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Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính 

phủ và một số bộ, ngành chức năng để đánh giá về 

những biến động của kinh tế thế giới gần đây tác động 

đến nền kinh tế Việt Nam. 

Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại 

quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Tại buổi 

tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong 

muốn Nghị viện châu Âu tiếp tục ủng hộ để Việt Nam-

EU sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do. 

Chiều ngày 25/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng 

Đinh La Thăng đã có buổi tiếp và làm việc với Tập 

đoàn Nippon Steel & Sumitomo Meta (Nhật Bản). Lãnh 

đạo các Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ, Tổ 

chức cán bộ; Trường đại học GTVT cùng dự buổi tiếp. 

 Sáng 25/8/2015, Đảng bộ Quân khu 2 tổ chức Đại 

hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thượng tướng 

Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường 

vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng 

QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và 

phát biểu chỉ đạo. 

 Tp Hà Nội: Sáng 25/8, Sở Tài chính Hà Nội đã 

long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 

thống Ngành Tài chính Việt Nam và đón nhận Huân 

chương độc lập Hạng Ba. Chủ tịch UBND TP Nguyễn 

Thế Thảo và Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh 

Tuấn đã tới dự. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 25/8, Ngành Tài chính 

TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành 

Tài chính Việt Nam (1945 – 2015) và 40 năm thành 

lập ngành Tài chính TP (1975 – 2015). Tham dự buổi 

lễ có Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, Thứ trưởng 

Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Phó Chủ tịch UBND TP 

Nguyễn Thị Hồng. 

Nghệ An: Sáng 25/8, Thường trực HĐND tỉnh đã 

tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương và Luật Đầu tư công cho 

Thường trực HĐND các huyện, thành, thị xã và các đại 

biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 25/8, Đảng bộ quận Hải Châu 

long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 298 đại biểu đại 

diện cho 9.500 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng. 

Bí thư Thành uỷ Trần Thọ đến dự và trực tiếp chỉ đạo 

Đại hội. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm 

Hội nghị 25B của tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền 

thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015). 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều ngày 25/8, UBND tỉnh 

đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính thảo luận về dự 

toán ngân sách năm 2016. Tham dự buổi làm việc có 

các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 25/8, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc với các 

sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm soát xét việc bố trí 

ngành hàng, nội quy, thu phí đối với chợ trung tâm thị 

xã Kỳ Anh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Nhân kỷ niệm 70 năm ngành 

ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-

28/8/2015), phóng viên TTXVN 

đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh 

toàn quyền Việt Nam tại LB Nga 

Nguyễn Thanh Sơn, điểm lại 

những thành tựu của ngành ngoại 

giao Việt Nam trong suốt chặng 

đƣờng xây dựng và trƣởng thành.  

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, 

kể từ khi nhà nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa (DCCH) ra đời năm 

1945, với tuyên ngôn độc lập của 

Bác Hồ trên quảng trường Ba Đình, 

Việt Nam đã có chính sách đối 

ngoại rõ ràng, đó chính là nền ngoại 

giao nhân dân. Việt Nam hội nhập 

với thế giới ngày nay trên nền tảng 

tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, truyền thống của tổ 

tiên để lại với chính sách hòa hiếu 

và đoàn kết. Có thể nói phương 

châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" 

trong chính sách ngoại giao mà Bác 

Hồ đã hướng cho ngành ngoại giao 

trong thời kỳ mới hình thành nước 

Việt Nam DCCH cho đến bây giờ 

vẫn đang được áp dụng hiệu quả. 

Đại sứ khẳng định nhờ chính 

sách vận động, đoàn kết và đấu 

tranh của Việt Nam trong 2 cuộc 

kháng chiến. Với chính sách của 

Đảng và nhà nước do Bác Hồ đứng 

đầu, Việt Nam đã tranh thủ được tất 

cả các kênh trong đời sống chính trị 

xã hội của đất nước để liên kết với 

các lực lượng hòa bình trên thế giới 

ngặn chặn các cuộc chiến tranh. 

Việc vận dụng chính sách ngoại 

giao "vừa đánh vừa đàm" một cách 

nhuần nhuyễn đã tạo cho chúng ta 

thế chủ động để tranh thủ dư luận 

quốc tế, sự ủng hộ của các tầng lớp 

nhân dân các tầng lớp xã hội, bạn 

bè các nước trên thế giới, từ đó 

giành chiến thắng trước 2 kẻ thù 

thực dân và đế quốc. Cũng như bây 

giờ khi hội nhập với thế giới, Việt 

Nam cũng phải tranh thủ sự ủng hộ 

của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các 

nước thuộc Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN). Từ góc độ 

một nhà ngoại giao kinh nghiệm, 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đánh giá 

rằng chính sách ngoại giao của Việt 

Nam sau 70 năm đã chứng minh 

được lời nói của Bác Hồ hoàn toàn 

đúng bởi trong bất cứ điều kiện nào 

thì ngoại giao không thể không "dĩ 

bất biến, ứng vạn biến". Truyền 

thống của ông cha chúng ta là lấy 

nhu thắng cương. Chứ không lấy 

cương để chống cương. Tức là 

chúng ta...Xem tiếp trang 8 

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGÀNH NGOẠI GIAO VIỆT NAM SAU 70 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƢỞNG 

THÀNH  

 KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO VIỆT NAM (28/8/1945 - 28/8/2015) 

Ông Andray Kovtun là cán bộ 

ngoại giao của LB Nga từng có 

nhiều năm công tác tại Việt Nam 

với liên tục 2 nhiệm kỳ làm việc 

tại Tổng lãnh sự quán Liên Xô, 

rồi LB Nga tại Thành phố Hồ Chí 

Minh và gần đây nhất là Đại sứ 

Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại 

Việt Nam (nhiệm kỳ 2009 – 2014). 

Nhân dịp kỷ niệm tròn 70 năm 

thành lập ngành Ngoại giao Việt 

Nam, ông Kovtun dành cho 

phóng viên Đài TNVN thƣờng trú 

tại LB Nga cuộc phỏng vấn sau:  

Trước hết, xin cảm ơn ông đã 

dành thời gian để chúng tôi thực 

hiện cuộc phỏng vấn! Thưa ông, 

nhân dịp kỷ niệm tròn 70 năm ngày 

thành lập ngành Ngoại giao Việt 

Nam, với tư cách là một nhà ngoại 

giao, lại từng công tác nhiều năm ở 

Việt Nam, ông đánh giá thế nào về 

hoạt động ngoại giao của Việt Nam 

trong chặng đường 70 năm qua? 

Trước hết tôi xin chúc mừng 

ngành Ngoại giao Việt Nam nhân 

ngày kỷ niệm tròn 70 năm thành 

lập. Tôi cũng xin nói một cách ngắn 

gọn là ngành Ngoại giao Việt Nam 

cũng như nước Việt Nam độc lập đã 

trải qua những năm tháng đầy phức 

tạp. Đó là thời điểm mà ngành 

ngoại giao non trẻ vừa phải cùng 

với đất nước mới độc lập tiếp tục 

cuộc chiến tranh để bảo vệ nền độc 

lập vừa phải nỗ lực hết sức để xây 

dựng ngành ngoại giao, phát triển 

các mối quan hệ với các quốc gia 

trên thế giới, đặc biệt là thiết lập các 

mối quan hệ hợp tác với các quốc 

gia để tranh thủ sự ủng hộ và giúp 

đỡ Việt Nam trong cuộc đấu tranh 

của mình. Ở đây, tôi có thể nói 

rằng, với những thành công ấy, 

ngành ngoại giao VN đã xây dựng 

được cho mình một đường lối ngoại 

giao mà một mặt là kiên quyết bảo 

vệ được lợi ích của tổ quốc mình, 

dân tộc mình, mặt khác linh hoạt, 

sáng tạo trong các cuộc đàm phán 

để giải quyết được vấn đề và đạt 

được kết quả cuối cùng là ký kết 

các văn kiện quan trọng. 

Một điều nữa tôi không thể 

không nói, đó là sau khi đất nước 

Việt Nam được thống nhất năm 

1975, các bạn lại rơi vào một tình 

huống rất khó khăn, đó là sự bao 

vây cấm vận về kinh tế và bị cô lập 

với các quốc gia khác... Lúc đó 

ngành Ngoại giao của Việt Nam lại 

phải rất ...Xem tiếp trang 6 

CỰU ĐẠI SỨ NGA NÓI VỀ BẢN LĨNH VƢỢT KHÓ CỦA NGOẠI GIAO VIỆT NAM 
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Tổng lãnh sự Việt Nam tại 

Ekaterinburg Vũ Huy Mừng cho 

biết hằng năm, cứ đến sinh nhật 

Bác 19/5 hoặc những dịp lễ quan 

trọng nhƣ Quốc khánh 2/9, Tổng 

lãnh sự quán đều tổ chức kỷ 

niệm. Các cán bộ ngoại giao, bạn 

bè Nga thân thiết và cộng đồng 

ngƣời Việt trò chuyện, bày tỏ sự 

ngƣỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Trong số hàng trăm 

câu chuyện, tất nhiên các bạn 

Nga không quên nhắc lại ký ức 

đƣợc chứng kiến lần đầu tiên Bác 

đến thăm vùng đất xa xôi này, để 

rồi nhân dân Sverdlovsk dành 

tình cảm cho Bác, cho Việt Nam 

đến tận hôm nay. 

Nơi “đất thì giàu, ngƣời thì 

giỏi” 

Sau 33 năm từ khi lần đầu đến 

Liên Xô trong hành trình tìm đường 

cứu nước, tháng 7/1955, Bác sang 

thăm chính thức nước bạn trên 

cương vị Chủ tịch nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. Chuyến thăm 

diễn ra năm năm sau khi Liên Xô 

thiết lập quan hệ ngoại giao với 

Việt Nam (30/1/1950) và chỉ một 

năm sau khi hòa bình lập lại ở miền 

Bắc (1954), nhân dân ta tiếp tục 

chiến đấu để thống nhất đất nước. 

Lúc này, Hồ Chủ tịch tranh thủ vận 

động sự ủng hộ của cộng đồng quốc 

tế, trong đó có các nước anh em đối 

với cuộc đấu tranh chính nghĩa của 

Việt Nam. 

Sau nhiều hoạt động ở Moscow, 

Người dừng chân một ngày 

(12/7/1955) ở thành phố 

Sverdlovsk, thủ phủ tỉnh 

Sverdlovsk, vùng Ural, miền Trung 

nước Nga ngày nay. Mùa hè 

Sverdlovsk trời hay đổ mưa. Hôm 

đó, trời cũng mưa rả rích nhưng 

không ngăn được người dân 

Sverdlovsk đổ ra đường với cờ hoa, 

nhiệt liệt chào đón vị nguyên thủ 

đầu tiên của nước Việt Nam độc lập 

đến thăm. 

―Năm 2007, Tổng lãnh sự quán 

Việt Nam tại Ekaterinburg được 

thành lập. Cơ quan đại diện đã nỗ 

lực làm tốt công tác lãnh sự, bảo hộ 

cộng đồng, thúc đẩy hợp tác song 

phương, góp phần vào tăng cường 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

giữa Việt Nam và Nga cũng như 

mong muốn của Bác Hồ khi đến 

thăm Sverdlovsk‖. (Tổng lãnh sự 

Vũ Huy Mừng) 

Xúc động trước tình cảm đó, khi 

vừa đặt chân đến sân bay Koltsovo, 

Bác đã gửi lời chào mừng thân 

thiết, lời chúc thắng lợi của nhân 

dân Việt Nam tới toàn thể nhân dân 

thành phố. Đó là thời điểm mà 

người dân Sverdlovsk hiểu rằng 

trong tim họ có chữ ―Việt Nam – 

Hồ Chí Minh‖. 

Tại đây, Bác được các đồng chí 

lãnh đạo cấp cao của Liên Xô và 

Sverdlovsk đón tiếp, đưa đi tham 

quan các nhà máy công nghiệp, 

nông nghiệp, các tổ hợp sản xuất để 

học hỏi mô hình quản lý, phát triển 

nền sản xuất non trẻ của Việt Nam. 

Những kỹ sư, công nhân nhà máy 

Uralmash không quên được dáng 

người thanh tao và đôi mắt tinh anh 

của Bác khi được kỹ sư trưởng 

hướng dẫn thăm những phân xưởng 

sản xuất chính như xưởng rèn, 

xưởng dập, xưởng chế tạo máy 

lớn… 

Sau đó, Người đến thăm Viện 

Bảo tàng Địa chất Ural. Tại đây, 

Bác đã ghi lại ấn tượng của mình 

trong cuốn sổ lưu niệm. Dòng chữ 

thiêng liêng đến nay vẫn còn được 

lưu giữ: ―Ural, đất thì giàu, người 

thì giỏi. Lấy của đất và sức người 

để xây dựng chủ nghĩa cộng sản‖. 

Chuyến thăm Liên Xô đã đạt 

được thành công to lớn. Về kinh tế, 

Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 400 

triệu Rúp, giúp khôi phục 25 xí 

nghiệp quan trọng. Về chính trị, 

Liên Xô ủng hộ đường lối đấu tranh 

thống nhất đất nước của dân tộc ta. 

Đó là một nhân tố quan trọng để 

Đảng ta và Bác lãnh đạo nhân dân 

giành thắng lợi trong công cuộc giải 

phóng, thống nhất đất nước và tiến 

bước theo con đường xã hội chủ 

nghĩa. 

60 năm qua, Sverdlovsk nói 

riêng và vùng Ural nói chung đã 

thay đổi nhanh chóng. Nếu trong 

cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của 

nhân dân Liên Xô, nơi đây là hậu 

phương vững chắc chi viện cho tiền 

tuyến thì giờ đây, cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của nước Nga mới, 

vùng đất này cũng chuyển mình, 

mở cửa rộng rãi ra bên ngoài, giữ 

vững là một trong những vùng công 

nghiệp mạnh của nước Nga. 

Nỗ lực từ hai phía 

Ngày nay, thành phố Sverdlovsk 

đã được đổi tên thành Ekaterinburg, 

vẫn trực thuộc và là trung tâm hành 

chính – kinh tế của tỉnh Sverdlovsk. 

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà 

sử học nhiều lần đánh giá đây là nơi 

ghi dấu những hiện thực sống động 

về quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

Lãnh đạo và người dân 

Ekaterinburg rất quan tâm đến việc 

phát triển quan hệ với các địa 

phương của Việt Nam. 

Đúng 50 năm sau chuyến thăm 

của Bác, tháng 12/2005, đoàn đại 

biểu Ekaterinburg do Thị trưởng 

Arkadyi Mikhailovich Tchernetskyi 

dẫn đầu đã đến thăm TP. Hồ Chí 

Minh để tìm hiểu khả năng hợp tác 

trong các lĩnh vực như thương mại, 

du lịch, công nghệ cao, giáo dục, 

thiết bị y tế… Sau đó, Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Lê 

Thanh Hải (hiện là Bí thư Thành 

ủy) cũng đã dẫn đầu đoàn công tác 

đến ...Xem tiếp trang  6 

60 NĂM, SVERDLOVSK VẪN NHỚ BÁC HỒ 
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Từ ngày 15 đến ngày 22-8, tại 

Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ 

Chính trị đã làm việc tuần đầu 

đợt 2 với ban thường vụ 21 đảng 

bộ trực thuộc Trung ương, gồm 

20 đảng bộ tỉnh, thành phố để cho 

ý kiến vào dự thảo các văn kiện 

và phương án nhân sự cấp ủy 

trước khi tiến hành đại hội đảng 

bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh 

thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 

30-5-2014 của Bộ Chính trị.  

Đó là các tỉnh, thành Quảng 

Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Kiên 

Giang, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Bình 

Phước, Cần Thơ, Yên Bái, Ninh 

Bình, Đắk Nông, Thái Bình, Điện 

Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Đắk Lắk 

và Đảng bộ Khối Các cơ quan 

Trung ương.  

Tham dự các buổi làm việc có 

đại diện lãnh đạo các ban đảng 

Trung ương, Văn phòng Trung 

ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính; đối với các tỉnh 

miền núi, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, có đại diện lãnh đạo của 

Ủy ban Dân tộc; các tỉnh nằm trong 

vùng của 3 ban chỉ đạo: Tây Bắc, 

Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, có đại 

diện lãnh đạo ban chỉ đạo.  

Tại các buổi làm việc, sau khi 

nghe đại diện ban thường vụ các 

tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các 

cơ quan Trung ương trình bày dự 

thảo các văn kiện và phương án 

nhân sự trình đại hội đảng bộ nhiệm 

kỳ 2015-2020, ý kiến của các cơ 

quan Trung ương, các vị Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào 3 

nhóm nội dung:  

Một là, đối với dự thảo báo cáo 

chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị 

quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý 

kiến về những vấn đề quan trọng 

như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận 

định chủ yếu; phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; 

những nội dung cơ bản của báo cáo 

chính trị đưa vào dự thảo nghị 

quyết, các định hướng lớn nêu trong 

dự thảo báo cáo chính trị trình Đại 

hội XII của Đảng có liên quan trực 

tiếp đến đảng bộ.  

Hai là, đối với dự thảo báo cáo 

kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến 

chủ yếu về tính nghiêm túc, tính 

chiến đấu trong tự phê bình và phê 

bình của cấp ủy, về phương thức 

lãnh đạo, lề lối làm việc, những 

kinh nghiệm tốt, cách làm mới 

trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.  

Ba là, cho ý kiến về phương án 

nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá 

trình chuẩn bị nhân sự, số lượng 

ban chấp hành, ban thường vụ; về 

tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, nhất là cơ 

cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ 

nữ, tỷ lệ tái cử.  

Trên cơ sở Kết luận của đồng chí 

Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì buổi 

làm việc, ý kiến của các vị Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư và các cơ 

quan Trung ương tham dự, các đảng 

bộ nói trên tiếp tục bổ sung, hoàn 

thiện dự thảo các văn kiện và 

phương án nhân sự để tổ chức thành 

công đại hội đảng bộ.  

Như vậy, tính đến ngày 22-8, Bộ 

Chính trị đã làm việc với 48/68 

đảng bộ trực thuộc Trung ương 

(gồm Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ 

Khối Doanh nghiệp Trung ương, 

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung 

ương và 45 đảng bộ tỉnh, thành 

phố). Các buổi làm việc của Bộ 

Chính trị với các đảng bộ đều bảo 

đảm tốt các yêu cầu chung, chất 

lượng và hiệu quả. 

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG 

Liên Bộ Ngoại giao và Nội vụ 

vừa ban hành Thông tƣ Liên tịch 

số 02/2015/TTLT-BNG-BNV 

(thay thế Thông tƣ liên tịch số 

02/2009/TTLT-BNG-BNV) hƣớng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng. 

 Về vị trí và chức năng của Sở 

Ngoại vụ, Quy định mới nêu rõ, Sở 

Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước 

về công tác ngoại vụ và công tác 

biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây 

gọi chung là công tác đối ngoại) của 

địa phương; các dịch vụ công thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Sở 

theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ có 

thêm chức năng mới là tham mưu 

cho cấp ủy Đảng tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Tỉnh ủy) thông qua Ban 

cán sự đảng Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, 

định hướng mở rộng quan hệ và 

triển khai toàn diện công tác đối 

ngoại của địa phương; tổ chức, 

quản lý công tác đối ngoại Đảng tại 

địa phương theo các quy định của 

Đảng. 

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp 

nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 

chịu sự chỉ đạo,...Xem tiếp trang 5 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨC NĂNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ 
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Nhân dịp Quốc khánh 2.9, 

trong 2 ngày 21 và 22.8.2015, Đại 

sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã 

tổ chức đoàn công tác gồm đại 

diện phòng lãnh sự và ban công 

tác cộng đồng đi thăm lãnh sự các 

tù nhân người Việt đang chấp 

hành hình phạt tại trại cải tạo số 

13 (tại làng Parsats) và trại sô 22 

(tại làng Liplei), quận Zubovo-

Poliansky trên lãnh thổ nước 

cộng hòa tự trị Mordovia thuộc 

Liên bang Nga. 

Trong buổi làm việc lãnh đạo 

trại 22 - trại giam phạm nhân nam 

(Trung tá - trưởng trại Semin Niko-

lai Ivanovich,  thiếu tá - Phó trại 

Morozov Mikhail Iurievich, Thư ký 

báo chí Marina), và  lãnh đạo trại 

13 - trại phạm nhân nữ (Trung tá - 

Trưởng trại Viacheslav Aleksandro-

vich, Thiếu tá - Phó trại Andrei Ale-

kseievich),  đoàn công tác đã 

chuyển lời thăm hỏi của Đại sứ Đặc 

mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB 

Nga Nguyễn Thanh Sơn đối với 

lãnh đạo trại, đồng thời bày tỏ cám 

ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo và 

tập thể nhân viên Trại giam số 13 

và Trại giam 22 đối với số phạm 

nhân người Việt tại đây. 

Ban lãnh đạo 2 trại đều  đánh giá 

khá tích cực về các phạm nhân 

người Việt, cho biết đa số họ đều 

chăm chỉ lao động và khéo tay 

trong việc may quần áo và làm đồ 

mỹ nghệ. Đoàn công tác đã đi thăm 

nơi ăn ở, sinh hoạt và gặp mặt 10 

phạm nhân nam và 11 phạm nhân 

nữ người Việt tại hai trại này. 

Tại buổi gặp gỡ với phạm nhân 

người Việt tại 2 trại, đoàn đã thông 

báo ngắn gọn tình hình trong nước 

và các sự kiện quan trọng thời gian 

vừa qua như Đại hội Đảng lần thứ 

XII, tình hình kinh tế trong nước và 

tình hình cộng đồng tại Nga hiện 

nay.  Đồng thời đoàn đã giải đáp 

một số thắc mắc về chế độ chính 

sách đối với công dân Việt nam 

đang sinh sống và làm ăn tại nước 

ngoài.  Thông qua Ban quản lý trại 

giam, đoàn cũng đã chuyển một số 

quà của ĐSQ như  thực phẩm và 

sách báo tiếng Việt cho các phạm 

nhân người Việt.  Các phạm nhân 

rất xúc động trước sự quan tâm của 

Đại sứ quán, hứa sẽ cải tạo tốt để 

sớm được tái hòa nhập cộng đồng. 

Đây là hoạt động thường niên 

của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên 

bang Nga, thể hiện chính sách nhân 

đạo của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam, và sự quan tâm của Đại sứ 

quán đối với những tù nhân người 

Việt đang chấp hành hình phạt tại 

Nga./. 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨC NĂNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC...Tiếp theo trang 4 

 ...quản lý về tổ chức, biên chế 

và hoạt động của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, 

hướng dẫn và kiểm tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao. 

Thông tư mới quy định 23 nội 

dung về nhiệm vụ và quyền hạn của 

Sở Ngoại vụ thay cho 20 nội dung 

tại quy định cũ, trong đó đã bổ sung 

chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy 

về công tác đối ngoại. Với quy định 

mới này, Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ 

tham mưu cho Tỉnh ủy định hướng 

mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ 

trương và lộ trình hội nhập quốc tế 

của địa phương; xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, 

chương trình, kế hoạch đề án hoạt 

động đối ngoại của Tỉnh ủy; định 

kỳ hoặc đột xuất tổng hợp các biện 

pháp liên quan đến công tác đối 

ngoại của Tỉnh ủy. Quán triệt và 

thực hiện các chủ trương chính sách 

và quy định liên quan đến công tác 

đối ngoại của Đảng và Nhà nước... 

Về cơ cấu tổ chức, theo quy định 

cũ thì các tổ chức được thành lập 

thống nhất gồm: Văn phòng; Thanh 

tra (Công tác kế hoạch – tài chính, 

tổ chức – cán bộ thuộc Văn phòng 

Sở). Căn cứ tính chất, đặc điểm, 

yêu cầu quản lý cụ thể đối với 

ngành ngoại vụ tại địa phương, 

Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì phối 

hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định cụ thể số lượng và tên 

gọi các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở bảo đảm bao quát đủ 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của sở, nhưng tổng số phòng, văn 

phòng và thanh tra của Sở không 

quá 5 đơn vị. 

Theo quy định mới, cơ cấu tổ 

chức của Sở gồm: Văn phòng; 

Thanh tra; Phòng Hợp tác quốc tế; 

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở 

nước ngoài; Phòng Quản lý biên 

giới (chỉ thành lập tại Sở Ngoại vụ 

ở các tỉnh có đường biên giới quốc 

gia trên bộ, trên biển). 

Việc thành lập các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở phải bảo 

đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực 

công tác của Sở, xác định rõ chức 

năng, nhiệm vụ của từng phòng, 

đảm bảo không chồng chéo với các 

đơn vị khác thuộc Sở. 

 

                         Lan Phƣơng 
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... Ekaterinburg để mở rộng hợp 

tác. Ngoài ra, cũng có thể kể đến 

các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh 

đạo tỉnh Sverdlovsk với Hà Nội, Hà 

Tĩnh, Hà Nam... Tháng 4/2011, 

Tỉnh trưởng A.Misarin khẳng định 

ưu tiên thúc đẩy quan hệ giữa hai 

bên trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, 

lao động và xuất khẩu hàng hóa. 

Ekaterinburg còn phối hợp chặt 

chẽ với phía Việt Nam trong công 

tác đào tạo nhân lực. Năm 2012, 

trường Đại học Tổng hợp liên bang 

Ural (UrFU- một trong mười trường 

đại học tốt nhất LB Nga) tiếp nhận 

đào tạo thạc sỹ cho mười lưu học 

sinh Việt Nam theo diện Hiệp định 

giữa hai nhà nước. Năm 2013, 

UrFU tiếp nhận 11 sinh viên đại 

học, trong đó có tám lưu học sinh 

chuyên ngành năng lượng hạt nhân 

(chuyên ngành Nga hầu như không 

đào tạo cho sinh viên nước ngoài). 

Đây là bước đi cụ thể nhằm chuẩn 

bị nhân lực cho dự án Nhà máy điện 

hạt nhân tại Ninh Thuận do Nga trợ 

giúp cả về vốn và kỹ thuật... 

60 NĂM, SVERDLOVSK VẪN ...Tiếp theo trang 3 

... vất vả để đấu tranh phá thế bị 

bao vây, cô lập và khẳng định vị trí 

của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Và trong cuộc đấu tranh ấy, ngành 

Ngoại giao nói chung và Bộ Ngoại 

giao Việt Nam nói riêng đóng vai 

trò rất quan trọng. Ngày nay chúng 

ta thấy một bức tranh đã rất khác 

của Việt Nam trong cộng đồng quốc 

tế: các bạn đã có tiếng nói của 

mình, có vị trí của mình; Việt Nam 

đã có quan hệ ngoại giao với rất 

nhiều quốc gia là thành viên của 

LHQ; Việt Nam đã trở thành đối tác 

bình đẳng của nhiều quốc gia, cả 

những cường quốc trên thế giới; đất 

nước các bạn đã xây dựng được một 

hệ thống các quan hệ kinh tế ... 

Trong suốt 30 năm công tác ở Việt 

Nam cả khi là quan hệ Việt Nam 

với Liên Xô trước kia và LB Nga 

sau này, quả thực tôi đã được chứng 

kiến khá nhiều sự kiện quan trọng 

và đáng nhớ. Và những sự kiện gây 

ấn tượng nhất cho tôi không phải là 

những gì dẫn tới các chiến thắng mà 

tôi ấn tượng với những sự kiện, dù 

là giản dị thôi nhưng đó là vào thời 

điểm rất phức tạp trong quan hệ 

giữa Nga với Việt Nam và những 

sự kiện đó đã góp phần quan trọng 

để hai nước chúng ta có được mối 

quan hệ như ngày hôm nay. Thời 

điểm mà tôi muốn nhắc đến, đó là 

vào năm 1991 và đầu năm 1992 sau 

khi Liên xô tan rã. Không cần phải 

nói nhiều thì các bạn cũng biết đó là 

thời điểm rất khó khăn đối với nước 

Nga cũng như với Việt Nam, nhưng 

rất may là chúng ta đã duy trì được 

mối quan hệ hữu nghị, ủng hộ lẫn 

nhau và sau đó chúng ta lại tiếp tục 

thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ như 

ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, 

ấn tượng còn đậm nhất trong tôi là 

chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ 

tướng VN Võ Văn Kiệt. Với 

chuyến thăm đó, hai bên đã đạt 

được văn kiện cơ bản là Hiệp định 

Hợp tác Hữu nghị Nga – Việt mà 

trên cơ sở đó quan hệ song phương 

được thúc đẩy lên tầm cao mới. Sự 

kiện thứ hai gây ấn tượng cho tôi về 

bước tiếp theo thúc đẩy quan hệ 

hợp tác giữa hai nước chúng ta đó 

là chuyến thăm Nga của Thủ tướng 

Phan Văn Khải vào năm 2000. Với 

chuyến thăm đó, hai bên đã cùng 

nhau tìm ra hướng giải quyết các 

vấn đề về nợ và tiếp tục thúc đẩy 

quan hệ song phương. Một sự kiện 

nữa là vào năm 2001, khi Tổng 

thống LB Nga Vladimir Putin thăm 

VN và trở thành lãnh đạo cấp cao 

nhất của Nga lần đầu tiên thăm VN. 

Với những thỏa thuận đạt được 

trong chuyến thăm này, quan hệ 

giữa hai nước được nâng lên đáng 

kể và mối liên lạc trực tiếp cấp cao 

đã được thiết lập thông qua hai Bộ 

Ngoại giao Nga và VN. 

Hai nước chúng ta đang có quan 

hệ “đối tác chiến lược toàn diện”. 

Vậy theo ông, trong tương lai có 

những triển vọng gì để quan hệ Nga 

– Việt sẽ phát triển hơn nữa? 

Đúng là như vậy, mối quan hệ 

giữa hai nước đã đạt mức độ đó kể 

từ chuyến thăm Nga vào năm 2012 

của Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang khi cùng ký kết nhiều văn 

kiện quan trọng và bản thân tôi, tôi 

cho rằng, mức độ quan hệ này đáng 

ra còn phải từ sớm hơn nữa. Theo 

tôi, triển vọng quan hệ giữa hai 

nước chúng ta là rất tốt đẹp. Như tôi 

đã nói, kể từ năm 2001, với chuyến 

thăm VN của TT Nga Putin đến 

nay, các cuộc đối thoại ở cấp cao 

giữa hai nước liên tục diễn ra, góp 

phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 

quan hệ hợp tác song phương. Triển 

vọng hợp tác giữa hai nước trên 

nhiều lĩnh vực có nhiều cơ hội để 

mở rộng, trong đó có các lĩnh vực 

như khoa học, văn hóa, giáo dục. 

Trong lĩnh vực giáo dục, điểm đặc 

biệt là việc Nga giúp đào tạo sinh 

viên VN đang ngày càng tăng, đáp 

ứng nhu cầu của Việt Nam. Tôi vẫn 

nhớ là vào khoảng 10, 15 năm trước 

thì ở VN không có nhiều các thanh 

niên muốn sang Nga du học, bây 

giờ đã khác rồi. Số sinh viên VN 

đang học ở khắp LB Nga đã lên tới 

khoảng 5 nghìn và con số này sẽ 

ngày một tăng.  
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TIN LIÊN BANG NGA 

NHẬT BẢN SẼ TIẾP TỤC 

ĐÀM PHÁN VỚI NGA VỀ 

QUẦN ĐẢO TRANH CHẤP 

Theo Kyodo, mặc dù "rất lấy 

làm tiếc" về chuyến thăm hôm 

22/8 của ngƣời đồng cấp Nga 

Dmitry Medvedev tới quần đảo 

tranh chấp Nam Kurils (Tokyo 

gọi là Vùng lãnh thổ phƣơng 

Bắc), song Thủ tƣớng Nhật Bản 

Shinzo Abe ngày 24/8 tuyên bố 

ông sẽ vẫn tiếp tục đối thoại với 

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

để giải quyết vấn đề này. 

Phát biểu tại phiên họp của Ủy 

ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản, 

ông Abe cho biết Tokyo sẽ tiếp tục 

tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với 

Moskva thông qua việc giải quyết 

vấn đề tranh chấp trên, đồng thời 

kêu gọi các nỗ lực để xúc tiến các 

cuộc đàm phán. 

Quần đảo Nam Kurils rơi vào 

tay lực lượng Xôviết sau khi phátxít 

Nhật đầu hàng quân đồng minh 

trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 

hai hồi năm 1945, và vụ tranh chấp 

này đã ngăn cản Nga và Nhật Bản 

đạt được một hiệp ước hòa bình 

thời hậu chiến./. 

 

TRONG HAI THÁNG, ĐỒNG 

RUBLE MẤT GIÁ HƠN 20% SO 

VỚI USD 

Đồng nội tệ của Nga đã giảm 

xuống mức thấp nhất trong năm 

nay so với USD trong phiên giao 

dịch đầu tuần (24/8) trong bối 

cảnh các thị trƣờng chứng khoán 

châu Á và châu Âu “đỏ sàn” 

trƣớc những quan ngại liên quan 

đến kinh tế Trung Quốc.  

Cụ thể, đồng ruble (rúp) được 

giao dịch ở mức 70,92 ruble/USD, 

mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014. 

Chỉ số Micex trên sàn chứng khoán 

Nga giảm 1,76% tại thời điểm mở  

Nền kinh tế Nga gặp nhiều khó 

khăn trong bối cảnh giá dầu thế giới 

giảm và phải hứng chịu các biện 

pháp trừng phạt do phương Tây áp 

đặt đối với nước này liên quan đến 

cuộc khủng hoảng ở Ukraine (U-

crai-na). Trong quý II/2015, GDP 

của Nga giảm 4,6% so với cùng kỳ 

năm 2014.  

Đồng ruble đã mất hơn 20% giá 

trị so với đồng bạc xanh trong vòng 

hai tháng qua, làm dấy lên quan 

ngại về nguy cơ bất ổn sau một giai 

đoạn phục hồi tương đối.  

 

TỔNG THỐNG VLADIMIR 

PUTIN: THƢƠNG HIỆU ĐỘC 

QUYỀN 

Mặc dù luôn có những quan 

điểm đối lập với phƣơng Tây và 

khiến nền kinh tế Nga phải chịu 

thiệt hại, nhƣng theo kết quả của 

các cuộc khảo sát gần đây, Tổng 

thống Vladimir Putin vẫn luôn 

phá kỉ lục về số lƣợng ngƣời ủng 

hộ. Các số liệu thống kê của tạp 

chí National Interest (Mỹ) cho 

thấy 89% ngƣời Nga hài lòng với 

những gì lãnh đạo cao nhất của 

xứ bạch dƣơng đang thể hiện. 

Số liệu này đã gây sốc cho các 

lãnh đạo phương Tây, những người 

phải chứng kiến sự sụt giảm tín 

nhiệm tại nước mình và thậm chí 

cáo buộc Điện Kremlin đã can thiệp 

vào kết quả điều tra. Tuy nhiên, 

National Interest vẫn tin tưởng vào 

kết quả này và cho rằng, người Nga 

ủng hộ lãnh đạo của họ do những 

chính sách thông minh của ông 

Putin, cùng phong cách lãnh đạo kết 

hợp giữa sự đơn giản và tinh thần 

võ thuật. 

Câu nói ―Không có Putin, không 

có nước Nga‖ có thể là một sự 

phóng đại, thế nhưng cách diễn đạt 

―điều mà Putin muốn cũng là điều 

mà nước Nga muốn‖ mô tả đúng 

những gì đang diễn ra ở Nga. 

 

NHIỀU CHẤT TẨY RỬA 

CỦA PHƢƠNG TÂY 'KHÔNG 

AN TOÀN' VỚI NGA 

Sau khi "'tố" rƣợu Mỹ có dƣ 

lƣợng thuốc trừ sâu, gây ung thƣ, 

Nga tiếp tục thu hồi một số sản 

phẩm của phƣơng Tây trong đó 

có các sản phẩm chất tấy rửa. 

Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga 

ngày 25/8 tuyên bố thu hồi từ thị 

trường các loại bột giặt và chất tẩy 

rửa của một số nhà sản xuất nước 

ngoài không đáp ứng được các chỉ 

số an toàn hóa chất của Nga. 

Cơ quan này cho biết sau khi 

kiểm tra một số mẫu bột giặt và 

chất tẩy rửa của các nhà sản xuất 

như Procter & Gamble, Werner & 

Mertz GmbH, Colgate-Palmolive, 

The Clorox đã phát hiện nhiều sản 

phẩm không đáp ứng các chỉ số an 

toàn hóa chất. 

Trong số các sản phẩm bị thu hồi 

có nước rửa chén Fairy Platinum 

của công ty Procter&Gamble ở Séc, 

nước xà phòng của Colgate-

Palmolive ở Thổ Nhĩ Kỳ,... 
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 Tính đến ngày 26/8 đã có những 

tổ chức sau tiếp tục gửi tiền ủng hộ 

về Văn phòng Đảng ủy:   

1.Chi bộ Năng lượng—Bưu điện: 

4.000r 

2. LCĐ ĐH Năng lượng: 4.900r 

3. Chi bộ Astrakhan:21.100r 

4. ĐV Ngân hàng NNVN: 2000r 

5. Chi bộ Vật lý Kỹ thuật: 22.500r 

6. Chi bộ TTTM Quốc tế: 10.000r 

7. Chi bộ Ryazan: 140 USD 

8. Chi bộ Trắc địa bản đồ: 6.000r 

9. Đảng bộ Bauman: 29.500r 

10. Chi bộ Mỏ: 5.000r  

11. Chi bộ Thép và Hợp kim: 

149USD + 12.800r 

12. Chi đoàn RUDN: 3.000r 

13. LCĐ Tp Obninsk: 11.100r 

14. Chi bộ Hội Y dược: 10.000r 

15. CĐ ĐH Sư phạm: 8.000r 

16. Chi bộ và CĐ Ivanovo: 

12.500r 

17.CĐ Đại học Nông nghiệp: 

1.500r 

18.CĐ Trường Công nghệ thực 

phẩm: 3.000r 

19. Thành đoàn Tula: 13.000r  

... lấy lạt mềm để buộc chặt, lấy 

thuyết phục và chinh phục để khuất 

phục chứ không đương đầu. Cho 

nên chính sách đó hiện nay đang 

được áp dụng có hiệu quả. 70 năm 

qua, từng giai đoạn hình thành, phát 

triển của nước Việt Nam DCCH 

đến nước CHXHCN Việt Nam ngày 

nay đều có đường lối chính trị đối 

ngoại qua từng kỳ đại hội đảng, mà 

chúng ta xác định rất rõ vấn đề hội 

nhập. Trước hết là xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc. Rồi đến thời kỳ đổi mới. 

Rồi chúng ta hội nhập dần với quốc 

tế thông qua khu vực. Chúng ta gia 

nhập ASEAN, bình thường hóa 

quan hệ với Mỹ. Rồi tiến tới mở 

rộng quan hệ đối tác chiến lược với 

các quốc gia trong khu vực và trên 

thế giới. Nó đang đem lại hiệu quả 

rất rõ nét. Chúng ta tranh thủ được 

sự ủng hộ của quốc tế một cách sâu 

rộng. Khi bạn bè quốc tế thấy được 

nền ngoại giao của chúng ta là 

ngoại giao đi từ nhân dân. Nền 

ngoại giao đi từ tấm lòng, truyền 

thống dân tộc, để hội nhập với thế 

giới cho nên vận dụng ngoại giao 

nhân dân, kết hợp với truyền thống 

dân tộc, kết hợp với tư tưởng Hồ 

Chí Minh, kết hợp với các nghị 

quyết từng đại hội đảng.  

Đại sứ nhấn mạnh chính sách 

ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo trong 

70 năm qua đã đưa Việt Nam từ 

một quốc gia nô lệ, thuộc địa trở 

thành một quốc gia độc lập, là thành 

viên đầy đủ của rất nhiều tổ chức 

lớn trên thế giới. Quan trọng nhất là 

Việt Nam trở thành thành viên Liên 

hợp quốc (LHQ), thành viênTổ 

chức Thương mại thế giới (WTO)... 

Hiện Việt Nam đang phát huy rất 

tốt vai trò, vị thế của đất nước trên 

các diễn đàn quốc tế đa phương. Tại 

bất kỳ diễn đàn nào, Việt Nam đều 

thể hiện vai trò như một quốc gia 

đầy đủ trách nhiệm là thành viên 

LHQ. Việt Nam đã và đang tham 

gia rất nhiều sân chơi quốc tế mà 

được bạn bè quốc tế đánh giá không 

thua kém các quốc gia phát triển. 

Đề cập đến những bước đi của 

ngành ngoại giao Việt Nam trong 

tình hình mới hiện nay, Đại sứ 

Nguyễn Thanh Sơn khẳng định 

đường lối của Việt Nam sẽ là tiếp 

tục hội nhập với thế giới, theo đó 

mở rộng giao lưu và tăng cường 

nền tảng hòa bình đối với quốc gia 

của chúng ta đồng thời thể hiện tư 

tưởng hòa bình của dân tộc đối với 

bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, Đại 

hội đảng lần thứ 11 cũng khẳng 

định vai trò, vị thế của Việt Nam và 

đường lối của chúng ta là tiếp tục 

hội nhập với thế giới. Dự thảo nghị 

quyết của Đại hội Đảng Cộng sản 

lần thứ 12 tới đây cũng khẳng định 

đường đi của chúng ta là tiếp tục 

hội nhập sâu rộng với thế giới vì 

chúng ta không thể phát triển mà 

không có thế giới xung quanh. Tuy 

nhiên, chúng ta phát triển, song vẫn 

giữ được lập trường, thể chế, giữ 

được quyền chủ quyền, toàn vẹn 

lãnh thổ của chúng ta mà không bị 

phụ thuộc. 

Theo Đại sứ,vị thế của Việt Nam 

trên trường quốc tế hiện nay được 

bạn bè quốc tế đánh giá rất là tốt. 

Chúng ta đã có quan hệ sâu rộng 

giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với 

nhiều đảng cầm quyền trên thế giới 

và chúng ta đã ký được một số các 

hiệp định hợp tác với các đảng cầm 

quyền trên thế giới, trong đó có 

Đảng Nước Nga Thống nhất của 

Nga, một số nước Đông Nam Á. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

khẳng định Việt Nam muốn có một 

chính sách độc lập tự chủ trong sự 

hội nhập với thế giới. Theo đại sứ, 

trong thời gian tới với chủ trương 

tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế 

giới thì chúng ta sẽ đưa quốc gia 

chúng ta, với nền ngoại giao rất 

khéo léo, với chính sách đối ngoại 

phù hợp, với từng điều kiện phát 

triển của đất nước trong mỗi thời 

kỳ, mỗi giai đoạn giành được những 

lợi ích thiết thực cho đất nước. 

Đại sứ bày tỏ tin tưởng trên cơ 

sở chính sách đối ngoại khéo léo và 

chủ động, Việt Nam sẽ được đông 

đảo dự luận thế giới ủng hộ. Thắng 

lợi này sẽ là nền tàng để Việt Nam 

có thể thu hút được đầu tư, giúp đỡ, 

thu hút được sự hợp tác của các 

quốc gia trong khu vực và trên thế 

giới để phát triển đất nước. Với 

đường lối chính sách mà Đại hội 

đảng lần thứ 12 dự kiến, chắc chắn 

sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho đất 

nước trong tương lai không xa./. 

 


