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 Ngày 21/4, Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao 

Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham 

dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi, Lễ kỷ niệm 

60 năm Hội nghị Bandung và 10 năm 

thiết lập "Đối tác chiến lược Á-Phi 

mới" tại Jakarta và Bandung của 

Indonesia, từ ngày 21-24/4 tới. 

Chiều 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân 

mật tiếp Đoàn đại biểu Ban Liên lạc cán 

bộ Công an chi viện chiến trường miền 

Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, nhân kỷ niệm 40 năm giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước. 

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN 

QUYỀN NƢỚC CHXHCN VIỆT NAM 

TẠI CỘNG HÕA AZERBAIJAN 

TRÌNH QUỐC THƢ 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn 

trình Quốc thư lên Tổng thống 

Ilham Aliyev trước nhiệm kỳ 

công tác tại Cộng hòa 

Azerbaijan. 

Ngày 19/4, Đại sứ Đặc mệnh 

Toàn quyền Việt Nam tại Cộng 

hòa Azerbaijan Nguyễn Thanh Sơn 

đã trình Quốc thư lên ngài Tổng 

thống Ilham Aliyev trong không 

khí trang trọng tại dinh thự của 

Tổng thống ở ngoại ô thành phố. 

 

* Ngày 20/4/2015 Đảng ủy và 

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga 

đã đón tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác của Ban Tổ chức Trung 

ương do Phó Trưởng ban Nguyễn 

Ngọc Lâm dẫn đầu. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 21/4, tại Trung tâm Văn 

hoá - Thể thao huyện Bình Chánh, UBND TPHCM đã 

tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 

nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 64 mẹ (tăng 7 

mẹ còn sống và truy tặng 57 mẹ đã từ trần) ở quận 6, 

Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh. 

Tham dự có Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân… 

Tỉnh Nam Định: Ngày 20/4, UBND tỉnh tổ chức 

hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống lụt 

bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2015. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh chủ trì hội nghị 

Tỉnh Nghệ An: Ngày 22/4, tại TP Vinh, UBND 

tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố Đồ án Điều chỉnh 

quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến 

năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 

14/1/2015 tới  các địa phương vùng quy hoạch. Đồng 

chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy , Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu 

Tp Hà Nội: Sáng 21/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức 

hội nghị đóng góp ý kiến của các đại biểu văn nghệ sỹ, 

các nhà khoa học, trí thức Thủ đô; Bí thư Đảng ủy, 

hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, học viện 

trên địa bàn vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI 

Đảng bộ TP Hà Nội. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội 

nghị 

Tp Đà Nẵng: Sáng 20/4, Thanh tra thành phố tổ 

chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành 

phố về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bá 

Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố giữ chức vụ 

Chánh Thanh tra thành phố thay ông Phan Tấn Tuyền, 

nghỉ hưu theo chế độ. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Chiều tối ngày 21/4, Bí thư Tỉnh 

ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì cuộc họp 

với các ngành, địa phương về việc chuyển đổi mô hình 

quản lý, hoạt động bến xe trên địa bàn tỉnh theo hình 

thức xã hội hóa đầu tư và công tác chuẩn bị đưa Bến xe 

Hà Tĩnh vào khai thác, sử dụng. Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự. 
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TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THẢO LUẬN TRONG ĐẠI HỘI ĐẢNG 

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã đề cập vấn đề thảo luận 

trong đại hội đảng nói chung và 

thảo luận Điều lệ Đảng nói riêng.  

Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu 

lần thứ III của Đảng mới diễn ra, 

vậy mà từ cách đó 5 tháng, với bút 

danh T.L Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

viết bài “Một cách thảo luận dự 

thảo Điều lệ Đảng” đăng trên Báo 

Nhân Dân ngày 3-4-1960. Bài báo 

có đoạn viết: Đại hội đảng “là một 

dịp rèn luyện chính trị rất quan 

trọng và rất rộng khắp cho toàn 

Đảng. Cho nên tất cả các đảng viên 

cần phải hăng hái tham gia thảo 

luận”. “Đại hội đảng rất quan hệ 

đến tương lai cách mạng của Đảng 

ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm 

cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn 

kết hơn nữa, tư tưởng và hành động 

đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. 

Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải 

thảo luận kỹ càng các đề án và đóng 

góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo đại 

hội thành công thật tốt đẹp…” 

Chúng ta đang bước vào “mùa 

đại hội”. Theo Chỉ thị 36-CT/TW 

ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về 

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng. Chỉ thị yêu cầu “Lãnh 

đạo và tổ chức tốt việc thảo luận 

các quan điểm, chủ trương, định 

hướng lớn nêu tại dự thảo các văn 

kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng và đại hội 

đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban 

chấp hành đảng bộ cần đánh giá 

đúng tình hình thực hiện nghị quyết 

của đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, 

kết quả thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 

làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; 

đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của đảng 

bộ trong nhiệm kỳ tới”. 

Từ chỉ dẫn của Bác, mỗi cán bộ, 

đảng viên cần nhận thức sâu sắc 

thảo luận, tranh luận là một trong 

những hình thức sinh hoạt đảng, 

phát huy trí tuệ, tiếp cận chân lý, để 

thống nhất nhận thức, hành động 

trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân 

chủ. Bác yêu cầu “toàn thể các đồng 

chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề 

án, đóng góp ý kiến sôi nổi...”. 

Trong khuôn khổ một đại hội, thời 

gian có hạn mà “toàn thể các đồng 

chí ta phải thảo luận kỹ các đề án...” 

là một việc không dễ, phải khéo tổ 

chức bằng nhiều hình thức thì mới 

làm được. Điều này yêu cầu trách 

nhiệm của tiểu ban chuẩn bị văn 

kiện và trách nhiệm của các đại 

biểu tham gia đại hội. 

Thảo luận, tranh luận trong đại 

hội đảng là sự “gặp gỡ” của những 

người cùng chung một lý tưởng, 

cùng một mục tiêu, trao đổi quan 

điểm, ý kiến khác nhau giải quyết 

những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt 

ra, nhằm tiếp cận chân lý, tìm ra 

những giải pháp hữu hiệu nhất trên 

con đường tiến tới mục tiêu. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh khẳng định thảo 

luận trong đại hội đảng phải nhằm 

vào 3 điều: Nâng cao đạo đức cách 

mạng cho đảng viên; đoàn kết và 

củng cố tốt chi bộ; đẩy mạnh và 

hoàn thành tốt những nhiệm vụ 

Đảng đã đề ra. Do vậy, trong tranh 

luận, thảo luận tại đại hội đảng, có 

những ý kiến khác nhau hoặc hoàn 

toàn không khớp nhau là chuyện 

đương nhiên. Sự nhất trí quá dễ 

dàng, không cần đến tranh luận, 

thảo luận không phải lúc nào cũng 

chứng tỏ sự thống nhất cao, sức 

mạnh thật sự của một tập thể. Tuy 

nhiên, những người có ý kiến bất 

đồng sâu sắc đến mấy cũng luôn 

luôn phải coi nhau như đồng chí, 

thật sự thành thật và lắng nghe ý 

kiến của nhau, phải gạt bỏ tư tưởng 

hiếu thắng và tìm mọi cách để 

“chân lý thuộc về mình”. 

Các đại biểu đi dự đại hội cũng 

cần nhớ, mình là đại diện cho đông 

đảo đảng viên, của quần chúng 

nhân dân, mang theo những ý kiến, 

kiến nghị, tâm huyết và cả những 

bức xúc của cơ sở, tổ chức đến với 

đại hội. Vì vậy tất cả các đảng viên, 

các ý kiến của các đại biểu phải 

được bình đẳng như nhau. Mỗi ý 

kiến của đại biểu đều được chắt lọc 

từ hàng trăm ý kiến của đảng viên 

từ địa phương, cơ sở, phản ánh thực 

tiễn một cách sinh động. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Phải thật 

sự mở rộng dân chủ để tất cả các 

đảng viên bày tỏ hết ý kiến của 

mình; phải gom góp ý kiến của 

đảng viên để giúp đỡ Trung ương 

chuẩn bị đại hội cho thật tốt. Ở đây 

cần tuyệt đối tránh hiện tương cho 

rằng chỉ có ý kiến của mình là đúng 

đắn, sáng suốt hơn cả. Tranh luận, 

thảo luận trong đại hội đảng lại 

càng tuyệt đối tránh tình trạng có 

hành động công khai hoặc kín đáo 

để hạn chế tiếng nói của những 

người có ý kiến trái ngược... 
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"Lê-nin dạy chúng ta tuyệt đối 

tin tưởng vào Ðảng, vào tương lai 

tất thắng của cách mạng và Tổ 

quốc, vào lực lượng vô cùng to 

lớn của giai cấp, của nhân dân". 

Hồ Chí Minh kế thừa và phát 

triển sáng tạo tư tưởng Lê-nin 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 

Mười Nga năm 1917 gắn liền với 

những sáng tạo trong lý luận và chỉ 

đạo thực tiễn của V.I. Lê-nin. 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã 

tiếp thu cái tinh thần của chủ nghĩa 

Lê-nin và vận dụng sáng tạo trong 

cách mạng Việt Nam. 

Trong giai đoạn chuẩn bị, trong 

thời điểm phát động khởi nghĩa và 

sau khi giành được chính quyền, 

V.I.Lê-nin đã nhạy bén và sáng suốt 

trong việc phát triển lý luận, điều 

chỉnh hoạt động thực tiễn cho phù 

hợp với từng bước phát triển của 

cách mạng. V.I.Lê-nin đã không chỉ 

có sáng tạo lớn về lý luận và thực 

tiễn trong quá trình lãnh đạo thực 

hiện cuộc Cách mạng Tháng Mười, 

mà còn trong cả công cuộc bảo vệ 

các thành quả cách mạng, xây dựng 

xã hội mới. Thực tiễn sinh động của 

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 

đã cung cấp những "chất liệu" để 

V.I.Lê-nin làm phong phú thêm lý 

luận cách mạng của chủ nghĩa Mác. 

Những luận điểm cách mạng mới 

được vận dụng trong thực tiễn giúp 

hình thành đường lối đúng đắn, 

những quyết sách kịp thời đã thúc 

đẩy thực tiễn phát triển đúng quy 

luật, phù hợp với điều kiện lịch sử 

mới. 

V.I.Lê-nin từng rút ra một kết 

luận quan trọng: "... chủ nghĩa xã 

hội có thể thắng trước hết là trong 

một số ít nước tư bản chủ nghĩa, 

hoặc thậm chí chỉ trong một nước 

tư bản chủ nghĩa, tách riêng ra mà 

nói"(1). Khi lực lượng phản cách 

mạng đã lộ rõ âm mưu tiêu diệt 

cách mạng, khi các điều kiện bảo 

đảm cho thắng lợi của cuộc khởi 

nghĩa vũ trang đã hội đủ, nghệ thuật 

khởi nghĩa vũ trang giành chính 

quyền được V.I.Lê-nin chuyển hóa 

từ lý luận thành hiện thực. Ðặc biệt, 

V.I.Lê-nin đã nhấn mạnh một quan 

niệm của C. Mác: Khởi nghĩa là 

một nghệ thuật. Ðó là sự sáng tạo 

trong việc vận dụng đường lối trước 

các diễn biến khẩn trương của tình 

hình nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ 

các nguyên lý. Và phải nói rằng, 

tháng 10-1917 (theo lịch cũ ở Nga) 

tại Pê-trô-grát và sau này, tháng 8-

1945 tại Hà Nội, những người theo 

học thuyết cách mạng của V.I. Lê-

nin đã trực tiếp làm sáng rõ, làm nổi 

bật được nghệ thuật đó. 

Thực tiễn Cách mạng Tháng 

Mười Nga năm 1917 cho thấy: 

Giành chính quyền đã khó, giữ 

vững được chính quyền còn khó 

hơn. Nước Nga sau nội chiến bị tàn 

phá nặng nề, bị bao vây; nạn đói và 

dịch bệnh làm trầm trọng hơn 

khủng hoảng kinh tế và chính trị. 

Tại Ðại hội lần thứ X của Ðảng Bôn

-sê-vích (3-1921), V.I.Lê-nin đã 

trình bày đường lối kinh tế - chính 

trị mới của Nhà nước Xô-viết là 

Chính sách kinh tế mới (NEP). Chỉ 

sau một năm thực hiện NEP, dựa 

trên cơ sở các luận điểm khoa học 

của mình, V.I.Lê-nin khẳng định: 

"Từ nước Nga của chính sách kinh 

tế mới sẽ nảy ra nước Nga xã hội 

chủ nghĩa", và thực tiễn lịch sử đã 

chứng minh điều đó. Chỉ bốn năm 

sau khi thực hiện NEP, năm 1925, 

nước Nga Xô-viết đã hoàn thành 

công cuộc phục hồi nền kinh tế 

quốc dân để bước sang thời kỳ trực 

tiếp xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Phải khẳng định rằng, việc 

V.I.Lê-nin phát triển khẩu hiệu 

chiến lược của C.Mác "Vô sản tất 

cả các nước đoàn kết lại" thành "Vô 

sản tất cả các nước và các dân tộc bị 

áp bức đoàn kết lại" đã khái quát 

một nội hàm rộng lớn hơn, khi 

phạm vi, tính chất cuộc đấu tranh đã 

có nhiều thay đổi trong giai đoạn 

chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành 

chủ nghĩa đế quốc và mang tính 

toàn cầu. Những luận điểm của 

V.I.Lê-nin được thể hiện rất cụ thể 

trong "Sơ thảo lần thứ nhất những 

luận cương về những vấn đề dân tộc 

và vấn đề thuộc địa". Lần đầu tiên 

trong lịch sử phong trào cộng sản 

quốc tế, V.I.Lê-nin đặt ra vấn đề 

liên minh giữa cuộc đấu tranh của 

giai cấp vô sản ở các nước tư bản 

công nghiệp phát triển với phong 

trào giải phóng dân tộc ở các nước 

thuộc địa. 

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Luận 

cương của V.I.Lê-nin đã chinh phục 

hoàn toàn Nguyễn Ái Quốc. Người 

đã thấy được cái cần thiết cho dân 

tộc Việt Nam - con đường giải 

phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc đã 

tiếp nhận những bài học sâu sắc từ 

V.I.Lê-nin và Cách mạng Tháng 

Mười Nga. Bằng vốn kiến thức lý 

luận và từ kinh nghiệm hoạt động 

thực tiễn phong phú của mình, 

Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên 

cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc ở các thuộc địa không hoàn 

toàn phụ thuộc vào cách mạng ở 

"chính quốc", nhân dân thuộc địa có 

thể đứng lên tự giải phóng chính 

mình, cuộc cách mạng có thể thắng 

lợi trước ở một nước thuộc địa. 

Những luận điểm cách mạng của 

Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng 

đắn, sáng tạo mối quan hệ giữa dân 

tộc và giai cấp, độc lập dân tộc, dân 

chủ và chủ nghĩa xã hội trong quá 

trình phát triển của cách mạng Việt 

Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin. Chiến lược giải 

phóng dân tộc của Hồ Chí Minh 

được hiện thực hóa trong đường lối 

của Ðảng Cộng sản Việt Nam và đã 

thể hiện tính đúng đắn, hiệu quả 

bằng thành công của Cách mạng 

Tháng Tám 1945, giành độc lập dân 

tộc, kháng chiến thắng lợi, thống 

nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã 

hội. 

KỶ NIỆM 145 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊ-NIN (22-4-1870 - 22-4-2015) 
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Lễ hội Đền Hùng còn gọi là 

Giỗ tổ Hùng Vƣơng, là một lễ hội 

lớn nhằm tƣởng nhớ và tỏ lòng 

biết ơn công lao lập nƣớc của các 

vua Hùng, những vị vua đầu tiên 

của dân tộc. 

―Dù ai đi ngược về xuôi 

 Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười 

tháng ba 

Khắp miền truyền mãi câu ca 

Nước non vẫn nước non nhà 

ngàn năm‖ 

Câu ca dao đậm đà tình nghĩa đã 

đi vào lòng mỗi người dân Việt 

Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng - 

nơi cội nguồn của dân tộc, của đất 

nước luôn là biểu tượng tôn kính, 

linh nghiêm quy tụ và gắn bó với 

dân tộc Việt Nam. 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương diễn 

ra vào ngày mồng 10 tháng 3 âm 

lịch hàng năm tại Đền Hùng, Việt 

Trì, Phú Thọ. Trước đó hàng tuần, 

lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt 

động văn hoá dân gian và kết thúc 

vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với Lễ 

rước kiệu và dâng hương tại Đền 

Thượng. 

Từ xa xưa Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương đã có vị thế đặc biệt trong 

tâm thức của người Việt. Bản ngọc 

phả viết thời Trần, năm 1470 đời 

vua Lê Thánh Tông và đời vua Lê 

Kính Tông năm 1601 sao chép đóng 

dấu kiềm để tại Đền Hùng, nói 

rằng: ―...Từ nhà Triệu, nhà Đinh, 

nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều 

đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê 

vẫn cùng hương khói trong ngôi đền 

ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng 

đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào 

việc cúng tế vẫn không thay đổi...‖. 

Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu 

Lê trở về trước các triều đại đều 

quản lý Đền Hùng theo cách giao 

thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa 

chữa, cúng bái, làm Giỗ Tổ ngày 10 

tháng 3 âm lịch. Bù lại họ được 

miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, miễn 

đóng sưu, miễn đi phu đi lính. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hai 

lần về thăm Đền Hùng (19/9/1954 

và 19/8/1962). Tại đây Người đã có 

câu nói bất hủ: ―Các Vua Hùng đã 

có công dựng nước - Bác cháu ta 

phải cùng nhau giữ lấy nước‖. 

Người còn nhắc: ―Phải chú ý bảo 

vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để 

Đền Hùng ngày càng trang nghiêm 

và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử 

cho con cháu sau này đến tham 

quan‖. 

Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương đã được Ban Bí thư ghi 

trong thông báo là ngày lễ lớn trong 

năm. Ngành Văn hóa thông tin - thể 

thao phối hợp với các ngành chức 

năng đã tổ chức lễ hội trong thời 

gian 10 ngày (từ 1/3 đến 10/3 âm 

lịch). 

Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung 

Điều 73 của Luật Lao động cho 

người lao động được nghỉ làm việc, 

hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vương (10/3 âm lịch). Kể từ 

đây, ngày 10/3 âm lịch hàng năm đã 

trở thành ngày lễ lớn - QUỐC LỄ 

mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân 

tộc. 

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hằng 

năm là ngày hội chung của toàn 

dân, ngày mà mọi trái tim dù đang 

sống và làm việc ở muôn nơi vẫn 

đập chung một nhịp, mọi cặp mắt 

đều nhìn về cùng một hướng. Trong 

ngày này, nhân dân cả nước còn có 

điều kiện để tham gia vào các hoạt 

động văn hóa thể hiện lòng thành 

kính tri ân các Vua Hùng đã có 

công dựng nước và các bậc tiền 

nhân đã vì dân giữ nước. 

Trong hồ sơ đề trình UNESCO 

công nhận ―Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương‖ là di sản văn hoá thế 

giới đã nêu rõ giá trị của di sản là 

thể hiện lòng tôn kính đối với tổ 

tiên, theo tinh thần ―Uống nước nhớ 

nguồn‖ của dân tộc Việt Nam. Theo 

đánh giá của các chuyên gia 

UNESCO, ―Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương‖ đã đáp ứng được tiêu 

chí quan trọng nhất trong 5 tiêu chí, 

đó là, di sản có giá trị nổi bật mang 

tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung 

của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy 

giá trị đó. Vì vậy, ngày 6/12/2012, 

UNESCO đã chính thức công nhận 

―Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 

ở Phú Thọ‖, biểu tượng của tinh 

thần đại đoàn kết, truyền thống đạo 

lý ―Uống nước nhớ nguồn‖ của dân 

tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện của nhân loại. 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội 

Đền Hùng còn là dịp để giáo dục 

truyền thống ―Uống nước nhớ 

nguồn‖, lòng biết ơn sâu sắc các 

Vua Hùng đã có công dựng nước và 

các bậc tiền nhân kiên cường chống 

giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời 

còn là dịp quan trọng để chúng ta 

quảng bá ra thế giới về một Di sản 

vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại 

hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm 

hồn, tình cảm, trở thành đạo lý 

truyền thống của đồng bào cả nước, 

kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta 

cùng nguyện một lòng mãi mãi 

khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: ―Các Vua Hùng đã 

có công dựng nước - Bác cháu ta 

phải cùng nhau giữ lấy nước‖. 

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 



 

 

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1090, ÂT: 251.19.49. 5 

MỘT PHỤ NỮ VIỆT NAM NHẬN GIẢI THƢỞNG BỒ CÂU BẠC CỦA NGA 

Bà Phạm Thanh Xuân, Ủy 

viên thƣờng vụ Ban chấp hành 

Hội ngƣời Việt Nam tại LB Nga 

nằm trong số 5 phụ nữ tới từ 5 

quốc gia đã giành đƣợc giải 

thƣởng Bồ câu Bạc năm nay. 

Tại thủ đô Moscow, Liên bang 

Nga, ngày 16/4 đã diễn ra Lễ trao 

giải thưởng quốc tế về sự công nhận 

xã hội mang tên Bồ câu Bạc lần thứ 

5, với sự tham gia của các đại diện 

đến từ 30 quốc gia. 

Giải thưởng quốc tế  Bồ Câu 

Bạc mang mục tiêu thúc đẩy vai trò 

công dân các quốc gia trong hoạt 

động phát triển cộng đồng, giữ gìn 

truyền thống văn hoá tinh thần của 

các dân tộc tại LB Nga. Giải thưởng 

này lần đầu tiên được biết đến vào 

năm 2010 tại Hội nghị phụ nữ quốc 

tế "Đối thoại không biên giới" ở 

Nga. 

Năm nay, bà Phạm Thanh Xuân, 

Ủy viên thường vụ Ban chấp hành 

Hội người Việt Nam tại LB Nga, đã 

được trao giải thưởng bởi những 

đóng góp tích cực trong các hoạt 

động xã hội và ngoại giao nhân dân, 

góp phần vào việc giữ gìn và phát 

triển mối quan hệ giữa các cộng 

đồng, giữa các dân tộc tại LB Nga. 

Đại diện các nước khác nhận 

giải là: Nga, Trung Quốc, Hungary 

và Nicaragua. Chủ nhân của những 

giải thưởng năm nay sẽ cùng các 

thành viên đến từ nhiều quốc gia 

khác nhau tham gia các hội nghị, 

hội thảo quốc tế với nhiều chủ đề 

nóng trên thế giới, nhằm chung tay 

gìn giữ hoà bình và phát triển xã 

hội. 

Mới đây, trong dịp tham dự lễ 

kỷ niệm tròn 40 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất 

nƣớc, do Đại sứ quán Việt Nam 

tại Ucraina tổ chức, đông đủ các 

cựu chiến binh Ucraina từng có 

những thăm tháng sang Việt Nam 

giúp đỡ quân đội Việt Nam chiến 

đấu chống lại các trận tập kích 

bằng đƣờng không của Mỹ ra 

miền Bắc Việt Nam những năm 

tháng căng thẳng của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc. 

Đại tá về hưu Viacheslav 

Kovalski từng có mặt ở Việt Nam 

từ tháng 2 năm 1972 và rời VN vào 

tháng 11 cùng năm. Khi đó ông còn 

rất trẻ, mới ngoài 25 tuổi. Nhiệm vụ 

của ông cùng các đồng đội của 

mình được giao là công tác tại khu 

4 của Việt Nam, trên Quốc lộ 1, đó 

là vùng Vĩnh Linh. Ông vẫn còn 

nhớ, nơi đóng quân rất gần sông 

Gianh. Điều còn in dấu sâu đậm 

nhất trong ông mà mỗi khi có dịp 

nhắc lại ông lại rưng rưng cảm động 

và chảy nước mắt đó là tình cảm, 

tình đồng chí chiến đấu. 

Cựu chiến binh Vladimir 

Tishenko vừa tròn 70 tuổi vào năm 

nay. Đến với lễ kỷ niệm Ngày chiến 

thắng của nhân dân Việt Nam ông 

rất xúc động vì lại có dịp được cùng 

các bạn Việt Nam, các cựu chiến 

binh Ucraina ôn lại những kỷ niệm 

xưa. Ông là người đã từng trực tiếp 

tham gia trận đánh đầu tiên chống 

lại máy bay ném bom của Mỹ leo 

thang tấn công ra miền Bắc và đánh 

vào khu vực dân cư gần Hà Nội vào 

ngày 24/7/1966.  

Còn đối với cựu chiến binh Iuri 

Agafonov thì lại rất đặc biệt. Mặc 

dù ông cũng là người từng tham gia 

giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong 

sự nghiệp giải phóng miền Nam 

khỏi sự xâm lược của Đế quốc 

Mỹ... nhưng ông lại không hề có 

mặt trên đất nước Việt Nam. Ông 

làm việc trên một con tàu chiến với 

nhiệm vụ là chuyên gia vô tuyến 

điện. Thời kỳ đó, nhiệm vụ của ông 

cùng các đồng đội của mình là trinh 

sát và phát hiện để kịp thời cung 

cấp các thông tin về các máy bay 

ném bom chiến lược B52 của Mỹ. 

Và mãi đến tháng 12 năm ngoái, 

theo lời mời của Bộ Quốc phòng 

Việt Nam, ông mới đến Việt Nam 

lần đầu tiên. Tuy lần đầu tiên đến 

Việt Nam, nhưng ông biết khá rõ 

mọi thông tin về Việt Nam với 

chiến thắng lẫy lừng ngày 

30/4/1975 bởi ông đọc khá nhiều 

sách, báo. 

 Chia sẻ niềm vui trong lễ kỷ 

niệm tròn 40 năm giải phóng miền 

Nam - thống nhất đất nước, những 

người bạn cựu chiến binh năm xưa 

một lần nữa lại cầu chúc cho đất 

nước, nhân dân Việt Nam mãi mãi 

có hòa bình, sẽ ngày một phát triển 

và vững vàng đi lên như họ đã được 

chứng kiến khi rất nhiều người 

trong số họ đã được sang thăm lại 

Việt Nam trong xây dựng hòa 

bình./. 

NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP CỦA CÁC CCB KIEV - UCRAINA VỀ NHỮNG NĂM THÁNG CÙNG NHÂN DÂN 

VIỆT NAM 
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TƢNG BỪNG NGÀY HỘI SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI LB NGA 

Trƣờng Đại học Tổng hợp 

công nghệ và nghiên cứu Quốc 

gia ―MISiS‖ là một trong 7 

trƣờng Đại học Tổng hợp công 

nghệ hàng đầu của Liên BN, nơi 

có rất nhiều sinh viên quốc tế 

đang theo học, trong đó có các 

sinh viên và NCS đến từ dải đất 

hình chữ S – đất nƣớc Việt Nam 

chúng ta.  

Vào tháng 4 hàng năm, như một 

truyền thống đã có từ lâu, Nhà 

trường và Hội sinh viên ―MISiS‖ lại 

tổ chức ngày hội Sinh viên Quốc tế, 

dù số lượng sinh viên và NCS Việt 

Nam theo học tại trường không 

nhiều (hơn 20 người) nhưng năm 

nào cũng vậy, Chi đoàn trường 

―MISiS‖ lại háo hức và nhiệt tình 

tham gia, đây vừa là một hoạt động 

đẩy mạnh phong trào Đoàn, tăng 

cường giao lưu hữu nghi với sinh 

viên các nước, vừa là cơ hội quảng 

bá hình ảnh đất nước, văn hóa và 

con người Việt Nam đậm đà bản 

sắc với tinh thần ―mỗi sinh viên là 

một đại sứ du lịch‖.  

Các Sinh viên Việt Nam chúng 

ta đến với ngày hội năm nay với 

Tiết mục nhảy Flash mob ―Việt 

Nam ơi‖ đầy tươi vui, giới thiệu các 

món ăn truyền thống và điệu nhảy 

sạp cuốn hút đã nhận được nhiều lời 

khen ngợi từ Ban tổ chức và để lại 

ấn tượng sâu đẹp trong lòng bạn bè 

quốc tế.  

Sang phần giới thiệu văn hóa và 

ẩm thực, một lần nữa các sinh viện 

Việt Nam lại ghi điểm trong mắt 

bạn bè quốc tế. Các món ăn truyền 

thống của chúng ta như xôi gấc, đỗ, 

nem rán…hay những chén trà thơm 

ngon mang đầy nét tinh túy của hồn 

dân tộc đã được các bạn tán thưởng 

bởi hương vị Á đông khác biệt. 

Ngày hội giao lưu sinh viên 

quốc tế kết thúc trong không khí 

hân hoan lẫn chút tiếc nuối. Chia 

tay ngày hội, còn chút gì đó cứ 

đọng lại mãi trong lòng mọi người, 

phải chăng đó là tình cảm đoàn kết 

hữu nghị quốc tế thân ái, niềm tin 

hướng tới tương lai tốt đẹp, và hơn 

hết là lòng tự hào dân tộc đang chảy 

đầy trong huyết quản của mỗi 

người. 

Trong 2 ngày 19- 20/04/2015, 

Đoàn công tác Hội Y- Dƣợc Việt 

Nam tại LB Nga do Bác sĩ Lò Văn 

Xanh làm trƣởng đoàn đã vƣợt 

hơn 800 km đến thành phố Kazan

- Thủ phủ nƣớc Cộng hòa 

Tatarstan để hỗ trợ bà con gặp 

nạn trong vụ cháy chợ Admiral 

cách đây không lâu, đồng thời 

cũng thăm khám và phát thuốc 

miễn phí cho bà con ngƣời Việt 

hiện đang sinh sống và làm việc 

tại đây. Hội Ngƣời Việt và Chi bộ 

Đảng tại Kazan đã nhiệt tình giúp 

đỡ  đoàn công tác trong chuyến đi 

này. 

Tham gia các buổi khám từ thiện 

có sự giúp sức của Ban chấp hành 

Hội người Việt và sinh viên khối Y- 

Dược đang theo học tại Đại học 

Công nghệ và Đại học tổng hợp 

Kazan. Trong hai ngày, đông bảo bà 

con trong thành phố đã đến khám 

bệnh và nhận thuốc. 

Anh Ngô Xuân Viết, một người 

Việt đang làm việc tại khu chợ mới 

Novai Tura vui mừng cho biết ―Tôi 

ở đây lâu lắm rồi, nhưng đây là lần 

đầu tiên được các bác sĩ Việt Nam 

khám và cho thuốc. Tôi không đi 

bệnh viện Tây vì không hiểu tiếng 

lắm. Các bác sĩ ở đây khám nhiệt 

tình và nói rất dễ hiểu. Tôi mong 

tháng nào cũng có bác sĩ xuống đây 

khám bệnh cho bà con ta!‖ 

Sự tham gia đông đảo của bà con 

là động lực rất lớn đối với các bác sĩ 

trong đoàn. Bác sĩ Lò Văn Xanh 

đánh giá cao ý thức bảo vệ sức khỏe 

của bà con và bày tỏ mong muốn 

được hỗ trợ công tác chăm sóc sức 

khỏe cho cộng đồng người Việt tại 

đây trong nhiều dịp nữa. 

Anh Đàm Danh Lam – Chủ tịch 

hội người Việt tại thành phố Kazan 

đã thay mặt bà con phát biểu cảm 

ơn đoàn công tác và tâm huyết chia 

sẻ: ―Hoạt động của Hội Y- Dược vô 

cùng thiết thực và cần thiết cho bà 

con trong thời điểm hiện tại và thực 

sự có ý nghĩa với cộng đồng. Bởi lẽ 

sau vụ cháy, bà con cần có sức  

khỏe để có thể vực dậy sau mất mát. 

Trong tương lai, chúng tôi mong 

muốn xây dựng một phòng khám để 

chăm sóc sức khỏe cho bà con đang 

sinh sống và làm việc tại thành phố. 

Hội Người Việt mặc dù thành lập 

chưa lâu, nhưng cũng sẽ cố gắng 

đoàn kết cộng đồng và sẽ xác định 

những hướng đi mới để giúp đỡ cho 

bà con yên tâm làm ăn bền vững.‖ 

HỘI Y DƢỢC VN TẠI LB NGA KHÁM BỆNH TỪ THIỆN Ở KAZAN 
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG PUTIN 

THĂM KHU VỰC BỊ CHÁY Ở 

KHAKASSIA 

Tổng thống Vladimir Putin đã 

tới Khakassia để thị sát tình hình 

sau vụ cháy nghiêm trọng. 

Nguyên thủ quốc gia đến thăm 

hỏi những ngƣời dân đang ở một 

trong những điểm tạm trú dành 

cho những bà con địa phƣơng 

vừa  bị mất nhà cửa do hỏa hoạn. 

Ông Putin tiến hành cuộc họp tại 

chỗ bàn về công tác khôi phục tái 

thiết nhà cửa và dành hỗ trợ cho 

những ngƣời bị thiệt hại, — nhƣ 

TASS thông báo. 

Tổng thống Putin đã quyết định 

thăm khu vực này, khi trong cuộc 

giao lưu "Đối thoại trực tiếp", ông 

nhận được lời thỉnh cầu của nữ cư 

dân địa phương Vershino-Bidzha, là 

một trong số 70 người bị mất nhà 

cửa do đám cháy. 

Đám cháy bùng lên ở Khakassia 

từ hồi đầu trong tháng Ba và mang 

tính thảm họa vào ngày 12 tháng 

Tư, khi trong khu vực bị ảnh hưởng 

bởi trận gió bão. Chính gió lớn đã 

làm lửa cháy lan nhanh và dữ dội 

hơn. 

 

NGA VÀ ASEAN NHẤT TRÍ 

TĂNG CƢỜNG QUAN HỆ HỢP 

TÁC SONG PHƢƠNG 

Trong cuộc gặp mới đây với 

Phó Thủ tƣớng Liên bang Nga 

Arkady Dvokovich, Tổng Thƣ ký 

ASEAN Lê Lƣơng Minh đã nhấn 

mạnh về những thành tựu kể từ 

khi ASEAN và Nga thiết lập quan 

hệ đối tác, đồng thời mong muốn 

hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt 

chẽ để tăng cƣờng hơn nữa quan 

hệ song phƣơng. ASEAN và Nga 

sẽ kỷ niệm 20 năm quan hệ đối 

thoại vào năm 2016.  

Tổng Thư ký ASEAN cũng 

thông báo với Phó Thủ tướng 

Dvorkovich những bước tiến trong 

chương trình xây dựng Cộng đồng 

ASEAN và đánh giá cao sự hỗ trợ 

của Nga với ASEAN trong việc 

thực hiện mục tiêu này.  

Hai bên ghi nhận đà tăng trưởng 

khả quan trong thương mại và đầu 

tư song phương, cũng như sự tham 

gia tích cực của Moskva trong các 

cơ chế và diễn đàn do ASEAN lãnh 

đạo. 

 

THỦ TƢỚNG MEDVEDEV: 

NGA RÈN CÁCH SỐNG THIẾU 

DÕNG VỐN NƢỚC NGOÀI 

Nga đã rèn đƣợc cách sống 

thiếu dòng vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài, nhƣng lệnh trừng phạt 

không hỗ trợ nền kinh tế, — Thủ 

tƣớng Medvedev tuyên bố trƣớc 

Duma Quốc gia. 

"Chúng ta cần suy nghĩ làm thế 

nào cào bằng các vấn đề trong lĩnh 

vực tài chính, không để xảy ra sự 

suy giảm hay củng cố đột ngột của 

đồng rúp, — ông nói. — Tình hình 

trong nước chịu ảnh hưởng của lệnh 

trừng phạt, một sự ảnh hưởng rất 

trực tiếp. Chúng ta, tất nhiên, sẽ tồn 

tại, chúng ta đã rèn được cách sống 

thiếu dòng tài chính nước ngoài, có 

cuộc sống vẫn bình thường." 

Ông Medvedev nói thêm rằng, 

tình hình này không hỗ trợ đất 

nước. "Bất kỳ quốc gia hứng chịu 

những biện pháp trừng phạt đều lâm 

vào hoàn cảnh phức tạp," — ông 

Medvedev nói và nhắc tới việc 

đồng tiền Iran mất giá sau khi xuất 

hiện lệnh trừng phạt và nước này bị 

đóng cửa với thị trường thanh 

khoản tài chính. 

 

NGA PHẢI TRIỂN KHAI 

THÊM S-400 TẠI VIỄN ĐÔNG 

Theo kế hoạch đƣợc Nga công 

khai, sẽ có 5 hệ thống S-400 bảo 

vệ cho bầu trời Kamchatka. Mỗi 

lần triển khai hệ thống mới đều 

đƣợc tiến hành sau những bài 

kiểm tra và huấn luyện nhân sự 

cẩn thận tại vùng quân sự 

Kapustin Yar tại phía nam đất 

nƣớc. 

Hệ thống tên lửa phòng không S

-400 là hệ thống thế hệ mới tầm xa 

và tầm trung, được thiết kế để tiêu 

diệt tất cả các phương tiện tấn công 

phòng không vũ trụ hiện tại và 

tương lai, máy bay trinh sát, máy 

bay chiến lược và chiến thuật, tên 

lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo 

tầm trung, mục tiêu siêu thanh và 

máy bay giám sát radar và máy bay 

điều khiển. S-400 có thể tiêu diệt 

các tên lửa đạn đạo với độ chính 

xác cực kỳ cao. 

Quân khu phía Đông được thành 

lập vào năm 2010, gồm một phần 

địa bàn của quân khu Viễn Đông và 

một phần của quân khu Siberia cũ. 

Trụ sở của quân khu phía Đông 

được đặt tại Khabarovsk. 
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ban biªn tËp b¶n tin ®Êt níc mong nhËn ®îc sù gãp ý cña b¹n ®äc  

Tình hình kinh tế đã ổn định 

dù Tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) đã giảm 2% trong quý 

1/2015 và các xu hƣớng tiêu cực 

vẫn còn tiếp diễn. 

Đó là khẳng định của Thủ tướng 

Nga Dmitry Medvedev tại Đuma 

quốc gia (tức Hạ viện Nga). 

Thủ tướng Medvedev thông báo 

cho đến nay thị trường tiền tệ Nga 

đang ổn định trở lại, nền kinh tế 

cũng đang thích ứng với tỷ giá đồng 

ruble được thả nổi hồi năm ngoái. 

 Chính phủ và Ngân hàng trung 

ương Nga đã nỗ lực để thị trường 

tiền tệ mang tính dự báo. Đồng Rúp 

không giảm giá quá sâu cũng như 

không tăng giá quá mạnh. 

Hiện nợ quốc gia của Nga không 

còn ở mức cao và thâm hụt ngân 

sách liên bang dù có tăng, song vẫn 

ở mức an toàn. Tỷ lệ thất nghiệp 

vẫn ở trong giới hạn chấp nhận 

được. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga cũng 

cảnh báo không nên ảo tưởng bởi 

hiện nay Nga đang phải đối mặt với 

không chỉ ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng trong ngắn hạn, mà cả 

những áp lực từ bên ngoài, cụ thể 

giá dầu mỏ có thể vẫn duy trì ở mức 

thấp trong thời gian dài. 

Người đứng đầu Chính phủ Nga 

cũng dự báo tác động từ các biện 

pháp trừng phạt của phương Tây 

đối với Moskva liên quan cuộc 

khủng hoảng Ukraine sẽ khiến 

Moskva thiệt hại lên đến 75 tỷ euro 

trong năm nay, tương đương 4,8% 

GDP. 

Theo ông, tình hình hiện nay đòi 

hỏi Chính phủ Nga phải hành động 

một cách linh hoạt. Trong các biện 

pháp ưu tiên năm 2015, Thủ tướng 

Medvedev nhấn mạnh tổng ngân 

sách cho các chủ thể liên bang của 

Nga tăng hơn gấp đôi từ 150 tỷ lên 

310 tỷ ruble. Số tiền này dự kiến 

nhằm cân bằng ngân sách các khu 

vực và giảm chi phí tín dụng 

thương mại. 

Thủ tướng Medvedev cũng 

thông báo Nga tiếp tục là một trong 

những quốc gia xuất khẩu vũ khí 

hàng đầu thế giới khi thu nhập từ 

xuất khẩu mặt hàng này năm 2014 

vẫn duy trì mức kỷ lục, vượt quá 15 

tỷ USD. 

Gần một năm qua, các biện pháp 

trừng phạt của Mỹ và phương Tây 

đã thất bại dù chúng có khiến cho 

kinh tế Nga khó khăn, giá cả thay 

đổi, nhiều mặt hàng khan hiếm.  

Tuy nhiên, chúng làm cho Putin 

nhận thức được rằng, không thể phụ 

thuộc vào Mỹ và phương Tây bởi 

nếu không, họ sẽ có cái để tạo sức 

ép đối với Nga" 

KINH TẾ NGA NHẬN TIN VUI 

  Nhằm hƣởng ứng Tháng 

Thanh niên và chào mừng 84 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/03/1931-

26/03/2015), Chi đoàn trƣờng 

ĐHTHKTQG Astrakhan  đã tổ 

chức thành công Giải bóng đá 

ASTCUP 2015 (diễn ra từ 22/03 

đến 19/04).  

Tham gia Giải đấu này có sự góp 

mặt của 5 đội bóng và ai ai trong họ 

cũng muốn chạm tay mình vào 

chiếc Cup của nhà vô địch. Các đội 

đá theo hình thức vòng tròn tính 

điểm, chọn ra hai đội cao điểm nhất 

vào trận chung kết. Với công tác tổ 

chức tốt, các cầu thủ có chất lượng 

cao, tinh thần thi đấu hết mình của 

các đội bóng và sự cổ vũ nhiệt tình 

của khán giả, ASTCUP 2015 đã để 

lại nhiều ấn tượng, những cảm xúc 

đáng nhớ trong tất cả mọi người.  

Qua những gì đã thể hiện trên 

sân, giải đấu đã tìm ra các cầu thủ, 

đội bóng xứng đáng với các danh 

hiệu: cầu thủ xuất sắc nhất, Gang 

tay vàng, Vua phá lưới, giải Nhất, 

Nhì và Ba. Không chỉ tạo nên 

những giây phút thỏa mái sau 

những giờ học căng thẳng, nâng cao 

thể lực, rèn luyện sức khỏe, 

ASTCUP 2015 còn giúp các thành 

viên trong Chi đoàn đoàn kết hơn, 

cùng nhau xây dựng tập thể tiên 

tiến, vững mạnh. 

GIẢI BÓNG ĐÁ ASTCUP 2015 

CHI ĐOÀN TRƢỜNG ĐHTHKTQG ASTRAKHAN, LIÊN BANG NGA 


