, KH &CN Cộng hòa Áo 

 Tp Hồ Chí Minh: Ngày 22/6, kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 

1-7-2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Hội thảo khoa 

học: "Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền 
Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TP. Hồ Chí 

Minh". 

 Tp Hà Nội: Chiều 23/6, Ban Tuyên giáo Thành 
uỷ Hà Nội đã tổ chức gặp gỡ với đại diện 4 đảng bộ 

cấp trên cơ sở sẽ tổ chức đại hội điểm từ cuối tháng 6-

2015. Tại buổi làm việc, đại diện 4 đơn vị là Đảng bộ 
huyện Thạch Thất, Đảng bộ quận Long Biên, Đảng bộ 

Công an TP. Hà Nội và Đảng bộ Tổng Công ty Điện 

lực Hà Nội đã báo cáo khái quát về tình hình chuẩn bị 

đại hội. 
 Tp Đà Nẵng: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 

Huỳnh Đức Thơ vừa có thư gửi Đại sứ quán Việt Nam 

tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đề nghị 
Đà Nẵng được đăng cai là một trong những điểm đến 

của Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015-

2016. 

 Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng ngày 23/6, Chủ tịch UBND 
tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp sơ kết đánh giá kết quả 

thực hiện kế hoạch làm giao thông nông thôn (và kiên 

cố hóa kênh mương nội đồng 6 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
 Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 22/6, UBND tỉnh đã họp 

phiên thường kỳ tháng 6 năm 2015, do đồng chí 

Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các ban 

ngành, đoàn thể tỉnh. 

 Tỉnh Nghệ An: Chiều 23/6, dưới sự chủ trì của 
đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM họp, đánh giá tình hình 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng 
đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm. 

 Tp Nam Định: Chiều 22/6, Ban TVTU đã có buổi 
làm việc với Thường trực Huyện ủy Nam Trực và 

Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội 

Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 

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

Trong quá trình lãnh đạo cách 

mạng, Đảng ta luôn chủ trương 

kết hợp cán bộ nhiều tuổi với cán 

bộ trẻ nhằm tăng cường sức chiến 

đấu, tính năng động và để bảo 

đảm sự kế thừa liên tục trong các 

cơ quan lãnh đạo, quản lý của 

Đảng và Nhà nước.  

Nghị quyết Trung ương ba (khóa 

VII, 6-1992) về một số nhiệm vụ 

đổi mới, chỉnh đốn Đảng chỉ ra tình 

trạng “già hóa” và yêu cầu: trên cơ 

sở bảo đảm tiêu chuẩn, thực hiện trẻ 

hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính 

liên tục và tính kế thừa của đội ngũ 

cán bộ. Nhưng, thực tế cho thấy, 

đội ngũ cán bộ những năm tiếp theo 

chưa được cải thiện, có nơi còn 

nghiêm trọng hơn. Hội nghị đại 

biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa 

VII, 1-1994) đánh giá: tình trạng 

hẫng hụt cán bộ ở nhiều nơi vẫn 

chưa được khắc phục một cách căn 

bản. 

Mười lăm năm sau, Hội nghị 

Trung ương 9 (khóa X, 1-2009) vẫn 

cho rằng: việc chuyển tiếp giữa các 

thế hệ lãnh đạo chưa được chuẩn bị 

chu đáo, chậm khắc phục tình trạng 

hẫng hụt cán bộ ở nhiều địa 

phương, ngành. Tổng kết một số bài 

học kinh nghiệm trong xây dựng 

đội ngũ cán bộ, Nghị quyết Trung 

ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược 

cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

khẳng định: xây dựng đồng bộ đội 

ngũ cán bộ chủ chốt các cấp từ 

Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là 

cán bộ đứng đầu. Phải đổi mới, trẻ 

hoá cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và 

có sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp các 

độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính 

kế thừa và phát triển giữ vững đoàn 

kết nội bộ và ổn định chính trị. Đại 

hội XI của Đảng khẳng định: Phải 

đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, 

bảo đảm tính liên tục, kế thừa và 

phát triển của đội ngũ cán bộ.       

Kết hợp đúng đắn giữa các thế hệ 

cán bộ vừa là yêu cầu cấp bách, vừa 

mang tính cơ bản, lâu dài cần được 

thực hiện tốt từ Trung ương tới cơ 

sở bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục 

vững vàng giữa các thế hệ cán bộ 

nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ 

vững độc lập dân tộc, bảo vệ toàn 

vẹn chủ quyền đất nước. Từ năm 

1986 đến nay, công tác cán bộ trong 

đó có nội dung kết hợp các thế hệ 

cán bộ đã được Đảng ta quan tâm 

làm tốt hơn trước. Cùng với sắp 

xếp, kiện toàn lại tổ chức gọn nhẹ, 

tinh giản bớt đầu mối trung gian, 

Đảng đã thay đổi, bố trí lại cán bộ 

để đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản 

lý mới. Bên cạnh những cán bộ lâu 

năm, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, Đảng chú ý đào tạo và sử 

dụng, bố trí không ít cán bộ có tư 

duy đổi mới, năng động, sáng tạo, 

tháo vát, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, có kiến thức khoa 

học, kinh tế, luật pháp, có đầu óc 

kinh doanh. 

Bên cạnh những mặt cố gắng 

trên, việc kết hợp giữa thế hệ cán bộ 

vẫn còn một số hạn chế sau: 

Còn không ít cấp ủy đảng và thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị chưa thiếu 

tin tưởng cán bộ trẻ, cho rằng người 

sau không bằng mình. Nhiều nơi có 

quy hoạch cán bộ kế cận, nhưng lại 

làm một cách hình thức, chiếu lệ, 

chưa khách quan và công tâm trong 

đánh giá cán bộ. Khi thì tuyệt đối 

hoá thành phần xuất thân, lý lịch gia 

đình, khi thì quá nhấn mạnh giới 

tính, bằng cấp, tuổi tác. Chưa làm 

tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, 

đảng viên và tạo được tâm lý và dư 

luận xã hội coi việc bổ nhiệm và 

miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ 

là việc làm bình thường. Trong tâm 

lý, dư luận xã hội hiện nay còn rất 

nặng nề, coi việc miễn nhiệm khi 

cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 

như một hình thức kỷ luật. Do vậy, 

việc việc miễn nhiệm chức vụ cán 

bộ khó khăn. 

Đã có những biểu hiện chỉ thiên 

về tuổi tác mà xem nhẹ quá trình 

đào tạo và thử thách dẫn đến tình 

trạng một số nơi có lúc đề bạt ồ ạt 

những cán bộ trẻ mà không ít người 

trong đó chưa đạt tiêu chuẩn. Trong 

nhiều trường hợp lại tuyệt đối hoá 

về mặt tư duy, cho rằng trẻ hay già 

là do tư duy quyết định chứ không 

phải do tuổi tác. .. 

Để bảo đảm sự kế thừa liên tục 

trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý 

của Đảng và Nhà nước cần xác định 

rõ trách nhiệm của cấp ủy, người 

lãnh đạo hiện tại trong việc phát 

hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế 

tục, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận 

đông đảo, có triển vọng thật sự, có 

chất lượng ngày một cao hơn.  

Từng cấp ủy phải ý thức rất rõ về 

sự cần thiết cấp bách, ý nghĩa chiến 

lược của việc chuẩn bị lực lượng 

cán bộ kế cận và xác định rõ trách 

nhiệm của mình đối với công việc 

hệ trọng này. Mỗi người đứng đầu 

cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải bồi 

dưỡng, giới thiệu được các cán bộ 

có thể thay mình. Cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt đã cao tuổi nên xem việc 

mình thôi giữ chức vụ cũng là cách 

tạo điều kiện đưa cán bộ trẻ vào cơ 

quan lãnh đạo để bồi dưỡng. 

 

KẾT HỢP VÀ CHUYỂN TIẾP LIÊN TỤC, VỮNG VÀNG CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ 
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Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6) 

Gia đình là một tế bào của xã 

hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi 

trường quan trọng hình thành, 

nuôi dưỡng và giáo dục nhân 

cách con người, bảo tồn và phát 

huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, 

chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn 

nhân lực phục vụ sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc 

gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và 

phát triển đều phải biết chăm sóc 

và bảo vệ gia đình. 

Trải qua nhiều thế hệ gia đình 

Việt Nam được hình thành và phát 

triển với những chuẩn mực giá trị 

tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc 

văn hóa dân tộc. Những giá trị 

truyền thống quý báu như lòng yêu 

nước, yêu quê hương, yêu thương 

đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu 

nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo 

trong lao động, bất khuất, kiên 

cường vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách đã được gia đình Việt Nam 

giữ gìn, vun đắp và phát huy trong 

suốt quá trình lịch sử dựng nước và 

giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát 

triển, cấu trúc và quan hệ trong gia 

đình Việt Nam có những thay đổi, 

nhưng chức năng cơ bản của gia 

đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn 

là một nhân tố quan trọng, không 

thể thiếu trong sự phát triển kinh tế 

-  xã hội của đất nước. 

Ngày hội Gia đình Việt Nam là 

một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn 

vinh những giá trị văn hóa truyền 

thống của gia đình Việt Nam, là dịp 

để các gia đình giao lưu, chia sẻ 

kinh nghiệm xây dựng gia đình văn 

hóa, hướng tới sự phát triển bền 

vững của gia đình trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngày 

mọi người trong gia đình quan tâm 

đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ 

nhỏ và những người không có bố 

mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được 

giá trị mái ấm và cùng nhau vượt 

qua sóng gió để có một gia đình 

hạnh phúc. Phó Thủ tướng Chính 

phủ Việt Nam ký ban hành Quyết 

định 72/2001/QĐ-TTG chọn ngày 

28 tháng 6 hàng năm là ngày gia 

đình Việt Nam. 

Trong hai ngày 20 và 21/6, tại 

thành phố Bílina, thuộc tỉnh Ustí 

CH Séc, đã diễn ra Trại hè Thanh 

thiếu niên Phật tử Hƣơng sen 

mùa Hạ với mục đích khuyến 

khích giao lƣu, củng cố tiếng Việt, 

rèn luyện thân thể và đạo đức 

truyền thống cho những ngƣời 

Việt trẻ.  

Lần thứ hai tổ chức trại hè, Câu 

lạc bộ Hoa Từ bi, Ban Hộ trì Niệm 

Phật đường Vĩnh Nghiêm thành phố 

Most cùng đã thu hút 160 thanh 

thiếu nhi từ 3 tuổi đến 20 tuổi cùng 

80 bậc phụ huynh người Việt ở 

vùng Bắc Séc. Điều đáng lưu ý 

trong trại hè lần này là không chỉ số 

lượng "trại sinh" tăng gấp đôi so 

với lần trước mà tỷ lệ trẻ em từ 10 

tuổi trở xuống chiếm gần một nửa, 

một số em đến từ CHLB Đức và 

CH Hungary. 

Tổ chức trại hè không còn là 

việc của các Phật tử mà có sự chung 

tay góp sức của Chi hội Người Việt 

Nam, CLB Phụ nữ tại Most và các 

vùng lân cận. Tham dự trại hè là tất 

cả các thanh thiếu nhi có nguyện 

vọng, không nhất thiết phải là con 

em của Phật tử và đều được miễn 

phí.  

Đêm lửa trại kết hợp giữa việc 

trao phần thưởng xen kẽ các tiết 

mục văn nghê do CLB Phụ nữ 

Most, CLB Phụ nữ Teplice và các 

vùng lân cận đảm nhận thực sự 

cuốn hút các "trại sinh". Các bài hát 

về Bác Hồ, về quê hương Việt 

Nam, về thủ đô Hà Nội, về tình cảm 

gia đình... là cầu nối gắn kết những 

người Việt trẻ với đất Tổ.  

Chị Trịnh Thị Bích Điệp ở ngoài 

đời là người vợ, người mẹ đảm 

đang, người chủ cửa hàng bách hóa 

tháo vát. Chị là Phó ban Hộ trì 

Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm 

thành phố Most với pháp danh Diệu 

Huyền. Chị Bích Điệp cho biết, từ 

khi ra nước ngoài định cư chị luôn 

nhớ về hình ảnh mái chùa thân quen 

ở thành phố Hải Phòng.  

Đại đức Thích Đồng Hòa được 

các em trong Tiểu đội Anh Vũ (từ 3 

đến 10 tuổi) ở trại hè hết sức quý 

mến. Thầy rất yêu trẻ và có ngoại 

hình "ông Tây mũm mĩm mặc áo cà 

sa". Sư thầy người Đức này nói 

tiếng Việt rất sõi và hiểu biết sâu 

sắc về văn hóa Việt. Ông khẳng 

định rằng ở dù ở Séc hay bất cứ 

nước nào trên Trái Đất hễ có đông 

người Việt là có mái chùa 

Phật ...dưới hình thức này hay hình 

thức khác, đơn giản là vì: "Mái 

chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống 

muôn đời của tổ tông". 

HƢƠNG SEN MÙA HẠ VÀ SỨ MẠNG 'NUÔI DƢỠNG HỒN VIỆT Ở SÉC' 
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Giữa cơn bão tài chính đồng 

rúp đang chao đảo theo đà nhảy 

múa của đồng đô la, thế giới nín 

thở theo dõi từng động thái trong 

quan hệ với láng giềng Ukraine, 

nƣớc Nga vẫn đẹp thanh bình và 

hồn hậu. 

Sang thăm nước Nga vào đúng 

dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng 

phát xít, được chứng kiến lễ duyệt 

binh hoành tráng tại Quảng trường 

Đỏ, được thấy người Nga yêu nước 

và tự hào về Tổ quốc và những năm 

tháng chiến tranh vệ quốc càng thấy 

sự vĩ đại mà hồn hậu của nước Nga. 

Càng thấy thêm chia sẻ và thấu hiểu 

với tình cảm của hơn 150.000 bà 

con ta đang sinh sống và làm ăn, 

học tập tại Nga, nơi mà họ đã coi là 

quê hương thứ hai, nơi đã cưu mang 

cả quãng đời của những người Việt 

xa xứ. 

“Đắt nhƣ nhà ở Mát” 

Nằm tại địa chỉ Nhà 146, đại lộ 

Yaroslavskoe, TP.Moscow, chỉ 

cách sân bay Sheremetyevo 20 phút 

chạy xe hơi, Tổ hợp trung tâm văn 

hóa - thương mại Hà Nội - 

Mátxcơva đã trở thành biểu tượng 

của thủ đô Hà Nội tại Moscow, là 

địa điểm thân thuộc cho nhiều đoàn 

khách từ VN sang. Đây cũng là khu 

dân cư hiện đại sang trọng đang 

được bà con người Việt tại đây lựa 

chọn làm nơi an cư. 

Được khởi công xây dựng từ 

ngày 10.5.2010 với tổng vốn đầu tư 

190 triệu USD do Công ty cổ phần 

đầu tư INCENTRA.SJC làm chủ 

đầu tư, đến nay trung tâm đã đưa 

vào sử dụng. Trung tâm ra đời đã 

đáp ứng nhu cầu về nơi ở và kinh 

doanh cho bà con người Việt tại 

Nga sau khi các địa điểm kinh 

doanh tự phát như “ốp” Zil, Búa 

liềm, Đôm 5 cũ hay chợ Vòm bị 

đóng cửa. Tận mắt đi thăm trung 

tâm khi các gian hàng kinh doanh 

đang được cả các chủ hộ kinh 

doanh Nga và Việt lấp đầy, đại siêu 

thị Magnit, một thương hiệu bán lẻ 

lớn của Nga, đã thuê mặt bằng đang 

bắt đầu hút khách và chính sách hỗ 

trợ tỷ giá rúp - USD, giảm giá cho 

thuê mặt... (Xem tiếp trang 8) 

CHÙA MỘT CỘT GIỮA LÕNG MOSCOW 

Ở thành phố xa, chuyện làm 

ăn sinh sống của bà con còn nhiều 

vất vả gian truân lắm, nó luôn là 

đề tài hấp dẫn lôi cuốn tính tò mò 

của tôi. Chính vì lẽ đó mà tôi 

quyết định làm một chuyến du 

hành kí.. 

Chuyến xe “bão táp”! 

Ngày 8.6, phần hết vé tàu hỏa vì 

cận ngày đi, phần lại muốn du hành 

theo xe thành phố xa lên ăn hàng để 

nếm trải cái “hương vị” ngọt ngào 

cay đắng như thế nào, tôi alô cho 

chú em tên Đức dưới Uly (gọi tắt 

tỉnh Ulyanovsk) để nó đặt chỗ. 

Cái nắng trưa hè tháng 6 của 

nước Nga tuy không oi ả như ở Việt 

Nam nhưng cũng chẳng phải vừa, 

dù hôm nay nhiệt độ ở mức 27, 28 

độ C!  Đã thế, lại còn phải chờ bà 

con đi lấy hàng tại chợ Liu (trung 

tâm thương mại Mátxcơva – ấy là 

bà con mình cứ thích gọi tắt như 

vậy) rồi lại còn chạy sang chợ Chim 

(gọi tắt từ trung tâm thương mại 

Sadovod) Qua hai chặng, mãi tới 13 

giờ 30 phút, xe khách mới khởi 

hành. 

Xe chạy bon bon trên đường về 

thành phố xa cả ngàn km (với 

khoảng hơn 14 tiếng đồng hồ) 

Khách Nga, khách Việt đều là dân 

Uly cùng đi lấy hàng, ai nấy vào 

chỗ của mình. Khách Nga đặt chỗ 

ngồi ở phía trước, khách Việt đặt 

giường nằm phía sau. Phần tôi thì 

thằng đàn em nó đặt chỗ nằm cho 

giãn xương cốt – đường xa mà! 

Khốn nỗi, muốn vào chỗ ngả lưng 

thì phải bò mà vào nhé! Ngồi còn 

phải còng lưng xuống nữa là? Bởi 

trần xe nó sát sàn sạt ngay trên đầu 

mình! Tôi nói đùa với đám anh chị 

em đang nửa ngồi nửa nằm trên xe: 

“Chà, chuyến xe bão táp đây! 

Không khác gì dân công hỏa tuyến 

nhé!” Ai nấy cười khúc khích, một 

chị quê Quảng Ngãi với chất giọng 

nằng nặng của xứ miền trong: “Bác 

giờ mới đi lần đầu, chứ bọn em thì 

bão táp với dân công hỏa tuyến từ 

bao năm nay rồi! À, mà bác đừng 

có chụp ảnh với viết gì về tụi em 

bác nhá, xấu hổ chết!” Được thể tôi 

trêu: “ Hừ, chốc nữa các cô các cậu 

khò khò rồi, tớ sẽ chụp vài kiểu ảnh 

để thể hiện là dân công hỏa tuyến 

trên chuyến xe bão táp nhé, để ở 

nhà họ hiểu thế nào là làm ăn vất vả 

ở trời Tây chứ!” Ai nấy cười tán 

thưởng câu đùa vui nhưng vương 

vấn tiếng thở dài khe khẽ với nỗi 

buồn ẩn giấu bên trong… 

                 (Xem tiếp trang  6) 

CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƢỜI VIỆT Ở ULYANOVSK… 
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Dù đang phải chịu nhiều tác 

động từ giai đoạn khó khăn kinh 

tế của nƣớc Nga, cộng đồng ngƣời 

Việt Nam ở Matxcơva vẫn luôn 

duy trì và phát triển các hoạt 

động văn hoá nghệ thuật, góp 

phần làm phong phú đời sống 

tinh thần của ngƣời Việt xa quê. 

Đặc biệt, trong các hoạt động này 

luôn có sự tham gia tích cực của 

các bạn trẻ Việt Nam sinh ra và 

lớn lên ở nƣớc ngoài, bằng chính 

sự tự tin của các em và tình cảm 

gắn bó với quê hƣơng đƣợc khơi 

dậy từ những lớp học ở Trung 

tâm.  

Tháng 11/2014 Trung tâm phát 

triển tài năng ATC ra đời ở Liên 

Bang Nga. Việc thành lập ATC 

xuất phát từ nỗi trăn trở về một sân 

chơi cho thế hệ con em kiều bào 

sinh ra và lớn lên ở nước ngoài 

cùng những nhu cầu thực tế về đời 

sống sinh hoạt văn hóa tinh thần 

của cộng đồng người Việt. 

Lớp học ATC hoạt động vào 

cuối tuần đã trở nên quen thuộc 

không chỉ với các cư dân sinh sống 

trong Khu nhà đa chức năng Hà Nội 

– Matxcơva (Incentra), mà còn với 

phần lớn bà con cộng đồng người 

Việt ở thủ đô nước Nga. Tại đây các 

em có thể cùng nhau trao đổi, kết 

bạn và học tập: học hát, tiếng Việt 

và nhảy dancesport, ngoài ra các em 

có thể chia sẻ những điều mới mẻ, 

thú vị trong cuộc sống. Tham gia 

lớp học này hầu hết các em luôn 

cảm thấy hào hứng và vui vẻ khi 

trải qua những giờ học bổ ích tại 

Trung tâm.  

Bà Trần Thị Thanh Vân, Giám 

đốc Trung tâm ATС - Liên bang 

Nga chia sẻ: “Các cháu rất háo hức 

khi sau một tuần học ở trường Nga 

được đến đây để học. Các cháu đến 

không chỉ được giao lưu, học thầy 

học bạn, còn học được tiếng Việt 

giỏi, nhiều bạn còn đọc được thơ 

hay câu hát dân gian Việt Nam. Đấy 

là điều tôi thấy rất là có ích”. 

Hiện Trung tâm ATC có gần 50 

các cháu là con em người Việt từ đủ 

mọi thành phần, lứa tuổi. Với các 

em, đây không chỉ là nơi học tập và 

phát triển tài năng, mà còn là cơ hội 

được giao lưu tình cảm, nuôi dưỡng 

tình yêu tiếng Việt và văn hoá Việt 

Nam trong thế hệ trẻ sinh ra và lớn 

lên ở nước ngoài. 

Sau nhiều ngày chuẩn bị, cuối 

cùng khán giả cộng đồng ngƣời 

Việt tại Matxcơva đã đƣợc thỏa 

mãn niềm ao ƣớc: Chƣơng trình 

ca nhạc Hè 2015 “Giấc mơ có 

thật” đã diễn ra tối ngày 

21/06/2015 tại Crocus City Hall-là 

Trung tâm biểu diễn lớn nhất và 

nổi tiếng ở Matxcơva với sức 

chứa hơn 7000 khán giả. 

Chương trình biểu diễn ca nhạc 

“Giấc mơ có thật” do Công ty Viet 
Soul và Trung tâm Đào tạo kỹ năng 

ATC đồng tổ chức, được sự tài trợ 

của  của tập đoàn Incentra và Ngân 

hàng chuyển phát nhanh 

Yunistream. Để có buổi biểu diễn 
thành công, Ban tổ chức và các diễn 

viên đã dành rất nhiều thời gian và 

tâm huyết chuẩn bị công phu, kỹ 

lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Đêm 
diễn quy tụ những tên tuổi đang 

“hot” trong giới Showbiz Việt Nam 

và hải ngoại như: Nữ hoàng ca nhạc 
Lệ Quyên, các ca sĩ: Hoài Lâm, Vũ 

Hà Anh, Dương Hoàng Yến, Cao 

Thái Sơn; bộ ba danh hài Xuân Bắc, 
Tự Long, Hồng Nhung cùng nhóm 

múa rất ấn tượng mà các thành viên 

đa phần là học sinh trong Trung tâm 

đào tạo kỹ năng ATC,đặc biệt nhất 
là có sự tham gia của ban nhạc  Nga 

Muzis Stil.  

Những bài hát qua sự trình diễn 
điêu luyện, đa dạng về phong cách 

của các ca sĩ, kết hợp với những 

Clip chiếu hình ảnh  quê hương 
Việt Nam với cầu Tràng Tiền, xứ 

Đoài mây trắng, cây đa, bến nước, 

con đò… minh họa đã gây nhiều 

xúc động trong lòng những người 

con đang sống xa Tổ quốc. 
Đêm diễn trở nên sôi động, vui 

vẻ qua màn hài kịch của Xuân Bắc, 

Tự Long, Hồng Nhung. Các nghệ sĩ 

hài bằng ngôn ngữ ứng đối linh 
hoạt, điệu bộ, nét mặt hài hước… 

đã đem lại những tiếng cười sảng 

khoái cho mọi người.  
Chương trình giao lưu cùng 

khán giả, ký tặng và chụp hình kỷ 

niệm tạo nên không khí gần gũi 
giữa nghệ sĩ và công chúng, góp 

phần làm cho đêm diễn thêm phần 

sinh động. Phần bốc thăm trúng 

thưởng do các nhà tài trợ chương 
trình cũng thu hút sự chú ý của 

khán giả. 

Chương trình được khép lại bằng 
ca khúc “Bay” sôi động do tất cả 

các nghệ sĩ cùng tham gia biểu diễn. 

Những hình ảnh đẹp, những giọng 
ca vàng của đêm “Giấc mơ có thật” 

thật sự đã để lại nhiều dư âm trong 

lòng khán giả. 

CHƢƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN CA NHẠC “GIẤC MƠ CÓ THẬT” TẠI MOSKVA 
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…Đêm hè xuống muộn, mãi 

khoảng 22 giờ 30 phút bóng đen 

mới tối dần qua ô cửa sổ xe. Tiếng 

anh chị em râm ran nãy giờ đã lặng 

dần, chỉ còn nhịp xe rung lắc theo 

lộ trình, tiếng khò khò của hai tay 

người Trung Quốc (cũng tạm trú và 

làm ăn tại Uly) nằm mé bên kia đã 

vang vang theo nhịp xe rồi. Anh 

bạn L. nằm bên cạnh cũng đã thở 

đều…Họ vất vả cả đêm qua hành 

trình từ dưới Uly lên, sáng nay lại 

vội vã lấy hàng bây giờ mệt mỏi 

thiếp đi lấy sức mai về lại lo “chiến 

đấu” tiếp…Nghĩ mà cực cho họ 

thật! Còn riêng tôi? Tôi cứ trằn trọc 

mãi vì lạ “giường”! Vì xe lắc, vì 

chật chội khó xoay trở, vì bao cảm 

giác là lạ đan xen? Thì ra, để có 

miếng cơm manh áo, bà con phải 

vất vả thế này đây? Người nhà của 

họ ở Việt Nam có thấu hiểu cho 

chăng? Hay chỉ biết tiêu xài những 

đồng tiền một nắng hai sương lẫn 

bao mồ hôi nước mắt và có khi cả 

máu? Đã có nhiều chuyến, cả xe bị 

bọn giả mạo công an trấn lột, bọn 

cướp dọc đường hành hung? Họ đi 

lấy hàng tận Mátxcơva xa hàng 

ngàn km với bao nỗi hiểm nguy rập 

rình, nhưng không đi lấy gì mà bán? 

Giá cả lại lên xuống theo xanh 

(USD)? Nhập vào, bán ra là cả 

quãng đường tính toán thiệt hơn? 

Từ chục đôi dép, dăm chục cái áo 

phông, áo tắm, vài trăm cái đồ lót 

v.v…phải tính sao để mua vào bán 

ra có chút lời lãi cùng lắm thì hòa 

vốn? Nếu thời tiết trái chứng là 

hàng mua về thành công toi. Nhìn 

họ tay xách nách mang từng túi 

nhỏ, hay theo sau cái xe đẩy hàng ì 

ạch do mấy tay người Tazkistan 

làm cửu vạn đi tất bật giữa trưa 

nắng hè lúc ở chợ Liu, lúc ở chợ 

Chim – trong đầu tôi đã dội lên bao 

câu hỏi? Nhưng câu trả lời hãy còn 

khó lắm!  

Khi đã an cƣ thì lạc nghiệp… 

Chú em tên Đức, là phó chủ tịch, 

phụ trách mảng văn hóa của Hội 

người Việt Nam “Đoàn kết” tại 

Ulyanovsk, tâm sự với tôi: “Bà con 

nơi đây giờ đã gắn bó với Uly lắm 

rồi anh ạ. An cư lạc nghiệp mà!” 

Đức nói đúng. Như vợ chồng Đức 

và Hằng có 2 gian hàng nho nhỏ tại 

2 khu chợ, chồng một nơi, vợ một 

nơi, bán buôn nhì nhằng đắp đổi 

qua ngày. Có hai cháu, thì một cháu 

gái ở Việt Nam, trong ngành cảnh 

sát, cháu vừa mới xây dựng gia 

đình, cháu trai sau đang học phổ 

thông. Cũng nhờ tằn tiện dành dụm 

nên không chỉ kiếm được cái hộ 

khẩu Nga mà còn mua được căn hộ 

3 buồng do một người đồng hương 

để lại cách đây mấy năm khi mọi 

thứ đang còn dễ dàng.  

Tuy nhiên, giờ đây, khá nhiều bà 

con không chỉ có hộ khẩu Nga mà 

còn có căn hộ cũ do mua lại của 

người địa phương cơ đấy, giỏi thật! 

Đó cũng là nhờ ở cơ chế thoáng của 

địa phương nên bà con mới có cơ 

hội thuận lợi. 

Có một điều là, bà con ở vùng 

Ulyanovsk này, mặc dù làm ăn khó 

khăn, nhưng cũng có một số gia 

đình gom góp tiền mua được căn 

hộ. Bởi giá nhà nơi đây rất rẻ, 

không như ở thủ đô hay vùng khác 

gần Mátxcơva? Nếu ở thủ đô giá 

nhà là hàng trăm ngàn, thậm chí là 

hàng triệu đôla Mĩ thì ở nơi này chỉ 

vào khoảng vài chục ngàn đôla Mĩ 

là có thể mua được căn hộ cũ rồi tu 

sửa lại. Tằn tiện gom góp thể nào 

mà chục năm chả mua được căn hộ 

có chỗ chui ra chui vào đỡ đi thuê?  

Ngoài ra, cuộc sống của họ rất 

bình lặng mang vẻ thôn dã hơn là 

phố thị khiến tôi cảm thấy thích 

thú? Cứ tưởng tượng cảnh, sau buổi 

chợ, họ alô cho nhau đến nhà làm 

một…chén! Ngay một tuần tôi ở 

Uly đã có vinh hạnh được dự 2 đám 

vừa giỗ, vừa tân gia. Nhiều khi vợ 

chồng họ phải “chia nhau” mỗi 

người đi mỗi nhà! Mấy anh em họ 

nói đùa với tôi: “Bác xem, đầu 

tháng mua cả tập phong bì, cuối 

tháng vơi rồi!” Có gì lạ đâu, nào 

chẵn tháng, tân gia, giỗ lạt, cưới 

xin, về phép, sang phép, con cái học 

giỏi đỗ đạt…Tình cảm láng giềng 

hàng xóm mà, cái không khí ấm 

cúng cứ như ở quê nhà vậy. Tôi 

bảo: “Các cô chú tuy vất vả một 

chút nhưng lại vui vẻ hơn dân thủ 

đô bọn tôi rồi đấy, lại được sống 

quây quần đầy ắp tình làng nghĩa 

xóm”. Bởi, chả biết tự bao giờ khi 

mà ở đây còn có tục lệ, ai về phép 

là cả “làng” đến tiễn từ nhà ra tới 

tận ga tàu, lại còn “lì xì” phong bao 

nữa, vui thật!  

Trịnh Xuân Quế, chủ tịch Hội 

người Việt Nam “Đoàn kết” tại 

Ulyanovsk, một người có công gầy 

dựng Hội thì cho tôi hay: “Bọn em 

sống nơi đây yên ổn được là nhờ ở 

lãnh đạo địa phương nhất là ngài 

thống đốc, họ quan tâm giúp đỡ tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi, bởi thế 

mình phải sống làm sao cho phải 

đạo. Bà con trong Hội luôn nhắc 

nhở bảo ban nhau đoàn kết, thương 

yêu tôn trọng, giúp đỡ nhau lá lành 

đùm lá rách, bọn em tuy nghèo 

nhưng sống thật nên không hổ thẹn 

với ai!”. 

Nhìn cảnh bà con tụ họp thân ái, 

trẻ em chơi đùa vui vẻ bên bố mẹ 

sau buổi làm, gia đình ấm cúng bên 

mâm cơm…tôi thấy như vui lây với 

cuộc sống bình dị nơi này! Ước mơ 

giản dị là mong sao mọi ngày cứ 

trôi qua như thế trong tình làng 

nghĩa xóm nơi xa xứ! Hãy sống 

đoàn kết và thân ái như tên gọi của 

Hội “Đoàn kết” –  bà con 

Ulyanovsk nhé! 

 

              Tác giả: Võ Hoài Nam 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA ĐƢA VŨ KHÍ KHỦNG 

ĐẾN BẮC CỰC 

Tờ businessinsider đƣa tin 

chính quyền Moscow cho biết 

Nga sẽ triển khai các hệ thống vũ 

khí phòng không hiện đại đến Bắc 

Cực. Đây đƣợc xem là là một 

động thái mới cho xu hƣớng quân 

sự hóa của Nga. 

Phát biểu hôm 20-06, Phó Tư 

lệnh Kirill Makarov nói với hãng 

tin RIA Novosti rằng chính quyền 

Kremlin sẽ triển khai máy bay chiến 

đấu, hệ thống tên lửa đất đối không 

và hệ thống radar đến các đảo ngoài 

khơi bờ biển Nga ở Bắc Cực. 

Ông Makarov nói: "Đây là tất cả 

những gì chúng tôi làm để bảo vệ 

lợi ích quốc gia ở khu vực quanh 

biên giới và cả lợi ích ở Bắc Cực". 

Việc triển khai các vũ khí hiện 

đại tới Bắc Cực là một phần trong 

chiến lược quân sự mới mà Tổng 

thống Vladimir Putin thông qua hồi 

tháng 12-2014. Ngoài Bắc Cực, 

Nga còn chú trọng quân sự hóa bán 

đảo Crimea và phần đất 

Kaliningrad. 

 

NGA KHÔNG LIÊN MINH 

QUÂN SỰ VỚI TRUNG QUỐC 

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

cho biết Moscow và Bắc Kinh 

không thiết lập liên minh quân sự - 

chính trị hay tìm cách "kết thân để 

chống lại ai đó". 

"Trung Quốc và Nga không tạo 

ra khối hoặc liên minh quân sự để 

chống lại bên nào... Chúng tôi đang 

trong tiến trình xây dựng một liên 

minh nhằm bảo vệ các lợi ích quốc 

gia", Xinhua dẫn lời Tổng thống 

Vladimir Putin phát biểu hôm 19/6 

tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới St. 

Petersburg (SPIEF 2015) tổ chức tại 

thành phố St. Petersburg, Nga. 

Theo ông Putin, việc Nga hợp 

tác với những quốc gia láng giềng 

là "điều tự nhiên". "Kinh tế Trung 

Quốc có tốc độ tăng trưởng 7%, 

mức cao nhất trên thế giới", ông 

nói, đồng thời cho biết cả thế giới 

đang tìm cách phát triển quan hệ 

với những nước châu Á như Trung 

Quốc. 

Trung Quốc là đối tác thương 

mại nước ngoài số một của Nga. 

Moscow đang tìm cách tăng gấp đôi 

kim ngạch thương mại song phương 

trong tương lai gần lên 200 tỷ USD 

mỗi năm. 

 

TỔNG THỐNG PUTIN 

CHƢA NGHĨ TỚI CHUYỆN 

TRANH CỬ VÀO NĂM 2018 

Chánh văn phòng Tổng thống 

Nga Sergei Ivanov nói: Tổng 

thống Putin chƣa nghĩ tới chuyện 

tranh cử vào năm 2018, và ông sẽ 

không công bố quyết định của 

mình nếu có trong năm nay. 

Tổng thống Putin chưa quyết 

định sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga 

hay "nghỉ hưu" sau năm 2018 

Trước thông tin rằng ông Putin 

sẽ tìm thêm nhiệm kỳ thứ tư, ông 

Ivanov ngày 21.6 cho biết: Tổng 

thống Putin chưa nghĩ tới chuyện 

tranh cử vào năm 2018.  

"Tôi nghĩ rằng, tôi đủ hiểu 

Vladimir Vladimirovich (Vladimir 

Putin), nếu ông ấy dừng lại (không 

ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 

tư), ông sẽ không bố chuyện đó 

trong năm nay. Tại sao ông ấy phải 

làm thế chứ?", ông Ivanov cho biết 

trong một cuộc phỏng vấn với tờ 

Financial Times. 

 

NGA KHAI TỬ 116 NGÂN 

HÀNG 

Tổng cộng năm 2014 có 86 

ngân hàng bị rút giấy phép, còn 

trong 5 tháng đầu năm nay, 30 

ngân hàng đã biến mất tăm. 

Trong số những nguyên nhân 

làm cho Ngân hàng trung ương 

mạnh tay dọn dẹp có việc thực hiện 

những phi vụ giao dịch “cực kỳ 

mạo hiểm” về mặt tài chính và 

không tuân thủ những quy đjnh 

nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền. 

Chỉ trong vòng 8 ngày mới đây, 3 

ngân hàng tầm trung 

Metrobank,OPM-bank và 

Sibneftebank Đx bị thu hồi giấy 

phép hoạt động. 

Báo Le Monde của Pháp thống 

kê: “Mặc dù vậy toàn nước Nga vẫn 

có 753 ngân hàng và 57 tổ chức tín 

dụng tiếp tục hoạt động. Nhưng 

Ngân hàng trung ương Nga vẫn tiếp 

tục thanh lọc các ngân hàng sau khi 

điều tra. Hiện 99 ngân hàng đã bị 

kiểm tra”. 
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...bằng đang tạo ra sức hấp dẫn, 

có vẻ như một tiềm năng đang được 

khai mở. 

Với giá 3.800 USD/m2, một căn 

hộ tại đây có giá cả 5-7 tỉ đồng, 

người viết bài này đã phàn nàn: 

“Đắt như nhà ở Mát”. Nhưng khi 

được xem thêm các tiện ích như an 

ninh, trường học, khu vui chơi trẻ 

em, sân tập tennis, bể bơi, các câu 

lạc bộ sở thích, phòng khám chữa 

bệnh, mát xa trị liệu... thì có vẻ giá 

này khá mềm so với các khu khác 

tại Moscow. 

Chị Lý, quê Hà Nam hồ hởi tiếp 

chúng tôi trong căn nhà mới, khoe 

từng phòng và các thiết bị nội thất 

xinh xắn tự tay chị trang bị cho căn 

nhà mới, chị kể: “Về đây vợ chồng 

em mới dám mua sắm đồ đạc tiện 

nghi thế này. Mua được căn hộ mới 

yên tâm làm ăn, hết cảnh vất vưởng 

thuê nhà, lo mất tiền, mất an toàn 

cho cả gia đình”. 

Đặc biệt điều làm nhiều người 

xúc động là tại tầng trên cùng của 

trung tâm là Phật đường uy nghiêm 

và yên tĩnh, nơi những người lớn 

tuổi có thể hương khói thờ Phật 

ngày sóc vọng, tổ chức các nghi lễ 

tâm linh của người Việt. Ngoài 

khuôn viên trung tâm hiển hiện rạng 

rỡ ngôi chùa Một cột phiên bản tỷ 

lệ 1:1 như tại thủ đô Hà Nội. Như 

một đóa sen vươn lên mạnh mẽ và 

tỏa hương nơi xứ bạch dương lạnh 

lẽo, như tinh thần của người Việt 

nơi đây và là biểu tượng văn hóa, 

tâm linh ấm áp của Hà Nội giữa 

lòng Moscow. 

Những người con xa xứ 

Gặp tiến sĩ-nhà thơ Nguyễn Huy 

Hoàng, người cha đã gắn bó cuộc 

đời với nước Nga chỉ với mục đích 

tìm lại cô con gái yêu thương đã 

thất lạc hơn 20 năm trước. Tóc đã 

bạc trắng đầu nhưng anh vẫn luôn là 

cầu nối cho các bạn văn, báo giữa 

Việt và Nga, vừa xuất bản cuốn 

sách Mưu sinh kể về những mảnh 

đời nơi đất khách, vẫn đang đau đáu 

với dự án dịch Truyện Kiều sang 

tiếng Nga cùng các cộng sự. 

Viết sách, dịch sách, làm thơ, 

giúp vợ làm kinh tế vẫn nghèo, vẫn 

lái chiếc xe cà tàng hiên ngang đi 

cạnh những Mercedes, Bentley... 

siêu sang đưa bạn báo đi khắp Mos-

cow với những thông tin số liệu 

chính xác đến kinh ngạc về từng 

con phố, bảo tàng, nhà thờ, đài 

tưởng niệm đến cả nghĩa trang 

thành phố... Điều níu giữ anh ở lại 

nước Nga lạnh lẽo chính là vì anh 

tin nhà tiên tri mù Vanga nói rằng 

anh sẽ tìm thấy con gái mình. 

Anh tâm sự buồn, mình đã tìm 

hết cách, nhờ nhà ngoại cảm ở VN 

nói rằng con gái anh đã lưu lạc sang 

Macau, anh cũng đã tìm sang đúng 

cái ga tàu, góc phố với các dấu hiệu 

theo chỉ dẫn chờ cả tuần lễ cũng 

chưa có thông tin gì. Anh vẫn sẽ 

chờ và tiếp tục tìm con với bất cứ 

manh mối nào, chẳng dám hỏi thêm 

vào nỗi đau vốn đã chẳng thể nguôi 

ngoai của anh nữa. 

Gặp vợ chồng Phượng Vân, cô 

bạn học chung năm đầu đại học giờ 

đã thành đạt nơi xứ người. Cô bạn 

bé nhỏ, đen nhẻm quê huyện nghèo 

Lập Thạch, Vĩnh Phú con nhà 

nghèo đành bỏ dở việc học đi làm 

công nhân dệt bên nước Nga xa xôi. 

30 năm ở lại xứ người với biết bao 

những giọt nước mắt nhớ bầm, 

những ngày lao động vất vả trong 

băng tuyết mùa đông, biết bao cái 

tết xa quê nhớ nhà... nay đã trở 

thành ông bà chủ của các chuỗi cửa 

hàng kinh doanh đồ gia dụng tại 

thành phố Tchaikovsky có vài chục 

nhân viên làm thuê chủ yếu là 

người Nga. Phượng Vân đã có của 

ăn, của để đầu tư cả bên Nga và 

trong nước, dành thời gian đi du 

lịch Dubai, Ai Cập, Tây Ban Nha, 

chăm lo, nuôi dạy hai con ngoan 

ngoãn, học giỏi và lễ phép đáng 

yêu. 

 Rồi vợ chồng Kiên Oanh, Tuấn 

Anh Hà, những ông bà chủ lớn của 

chợ Chim, chợ Liu của người Việt 

tại Nga, những người bạn mới quen 

mà sao đáng mến bởi sự tảo tần, bởi 

đầu óc kinh doanh giỏi và tấm lòng 

gắn kết người Việt. 

Mỗi con người, một số phận, một 

cách lựa chọn cuộc sống cho mình 

nơi xứ lạ nhưng vẫn một tấm lòng, 

vẫn những tâm sự trăn trở về những 

tồn tại của đất nước, vẫn đau đáu 

nỗi niềm cho Tổ quốc có nhiều đổi 

thay. 

*) Khát khao nâng tầm vị thế 

người Việt 

Gặp đại gia nơi xứ tuyết Nguyễn 

Cảnh Sơn, từ một sinh viên, nhân 

viên hải quan, đến ông chủ của 

INCENTRA hiện nay vẫn nụ cười 

hiền và ánh mắt đầy khát khao sẽ 

nâng tầm vị thế người Việt ở Nga. 

Nhìn cái cách Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang bắt tay thật chặt 

với anh Sơn cho thấy sự tin tưởng 

ở vị doanh nhân trẻ này. Chủ tịch 

nước còn gửi gắm mong muốn 

INCENTRA sẽ trở thành trung 

tâm văn hóa thương mại của 

người Việt kết nối không chỉ nước 

Nga mà cả châu Âu. Vẫn biết 

thương trường là chiến trường, 

vẫn mong và hy vọng anh Sơn sẽ 

thành công với nhiều dự định còn 

ấp ủ cho cộng đồng người Việt tại 

Nga, cho đất nước. 

 

                    Tác giả: Thục Yến 
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