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Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội 

nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 4/5 tại thủ đô Hà 

Nội. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội 

nghị. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. 

Nhận lời mời của Tổng thống LB Nga Vladimir 

Putin, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và 

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliev, Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tham dự 

Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ 

quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (7-10/5/2015), thăm cấp 

Nhà nước tới Cộng hòa Séc (10-13/5/2015) và thăm 

chính thức Cộng hòa Azerbaijan (13-15/5/2015). 

Chiều ngày 5/5 đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, 

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có buổi làm 

việc cùng Ban Cán sự nhằm rà soát công tác chuẩn bị 

đại hội đảng các cấp và đại hội Đảng bộ Bộ GTVT tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, vừa 

được tổ chức . 

Ngày 6/5, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán 

triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI” cho đội ngũ cán 

bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tổng cục. 

Ngày 5/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS. 

Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng 

đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban, đã kiểm tra 

công tác triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của  Luật BHYT  tại tỉnh Bạc Liêu. 

Tp Hồ Chí Minh: Chiều 4/5, Phó Chủ tịch UBND 

TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã tiếp bà Judith Heumann, 

Cố vấn đặc biệt về Quyền người khuyết tật Quốc tế, 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc 

tại TP. 

 Tỉnh Nghệ An: Sáng 6/5, đồng chí Đinh Thị Lệ 

Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng 

đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) về tiềm năng 

phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An. 

Tỉnh Bắc Ninh: Sáng 5/5, Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân xã Song Giang, huyện Gia Bình long 

trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Dự buổi 

lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên 

BTV Tỉnh ủy, ... 

Tp Đà Nẵng: Ngày 5/5, tại Đà Nẵng, Ban liên lạc 

Văn phòng Khu ủy 5 tổ chức gặp mặt truyền thống 

nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).  

Tp Hà Nội:  Sáng 5/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức 

hội nghị đóng góp ý kiến của lãnh đạo chủ chốt Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, một số 

hội quần chúng của Thành phố vào dự thảo Báo cáo 

chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP. Phó Bí thư Thường 

trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.   

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều 5/5, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Đặng Quốc Khánh đi kiểm tra công tác GPMB, 

tiến độ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng QL 8A giai 

đoạn 2 (từ km37+00 đến km52+340), các điểm thường 

xuyên sạt lở tại km 82+300 gần cửa khẩu quốc tế Cầu 

Treo và làm việc với BQL Dự án 4 (Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam), huyện Hương Sơn cùng các ngành, đơn 

vị liên quan. 

Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 5/5, Đoàn công tác của 

Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại 

Trung ương do đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp làm 

trưởng đoàn đã về làm việc tại Thanh Hóa. Tiếp và làm 

việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2015) 

Trải qua ba đợt chiến đấu gay 

go và gian khổ, liên tục trong 55 

ngày đêm, ngày 7-5-1954, quân và 

dân Việt Nam đã tiêu diệt và bắt 

sống toàn bộ quân địch ở Tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt 

và bắt sống trên 16.000 tên địch. 

Toàn thể bộ chỉ huy Tập đoàn cử 

điểm do tướng Đờ Cátxtơri cầm 

đầu đã bị bắt sống. Chiến dịch 

lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, 

kết thúc oanh liệt cuộc tiến công 

chiến lược Đông Xuân 1953-1954 

của quân và dân Việt Nam. 

Ngày 20/11/1953, Nava cho 

quân nhảy dù xuống cánh đồng 

Mường Thanh và đánh chiếm Điện 

Biên Phủ. Sau khi cân nhắc vị trí 

chiến lược của Điện Biên Phủ, ngày 

3/12/1953 Nava đi tới quyết định 

xây dựng Điện Biên Phủ thành tập 

đoàn cứ điểm mạnh, bố trí những 

đơn vị thiện chiến chiếm giữ. Với 

kế hoạch phòng thủ nghiêm ngặt, 

Nava hạ quyết tâm lấy Điện Biên 

Phủ làm điểm quyết chiến lược với 

bộ đội chủ lực Việt Nam. Đờ Cát 

được chỉ định làm chỉ huy trưởng 

tập đoàn cứ điểm quan trọng này. 

Lực lượng huy động gồm hơn 60 

máy bay Đa-kô-ta chở sáu tiểu đoàn 

dù với quân số 4.545 tên cùng với 

190 tấn vũ khí đạn được và các thiết 

bị chiến tranh. 

Điện Biên Phủ là chiến dịch rất 

quan trọng được Đảng và Bác Hồ 

đặc biệt quan tâm. Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp được cử làm Bí thư 

Đảng ủy kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy 

chiến dịch. Phó Thủ tướng Phạm 

Văn Đồng làm chủ tịch Hội đồng 

cung cấp Mặt trận. Thiếu tướng 

Hoàng Văn Thái – Phó tổng tham 

mưu trưởng làm Tham mưu trưởng 

chiến dịch. Lê Liêm làm Chủ nhiệm 

Chính trị chiến dịch. Chủ nhiệm 

Tổng cục Cung cấp Trần Đăng 

Ninh phụ trách công tác đường sá, 

tiếp tế chiến dịch. 

Căn cứ vào lực lượng và bố trí 

cụ thể của địch, đồng thời để khắc 

phục hậu cần, thượng tuần tháng 

12/1953, ta chủ trương thực hiện 

phương châm “đánh nhanh thắng 

nhanh” trong vòng 3 đêm 2 ngày. 

 Đến cuối tháng 01/1954, lực 

lượng địch lên tới 12.000 tên với hệ 

thống công sự phòng ngự vững 

chắn, phương tiện chiến tranh được 

Mỹ viện trợ giúp đỡ, để đảm bảo 

chắc thắng, Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp quyết định chuyển sang 

phương châm “đánh chắc tiến 

chắc”. Bộ đội công binh khắc phục 

muôn vàn khó khăn xây dựng Sở 

chỉ huy chiến dịch tại Mường 

Phăng. Thực hiện phương châm 

“đánh chắc tiến chắc” bộ đội ta kéo 

pháo ra để làm hầm cho pháo. 

Từ ngày 13-3 đến ngày 7-5-

1954: Chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ.  

Ngày 13/3/1954, quân đội Việt 

Nam mở cuộc tiến công lớn đầu 

tiên vào tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ. Ngay giờ đầu tiên, 500 

lính Pháp đã tử trận trên quả đồi. 

Vào xế chiều, Việt Minh tung cả sư 

đoàn bộ binh đánh chiếm Bê-a-tri-

xơ (Him Lam), điểm chốt của trung 

tâm, đến nửa đêm thì Bê-a-tri-xơ 

chỉ còn là một nấm mồ. Chỉ có 200 

binh sĩ trong số 700 quân đồn trú 

thoát chạy. Sau thảm hoạ đầu tiên 

này, Tư lệnh pháo binh, đại tá Sác-

lơ Pi-rốt đã tự sát. 

Ngày 30/3/1954, đợt tiến công 

thứ hai của quân ta vào cứ điểm 

Điện Biên Phủ bắt đầu. Ngày 1/4, 

tướng Na-va quyết định đưa thêm 

ba tiểu đoàn dù tăng viện cho Điện 

Biên Phủ với mong muốn “Nếu 

Điện Biên Phủ giữ được ba ngày 

nữa, Việt Minh sẽ phải bỏ cuộc”. 

Ngày 1/5/1954, đợt tiến công 

thứ ba, cũng là đợt tiến công cuối 

cùng của quân ta vào Điện Biên 

Phủ bắt đầu. 

Ngày 6/5/1954, quân đội Pháp 

tất cả đều đã kiệt sức, hoàn toàn rã 

rời. Hết cả đạn dược. Quân số cũng 

cạn. 

Ngày 7/5/1954, khi quân Việt 

Minh tới, đại tá Lăng - gle kêu gọi 

sĩ quan nào còn sống sót tới xung 

quanh để bắt đầu một cuộc thử sức 

cuối cùng, nhưng không ai còn khả 

năng chống cự lâu được nữa. Đại tá 

Lăng - gle báo cáo lên tướng Đờ 

Cát. Tướng Đờ Cát gọi cho Hà Nội 

và thông báo cuộc chiến đấu đã 

chấm dứt rồi. 

Chiều ngày 7/5/1954, lá cờ Việt 

Nam tung bay trên nóc hầm tướng 

Đờ Cát đánh dấu mốc son chói lọi 

của con người, đất nước Việt Nam. 

 Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực 

kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta 

tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên 

địch, bắn rơi và phá huỷ 62 máy 

bay, thu toàn bộ vũ khí, kho xăng, 

đạn dược, quân trang quân dụng. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ kết 

thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến 

chống Pháp xâm lược, là một trong 

những trang chói lọi nhất trong lịch 

sử chống ngoại xâm, là một đòn trí 

mạng giáng vào chủ nghĩa thực dân 

cũ và dẫn đến sự sụp đổ của nó trên 

phạm vi nhiều châu lục. Chiến 

thắng này góp phần quyết định đập 

tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của 

thực dân Pháp, buộc chúng phải ký 

Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến 

tranh ở Đông Dương, mở ra một 

thời kỳ mới cho cách mạng Việt 

Nam, Lào và Cam-pu-chia... 
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Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc tế 

Lao động mùng 1/5 và ngày cuối 

tuần kéo dài liên tục 4 ngày đã 

khiến nước Nga trở nên tưng 

bừng không khí lễ hội mừng 

Chiến thắng trước khi tới ngày 

mùng 9/5 lịch sử. 

Đặc biệt, Quảng trường Chiến 

Thắng, nơi gắn với sự kiện vĩ đại 

của Ngày này cách đây tròn 70 năm 

vẫn là nơi thu hút nhiều nhất lượng 

du khách và người dân tới tham 

quan và hồi tưởng những dấu ấn 

của lịch sử. Những chiếc xe tăng đã 

kinh qua trận mạc, những khẩu 

pháo giờ thành kỷ vật của một thời 

chiến tranh tàn khốc. 

Riêng ở Thủ đô Moscow sẽ có 

khoảng 2.200 hoạt động, trong đó 

200 hoạt động ở cấp toàn thành phố 

được tổ chức. Và tính trên toàn lãnh 

thổ LB Nga, hoạt động này sẽ lên 

tới con số hàng chục nghìn. Một 

trong những hoạt động đáng chú ý 

nhất là đón tiếp và gặp gỡ các cựu 

chiến binh của Cuộc Chiến tranh Vệ 

quốc sẽ đến Moscow từ các khu vực 

thuộc LB Nga, các quốc gia SNG 

và nước ngoài. 

Nhiều chương trình hòa nhạc, hội 

thảo, diễn thuyết, triển lãm, chiếu 

phim với các nội dung liên quan 

đến Chiến tranh Vệ quốc cũng được 

nhiều đoàn thể, tổ chức hội và cả 

các đơn vị nghề nghiệp… tổ chức 

để một lần nữa, nhắc nhở các thế hệ 

con cháu hôm nay về một thời oanh 

liệt của cha ông. 

Các cuộc tổng duyệt lễ Duyệt 

binh cùng những phần việc cuối 

cùng để hoàn thiện các công trình 

quan trọng cho lễ kỷ niệm lớn nhất 

vào đúng Ngày Chiến thắng mùng 

9/5 đang khẩn trương thực hiện. 

Người lính trẻ Alecxay, hiện 

phục vụ trong Trung đoàn cận vệ 

của Thủ đô Moscow tâm sự: “Tôi 

cảm thấy rất tự hào và cảm ơn 

những người đã chiến đấu vì tự do 

và hy sinh thân mình để chúng tôi 

có được cuộc sống hòa bình hôm 

nay. Họ là những con người thật vĩ 

đại đã trở thành những người anh 

hùng đã chiến đấu dũng cảm và trở 

thành người Chiến thắng trong cuộc 

chiến tranh này. Là thế hệ tiếp nối, 

chúng tôi sẽ phải học tập họ rất 

nhiều để tiếp tục bảo vệ Tổ quốc 

mình và trở thành những người yêu 

đất nước mình”. 

Trên các kênh truyền hình của 

Nga, ngập tràn các thông tin về 

không khí kỷ niệm Ngày lễ Chiến 

thắng ở khắp các địa phương. 

Không khí ấy, niềm tự hào ấy đang 

góp phần làm nên một dấu ấn mạnh 

mẽ và trở thành thông điệp về hòa 

bình cho mọi người dân Nga và 

những người yêu chuộng hòa bình 

trên toàn thế giới./. 

KHÔNG KHÍ KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG PHÁT-XÍT Ở NƢỚC NGA 

KỶ NIỆM 70 NĂM  CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH VỆ QUỐC VĨ ĐẠI (09/05/1945-09/05/2015) 

Nga sẽ tổ chức Lễ duyệt binh 

lớn nhất và hoành tráng nhất 

trong lịch sử vào ngày 9/5/2015 

tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 

70 năm chiến thắng chủ nghĩa 

phát xít (9/5/1945 - 9/5/2015). 

Hàng năm, Nga đều tổ chức lễ 

duyệt binh vào ngày 9/5 để kỷ niệm 

chiến thắng của quân đồng minh ở 

mặt trận phía Đông và cũng là ngày 

chế độ phát xít Đức chính thức đầu 

hàng tại thủ đô Berlin. 

Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm 

chiến thắng chủ nghĩa phát xít 

(9/5/2015) của Nga sẽ được tổ chức 

tại quảng trường Đỏ. Tổng thống 

Nga V. Putin và Bộ trưởng Quốc 

phòng Nga Sergei Shogui sẽ chứng 

kiến lễ duyệt binh dưới sự chỉ huy 

của Đại tướng Oleg Salyukov - Chỉ 

huy trưởng các Lực lượng vũ trang 

Nga. 

Người đứng đầu văn phòng điện 

Kremlin, ông Sergei Ivanov cho 

biết, việc cử hành kỷ niệm 70 năm 

Chiến thắng trong cuộc chiến tranh 

vệ quốc vĩ đại ở Nga sẽ có quy mô 

lớn nhất từ trước đến nay tại Nga. 

"Lễ kỷ niệm năm nay sẽ có quy 

mô lớn. Diễu hành quân sự sẽ được 

tổ chức tại 150 thành phố, không 

chỉ ở Nga mà còn ở nước ngoài", 

ông Ivanov, trưởng ban tổ chức 

chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến 

thắng cho biết khi trả lời phỏng vấn 

kênh truyền hình RT. 

Lễ duyệt binh ở Moscow sẽ bắt 

đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/5 

(tức 14h00 ngày 9/5 theo giờ Việt 

Nam), với hơn 15 nghìn người tham 

gia. Ngoài ra, theo ông Ivanov, 

quân đội Nga sẽ tham gia diễu hành 

ở thủ đô Bishkek, Minsk, Erevan và 

Tskhinvali. 

NGÀY 9/5: XEM TRỰC TIẾP NGA DUYỆT BINH KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT 



 

 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 

giải phóng Miền Nam, thống nhất 

Đất nước, được sự ủng hộ của 

Trung ương Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam, Đại sứ quán Nước 

CHXHCN Việt Nam tại LB Nga, 

Hội người Việt Nam tại LB Nga, 

Hội Phật tử Việt Nam tại LB Nga 

long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu 

tưởng niệm anh linh các Anh 

hùng liệt sỹ, Đồng bào và Bạn bè 

Quốc tế đã hy sinh vì sự nghiệp 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và 

lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.  

 Đại lễ được tổ chức theo nghi 

thức Phật giáo, dưới sự chủ trì của 

các Chư Tăng thuộc Tăng đoàn 

TWGHPG Việt Nam 2 ngày (02 và 

03/05/2015, nhằm ngày 14 và 15 

tháng 03 năm Ất mùi), tại Trung 

tâm Văn hóa – Thương mại Hà nội - 

Mátxcơva, LB Nga. Tham gia hoạt 

động tri ân đầy ý nghĩa này có Đại 

sứ đặc mệnh toàn quyền nước 

CHXHCN Việt Nam tại LB Nga, 

Chư đoàn Tăng ni Phật tử thuộc 

TWGHPG VN do Hòa thượng 

Thích Lưu Thanh, thành viên Hội 

đồng Chứng minh cùng Lãnh đạo 

các Tổ chức Hội, đoàn thể của 

người Việt Nam tại LB Nga và 

đông đảo các Phật tử, Đạo hữu và 

bà con cộng đồng người Việt Nam 

đang học tập, làm ăn, sinh sống tại 

LB Nga. 

Trong không khí thành kính, tôn 

nghiêm, những ca khúc ca ngợi 

những người anh hùng, những 

người mẹ, người con đã hy sinh 

thân mình trong cuộc đấu tranh anh 

dũng để bảo vệ đất, trời, biển đảo 

quê hương đã mở đầu Đại lễ cầu 

siêu. 

Tiếp đó, những ý kiến phát biểu 

tâm huyết của đại diện các đơn vị, 

đoàn thể đã vang lên, như những lời 

khẳng định niềm biết ơn to lớn đối 

với công lao của những người đã hy 

sinh vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn 

mạnh: “Đại lễ cầu siêu chúng ta làm 

ở Moskva, LB Nga hôm nay, chúng 

ta đừng nghĩ rằng xa xôi, cách trở 

mà linh hồn của các anh hùng, liệt 

sỹ không được siêu thoát. Tâm 

chúng ta khởi, trong đầu chúng ta 

suy nghĩ, trái tim chúng ta nhớ đến 

những con người đã ngã xuống vì 

Tổ quốc thiêng  liêng của chúng ta, 

vì độc lập tự do, hạnh phúc của 

bách gia trăm họ... thì dù thân xác 

họ hiện nay đang nằm ở nơi rừng 

thẳm, núi cao ... nhưng với đại lễ 

cầu siêu ngày hôm qua và hôm nay, 

chúng ta đã thức tỉnh họ, giúp họ 

siêu thoát. Chúng ta không chỉ nghĩ 

về những người con ưu tú của dân 

tộc, những nam nữ thanh niên... mà 

chúng ta còn nghĩ đến cả đồng bào, 

bạn bè quốc tế, những người đã 

cùng chúng ta, sát cánh cùng nhân 

dân VN trong suốt quá trình đấu 

tranh để bảo vệ Tổ quốc cũng như 

trong xây dựng hòa bình”. 

Tiếp đó, đại diện Hội cựu chiến 

binh, ông Lưu Công Niệm và đại 

diện thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên 

VN đang học tập, nghiên cứu tại LB 

Nga, NCS Nguyễn Thanh Hà phát 

biểu ý kiến bày tỏ niềm tri ân của 

những người đồng đội, của thế hệ 

trẻ hôm nay gửi đến anh linh những 

người anh hùng liệt sỹ và bày tỏ 

quyết tâm dù ở bất cứ nơi đâu, trên 

bất cứ cương vị nào nhưng trái tim 

vẫn luôn hướng về Tổ quốc, không 

bao giờ quên những anh hùng, liệt 

sỹ, đồng bào và bạn bè quốc tế đã 

anh dũng hy sinh để giữ gìn từng 

tấc đất, từng vùng biển đảo thiêng 

liêng của Tổ quốc, không bao giờ 

quên những dấu mốc bi tráng trong 

lịch sử đấu tranh giữ vững chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc.   

Tham gia trong đoàn Chư tăng, 

lần đầu tiên sang làm Đại lễ cầu 

siêu tại LB Nga, Thầy Thích Như 

Phát xúc động nói:“Đó là nghi lễ 

của Phật giáo, nhằm đem lại cho 

các anh hùng liệt sỹ và bạn bè năm 

châu đã từng cống hiến cho đất 

nước Việt Nam sự mãn nguyện vì 

họ không bị quên lãng nên không 

buồn tủi nữa. Đó là ý nghĩa đơn 

giản của Đại lễ cầu siêu. A di đà 

Phật!”. 

Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Chi hội 

Phụ nữ Trung tâm Thương mại 

Moskva đại diện cho chị em có mặt 

tại buổi lễ này xúc động nói: 

“Ngày hôm nay, chị em chúng tôi 

cũng là thuộc hội Phật tử đến đây 

để làm lễ cầu siêu cho các anh hùng 

vì Tổ quốc đã hy sinh để cho các 

anh hùng phù hộ cho đất nước Việt 

Nam ngày một phát triển vững 

mạnh”. 

 Sau nghi thức thành kính mặc 

niệm, tưởng nhớ công ơn trời biển 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng 

nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, 

đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc 

tế, Đại đức Thích Tâm Hiệp có đôi 

lời cảm niệm. Một nghi lễ niệm 

Phật, tụng Kinh, hồi hướng đã được 

thành kính tổ chức với sự cử hành 

của Hòa thượng Thích Lưu Thanh 

và Ban kinh sử trong đoàn Chư 

tăng. Những nén hương thành kính 

đã lần lượt được các đại biểu, các 

phật tử tham dự buổi đại lễ dâng lên 

anh linh các vị anh hùng liệt sỹ, 

những người đồng chí, đồng bào và 

bạn bè quốc tế đã hy sinh trọn đời 

mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng 

liêng của Tổ quốc Việt Nam./ 
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ĐẠI LỄ CẦU SIÊU TẠI LB NGA 
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Sáng ngày 01.05, tại sân vận 

động Meteor - Mátxcơva, Ban cán 

sự đoàn tại LB Nga đã long trọng 

tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể 

thao sinh viên Việt Nam – 2015 

trong không khí trang trọng và 

tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

Đại hội thể dục thể thao SVVN 

là 1 trong những hoạt động được tổ 

chức thường niên nhằm tạo ra một 

sân chơi văn hóa, lành mạnh để duy 

trì, phát triển phong trào thể thao 

của sinh viên Việt Nam tại LB Nga 

nói chung và đặc biệt với các bạn 

Sinh viên, học sinh là thế hệ thứ 

hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại LB 

Nga, qua đó tăng cường tình đoàn 

kết, giao lưu học hỏi giữa các 

trường ĐH tại Mátxcơva và các 

trường ĐH vùng lân cận, tạo sức 

mạnh gắn kết to lớn để xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc.  

Trong không khí hân hoan của 

của cả nước, kỷ niệm 40 năm ngày 

giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/04/1975-

30/04/2015), 125 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của 

dân tộc, chào mừng đại hội đại biểu 

các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, được sự 

đồng ý của Đảng ủy, ĐSQ Việt 

Nam tại LB Nga, BCS Đoàn tại LB 

Nga long trọng tổ chức lễ khai mạc 

“ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH 

VIÊN VIỆT NAM TẠI LB NGA 

HÈ 2015”. 

Đến dự Lễ khai mạc Đại hội thể 

thao SVVN - 2015 có sự hiện diện 

của ông Nguyễn Thanh Sơn – Bí 

thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền nước CHXHCN Việt Nam 

tại LB Nga, ông Phạm Đức Vinh– 

Phó bí thư Đảng ủy nước; ông 

Nguyễn Trung Hà - Trưởng phòng 

công tác lưu học sinh; ông Đỗ Xuân 

Hoàng  - Chủ tịch Hội người Việt 

tại LB Nga, bà Phạm Thị Oanh – 

Chủ tịch chi hội phụ nữ TTTM 

Mátxcơva và các đồng chí lãnh đạo 

các phòng, ban của ĐSQ, đại diện 

các cơ quan thông tấn, báo chí, đại 

diện Hiệp hội doanh nghiệp VN tại 

LB Nga, đại diện các HĐH, các nhà 

tài trợ. 

Đại hội thể thao sinh viên Việt 

Nam năm 2015  diễn ra từ ngày 

01/05 đến 04/05 đã diễn ra 31 trận 

đấu môn bóng đá Nam, 08 trận thi 

đấu bóng nữ, 22 trận kéo co, 21 trận 

Điền kinh, tranh tài 8 bộ huy 

chương các loại. Đại hội thu hút 

hơn 600 vận động viên của 23 đoàn 

đến từ các trường đại học và các 

khu nhà ở trên địa bàn thủ đô Mát-

xcơva và các thành phố lân cận. 

Vào chiều ngày 04.05, Ban cán 

sự đoàn tại LB Nga đã long trọng tổ 

chức lễ Bế mạc và trao giải  cho các 

Đoàn VĐV, VĐV tham gia thi đấu, 

với kết quả như sau: 

Nội dung Kéo co 

Đồng đội nam: 

- Huy chương vàng: Trường ĐH 

Tổng hợp nghiên cứu hạt nhân 

MEPhI; 

- Huy chương bạc: Liên quân 

Hóa Mendeleev-Nông Nghiệp; 

- Huy chương đồng : Trường 

ĐH kỹ thuật tổng hợp Bauman. 

Đồng đội nữ: 

- Huy chương vàng: Đại học 

Năng lượng Mátxcơva; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

giao thông đường bộ Mátxcơva; 

- Huy chương đồng: Liên quân 

Trắc địa - CNTP. 

Đồng đội nam-nữ: 

- Huy chương vàng: Liên quân 

Hóa Mendeleev-Nông Nghiệp; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

kỹ thuật tổng hợp Bauman; 

- Huy chương đồng: Đại học 

Năng lượng Mátxcơva. 

Nội dung điền kinh: 

Đồng đội nam: 

- Huy chương vàng: Trường ĐH 

Công nghệ thực phẩm; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

Tổng hợp nghiên cứu hạt nhân 

MEPhI; 

- Huy chương đồng: Trường ĐH 

kỹ thuật tổng hợp Bauman. 

Đồng đội nữ: 

- Huy chương vàng: Trường ĐH 

Tổng hợp nghiên cứu hạt nhân 

MEPhI; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

Tài chính Mátxcơva; 

- Huy chương đồng: Trường ĐH 

Trắc địa bản đồ. 

Đồng đội nam-nữ: 

- Huy chương vàng: Trường ĐH 

Tổng hợp nghiên cứu hạt nhân 

MEPhI; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

Công nghệ thực phẩm; 

- Huy chương đồng: Trường ĐH 

kỹ thuật tổng hợp Bauman. 

Bóng đá nữ: 

- Vua phá lưới: Шарова Е.Е. – 

MESI; 

- Thủ môn xuất sắc nhất: Phùng 

Thanh Huyền - MESI; 

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn 

Thùy Linh - MESI. 

- Huy chương vàng: Trường Đại 

học kinh tế- thống kê- tin học; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

Tổng hợp nghiên cứu hạt nhân 

MEPhI; 

- Huy chương đồng: Liên quân 

Y. 

Bóng đá nam: 

- Vua phá lưới: Huỳnh Việt 

Hưng - FA; 

- Thủ môn xuất sắc nhất: Cao 

Minh – MADI; 

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Ngô 

Thanh Tùng – MADI. 

- Huy chương vàng: Trường ĐH 

giao thông đường bộ Mátxcơva; 

- Huy chương bạc: Trường ĐH 

Hàng không Mátxcơva; 

- Huy chương đồng: Trường ĐH 

VLKT và ĐH Tài chính Mátxcơva. 

ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI LB NGA –2015 
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HỘI THẢO “VIỆT NAM – VẤN ĐỀ LỰA CHỌN VĂN MINH”  

Là một trong những chuỗi 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 

năm ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nƣớc (30/04/1975 

– 30/04/2015), đến hẹn lại lên, 

sinh viên thành phố Tomsk, Nga 

lại tƣng bừng tổ chức Giải bóng 

đá truyền thống 30/04. 

So với các giải đấu trước, giải 

năm nay có nhiều thay đổi về cả 

hình thức thi đấu và số lượng các 

đội bóng tham dự, đáp ứng nhu cầu 

của đông đảo fan bóng đá tại 

Tomsk. Cụ thể, giải đấu quy tụ 5 

đội bóng, thi đấu theo thể thức vòng 

tròn tính điểm: Khoa học, ИПР , 

Quân đội, Tin học, Năng lượng 

nguyên tử (NLNT). 

Trong đó, NLNT là đội bóng 

mới được thành lập, nhưng lại được 

đánh giá rất cao. Hai ứng cử viên 

nặng kí khác cho ngôi vương là 

tuyển ИПР và tuyển Quân đội. Năm 

ngoái tuyển ИПР đã xuất sắc giành 

được cúp vô địch, nhưng con đường 

bảo vệ ngôi vương không đơn giản 

khi thực lực các đội năm nay đều 

tăng. 

Mặc dù chỉ diễn ra trong thời 

gian ngắn, nhưng ban tổ chức đã cố 

gắng hết sức để các trận đấu diễn ra 

một cách nhanh chóng nhất, mang 

lại tính thống nhất và đoàn kết cho 

tất cả các đội nói chung và các cầu 

thủ nói riêng. 

Lượng khán giả đến sân tăng lên 

sau ngày thi đấu đầu tiên là minh 

chứng hùng hồn cho sự thành công 

của giải đấu lần này. Hi vọng BTC 

sẽ duy trì tốt giải đấu thường niên 

này, bên cạnh đó mở rộng giải đầu 

cho các cầu thủ nữ, nhằm nâng cao 

tinh thần thể dục thể thao trong 

cộng đồng LHSVN tại Tomsk. 

GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM TẠI TP TOMSK 

Trong không khí tƣng bừng kỷ 

niệm 40 năm giải phóng Miền 

Nam, thống nhất đất nƣớc, 70 

năm Việt Nam giành độc lập và 

65 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao giữa Việt Nam với Liên bang 

Xô Viết (nay là Liên bang Nga), 

từ ngày 29 – 30 tháng 04 năm 

2015, tại hội trƣờng Trƣờng Đại 

học tổng hợp Viễn Đông Nga đã 

diễn ra hội thảo liên khu vực về 

Việt Nam, với chủ đề: “Việt Nam 

– vấn đề lựa chọn văn minh” giai 

đoạn 1945 – 2015.  

Hội thảo được tổ chức với sự 

phối hợp giữa Tổng lãnh sự quán 

Việt Nam tại Vladivostok kết hợp 

với Trường nghiên cứu quốc tế và 

khu vực, Viện nghiên cứu phương 

Đông thuộc Trường Đại học tổng 

hợp Viễn Đông, Trung tâm văn hóa 

Việt Nam và Hội hữu nghị của tỉnh 

Primorye với Việt Nam. 

Trong phát biểu khai mạc Hội 

thảo, Gs  Xocolovsky A. đã nhiệt 

liệt chúc mừng thắng lợi to lớn của 

nhân dân ta; nêu rõ đó là thắng lợi 

của ý trí quật cường và lòng dũng 

cảm của nhân dân Việt Nam, của 

tinh thần đoàn kết và sự giúp đỡ 

quý báu của nhân dân yêu chuộng 

hòa bình trên toàn thế gới, trước hết 

là của nhân dân Liên xô.  

Trong phát biểu chào mừng hội 

nghị, đại diện Bộ Ngoại giao Nga 

tại tp Vladivostok nhấn mạnh về 

mối quan hệ chặt chẽ, đối tác chiến 

lược toàn diện giữa Việt Nam-LB 

Nga và hội thảo về Việt Nam cũng 

là một trong những chương trình 

trọng điểm chào mừng những ngày 

lễ lớn của cả 2 dân tộc. 

Các bài tham luận của các học 

giả Nga đã đề cập đến nhiều lĩnh 

vực khác nhau về tình hình xã hội 

và những tiến triển đầy ngưỡng mộ 

của đất nước và con người Việt 

Nam; về những thành quả và triển 

vọng hợp tác kinh tế Việt-Nga hiện 

nay. Trong bài “Ý nghĩa các chuyến 

thăm Vladivostok của Bác Hồ” Gs 

Xocolovsky A. đã đặc biệt nhấn 

mạnh công lao to lớn của Bác Hồ 

đối với sự nghiệp cách mạng nước 

ta và mối bang giao thắm tình hữu 

nghị giữa nhân dân hai nước Việt-

Nga.  

Các nghiên cứu viên Việt Nam 

đã đóng góp 7 tham luận, trong đó 

có bài của Ts Trần Duy Thi về tình 

hình kinh tế xã hội Việt Nam trong 

những năm gần đây và mối quan hệ 

lịch sử giữa Việt Nam với Liên 

bang Nga. 

Hội thảo đã thu hút 40 người từ 

các cơ sở đào tạo và nghiên cứu 

khác nhau của liên bang Nga tham 

gia (trường Quan hệ quốc tế 

Matxcơva - MGIMO, Viện nghiên 

cứu chính trị xã hội thuộc Viện hàn 

lâm, trường Tổng hợp Viễn Đông 

có gần 20 bài tham của các học giả 

Nga có học hàm, học vị từ sinh 

viên, nghiên cứu sinh, Phó GS-PTS 

đến Viện sỹ thông tấn Viện hàn lâm 

khoa học Nga.  
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TIN LIÊN BANG NGA 

GIỚI TRẺ NGA VỚI PHONG 

TRÀO DẢI BĂNG CHIẾN 

THẮNG 

Chỉ tính riêng ở thủ đô 

Moscow, năm nay đã có khoảng 

2.500 tình nguyện viên trẻ tham 

gia vào phong trào Dải băng 

Chiến thắng. 

Cả nước Nga đang trong không 

khí những ngày kỷ niệm 70 năm 

Ngày Chiến thắng phát xít Đức 9/5. 

Hàng triệu dải băng Georgi, hay 

còn gọi là Dải băng Chiến thắng đã 

xuất hiện trên nhiều đường phố của 

nước Nga và hơn 70 quốc gia trên 

toàn thế giới. Chỉ tính riêng ở thủ 

đô Moscow, năm nay đã có khoảng 

2.500 tình nguyện viên trẻ tham gia 

vào phong trào ý nghĩa này. 

Sắc màu đen - cam đã trở nên 

quen thuộc trên đường phố Moscow 

trước thềm Ngày Chiến thắng. 

Nhiều người xúc động khi nhận từ 

tay các tình nguyện viên trẻ những 

dải băng này - như biểu tượng tôn 

vinh lòng dũng cảm và tưởng nhớ 

những anh hùng của Cuộc chiến 

tranh Vệ quốc vĩ đại. 

 

CHỦ TỊCH NƢỚC TRƢƠNG 

TẤN SANG SẼ THAM GIA LỄ 

DUYỆT BINH NGÀY 9/5 TẠI 

NGA 

Chánh văn phòng Tổng thống 

Nga Sergei Ivanov cho biết số 

lƣợng khách tham gia lễ kỷ niệm 

Ngày Chiến thắng Phát xít cuối 

cùng sẽ chỉ đƣợc biết vào đầu 

tháng 5. 

Theo hãng thông tấn TASS, Chủ 

tịch nước Việt Nam Trương Tấn 

Sang đã xác nhận tham gia lễ kỷ 

niệm 70 năm Ngày Chiến thắng 

trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ 

đại của Nga, được tổ chức tại 

Moscow vào ngày 9/5 tới. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang tới Moscow sẽ 

kéo dài từ ngày 7-10/5. Sau đó, Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm 

cấp nhà nước tới Cộng hòa Czech 

từ ngày 10-13/5. 

 

NGA CÓ THỂ ÁP DỤNG 

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH 

VI XUYÊN TẠC THÔNG TIN 

VỀ VAI TRÕ CỦA LIÊN XÔ 

TRONG CHIẾN TRANH THẾ 

GIỚI THỨ II 

 

Tòa án Zamoskvoretsky của 

Matxcơva sẽ xem xét yêu cầu của 

các nhà hoạt động đƣa vào áp 

dụng ở Nga hình phạt dƣới hình 

thức lao động bắt buộc đối với 

hành vi xuyên tạc, bóp méo thông 

tin về vai trò của Liên Xô trong 

Chiến tranh Thế giới thứ II. 

"Đơn xin của Marat Amanliev 

và Nikolai Maximov đã được thụ lý 

giải quyết và sẽ được xem xét vào 

ngày 14 tháng Năm",- người đại 

diện của tòa án nói với RIA 

Novosti. 

Các nhà hoạt động đề nghị quy 

định trách nhiệm đối với  "những 

tuyên bố và khẳng định công khai 

nhằm hạ thấp giá trị của sự tham gia 

và vai trò của Liên Xô trong Chiến 

tranh Thế giới thứ II, xuyên tạc bóp 

méo hoặc phủ nhận những thành 

tựu của Liên Xô trong Thế Chiến II, 

cũng như những lời kêu gọi đánh 

giá lại kết quả của cuộc Chiến tranh 

Thế giới thứ hai về mức độ tham 

gia của Liên Xô trong cuộc chiến". 

Các nhà hoạt động đề nghị trừng 

phạt những hành vi trên bằng hình 

thức lao động bắt buộc trong thời 

hạn từ 40 đến 120 giờ. 

 

NGA QUÂN SỰ HÓA BẮC 

CỰC, PHƢƠNG TÂY LO LẮNG 

Mỹ và NATO đang rất lo lắng 

trƣớc các cuộc tập trận quân sự 

và việc Nga quân sự hóa Bắc Cực, 

Tƣ Lệnh Đồng Minh của 

EUCOM và NATO, tƣớng Philip 

Breedlove phát biểu trƣớc Ủy ban 

Quân vụ Thƣợng viện Mỹ hôm 

ngày 1.5. 

Vị tướng Mỹ nói rằng việc Nga 

tăng cường sự hiện diện quân sự 

của mình ở Bắc Cực nhiều hơn, xây 

dựng các căn cứ quân sự và thiết lập 

các cuộc diễn tập quân sự lớn tại 

Bắc Cực không phải là vì lợi ích 

của các quốc gia có lãnh thổ ở Bắc 

Cực khác. 

Mở rộng sự hiện diện của Nga ở 

Bắc Cực là một trong những nhiệm 

vụ chính của quân đội Nga trong 

năm nay và nhiều năm tiếp theo, 

nhằm bảo vệ lợi ích của Nga cũng 

như gia tăng sức mạnh quân sự của 

Nga ở một khu vực trong yếu như 

Bắc Cực. 

Trong khi phương Tây đang lo 

ngại, thì Bộ Quốc phòng Nga quyết 

định sẽ xây dựng 13 phi đội và 10 

trạm radar ở Bắc Cực. 
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Tôi đã nhìn thấy những giọt 

nƣớc mắt cảm động của Trần Hải 

Triều, trong một ngày Moskva 

nắng đẹp nhất của suốt mấy ngày 

xầm xì, mƣa gió và lạnh ... đầu 

tháng 5 này, khi anh cùng một số 

bà con cộng đồng Việt Nam và 

đặc biệt là các cán bộ Tuỳ viên 

Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga 

vào bệnh viện Thần kinh số 4, 

Moskva để đón ngƣời anh ruột là 

Trần Tuấn Anh vừa đƣợc xuất 

viện.  

Câu chuyện của hơn 20 năm lưu 

lạc thì dài, lại trong tâm trí của một 

người không đủ sức khỏe tinh thần 

nên chẳng còn bao nhiêu thông tin. 

Nhưng ngồi lại với nhau trong một 

không gian đầm ấm như gia đình 

thân thiết trong khu nhà ở của Cơ 

quan Tùy viên Quốc phòng Việt 

Nam tại LB Nga, Trần Tuấn Anh có 

vẻ nhớ lại được nhiều sự việc đã 

lướt qua cuộc đời anh như một cuốn 

phim chiếu rất chậm và có nhiều 

đoạn đứt quãng. 

Việc mà Tuấn Anh nhớ nhất là 

anh đã học gần hết năm thứ 3 Đại 

học Quân sự Minsk (nước Cộng hòa 

Belarus khi còn là thành phần của 

Liên Xô) vào năm 1990 - 1991 và 

học cùng với rất nhiều các bạn sinh 

viên Cuba, Hungari, Bungari, Đức... 

Nhưng rồi vì sao anh lại từng được 

xe cấp cứu 03 của Nga đưa vào một 

bệnh viện ở Sokolniky, rồi từng 

được đưa đến một trại an dưỡng và 

giờ đây lại được em trai và những 

người đồng hương Việt Nam và đặc 

biệt là các đồng chí trong Quân đội 

đón anh từ bênh viện Thần kinh số 

4 Moskva để ngay chiều nay sẽ trở 

về Việt Nam... thì anh không nhớ 

chi tiết. Trong câu chuyện với anh, 

chúng tôi còn biết thêm được rằng, 

anh đã từng làm phiên dịch cho dịch 

vụ châm cứu tại LB Nga một thời 

gian ngắn và có lui tới, nghỉ nhờ ở 

một gia đình người quen trong khu 

“Đôm 5 cũ”, một địa chỉ mà những 

ai từng học tập, sinh sống tại 

Moskva những năm 90 của thế kỷ 

trước đều biết rất rõ. Chắp nối với 

nhiều chi tiết lúc nhớ, lúc quên của 

anh cùng với những thông tin về 

khóa học của anh ... chúng tôi hiểu 

rằng, Trần Tuấn Anh sinh năm 

1969, vốn là học sinh giỏi của 

huyện Thái Thụy, Thái Bình. Anh 

đã trở thành học viên quân sự và 

được Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 

sang Liên Xô học từ năm 1987. 

Nhưng vào cuối năm thứ 3 Tuấn 

Anh đã có những biểu hiện của căn 

bệnh tâm thần. Thế nhưng, khi Bộ 

Quốc phòng còn chưa kịp xử lý với 

trường hợp của anh để đưa anh về 

nước điều trị thì những biến động 

chính trị của Liên Xô dẫn đến tan 

vỡ rồi do những chính sách phối 

hợp giữa hai bên chưa kịp thời nên 

đã mất liên lạc. Trần Tuấn Anh kể 

là tất cả sinh viên nước ngoài phải 

đi về, nhưng có thể khi đó, đúng 

vào thời điểm anh không tự chủ 

được bản thân vì căn bệnh tâm thần 

nên anh đã không về nước và cũng 

bỏ đi khỏi học viện mà không cho 

ai biết. Cũng bởi tình hình phức tạp 

thời gian đó mà mọi người đã mất 

liên lạc với anh.  

Hỏi chuyện người em trai Trần 

Hải Triều thì anh cho biết, gia đình 

thời gian đó cũng gặp nhiều khó 

khăn, mẹ lại lâm trọng bệnh nên 

cũng không có điều kiện “gióng 

riết” đi tìm anh trai. Sau này, khi 

mẹ qua đời (năm 1998), gia đình 

cũng đã nhờ nhiều đầu mối để tìm 

hiểu nhưng chưa ra.  

Việc tìm ra Tuấn Anh không là 

chuyện đơn giản nếu như không có 

một sự tình cờ đầy may mắn mà cả 

phía Nga cũng như phía Việt Nam 

đều chưa nghĩ đến. Trong một lần 

giúp người bạn đến đón người thân 

được cho là bị tâm thần và đang ở 

trong bệnh viện thần kinh số 4 

Moskva, chị Tạ Thị Đông, một 

người từng sinh sống ở Nga tới gần 

30 năm nay đã gặp nữ bác sỹ 

Svetlana ở chính bệnh viện mà 

Tuấn Anh đang được cưu mang 

điều trị. Không hiểu vì tin tưởng chị 

Đông hay vì một linh cảm nào đó 

mà vị bác sỹ nhân hậu Svetlana đã 

quyết định nhờ chị tìm người thân 

cho bệnh nhân Tuấn Anh mà bà còn 

chưa có chút thông tin gì liên quan. 

Thế rồi, với sự nhiệt tình của chị 

Đông, với những tấm lòng nhân ái, 

nhiệt tình của bà con cộng đồng khi 

cùng nhau “xúm lại” đưa thông tin 

về Tuấn Anh lên trang mạng xã hội 

“face book” mà người em trai đã 

kết nối được với đúng nơi cần tìm 

và xác định đúng là anh trai của 

mình. 

Nói về việc làm mà tự bản thân 

chị cũng thấy là không to tát gì 

nhưng lại có một kết thúc “có hậu” 

như vậy, chị Tạ Thị Đông luôn cảm 

thấy hạnh phúc và xúc động khi đã 

giúp cho thành viên trong gia đình 

đoàn tụ sau bao năm xa cách...  

CÂU CHUYỆN TÌNH NGƢỜI NƠI XỨ TUYẾT 


