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Sáng 18/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà 

Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, 

Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội đã tổ chức 

trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015). 

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư 

pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 20. Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ 

trì Phiên họp. 

Nhận lời mời của Phó Tổng thống Nhà nước Đa 

dân tộc Bolivia Álvaro Garcia Linera, Phó Chủ tịch 

nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đoàn đại biểu Nhà 

nước thăm chính thức Bolivia trong hai ngày 18-19/5.  

Sáng 19/5, tại thủ đô Vientiane, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Hội Hữu 

nghị Lào-Việt Nam, Đảng bộ - Chính quyền thủ đô 

Vientiane và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức 

trọng thể lễ míttinh kỷ niệm 125 năm ngày sinh của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). 

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội 

nghị Sơ kết 5 năm lần thứ tư phong trào thi đua “Ngành 

Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 

2010 - 2015. 

Chiều 19/5, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các 

đại biểu Quốc hội công tác trong lực lượng Công an 

nhân dân về dự Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII. Dự 

buổi gặp mặt có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ 

trưởng Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng uỷ Công 

an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an... 

Sáng ngày 19/5, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn 

ra Lễ ký kết Khung hợp tác Kinh tế giữa Bộ Công 

Thương Việt Nam (Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình 

Dương) và Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 

Nhật Bản (METI – Kansai). 

Sáng ngày19/5, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ Động thổ 

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL32 

với QL32C theo hình thức BOT. Đồng chí Nguyễn Kim 

Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của 

Quốc hội; Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến dự. 

 Tỉnh Nghệ An: Chiều ngày 19/5, Thường trực 

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính để 

nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 5, định 

hướng nhiệm vụ tháng 6/2015. Đồng chí Trần Hồng 

Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 19/5, Công ty TNHH 

Điện tử Samsung HCM CE Complex đã tổ chức Lễ 

khởi công khu phức hợp điện tử gia dụng Samsung tại 

Khu Công nghệ cao, Quận 9, TPHCM. Tham dự buổi 

lễ có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn 

Quân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Bắc Son; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng 

Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh 

Hà. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 19/5, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức lễ trao thưởng của UBND tỉnh và Quỹ 

khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đan Quế cho học sinh, 

giáo viên có HS đạt giải Quốc gia năm học 2014 - 

2015. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tp Hà Nội:  Sáng 19/5, Hội liên hiệp Phụ nữ Hà 

Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 

trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 

2020. Các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN 

Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành 

ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP đã tới dự. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 19/5, Thường trực HĐND 

tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi làm việc để nghe báo 

cáo kết quả công tác chuẩn bị và nội dung, chương 

trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và thống nhất 

nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh 

khóa XVI. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 125 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-

2015) Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tổ chức Hội 

nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 

của Bộ Chính trị (khóa XI) và tuyên dương khen 

thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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KỲ HỌP THỨ 9 VỚI NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG, CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN VIỆC HOÀN THÀNH 

THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2015 CŨNG NHƢ CẢ NHIỆM KỲ 

Đúng 9 giờ  ngày 20-5, Kỳ họp 

thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã khai 

mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. 

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn 

bài phát biểu khai mạc của Chủ 

tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Kính thưa Quốc hội, 

Thưa các vị khách quý cùng 

đồng bào và chiến sĩ cả nước, 

Hôm nay Quốc hội khóa XIII 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ 

họp thứ 9. Thay mặt Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt 

chào mừng các đồng chí lãnh đạo, 

nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

bậc lão thành cách mạng, các vị đại 

biểu Quốc hội, các vị khách quý, 

các vị trong Đoàn ngoại giao, các tổ 

chức quốc tế đã đến dự phiên khai 

mạc. Xin gửi đến quý vị cùng toàn 

thể đồng bào, chiến sĩ cả nước lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công. 

Kính thưa Quốc hội, 

Tiếp tục đà phát triển của đất 

nước, năm tháng đầu năm nay, kinh 

tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển 

biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn 

định, các cân đối kinh tế lớn được 

bảo đảm; tăng trưởng có mức phục 

hồi rõ rệt, thu ngân sách đạt khá, tỷ 

lệ lạm phát được kiểm soát ở mức 

thấp, lãi suất tiếp tục giảm; an sinh 

xã hội, các chính sách giảm nghèo 

được quan tâm triển khai đồng bộ; 

quốc phòng được tăng cường, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. Hoạt động đối ngoại 

song phương, đa phương được đẩy 

mạnh. Việc Việt Nam tổ chức thành 

công Đại hội đồng liên minh Nghị 

viện Thế giới (IPU-132) với chủ đề 

Các mục tiêu phát triển bền vững: 

biến lời nói thành hành động đã góp 

phần thúc đẩy hoạt động ngoại giao 

nghị viện, khẳng định vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế, đánh 

dấu tiến trình hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng của đất nước chúng 

ta. 

Năm 2015 là năm “về đích” 

trong việc thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng lần 

thứ XI và Quốc hội khóa XIII xác 

định và tiến hành đại hội đảng các 

cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của 

Đảng. Trong bối cảnh tình hình 

chính trị thế giới còn diễn biến phức 

tạp, kinh tế toàn cầu còn nhiều khó 

khăn, trước những thách thức và 

vận hội, cơ hội mới của đất nước, 

Kỳ họp thứ 9 có vị trí đặc biệt quan 

trọng để chúng ta nhìn lại chặng 

đường phát triển vừa qua, đánh giá 

đúng thực trạng tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, tư pháp và các mặt công tác 

khác; xác định những việc cần làm 

ngay, những việc cần tiếp tục hoàn 

thành trong năm 2015 và chặng 

đường còn lại của kế hoạch 5 năm; 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị 

quyết của Quốc hội đã đề ra.      

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem 

xét, quyết định một số nội dung 

quan trọng sau đây: 

Một là, xem xét thông qua 11 dự 

án luật và các dự thảo nghị quyết; 

cho ý kiến về 16 dự án luật khác. 

Đây là một nội dung trọng tâm của 

kỳ họp, với số lượng lớn dự án luật 

được xem xét, thông qua nhằm tiếp 

tục đưa Hiến pháp vào cuộc sống, 

góp phần hoàn thiện thể chế, bảo 

đảm tính thống nhất, đồng bộ của 

hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước trong tình hình 

mới. Đặc biệt, tại kỳ họp này Quốc 

hội sẽ thông qua nhiều dự án luật 

quan trọng góp phần hoàn thiện hệ 

thống chính trị, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 

nước từ Trung ương đến cơ sở như 

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam (sửa đổi), Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân, Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật...   

Hai là, Quốc hội sẽ xem xét các 

Báo cáo bổ sung của Chính phủ về 

kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và ngân sách 

nhà nước năm 2014; tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và ngân sách nhà nước những 

tháng đầu năm 2015; phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2013. Từ thực tế phát triển kinh tế - 

xã hội, mặt được và chưa được, 

Quốc hội sẽ giành thời gian thảo 

luận để có những quyết sách kịp 

thời, đúng đắn, tạo quyết tâm chính 

trị cao trong toàn Đảng, toàn dân 

bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2015. 

Ba là, xem xét, quyết định chủ 

trương đầu tư xây dựng Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành. Quốc 

hội ghi nhận sự chuẩn bị công phu 

của Chính phủ và các cơ quan có 

trách nhiệm; cảm ơn những ý kiến 

đóng góp tâm huyết của các vị đại 

biểu Quốc hội, các chuyên gia, các 

nhà khoa học trong quá trình hoàn 

thiện dự án. Đây là Dự án quan 

trọng… (Xem tiếp trang 8) 

 

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII  
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Ngày 19/5, tại LB Nga, hoạt 

động kỷ niệm tròn 125 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

được tổ chức rất long trọng.  

Sau khi kính cẩn dâng những nén 

hương thơm lên Bàn thờ Bác trong 

khu tưởng niệm tại trụ sở Đại sứ 

quán Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ 

đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại 

LB Nga Nguyễn Thanh Sơn, cùng 

toàn thể cán bộ, nhân viên và các 

thành viên gia đình đã tới Tượng 

Đài Hồ Chí Minh ở Quảng trường 

Hồ Chí Minh, phía Tây Nam Thủ 

đô Moskva để đặt hoa, tưởng nhớ 

Người. Tham dự lễ đặt hoa còn có 

đông đảo các bạn bè Nga là hội viên 

Hội Hữu nghị Nga – Việt, các nhà 

Việt Nam học, thầy, trò một số 

trường phổ thông Nga và nhiều đại 

biểu thuộc các hội, đoàn thể, tổ 

chức của Cộng đồng Việt Nam tại 

LB Nga. 

Sau khi kính cẩn dâng lên Bác 

những lẵng hoa và những đóa cẩm 

chướng đỏ, tươi thắm, các cháu 

thiếu nhi trường phổ thông 282 và 

toàn thể các đại biểu cùng hát vang 

bài “Như có Bác trong ngày Đại 

thắng”, rồi sau đó lại quây quần về 

bên cây thông mà Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang vừa trồng lưu 

niệm trong dịp sang Nga tham dự 

các hoạt động kỷ niệm tròn 70 năm 

Chiến thắng của nhân dân Nga 

trong cuộc Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ 

đại. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã 

vun lại gốc cây và tưới nước rồi 

cùng trò chuyện với các vị đại biểu 

tham dự hoạt động đầy ý nghĩa này.  

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trao 

giải thưởng cuộc thi tìm hiểu về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát biểu 

khẳng định ý nghĩa của cuộc thi mà 

Hội Hữu nghị Nga - Việt tổ chức 

Cũng nhân dịp này, Hội Hữu 

nghị Nga – Việt đã công bố kết quả 

cuộc thi toàn Nga “Tìm hiểu về 

Thân thế, Sự nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm tròn 

125 năm sinh của Người mà Hội tổ 

chức gần đây. 4 thí sinh Nga đoạt 

kết quả cao đã được Đại sứ Nguyễn 

Thanh Sơn và Chủ tịch Danh dự 

Hội Hữu nghị Nga – Việt Glazunov 

trao tặng các Giải thưởng và quà 

lưu niệm ngay bên cây thông, trong 

tiếng hoan nghênh nhiệt liệt của 

đông đảo đại biểu tham dự. ại diện 

Hội Hữu nghị Nga – Việt, Chủ tịch 

Danh dự Glazunov cũng phát biểu 

chúc mừng toàn thể bà con người 

Việt và những người bạn Nga nhân 

kỷ niệm tròn 125 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con 

vĩ đại của nhân dân Việt Nam, 

người bạn lớn của nhân dân Nga. 

Cũng trong ngày hôm nay, tại 

Sanh Peterbua, thủ đô Phương Bắc 

của LB Nga, nhiều hoạt động lớn đã 

được tổ chức. Đó là Lễ mít-tinh 

trọng thể và đặt hoa trước tượng đài 

Bác Hồ trong khuôn viên trường 

Đại học Tổng hợp Quốc gia St Pe-

terburg. Tham dự lễ mit-tinh có đại 

diện lãnh đạo nhà trường, thầy và 

trò khoa phương Đông, đại diện 

chính quyền địa phương cùng đông 

đảo bà con cộng đồng người Việt 

tại St Peterburg và đoàn đại biểu 

Việt Nam do Ủy viên Trung ương 

Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc 

Tấn dẫn đầu đang có mặt tại St. Pe-

terburg tham dự Hội thảo quốc tế về 

«Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và 

thời đại ngày nay» vừa được tổ 

chức ngày hôm qua. Cũng nhân dịp 

này, Đại học Tổng hợp Quốc gia St 

Peterburg đã tổ chức Lễ cắt băng 

khánh thành Phòng làm việc của 

Viện Hồ Chí Minh – Viện nghiên 

cứu duy nhất mang tên Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ở nước ngoài./. 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở LB NGA 

25 năm đã qua kể từ ngày 

19/5/1990, khi tượng đài Hồ Chí 

Minh ở Matxcơva được khai 

trương, quảng trường Hồ Chí 

Minh đã trở thành địa chỉ gần gũi 

và thân quen đối với tất cả những 

người Việt Nam đang sống và làm 

việc ở nước Nga. Ngày lễ tết, ngày 

sinh nhật Bác, người Việt ở Nga 

vẫn có truyền thống đến quảng 

trường đặt hoa và tưởng nhớ tới 

vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc 

mình… 

Vậy ai là tác giả bức phù điêu Hồ 

Chí Minh trên quảng trường mang 

tên Người ở nước Nga? Ai đã tạo 

nên một địa điểm trở thành nơi gặp 

gỡ làm ấm lòng những người Việt 

xa xứ? Đó chính là Họa sĩ Nhân 

dân, người được vinh dự nhận giải 

thưởng Lênin và nhiều giải thưởng 

quốc gia Liên Xô – LB Nga, viện sĩ 

Viện hàn lâm mỹ thuật Liên Xô 

Vladimir Efimovich Tsigal,  

Trong căn phòng bài trí thật nên 

thơ với những bức tranh vẽ phong 

cảnh nước Nga và tranh tĩnh vật 

mang phong cách cổ điển...   

                        (Xem tiếp trang 8) 

TRÒ CHUYỆN VỚI TÁC GIẢ BỨC PHÙ ĐIÊU HỒ CHÍ MINH Ở MATXCƠVA 
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Những ai đã từng đến LB Nga 

tham quan, hoặc từng học tập, 

sinh sống khoảng từ 20 năm trở 

lại đây hầu nhƣ đều biết quảng 

trƣờng Hồ Chí Minh và tƣợng Hồ 

Chí Minh ở thủ đô Moskva, 

tƣợng Hồ Chí Minh trong khuôn 

viên Đại học Tổng hợp 

St.Peterburg và ở thành phố 

Ulianovsk… Thế nhƣng dƣờng 

nhƣ ít ngƣời biết, ở thủ đô 

phƣơng Bắc của LB Nga có hẳn 

một đƣờng phố rộng lớn mang 

tên Hồ Chí Minh.  

Trong một lần về công tác ở St. 

Peterburg gần đây chúng tôi dành 

thời gian tới thăm một cựu chiến 

binh từng có những năm tháng công 

tác ở Việt Nam. Ông Grigori 

Pereiachenes, nay đã 84 tuổi, từng 

sang Việt Nam vào tháng 3/1966, 

tham gia huấn luyện bộ đội tên lửa 

Việt Nam nắm vững và làm chủ hệ 

thống điều khiển phóng tên lửa 

phòng không S-75 Dvina. Ông cũng 

đã tham gia các trận chiến đấu 

chống máy bay Mỹ với vị trí chỉ 

huy khẩu đội phóng thuộc Tiểu 

đoàn tên lửa phòng không 257. 

Trong câu chuyện rất sôi nổi về 

những năm tháng kề vai sát cánh 

cùng nhân dân Việt Nam ông tỏ ý 

tiếc một điều là chưa từng được gặp 

Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi suốt 

những năm tháng đó ông sống cùng 

các chiến sỹ Việt Nam chủ yếu là 

trong rừng. Và rồi, câu chuyện bỗng 

chuyển sang nói về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, về việc Sài Gòn được mang 

tên Người sau khi miền Nam được 

giải phóng và đất nước được thống 

nhất. Cuối cùng ông nhắc đến việc 

nhà ông ở gần ngay con phố mang 

tên Hồ Chí Minh.  

Chúng tôi ồ lên sung sướng vì 

lâu nay đến St. Peterburg nhiều lần 

nhưng chưa được nghe giới thiệu về 

con phố này. Và thế là chúng tôi 

mời ông cùng lên xe ô tô của anh 

Phạm Mạnh Cường (một doanh 

nhân người Việt Nam vốn được khá 

nhiều cựu chiến binh Nga quý mến 

bởi những việc làm nghĩa tình mà 

anh luôn dành cho họ), đưa chúng 

tôi đi thăm phố Hồ Chí Minh giữa 

lòng thành phố St. Peterburg. Hóa 

ra, phố Hồ Chí Minh khá lớn, được 

bắt đầu từ điểm giao cắt của đại lộ 

Vư-borg-skoe với phố Kom-po-zi-

to-rov (nơi có tòa nhà chung cư của 

CCB Grigori) và Đại lộ Pros-ve-she

-nya. Phố Hồ Chí Minh cũng là con 

phố có nhiều dãy nhà cao tầng hiện 

đại. Qua câu chuyện với ông 

Grigori và anh Phạm Mạnh Cường, 

chúng tôi được biết: vào ngày 

16/10/1978 cái tên Hồ Chí Minh 

được đặt cho con đường mới của 

quận Vưborgsk, để vinh danh thành 

phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, là 

thành phố kết nghĩa với thành phố 

Leningrad (sau này là St. 

Petersburg). Thế nhưng, trong tiềm 

thức của nhiều người dân St. 

Petersburg cũng như người Nga nói 

chung thì họ vẫn coi con phố này là 

mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 

của Việt Nam. Cũng chính bởi thế, 

nhiều người dân ở đây khi nhìn lên 

tấm biển viết tên Hồ Chí Minh mà 

viết liền theo cách viết tên địa danh 

trong tiếng Nga… thì họ cho rằng 

viết như vậy là sai bởi đây là tên 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (chứ không 

phải là tên thành phố Hồ Chí 

Minh). Chúng tôi đã gặp ở đây 

những người dân như thế: Thấy 

chúng tôi đang quay hình, chụp ảnh 

và trò chuyện với ông Grigori cũng 

như một số người dân sống ở đây, 

họ đã nói với chúng tôi, hãy đề nghị 

viết lại cho đúng tên phố là mang 

tên Hồ Chí Minh. 

Chúng tôi thực sự cảm động và 

thầm biết ơn những tấm lòng của 

người dân thành phố St. Peterburg 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và càng 

cảm động hơn nữa khi trò chuyện 

với ông Grigori Pereiachenes, 

chúng tôi còn được nghe ông chia 

sẻ một ý tưởng rất hay là: 

―Tôi sống gần phố Hồ Chí Minh 

nhất, vì vậy các cựu chiến binh từng 

gắn bó với Việt Nam đã giao cho 

tôi nhiệm vụ liên hệ với chính 

quyền địa phương để tạo nên sự gắn 

kết giữa con phố này với các cựu 

chiến binh Liên Xô cũng như hội 

người Việt ở St. Petersburg. Tôi còn 

đang nghĩ rằng, nên chăng các bạn 

Việt Nam đang làm ăn ở đây hãy 

mở một quán ca-phê Việt ngay trên 

phố này và đó sẽ trở thành điểm hẹn 

của các cựu chiến binh chúng tôi 

cũng như những người Nga yêu 

Việt Nam. Đặc biệt việc này càng 

làm người dân Nga hiểu hơn về vị 

Chủ tịch đầu tiên của VN mà con 

phố này mang tên, đồng thời giúp 

họ hiểu thêm về văn hóa Việt 

Nam‖. 

Ý tưởng rất hay của ông Grigori 

đã nhận được sự ủng hộ  của anh 

Phạm Mạnh Cường và điều này 

cũng rất khả thi khi bản thân anh 

Cường đã là ―ông chủ‖ của một nhà 

hàng Việt mang tên ―Đông Dương‖, 

một địa chỉ vẫn thu hút các cựu 

chiến binh Liên Xô (trước đây) hiện 

sống ở St. Peterburg cũng như 

không ít người dân Nga. 

THĂM PHỐ HỒ CHÍ MINH Ở SANH PETECBUA (LB NGA) 
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Ngày 18/5, tại thủ đô Kiev, 

Ucraina, Đại sứ quán Việt Nam 

tại Ucraina phối hợp với Trƣờng 

Phổ thông số 251 mang tên Hồ 

Chí Minh tại Kiev và Viện 

Phƣơng Đông, Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã hội Ucraina tổ chức 

hội thảo quốc tế với chủ đề "Hồ 

Chí Minh – Nhà hoạt động chính 

trị lỗi lạc thế kỷ 20".  

Tham dự hội thảo có ông Slapak 

A.V, Chủ tịch Hội Hữu nghị 

Ucraina – Việt Nam, Trưởng đoàn 

Cố vấn Thủ tướng Ucraina, đại diện 

của Bộ Ngoại giao, Chính quyền 

thủ đô Kiev, Đại sứ Cộng hòa 

Malaysia Chuah Teong Ban, Đại sứ 

Cộng hòa Indonesia Niniek Kun 

Naryatie Siswojo, lãnh đạo Hội 

Hữu nghị Ucraina – Việt Nam, đại 

diện Hội cựu chiến binh Ucraina, 

Trường Phổ thông số 251 mang tên 

Hồ Chí Minh tại Kiev, Phòng Giáo 

dục quận Deniansky, Kiev, một số 

cựu chiến binh Ucraina đã từng trực 

tiếp chiến đấu và phục vụ ở Việt 

Nam, các nhà Việt Nam học và 

nhiều giáo viên, sinh viên, học sinh 

Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, 

Trường Phổ thông số 251 mang tên 

Hồ Chí Minh. Đại sứ nước ta tại 

Ucraina Nguyễn Minh Trí cùng 

đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ 

quán nước ta, lãnh đạo Hội người 

Việt Nam tại Kiev và nhiều bà con 

ta đang sinh sống và làm việc tại 

Kiev đã tham dự Hội thảo. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 

Đại sứ nước ta Nguyễn Minh Trí 

nhấn mạnh Hồ Chủ tịch là một 

trong những nhân vật xuất chúng 

của thời đại vì vai trò và những 

đóng góp lớn lao của Người đối với 

sự phát triển của lịch sử Việt Nam 

nói riêng, tiến trình lịch sử của nhân 

loại nói chung. Đối với nhân dân 

Ucraina, Chủ tịch Hồ Chí Minh là 

người bạn lớn,... (Xem tiếp trang 6) 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI KIEV - UKRAINA 

Ngày 17/5, TLSQ Việt Nam tại 

Ekaterinburg đã tổ chức kỷ niệm 

125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Tới dự buổi lễ có đại 

diện Hội hữu nghị Nga – Việt, Hội 

Cựu chiến binh đã tham gia chiến 

đấu tại Việt Nam, Đảng Cộng sản 

tỉnh Svéc-lốp, bạn bè Nga thân 

thiết với Việt Nam, đại diện cộng 

đồng ngƣời Việt Nam và các lƣu 

học sinh sinh viên tại địa bàn 

tỉnh.  

Trong lời phát biểu mở đầu lễ kỷ 

niệm, TLS Vũ Huy Mừng đã tóm 

tắt cuộc đời hoạt động Cách mạng 

của Chủ tịch HCM, nêu bật công 

lao to lớn của Người trong sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc, xây dựng nền tảng vững chắc 

cho Cách mạng Việt Nam, đưa hai 

cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa 

thực dân, đế quốc xâm lược đến 

thắng lợi hoàn toàn, tiếp tục tiến 

bước trên con đường phát triển 

vững mạnh. TLS cũng nhấn mạnh 

tình cảm của Chủ tịch HCM đối với 

nước Nga, với lãnh tụ Lê-nin và 

những đóng góp to lớn của Người 

vào việc vun đắp và phát triển quan 

hệ hữu nghị anh em giữa Việt Nam 

và Liên xô trước đây cũng như 

nước Nga ngày nay. 

Đại diện Hội Cựu chiến binh, 

Hội Hữu nghị Nga – Việt và Đảng 

Cộng sản phát biểu bày tỏ sự 

ngưỡng mộ đối với cuộc đời và tấm 

gương giản dị của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, danh nhân kiệt xuất của thế 

giới và lãnh tụ kính yêu của nhân 

dân Việt Nam. Những cựu chiến 

binh Nga từng phục vụ tại chiến 

trường Việt Nam những năm 60 rất 

xúc động kể lại kỷ niệm về những 

lần được vinh dự gặp Bác tại Hà 

Nội và vẫn còn ghi nhớ mãi tình 

cảm của Bác đối với các chuyên gia 

quân sự Nga vào thời kỳ đó. 

Đại diện cộng đồng người Việt 

Nam và các lưu học sinh, sinh viên 

cũng phát biểu thể hiện tình cảm 

kính trọng vô bờ đối với Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, công lao vĩ đại của 

Bác với dân tộc Việt Nam, tự hào vì 

Việt Nam có Bác và luôn trân trọng 

những kỷ niệm quý báu về Bác Hồ 

khi xem những thước phim tài liệu 

về các chuyến thăm của Bác đến 

Liên xô trước đây, những con tem 

in hình Bác tại Liên xô nhân dịp kỷ 

niệm 100 năm ngày sinh của 

Người… 

 Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, 

xúc động được khép lại với các 

thước phim về chuyến thăm của 

Bác đến tỉnh Svéc-lốp cách đây tròn 

60 năm (10 – 11/7/1955)  và các bài 

hát ca ngợi đất nước, ca ngợi Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

TLS QUÁN VIỆT NAM TẠI EKATERINBURG KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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SINH VIÊN VIỆT DỰ FESTIVAL VĂN NGHỆ TÌNH BẠN KHÔNG BIÊN GIỚI Ở NGA 

Chiều 18/5, tại Đại học Tổng 

hợp Tài chính trực thuộc chính 

phủ LB Nga (FU) ở thủ đô 

Moskva đã tổ chức Festival văn 

nghệ ―Tình bạn không biên giới‖ 

với sự tham gia của đông đảo các 

sinh viên, nghiên cứu sinh Việt 

Nam đang theo học tại trƣờng 

cùng sinh viên nƣớc ngoài. 

Sự kiện là món ăn tinh thần thấm 

đẫm sắc màu văn hóa với một 

chương trình mang bản sắc các dân 

tộc Nga, Kyrgyzstan, Mông Cổ, 

Việt Nam, và Tadjikistan. 

Điểm đặc biệt của festival là các 

sinh viên không chỉ thể hiện các 

điệu múa, tiết mục của dân tộc mình 

mà còn cùng nhau phối hợp thể hiện 

các điệu múa của dân tộc khác. Sự 

kiện chính là chiếc cầu văn hóa 

giúp các sinh viên thêm đoàn kết 

gắn bó với nhau, có thêm nhiều cảm 

nhận, hiểu biết về bản sắc dân tộc 

của sinh viên các nước bè bạn, làm 

động lực giúp họ nỗ lực hơn nữa 

trong học tập.  

Tham gia sự kiện, các sinh viên 

Việt Nam đóng góp 2 tiết mục múa 

quạt và biểu diễn múa rối. Nếu tiết 

mục múa quạt đem đến vẻ mềm 

mại, dịu dàng của những bông sen 

Việt Nam thì tiết mục múa rồi là 

điều bất ngờ đối với nhiều thày cô 

giáo Nga và các bạn sinh viên nước 

ngoài. Các tiết mục này đã nhận 

được những tràng vỗ tay tán thường 

nhiệt liệt của khán giả. 

Đại học Tổng hợp Tài chính trực 

thuộc chính phủ Liên bang Nga 

(FU) là sơ sở đào tào có chất lượng 

về chuyên ngành ngân hàng, tài 

chính. 

Hiện có khoảng 107 sinh viên, 

nghiên cứu sinh Việt Nam và nhiều 

sinh viên nước ngoài đang theo học 

tại trường. Sinh viên Việt Nam 

thường chọn các chuyên ngành ―Tài 

chính, tín dụng‖, ―Kế toán và kiểm 

toán‖ bằng cả tiếng Nga và tiếng 

Anh./. 

...là biểu tượng của tình hữu 

nghị, đoàn kết, thủy chung với 

nhiều lần đến thăm đất nước 

Ucraina xinh đẹp và mến khách. 

Người đã đặt nền móng vững chắc 

cho mối quan hệ hữu nghị truyền 

thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai 

nước và hai dân tộc Việt Nam và 

Ucraina. Đại sứ khẳng định cuộc 

hội thảo quốc tế nhân dịp nhân kỷ 

niệm 125 năm ngày sinh của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh là hoạt động vô 

cùng ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng tôn 

kính đối với Người, đồng thời giúp 

nhân dân hai nước Việt Nam-

Ucraina, đặc biệt thế hệ trẻ Ucraina 

hiện nay, nhận thức đầy đủ hơn nữa 

những đóng góp to lớn của Người 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc 

và xây dựng đất nước Việt Nam 

mới ―Dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ và văn minh‖, 

cũng như những giá trị vô cùng quý 

giá, mang ý nghĩa thời đại trong di 

sản tư tưởng mà Người đã để lại 

cho nhân loại, cũng như làm cho di 

sản tư tưởng ấy tiếp tục lan tỏa đến 

với bạn bè quốc tế và nhân loại tiến 

bộ khắp năm châu. Và hoạt động 

này cũng góp phần củng cố và tăng 

cường quan hệ hữu nghị truyền 

thống giữa hai nước. 

Phát biểu tại hội thảo, ông 

Slapak A.V., Chủ tịch Hội Hữu 

nghị Ucraina – Việt Nam bày tỏ 

những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp 

của mình về đất nước và dân tộc 

Việt Nam, một dân tộc có lịch sử và 

truyền thống lâu đời, kiên cường bất 

khuất dưới sự lãnh đạo thiên tài của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã anh dũng 

đấu tranh giành lại độc lập tự do, 

thống nhất đất nước và đang từng 

bước xây dựng một Việt Nam ngày 

càng giàu mạnh. Ông đánh giá cuộc 

đời và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí 

Minh là biểu tượng sáng ngời của 

tinh thần yêu nước và phong trào 

đấu tranh giải phóng dân tộc trên 

thế giới. Những tư tưởng bình đẳng, 

bác ái, suốt đời phục vụ lợi ích của 

dân tộc và nhân dân, đặc biệt là 

chân lý cao cả ―không có gì quý 

hơn độc lập tự do‖ vẫn còn nguyên 

giá trị trong thời đại ngày nay, và 

chắc chắn vẫn mãi là nguồn cảm 

hứng, nguồn cổ vũ to lớn đối với 

các dân tộc trên toàn thế giới, trong 

đó có nhân dân Ucraina trên con 

đường xây dựng đất nước Ucraina 

tự do, độc lập và phồn vinh. 

Hội thảo cũng đã nghe nhiều 

tham luận của sinh viên Trường Đại 

học Tổng hợp Quốc gia Kiev mang 

tên Shevchenco và học sinh Trường 

Phổ thông mang tên Hồ Chí Minh. 

Ponorenco, sinh viên năm thứ ba 

khoa tiếng Việt của Trường Đại học 

Tổng hợp Shevchenco. 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ... (Tiếp theo trang 5) 
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TIN LIÊN BANG NGA 

UKRAINE ĐÃ TRẢ THÊM 

32 TRIỆU USD TIỀN MUA KHÍ 

ĐỐT CỦA NGA 

Ngày 18/5, công ty khí đốt 

quốc gia Naftogaz Ukraine đã 

phải chuyển cho phía Gazprom, 

Nga 32 triệu USD thanh toán tiền 

khí đốt. 

Hồi tháng 4, Ukraine đã phải ký 

một thỏa thuận tạm thời để Nga bán 

cho Kiev khí đốt với giá rẻ hơn 

trong 3 tháng tiếp theo, tạo một 

khoảng lặng giữa hai bên trong 

cuộc tranh cãi kéo dài liên quan tới 

giá bán khí đốt. 

Trước đó Nga dự định áp dụng 

mức giá 330 USD/1.000 m3 khí đốt 

bán cho Ukraine hoặc thậm chí cao 

hơn trong quý 2 năm 2015 sau khi 

đã chiết khấu tối đa cho Kiev tới 

100 USD/1.000 m3. 

Nếu mức chiết khấu thấp hơn, 

giá khí đốt quý 2 mà Moscow bán 

cho Kiev sẽ ở mức 350 USD - 360 

USD/1.000 m3. 

Từ đầu tháng 5 đến nay, 

Naftogaz buộc phải thanh toán 

trước cho Gazprom tổng cộng 102 

triệu USD, trong đó có 32 triệu 

USD công bố hôm nay và 30 triệu 

USD tuần trước./. 

 

NGA CHẤP THUẬN ĐỂ THỎA 

THUẬN THƢƠNG MẠI EU-

UKRAINE KHỞI ĐỘNG SỚM 

AFP/Reuters đƣa tin, ngày 

18/5, Liên minh châu Âu (EU) 

cho biết Nga đã không yêu cầu trì 

hoãn thêm đối với Thỏa thuận tự 

do thƣơng mại sâu rộng và toàn 

diện EU-Ukraine - tâm điểm của 

cuộc khủng hoảng ở Ukraine, 

đồng thời chấp thuận thỏa thuận 

này sẽ khởi động vào năm 2016. 

Thỏa thuận thương mại này là 

một phần trong Thỏa thuận Liên kết 

EU từng bị cựu Tổng thống Ukraine 

Viktor Yanukovych bất ngờ phản 

đối hồi cuối năm 2013, qua đó gây 

ra các cuộc biểu tình lật đổ vị tổng 

thống này và cuộc khủng hoảng 

hiện nay ở Ukraine.  

Thỏa thuận này cuối cùng cũng 

đã được nhất trí vào năm 2014 và 

ban đầu dự kiến có hiệu lực vào 

tháng 1/2015. Tuy nhiên, tới tháng 

9/2014, EU đã quyết định trì hoãn 

công tác thực thi thỏa thuận trong 

vòng một năm để hỗ trợ các nỗ lực 

hòa bình trong bối cảnh lực lượng 

chính phủ Ukraine đàm phán thỏa 

thuận ngừng bắn đầu tiên với phe ly 

khai./. 

 

MATXCƠVA SẼ LẠI CÓ 

―ĐÊM BẢO TÀNG‖ VÀO CUỐI 

TUẦN NÀY 

Hoạt động "Đêm bảo tàng" dự 

kiến sẽ đƣợc lặp lại vào cuối tuần 

tới, hãng tin thành phố 

"Matxcơva" cho biết.  Hoạt động 

diễn ra lần thứ hai vào ngày 23 

tháng Năm theo ủy thác của Thị 

trƣởng Sergei Sobyanin, — lãnh 

đạo Sở Văn hóa Matxcơva 

Alexandr Kibovsky giải thích. 

"Chúng ta sẽ tiếp nối hoạt động 

này vào cuối tuần tới, và loạt sự 

kiện trong các công viên, Viện bảo 

tàng như đã lên kế hoạch nhưng 

chưa tiến hành được vì điều kiện 

thời tiết, thì hôm tới sẽ được tổ 

chức", — người đứng đầu cơ quan 

Văn hóa của thủ đô tuyên bố. 

Hoạt động "Đêm Bảo tàng" tổ 

chức năm 2015  là lần thứ  IX tại 

thủ đô Nga. Ngày 16 tháng Năm có 

hơn 250 cơ sở văn hóa (bảo tàng, 

phòng trưng bày, điểm triển lãm 

nghệ thuật…) đã mở cửa đón khách 

xem miễn phí. 

 

DỰ ÁN KHÍ HÓA LỎNG 

ĐẦY THAM VỌNG CỦA NGA 

Ở BẮC CỰC 

Đứng giữa vùng lãnh thổ băng 

giá của Nga ở Bắc Cực, siêu dự án 

khí tự nhiên hóa lỏng Yamal trị 

giá 27 tỉ USD kiên gan thách thức 

cả thời tiết khắc nghiệt bản địa 

lẫn cuộc khủng hoảng Ukraine 

đang ngáng chân dòng tiền đổ về. 

Cách thủ đô Moskva khoảng 

2.500 km về phía đông bắc, vùng 

đất băng giá vốn chỉ là nơi trú ngụ 

của gấu và cáo Bắc Cực, đôi khi có 

sự hiện diện của các nhà địa lý học 

và thám hiểm, nay là địa bàn của dự 

án Yamal liên doanh giữa ba công 

ty Novatek của Nga, Total của Pháp 

và CNPC của Trung Quốc.  

Từ một vùng lãnh nguyên chưa 

được khai phá, trong điều kiện thời 

tiết khắc nghiệt, khoảng 9.000 công 

nhân miệt mài lao động để hoàn 

thành kế hoạch xây dựng nhà máy 

Yamal khổng lồ trước năm 2017, 

với mục tiêu mỗi năm sản xuất 

khoảng 16,5 triệu tấn khí thiên 

nhiên hóa lỏng. 
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TRÒ CHUYỆN VỚI TÁC GIẢ BỨC PHÙ ĐIÊU ... (Tiếp theo trang 3) 

…nhà điêu khắc Vladimir Tsigal 

ngồi trầm ngâm tư duy và lục tìm 

trong trí nhớ của mình những ký ức 

về hai chuyến thăm Việt Nam, về 

quá trình sáng tạo bức phù điêu và 

về quãng thời gian ông miệt mài với 

từng đường nét trên bức chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn bộ 

bố cục của tượng đài. “Tôi không 

nhớ rõ đã lao động trong bao nhiêu 

năm kể từ khi bắt tay viết dự án và 

hoàn thành bức phù điêu Hồ Chí 

Minh” – V.Tsigal nói.   

Lần đầu sang thăm Việt Nam 

năm 1985, V.Tsigal đã mang theo 

dự án đầu tiên về bức phù điêu Hồ 

Chí Minh. Nhà điêu khắc đã không 

bỏ qua một chi tiết nhỏ nào khi tới 

thăm nhà sàn với ao cá Bác Hồ, khi 

xem những bức ảnh chụp về cuộc 

đời hoạt động của Bác và khi nghe 

ông Vũ Kỳ - nguyên Giám đốc 

Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, kể về 

Người... V.Tsigal đã đọc những tác 

phẩm viết về Bác Hồ, nghiên cứu di 

chúc của Bác viết trước lúc đi xa. 

Nhà điêu khắc đã cố gắng hết sức 

mình không chỉ để tìm hiểu con 

người, tính cách của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, mà còn để hiểu rõ cuộc 

sống của đất nước, con người Việt 

Nam... 

Và trong những năm qua, bức 

chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đang mỉm cười được khắc nổi trên 

tấm đồng hình tròn khổng lồ cùng 

hình tượng chàng trai Việt Nam 

đang ở thế chuẩn bị bật dậy và hình 

tượng cây tre là một tác phẩm nghệ 

thuật, là hình ảnh thân quen đối với 

tất cả người Việt Nam, nhiều người 

dân thủ đô Matxcơva. Để bức phù 

điêu Hồ Chí Minh được công chúng 

tiếp nhận như một tác phẩm điêu 

khắc “có một không hai”... 

“Vòng tròn là hình tượng mặt trời 

của Việt Nam, tiềm ẩn mơ ước về 

một Việt Nam với tương lai tươi 

sáng - V.Tsigal miêu tả ý tưởng 

sáng tạo bức phù điêu, – Phía sau là 

hai cây tre uốn cong, dường như 

chúng đang cố gắng gồng mình 

chống chọi với bão tố. Tôi xây dựng 

hình tượng cây tre uốn cong cũng là 

xuất phát từ sự hiểu biết về loài cây 

đặc trưng của Việt Nam: cây tre có 

thể bị uốn cong, nhưng khó bị bẻ 

gẫy, giống như ý chí và sức mạnh 

Việt Nam vậy”... 

 

KỲ HỌP THỨ 9 VỚI NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG,... (Tiếp theo trang 2) 

...đối với vùng động lực phát 

triển phía Nam và cả nước, tác động 

đến nhiều ngành, lĩnh vực, được 

đông đảo cử tri quan tâm. Vì vậy, 

trong quá trình xem xét, quyết định 

chủ trương đầu tư cần tính toán kỹ 

hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, 

bảo đảm khả thi, phù hợp với tình 

hình phát triển của ngành hàng 

không Việt Nam và khả năng huy 

động nguồn lực cho đầu tư phát 

triển của đất nước.   

Bốn là, Quốc hội sẽ xem xét kết 

quả giám sát tối cao chuyên đề 

“Tình hình oan, sai trong việc áp 

dụng pháp luật về hình sự; tố tụng 

hình sự và việc bồi thường thiệt hại 

cho người bị oan trong hoạt động tố 

tụng hình sự theo quy định của pháp 

luật”; các Báo cáo tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và kết quả giám 

sát việc giải quyết kiến nghị của cử 

tri gửi đến Kỳ họp thứ 8; tiến hành 

chất vấn và trả lời chất vấn của đại 

biểu Quốc hội; thông qua Nghị 

quyết về Chương trình hoạt động 

giám sát của Quốc hội năm 2016; 

Báo cáo kết quả tổ chức IPU-132 và 

xem xét, quyết định một số vấn đề 

quan trọng khác. 

Kính thưa Quốc hội, 

Với khối lượng công việc rất lớn, 

Kỳ họp thứ 9 có nhiều nội dung 

quan trọng, có tác động lớn đến 

việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm 

vụ năm 2015 cũng như cả nhiệm 

kỳ. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 

các cơ quan của Quốc hội, các 

Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại 

biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ 

chức hữu quan đã tích cực chuẩn bị 

các nội dung của kỳ họp theo 

chương trình, tiến độ đã đề ra. 

Những ngày qua, các vị đại biểu 

Quốc hội đã tiếp xúc sâu rộng, gặp 

gỡ, lắng nghe các kiến nghị của cử 

tri. Đến với kỳ họp với tinh thần và 

ý chí của nhân dân, tôi trân trọng đề 

nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp 

tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách 

nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung 

nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng 

góp nhiều ý kiến chất lượng vào các 

nội dung kỳ họp, đáp ứng lòng 

mong đợi của đồng bào và chiến sĩ 

cả nước. 

Với niềm tin tưởng vào thành 

công của kỳ họp, tôi xin tuyên bố 

khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 

khóa XIII. 

 

Xin trân trọng cảm ơn. 


