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 Trong ngày làm việc thứ 17 kỳ họp thứ 10 

(11/11), Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh tăng mức 

lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng (mức hiện nay) 

lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. 

 Chiều 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân tiếp thân mật đoàn cán bộ chiến sĩ cơ sở nội 

thành Ban Trí vận-Mặt trận khu ủy Sài Gòn-Gia Định 

(đơn vị Anh hùng LLVTND) nhân dịp đoàn ra thăm 

Thủ đô Hà Nội. 

 Sáng 10/11, tại khu vực biển Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng 

Trung Hải, Bộ GTVT đã tổ chức buổi diễn tập quy mô 

quốc gia tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng với 

máy bay bị sự cố, mất liên lạc. 

 Sáng 10/11 tại Hà Nội, ngành xây dựng tổ chức 

tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen 

thưởng giai đoạn 2010-2015, phương hướng, nhiệm vụ 

giai đoạn 2015-2020. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 

đến dự và phát biểu tại hội nghị  

 Ngày 10/11, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì 

cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” 

đến Cảng CMIT theo hình thức BOT của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái. 

Ngày 10/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Giao lưu thể 

thao lần thứ 3 giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ 

Singapore. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng 

Thường trực Bộ Công an Việt Nam cùng Thứ trưởng Bộ 

Nội vụ Singapore Leo Yip dự buổi giao lưu. 

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí 

Vịnh, Thứ trưởng BQP đã tiếp Đoàn công tác của Cơ 

quan tìm kiếm người Mỹ mất tích Hoa Kỳ (DPAA) do 

Ngài Michael Linnington, Giám đốc DPAA làm trưởng 

đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Sáng ngày 10/11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ 

chức Hội thảo “Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt 

Nam”. Hội thảo đã đánh giá thực trạng phát triển của 

ngành Cơ khí trong gian đoại 2001-2010 Thứ trưởng Bộ 

Công Thương Cao Quốc Hưng chủ trì Hội thảo. 

 Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe 

báo cáo và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 

nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi 

Bình Hà. 
 Tỉnh Hà Nam: Sáng ngày 10/11, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh báo cáo chủ trương bàn giao Trường Cao 
đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Nam cho Trường Đại học 

Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội để xây dựng cơ sở 2 và đưa 

ra đề án phát triển cơ sở đào tạo. 
 Tp Hải Phòng: Sáng 11/11, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Đỗ Trung Thoại tiếp xã giao ông Dominique 

Cap, Phó Thị trưởng thành phố Brest, Pháp. Cùng dự 

có lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
 Tỉnh Quảng Ninh: Sáng 11/11, đồng chí Lê 

Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 10 

tháng năm 2015; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối 

năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán 2016. 

 Tỉnh Phú Thọ: Ngày 10/11, đồng chí Bùi Minh 
Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì phiên họp thường kỳ tháng 11 thảo luận về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2015, 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 
2016 

 Tp Hà Nội: Sáng 10/11, tổ đại biểu HĐND TP Hà 

Nội ứng cử tại quận Long Biên đã tiến hành tiếp xúc 
cử tri quận Long Biên trước kỳ họp thứ 14, HĐND TP 

khóa XIV. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị 

Thanh Hằng đã tham dự buổi tiếp xúc. 
 Tỉnh Thái Bình: Sáng ngày 10/11, UBND tỉnh 

họp nghe Viện quy hoạch xây dựng tỉnh báo cáo về 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiền 

Hải (huyện Tiền Hải). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc 

họp. 

  Tp Đà Nẵng: Trong ngày làm việc thứ hai của 
chuyến công tác tại Nhật Bản, sáng 10/11, Chủ tịch 

UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm và làm 

việc với Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Keidanren. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 



 

  

2 ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1119, ÂT: 251.19.49. 

Tối 9/11, tại Hà Nội, Thủ 

tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng đã tới dự và phát biểu tại 

Lễ hƣởng ứng Ngày Pháp luật 

năm 2015 và tổng kết Cuộc thi 

viết “Tìm hiểu Hiến pháp nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam”. 

Cách đây tròn 2 năm, ngày 9/11 

được công bố chính thức là Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh 

Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, 

nâng cao ý thức thượng tôn pháp 

luật trong xã hội. Với chủ đề “Toàn 

dân xây dựng, thi hành và bảo vệ 

Hiến pháp vì mục tiêu dân giầu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh”, trong 2 năm qua, Ngày 

Pháp luật đã được các bộ, ngành, 

đoàn thể ở trung ương, cấp ủy, 

chính quyền các địa phương tích 

cực triển khai thực hiện với trọng 

tâm là triển khai thi hành Hiến pháp 

năm 2013 và đã nhận được sự đồng 

tình, hưởng ứng của các tầng lớp 

nhân dân. 

Hiến pháp năm 2013 được Quốc 

hội thông qua đã mở ra không gian 

Hiến định mới để chúng ta xây 

dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 

với tinh thần thượng tôn pháp luật; 

mọi quyết định của Nhà nước đều 

phải minh bạch, theo đúng quy định 

của pháp luật; Nhà nước có trách 

nhiệm bảo đảm, bảo vệ quyền dân 

chủ, tự do, quyền con người, quyền 

công dân; người dân có nghĩa vụ 

tuân thủ pháp luật và được quyền 

làm những gì pháp luật không cấm, 

sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình.  

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng, buổi Lễ hôm nay được tổ 

chức trong không khí phấn khởi 

hướng tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng; đất 

nước ta đang bước sang giai đoạn 

phát triển mới, ổn định vững chắc 

hơn, tăng trưởng cao hơn; dân tộc ta 

tự tin, chủ động hội nhập vào một 

thế giới mà quá trình toàn cầu hoá 

ngày càng sâu rộng; khoa học và 

công nghệ phát triển rất nhanh; kinh 

tế thị trường và tiến bộ công bằng 

xã hội; dân chủ và pháp quyền; hợp 

tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, 

vì hoà bình và phát triển, đồng thời 

cùng chung tay giải quyết những 

vấn đề toàn cầu là xu hướng chung 

của nhân loại. Đặc biệt, việc chúng 

ta chủ động, tích cực tham gia Cộng 

đồng ASEAN, các Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới với 

các đối tác lớn, các khối kinh tế 

toàn cầu, như Hiệp định đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

đang mở ra nhiều cơ hội cho hợp 

tác cùng phát triển nhưng sự tùy 

thuộc lẫn nhau cũng tăng lên và 

cạnh tranh ngày càng gay gắt. Quốc 

gia nào có năng lực cạnh tranh cao, 

với một thể chế chất lượng cao và 

một nền quản trị quốc gia hiện đại 

sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát 

triển nhanh, bền vững và ngược lại.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

cũng cho hay, nhìn lại gần 30 năm 

Đổi mới vừa qua, những bước phát 

triển vượt bậc của nước ta đều gắn 

liền với những đổi mới có tính 

quyết định về thể chế, mà bản chất 

là tăng cường dân chủ, bảo đảm dân 

chủ; dân chủ và pháp quyền gắn bó 

chặt chẽ, biện chứng, không tách 

rời nhau; dân chủ phải đi liền với 

kỷ luật, kỷ cương. Nhà nước pháp 

quyền phải thượng tôn pháp luật. 

Pháp luật phải bảo đảm được công 

lý và lẽ phải. Quyền làm chủ, quyền 

tự do của người dân phải đi đôi với 

trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ 

công dân mà trước hết là phải tuân 

thủ pháp luật. Điều này đòi hỏi 

chúng ta phải tích cực hơn nữa 

trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường và Nhà nước pháp quyền 

XHCN, cải cách lập pháp, cải cách 

tư pháp, cải cách hành chính và đẩy 

mạnh triển khai thực hành Hiến 

pháp năm 2013, đảm bảo dân chủ, 

pháp quyền, bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân. 

Để Ngày Pháp luật năm 2015 và 

các năm tiếp theo thực sự thiết thực, 

hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu 

ứng tích cực của Cuộc thi viết Tìm 

hiểu Hiến pháp, Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng đề nghị Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, 

cấp ủy, chính quyền ở địa phương 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật, 

tập trung vào một số định hướng 

lớn. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

cũng nêu rõ: Ngày Pháp luật năm 

2015 với chủ đề: “Thực hiện Hiến 

pháp và pháp luật góp phần xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân” có ý nghĩa rất quan trọng. 

Chúng ta phải phấn đấu để mỗi 

ngày trong năm đều là ngày pháp 

luật, để thực sự “Sống và làm việc 

theo Hiến pháp và pháp luật”. 

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam, mỗi người chúng ta bằng 

những hành động cụ thể, thiết thực, 

chung tay góp phần đưa Hiến pháp, 

pháp luật đi vào cuộc sống, xây 

dựng ý thức thượng tôn pháp luật 

trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng 

hợp, đoàn kết của toàn dân tộc vì 

một nước Việt Nam - dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh”, Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng phát biểu.  

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng đã trao giải cho cá nhân 

đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi “Tìm 

hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam”. 

 

HƢỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 



 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1119, ÂT: 251.19.49.  3 

Hội chợ – Bán hàng “Hàng 

Việt Nam chất lƣợng cao 

Mátxcơva 2015” là 1 sự kiện 

quảng bá hàng hóa Việt Nam tại 

Liên Bang Nga, là nơi gặp gỡ của 

doanh nghiệp Việt Nam và các 

nhà phân phối, nhà bán lẻ Nga.  

Hội chợ được tổ chức vào mùa 

mua sắm cuối năm, Hội chợ sẽ là 

nơi người tiêu dùng Nga có thể trực 

tiếp mua sắm hàng hóa Việt Nam. 

Sẽ có hàng trăm doanh nghiệp là 

các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, 

hệ thống bán lẻ lớn và uy tín của 

Liên Bang Nga được cung cấp 

thông tin và mời đến Hội chợ và 

các tọa đàm kết nối doanh nghiệp 

bên lề Hội chợ. Thông tin về Hội 

chợ và doanh nghiệp tham gia Hội 

chợ sẽ được đăng tải trên các tạp 

chí chuyên ngành, các diễn đàn 

dành cho các nhà phân phối, bán lẻ, 

bán lẻ qua truyền hình, phát thanh, 

báo chí, mạng xã hội, tờ rơi, pano, 

áp phích …. của Liên Bang Nga. 

Hội chợ còn được quảng bá thông 

qua Bộ Ngoại giao Liên Bang Nga, 

Bộ Công thương Liên Bang Nga, 

Bộ Phát triển kinh tế Liên Bang 

Nga, Chính quyền thành phố 

Mátxcơva, Phòng Công nghiệp và 

Thương mại, Sở Công thương 

Mátxcơva, Cục kinh tế đối ngoại và 

HTQT Mátxcơva, Thương vụ ĐSQ 

Việt Nam tại Liên Bang Nga, Hiệp 

hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam 

tại Liên Bang Nga, Công ty 

Incentra … Tại đây, doanh nghiệp 

tham gia Hội chợ sẽ được các 

chuyên gia của Nga, Việt Nam… tư 

vấn về phát triển thương hiệu, phát 

triển kênh phân phối hàng hóa tại  

Trước đó, vào ngày 4/11 tại Bộ 

Công thương, thứ trưởng Đỗ Thắng 

Hải đã tổ chức buổi họp lần cuối 

với các thành viên trong Ban tổ 

chức trước khi các doanh nghiệp lên 

đường sang LB Nga. Tham dự buổi 

họp có đầy đủ đại diện của Ngân 

hàng Nhà nước, Cục Xúc tiến 

Thương mại – Bộ Công thương, Uỷ 

ban về người Việt Nam ở nước 

ngoài – Bộ Ngoại giao, BIDV, 

INCENTRA, Hội doanh nhân Việt 

Nam ở nước ngoài. 

Sau khi nghe các thành viên 

BTC báo cáo kết quả chuẩn bị từng 

hạng mục công việc phục vụ Hội 

chợ Bán hàng Hàng Việt Nam chất 

lượng cao Mátxcơva 2015, Hội nghị 

Doanh nhân Việt Nam toàn thế giới 

và Diễn đàn Thương mại Việt Nga 

– Thúc đẩy hợp tác thanh toán song 

phương, Thứ trưởng Đỗ Thắng đã 

có những chỉ đạo cụ thể để từng bên 

tiếp tục triển khai phục vụ doanh 

nghiệp tham gia Hội chợ và tham 

dự các sự kiện. 

Vấn đề nổi cộm vì thiếu vé máy 

bay cho doanh nghiệp khu vực miền 

Nam cũng đã được Thứ trưởng chỉ 

đạo gửi công văn đề nghị Vietnam 

Airlines nhanh chóng sắp xếp vé tài 

trợ theo đúng cam kết. Bên cạnh đó, 

việc doanh nghiệp chưa chú trọng 

đầu tư thuê thiết bị để trưng bày 

hàng hoá cũng đã được Thứ trưởng 

thống nhất quan điểm “Nếu doanh 

nghiệp nào trưng bày thiếu thẩm 

mỹ, BTC sẽ gấp rút hỗ trợ cho thuê 

thiết bị trưng bày và doanh nghiệp 

phải thanh toán chi phí thuê thiết bị 

ngay hoặc Công ty INCENTRA sẽ 

trừ vào số tiền DN đã đặt cọc tham 

gia Hội chợ”. Việc trưng bày hàng 

hoá đảm bảo tính thẩm mỹ sẽ giúp 

tôn vinh chất lượng hàng hoá của 

DN từ đó DN sẽ có cơ hội giới 

thiệu, xúc tiến bán hàng và ký hợp 

đồng cao hơn rất nhiều so với việc 

trưng bày hàng hoá thiếu thẩm mỹ – 

Thứ trưởng chia sẻ kinh nghiệm sau 

nhiều năm tổ chức các hoạt động 

xúc tiến thuơng mại ở nước ngoài. 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước 

cũng đã báo cáo kết quả phối hợp 

cùng BIDV làm việc với Ngân hàng 

LB Nga để có giải pháp thanh toán 

song phương giữa Việt Nam và LB 

Nga, tạo điều kiện DN có thể thanh 

toán trực tiếp bằng đồng rúp hoặc 

đồng tiền VN chứ không cần phải 

thông qua một loại ngoại tệ thứ 3 là 

USD hay EURO. 

Uỷ ban về người Việt Nam ở 

nước ngoài cũng đã báo cáo kết quả 

đến nay đã có hơn 100 doanh nhân 

VN ở các nước đã đăng ký tham gia 

Hội nghị Doanh nhân Việt Nam 

toàn thế giới. 

BIDV và Cục Xúc tiến Thương 

mại báo cáo dự kiến Diễn đàn 

Thương mại Việt Nga – Thúc đẩy 

hợp tác thanh toán song phương sẽ 

thu hút hơn 500 người trong đó sẽ 

có khoảng 200 doanh nhân Nga 

tham dự. 

Với số lượng hơn 550 người sẽ 

đến Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – 

Mátxcơva trong thời gian diễn ra 

Hội chợ, Thứ trưởng cũng chia sẻ 

những nỗ lực INCENTRA đang cố 

gắng trong việc chuẩn bị nơi ăn, 

chốn ở cho DN và mong DN cùng 

hợp tác cũng như sẽ thông cảm 

những thiếu sót nếu có ở đây. 

TỔ HỢP ĐA CHỨC NĂNG HÀ NỘI – MÁTXCƠVA SẴN SÀNG CHO KHAI MẠC HỘI CHỢ BÁN HÀNG 

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƢỢNG CAO MÁTXCƠVA 2015 
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Cuộc thi Giọng ca vàng và 

Ngày hội văn hóa Việt Nam đƣợc 

tổ chức tại Đại học Bách khoa 

Tomsk đã mang đến cho thầy cô 

và bạn bè Quốc tế cái nhìn tổng 

quan nhất về những nét đẹp văn 

hóa truyền thống của đất nƣớc và 

con ngƣời Việt Nam. 

Đặc biệt, trước khi đêm Gala 

chung kết Giọng ca vàng diễn ra, 
Ban tổ chức quyết định sẽ dành một 

phút mạc niệm để tưởng niệm 

những nạn nhân xấu số trong vụ tai 
nạn rơi máy bay ngày 31/10 vừa 

qua, thể hiện sự sẻ chia của cộng 

đồng Lưu học sinh Việt Nam tại 

Tomsk trước nỗi đau quá lớn này. 
Nhằm tạo nên tinh thần Quốc tế 

sâu sắc và tăng cường tình đoàn kết 

trong cộng đồng sinh viên Quốc tế 
tại Tomsk, đêm chung kết không 

chỉ có các tiết mục do các thí sinh 

Việt Nam thể hiện, mà còn có sự 
góp mặt của nhiều tiết mục khách 

mời đến từ sinh viên các nước như 

Nga, Trung Quốc. Bên cạnh đó, tiết 

mục nhảy mở màn và múa đương 
đại được dàn dựng công phu cũng 

hứa hẹn tạo nên điểm nhấn cho 

cuộc thi. 
Với điểm nhấn là đêm Gala 

chung kết Giọng ca vàng 2015, Ban 

tổ chức và các thí sinh vượt qua 
vòng bán kết đã có sự chuẩn bị tích 

cực trong nhiều ngày qua, hầu hết 

các thí sinh được chọn tham gia vào 

vòng chung kết không chỉ đầu tư về 
diễn xuất trên sân khấu mà còn 

dành nhiều thời gian để luyện 

giọng, hợp luyện nhuần nhuyễn để 
có thể phô diễn được toàn bộ cảm 

xúc của mình trong đêm Chung kết. 

Trong hạng mục đơn ca, đêm thi 
đã tìm ra người tỏa sáng nhất, xuất 

sắc nhất với chất giọng đầy nội lực 

và phần thể hiện tự tin, bản lĩnh: thí 

sinh Nguyễn Văn Vĩnh không 
những đã chinh phục được bốn vị 

Ban giám khảo mà còn chạm đến 

trái tim người hâm mộ, xứng đáng 
giành giải nhất và giải khán giả yêu 

thích nhất. 

Không thể không nhắc tới phần 
thể hiện ấn tượng với sự đầu tư dàn 

dựng công phu, toát lên vẻ đẹp 

truyền thống văn hóa lịch sử Việt 

Nam, mang đến cho cuộc thi một 
làn gió mới, một nét đẹp rất riêng, 

đó là phần thi của thí sinh Nguyễn 

Bảo Hưng và Nguyễn Thị Dung 
xuất sắc giành giải nhất của Giọng 

ca vàng 2015 (ở hạng mục song ca). 

Bên cạnh đó, bằng chất giọng 
ngọt ngào, đầy cảm xúc, sự thể hiện 

tự tin với ca khúc Trái tim bên lề, 

Nguyễn Quốc Huy xuất sắc giành vị 

trí thứ 2. 
Giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng 

nhưng không kém phần mạnh mẽ, 

nội lực Nguyễn Hưng Khải đã làm 
cả khán phòng có những phút giây 

sâu lắng, xuất sắc giành vị trí thứ 3. 

Đằng sau sự thành công của 
Giọng ca vàng 2015 là sự chuẩn bị 

chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng, làm việc 

hết sức nghiêm túc, đầy lòng nhiệt 

tình và tinh thần trách nhiệm của tất 
cả các thành viên trong Ban tổ 

chức, các vị giám khảo, các vị 

khách mời, các thí sinh và tất cả các 
bạn đã đến xem, cổ vũ cho Giọng 

ca vàng 2015 thành công rực rỡ!  

ĐÊM GALA CHUNG KẾT GIỌNG CA VÀNG 2015 – ĐIỂM NHẤN CỦA NGÀY HỘI VĂN HÓA VIỆT NAM 

TẠI TP TOMSK 

Nằm trong chuỗi hoạt động kỉ 

niệm Ngày Đoàn kết các dân tộc 

tại LB Nga, ngày 6/11/2015 vừa 

qua tại thành phố Tula đã diễn ra 

một hoạt động văn hóa vô cùng ý 

nghĩa: Festival giao lƣu văn hóa 

Quốc tế do Trung tâm phát triển 

Nghệ thuật, Văn hóa Dân tộc và 

Du lịch vùng Tula tổ chức.  

Với sự tham gia của rất nhiều 

cộng đồng các dân tộc đang sinh 

sống tại Tula, festival thực sự là 

một ngày hội lớn, một dịp để quảng 

bá văn hóa, đất nước, con người 

Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đến 

với festival cộng đồng người Việt 

tại Tula, không thể không kể đến sự 

đóng góp của các bạn sinh viên 

trường ĐH SPQG Tula và trường 

ĐH THQG Tula đã mang đến một 

màu sắc rất riêng, một vẻ đẹp dịu 

dàng, thuần Việt nhưng vẫn mang 

màu sắc hiện đại giữa xứ sở tuyết 

trắng. Tại festival người xem đã 

được tận mắt chiêm ngưỡng những 

trang phục truyền thống của Việt 

Nam từ xưa đến nay, những đồ lưu 

niệm xinh xắn mô tả cuộc sống 

thường ngày, hiểu được ý nghĩa của 

cờ đỏ sao vàng hay tận tay cầm 

chiếc nón lá, quai thao với một sự 

thích thú khó miêu tả được bằng lời. 

Đây là lần thứ 9 festival thường 

niên này được tổ chức, trong suốt 

những năm qua cộng đồng người 

Việt Nam tại Tula đã góp phần 

không nhỏ vào thành công của sự 

kiện này. Sau triển lãm hiện vật 

trưng bày, các bạn sinh viên Tula đã 

mang tới chương trình giao lưu văn 

nghệ những tiết mục hát múa đặc 

sắc và nhận được những tràng pháo 

tay không ngớt từ khán giả. Festival 

khép lại nhưng dư âm của chương 

trình vẫn còn đọng lại sâu sắc trong 

lòng mỗi người tham gia. Festval 

một lần nữa khẳng định thêm rằng: 

đất nước Việt Nam xinh đẹp và mến 

khách vẫn đang cố gắng phát triển 

không ngừng để khẳng định mình 

với bạn bè Quốc tế,và hơn hết dù 

bất cứ nơi đâu vẻ đẹp Việt vẫn luôn 

được giữ gìn và tôn vinh. 

FESTIVAL QUỐC TẾ TẠI TP TULA 
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Chiều 6/11, Hà Nội, UBND tỉnh 

Hà Tĩnh phối hợp với Viện Hàn 

lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ 

chức lễ ra mắt tác phẩm “Truyện 

Kiều” đƣợc dịch sang tiếng Nga. 

Đây là một công trình tập thể của 

nhóm dịch giả Việt-Nga, gồm 

những nhà Việt Nam học, Nga học, 

trong nhiều năm qua đã tham gia 

các chương trình trao đổi, truyền bá 

văn hóa Nga-Việt như Phó Tiến sỹ 

Nguyễn Huy Hoàng, dịch giả Đoàn 

Tử Huyến và Vũ Thế Khôi, nhà thơ 

Vasili Popov (Nga), nhà Việt Nam 

học người Nga, PGS Ngôn ngữ học 

Anatoli Socolov. Được thực hiện từ 

năm 2013, tác phẩm “Truyện Kiều” 

được dịch sang tiếng Nga dựa trên 

cơ sở văn bản tập khảo đính 

“Truyện Kiều” của Giáo sư Nguyễn 

Thạch Giang tái bản tại Việt Nam 

lần thứ 7, dịch sang tiếng Nga vẫn 

mang tên Kiều (КИЕУ) và có tên 

thứ hai là "Đoạn trường tân 

thanh" (Стенания стерзанной 

души).  Trong quá trình dịch, nhóm 

dịch giả tuân thủ theo nguyên tắc là 

tác phẩm được dịch ra văn xuôi và 

hiệu đính lần thứ nhất, sau khi hiệu 

đính xong lần thứ hai mới dịch ra 

thơ. Bản dịch thơ đã được đối chiếu 

với bản dịch văn xuôi một cách kỹ 

lưỡng, thận trọng trên cơ sở trao 

đổi, góp ý và cuối cùng thống nhất 

ý kiến.  

Phát biểu tại buổi lễ Tiến sĩ 

Nguyễn Huy Hoàng, Chủ biên bản 

dịch Truyện Kiều sang tiếng Nga 

cho biết, tác phẩm này là nhịp cầu 

văn hóa giữa hai nước Việt - Nga. 

Đây là niềm vui lớn của giới nghiên 

cứu văn học Việt Nam, giới nghiên 

cứu văn học Nga, là mong mỏi của 

nhiều thế hệ dịch giả tiếng Nga say 

mê Truyện Kiều và các nhà Việt 

Nam học nói chung.  Năng lượng 

của Truyện Kiều để lại vô cùng lớn, 

giá trị nhân văn mãi mãi đồng hành 

cùng đất nước Việt Nam.  

Nhóm dịch giả đã xác định điều 

quan trọng nhất không phải là giải 

mã, chuyển nghĩa thông thường mà 

là làm sao để có một bản dịch nghĩa 

sát với nguyên bản, một bản dịch 

thơ hoàn chỉnh, chuyển tải được 

trọn vẹn nội dung “Truyện Kiều” 

mà không làm mất đi vẻ đẹp về 

nghệ thuật của tác phẩm nổi tiếng 

bậc nhất trong văn học Việt 

Nam.Bên cạnh đó, nhóm cũng thực 

hiện việc đánh số các câu thơ trong 

bản tiếng Nga nhằm giúp người đọc 

theo dõi nội dung của truyện thơ. 

Để giúp độc giả Nga các lứa tuổi, 

tầng lớp xã hội và học vấn khác 

nhau bước đầu tiếp xúc với tác 

phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn 

Du, Lời nói đầu của cuốn sách viết 

khái quát về thân thế, sự nghiệp của 

nhà thơ Nguyễn Du trong bối cảnh 

xã hội Việt Nam thế kỷ XVII-

XVIII. Phần tóm tắt "Truyện Kiều" 

được viết một cách chọn lọc, tương 

đối chi tiết theo diễn biến của cốt 

truyện. Sau đó là sự phân tích ngắn 

gọn, làm nổi bật “Truyện Kiều” là 

tác phẩm mang tính hiện thực và 

nhân đạo cao cả, một bộ tiểu thuyết 

bằng thơ (роман в стихах) được 

coi là một bộ Bách khoa toàn thư về 

xã hội Việt Nam trong quá khứ...  

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thị An, 

Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam cho biết, sau 2 năm nỗ lực 

thực hiện, tác phẩm Truyện Kiều, 

với sự đặc định của các mã văn 

chương trung đại thể hiện ở sự dày 

đặc các điển tích, điển cố, với nhiều 

câu thơ mang đậm phong vị thành 

ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam. .  

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Nga 

- Việt, Ngài Vladimir Buianov hy 

vọng không chỉ có Truyện Kiều mà 

tiếp sau sẽ có nhiều tác phẩm văn 

học khác của Việt Nam được dịch 

ra tiếng Nga. Truyện Kiều là tác 

phẩm gắn liền với lịch sử của 2 

nước liên quan đến cuộc đấu tranh 

chính nghĩa vì độc lập dân tộc. Tác 

phẩm có ý nghĩa với giới trẻ ngày 

nay trong việc nhìn nhận, lựa chọn 

để tìm ra con đường định hướng, 

dành lại độc lập tự chủ cho đất 

nước. Truyện Kiều phiên bản tiếng 

Nga có vai trò đặc biệt quan trọng 

đối với những người nghiên cứu 

văn học. 

Cho đến nay kiệt tác "Truyện 

Kiều" đã được dịch ra hơn 20 ngôn 

ngữ khác nhau với 35 bản dịch. Đây 

là hoạt động thiết thực nhằm hướng 

tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi 

hào Nguyễn Du (1766-2016).  

RA MẮT TÁC PHẨM “TRUYỆN KIỀU” BẢN DỊCH TIẾNG NGA 

Cơ quan quản lý di trú Liên 

bang Nga FMS sẽ tiến hành lấy 

dấu vân tay của ngƣời nhập cƣ 

vào Nga ngay tại các cửa khẩu kể 

từ đầu năm 2016, theo hãng tin 

RIA Novosti. 

Để thực hiện thủ tục này, tất cả 

các điểm nhập cảnh vào Nga sẽ 

được trang bị cơ sở thiết bị đặc biệt 

tại để lấy dấu tay của công dân 

nước ngoài khi nhập cảnh. 

Biện pháp này được áp dụng 

nhằm ngăn chặn dòng chảy của 

người di cư nhập cảnh vào Nga sau 

khi thay tên đổi họ. 

Hiện nay, thủ tục lấy dấu tay 

được thực hiện đối với lao động di 

cư trong quá trình cấp quyền lao 

động hoặc thẻ môn bài lao động 

Patent ở Nga. 

NGA SẼ LẤY DẤU TAY NGƢỜI NƢỚC NGOÀI NHẬP CƢ TẠI CỬA KHẨU TỪ 2016 
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Nhằm mục đích xúc tiến 

thƣơng mại và đầu tƣ sang thị 

trƣờng LB Nga, giới thiệu và 

quảng bá hàng VN chất lƣợng cao 

đến ngƣời tiêu dùng Nga khi Hiệp 

định Thƣơng mại Tự do FTA 

giữa Việt Nam và Liên minh Kinh 

tế Á – Âu đã đƣợc ký kết; đồng 

thời cũng là dịp để phát huy đầy 

đủ chức năng, công năng và khả 

năng của Tổ hợp đa chức năng 

Hà Nội – Moskva... Hội chợ - bán 

hàng “Hàng Việt Nam chất lƣợng 

cao Moskva 2015” đƣợc tổ chức 

lần đầu tiên tại LB Nga từ 12/11 

đến 12/12/2015. 

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, 

Đại sứ VN tại LB Nga Nguyễn 

Thanh Sơn giới thiệu mục tiêu và ý 

nghĩa quan trọng của hoạt động này 

và nhấn mạnh: “Đây là sáng kiến 

mà chúng tôi đã triển khai nhằm 

giới thiệu cho các bạn thấy những 

gì là thế mạnh của chúng tôi và 

mong rằng thông qua hoạt động này 

thúc đẩy thêm quan hệ hai nước, 

cũng là thể hiện sự ủng hộ của VN 

với LB Nga trong giai đoạn hiện 

nay”. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng 

nhân dịp này bày tỏ sự sẵn sàng của 

Cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại 

LB Nga trong việc hỗ trợ cung cấp 

thông tin tới các khách hàng, đối tác 

Nga để các doanh nghiệp Nga và 

VN hiểu rõ hơn về những tiềm 

năng, nhu cầu của nhau và ngày 

càng gắn kết tốt hơn trong các hoạt 

động đối tác, hợp tác. 

Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch 

Hội Doanh nghiệp VN tại LB Nga, 

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn 

INCENTRA, nơi đăng cai các hoạt 

động của Hội chợ cũng giới thiệu 

một số nội dung cụ thể của Hội chợ 

lần này. Ông Sơn cho biết, hơn 160 

doanh nghiệp từ Việt Nam sẽ mang 

khoảng 12 nghìn mặt hàng và sản 

phẩm dịch vụ sang giới thiệu và bán 

tại hội chợ này. Cùng với đó là 

nhiều mặt hàng của các doanh 

nghiệp VN tại LB Nga cũng như 

của doanh nghiệp Nga đã tham gia 

kinh doanh lâu dài tại Tổ hợp đa 

chức năng này. 

Ông Lê Trường Sơn nói: “Mục 

tiêu của những người tham gia triển 

lãm này là để tìm được những đối 

tác mới và củng cố mối quan hệ sẵn 

có. Nên trong chương trình cũng có 

những nội dung khác nhau như 

Diễn đàn Doanh nghiệp VN tại LB 

Nga và Hội nghị Doanh nhân Việt 

Nam toàn thế giới song song với 

Hội chợ - Bán hàng.” 

Ông Lê Đào Nguyên, Ủy viên 

Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Đầu 

tư – Phát triển VN (BIDV) giới 

thiệu với đông đảo các phóng viên 

Nga và Việt Nam về ngân hàng 

thương mại BIDV và hoạt động của 

ngân hàng tại LB Nga với một chi 

nhánh đã được mở từ năm 2006. 

Đồng thời giải thích về những 

phương thức thanh toán có thể 

trong thời gian tới giữa các doanh 

nghiệp hai nước. 

Các phóng viên đã nêu nhiều câu 

hỏi và được giải đáp, thông tin rất 

chi tiết, đầy đủ để hiểu hơn về mục 

tiêu, cách thức tổ chức các hoạt 

động khá quy mô và phong phú 

trong khuôn khổ Hội chợ “Hàng 

Việt Nam chất lượng cao” cũng như 

những tiềm năng, triển vọng các 

quan hệ hợp tác, đối tác về kinh tế, 

thương mại giữa các doanh nghiệp 

Nga và Việt Nam trong thời gian 

tới.  

Trả lời câu hỏi liệu hàng thực 

phẩm tươi sống của Việt Nam với 

giá cả hợp lý và chất lượng cao có 

tiếp tục được chào bán tại Nga sau 

Hội chợ lần này không và các 

doanh nghiệp VN sẽ đầu tư vào lĩnh 

vực khách sạn ở Nga như thế nào 

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho biết: 

“Các doanh nghiệp giới thiệu hàng 

nông sản, thực phẩm thì sau Hội 

chợ sẽ còn tiếp tục ở lại để làm việc 

thêm với các đối tác. Hoạt động sản 

xuất thì sẽ có một khu công nghiệp 

tại tỉnh Moskva trong thời gian tới. 

Trong đó, Tập đoàn sữa TH True 

milk đang có kế hoạch đầu tư thành 

lập khu sản xuất tại Nga”.  

Còn về hệ thống nhà hàng, 

khách sạn, ông Lê Trường Sơn cho 

biết, ngay tại Tổ hợp đa chức năng 

Hà Nội – Moskva cũng đã có Nhà 

hàng quy mô lớn với món ẩm thực 

Việt và khu khách sạn đạt tiêu 

chuẩn. 

Trong ngày 11/11, tại đây sẽ 

diễn ra Hội nghị doanh nhân Việt 

Nam toàn thế giới với chủ đề “Đầu 

tư và những cơ hội trong giai đoạn 

phục hồi kinh tế thế giới”. Tiếp đó, 

ngày 12/11, Hội chợ “Hàng Việt 

Nam chất lượng cao Moskva 2015” 

sẽ chính thức khai mạc. Cùng với 

đó sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến 

thương mại VN – LB Nga và nhiều 

khu vực khác trên thế giới với sự 

tham dự của các doanh nghiệp Việt 

Nam trên khắp thế giới./. 

HỌP BÁO VỀ “HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƢỢNG CAO MOSKVA 2015” – LB NGA 
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG NGA: MỸ 

ĐANG LỪA DỐI CẢ THẾ GIỚI 

Theo hãng thông tấn Ria 

Novosti, trong bài phát biểu tại 

Hội nghị toàn quốc của Tổ hợp 

Công nghiệp-Quốc phòng Nga 

(VPK) ngày 10/11, Tổng thống 

Putin cho biết Mỹ và đồng minh 

vẫn đang phát triển hệ thống 

phòng thủ chống tên lửa toàn cầu. 

Những quan ngại của Nga, 

những đề nghị hợp tác đã không 

được Mỹ “đếm xỉa” đến. Theo ông 

Putin, đây là những nỗ lực của Mỹ 

nhằm phá vỡ sự cân bằng hiện nay 

trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân, và 

thực chất là phá vỡ sự ổn định cấp 

khu vực cũng như toàn cầu. 

Ông Putin cũng cảnh báo rằng 

Nga sẽ áp dụng các biện pháp đáp 

trả tương ứng để củng cố tiềm lực 

hạt nhân của mình, trong đó có việc 

phát triển hệ thống phòng thủ tương 

tự. 

Theo khẳng định của ông Putin, 

các hệ thống này đã vượt qua các 

cuộc thử nghiệm và sẽ bắt đầu được 

trang bị cho các lực lượng quân đội 

Nga từ cuối năm 2015. 

 

NGA KÊU GỌI LIÊN HỢP 

QUỐC CÓ CÔNG ƢỚC TOÀN 

DIỆN VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ 

Ngày 10/11, phát biểu tại Hội 

nghị Công tố viên khu vực Trung-

Đông Âu và Trung Á lần thứ VII, 

Bộ trƣởng Tƣ pháp Cộng hòa 

Liên bang Nga-Yuri Chaiko 

khẳng định Moskva đang tích cực 

giám sát chặt chẽ giao dịch tài 

chính đến vùng lãnh thổ mà các 

tổ chức khủng bố có mặt. 

“Chúng tôi đang giám sát hoạt 

động tài chính đến vùng lãnh thổ có 

các tổ chức khủng bố hoạt động. 

Tài sản liên quan đến khủng bố sẽ 

bị tịch thu thông qua công cụ pháp 

lý”, ông Chaika cho biết. 

Ông vui mừng cho biết, chính 

sách chống tài trợ tài chính cho chủ 

nghĩa khủng bố của Nga đã “nhận 

được sự đánh giá tích cực từ các 

chuyên gia lực lượng đặc vụ tài 

chính về chống rửa tiền và Ủy ban 

Chống khủng bố Liên hợp quốc”. 

Ông Chaika nhắc lại, Tòa án Tối 

cao Nga đã chính thức công nhận 

cái gọi là Nhà nước Hồi giáo và 

Mặt trận Jabhat al Nursa là những 

tổ chức khủng bố. 

 

UKRAINE MUỐN XÂY 

TƢỜNG NGĂN CÁCH VỚI 

NGA TRÊN BIỂN 

Sau khi  công bố dự định xây 

dựng một bức tƣờng ngăn cách 

biên giới đất liền với Nga, 

Ukraine đang tiếp tục có kế hoạch 

xây dựng một bức tƣờng trên 

biển. 

“Dự án bức tường trên biển, vốn 

đã được chấp thuận bởi chính phủ 

Ukraine, sẽ bao gồm cả một số biện 

pháp củng cố khu vực duyên hải khi 

bị tấn công bởi hải quân nước khác. 

Điều này sẽ khiến đối phương tiến 

quân chậm hơn và đủ thời gian cho 

nhiều lực lượng quân đội Ukraine 

đến hỗ trợ. Nó sẽ được xây dọc theo 

bờ biển Azov”, người đại diện lực 

lượng bảo vệ biên giới Ukraine, ông 

Oleh Slobodyan cho hay. Hiện tại, 

chi phí và kế hoạch khởi công vẫn 

chưa được tiết lộ. 

Dự án bức tường trên biển được 

lên kế hoạch sau dự án bức tường 

trên đất liền, vốn vẫn chưa được 

đưa vào khởi công. Vào hồi tháng 

7, Ukraine còn cho biết, họ sẽ điều 

chỉnh ngân sách cho bức tường trên 

đất liền từ 500 triệu USD xuống còn 

200 triệu USD. 

Cụ thể, trong dự án này, hơn 

2.000km biên giới với Nga sẽ được 

ngăn cách bởi các tường rào, bên 

cạnh đó là hào nước rộng 4m và sâu 

2m, các chòi canh cao 17m, cũng 

như nhiều trạm quan sát, chuông 

báo động, vũ khí trấn áp và những 

đồn kiểm soát biên giới đặc biệt. 

 

BÁO NGA: LẦU NĂM GÓC 

NÊN THAY “LĂNG KÍNH” 

NHÌN VÀO NƢỚC NGA 

Ẩn sau những lời nói của 

ngƣời đứng đầu Lầu Năm Góc 

Ashton Carter là sự khó chịu của 

Mỹ về chính sách độc lập từ điện 

Kremlin. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc 

phòng Mỹ Ashton Carter đã gọi 

Nga cũng như Trung Quốc là những 

mối đe dọa tiềm tàng cho trật tự an 

ninh thế giới. Ông chủ Lầu Năm 

Góc cáo buộc Moscow đang "múa 

may vũ khí hạt nhân" và "vi phạm 

chủ quyền các nước Ukraine, 

Georgia". 

Theo tờ báo Nga, "mắt kính mà 

ông ấy (Carter) nhìn vào thế giới 

phải được thay bằng cặp kính mới, 

những hình ảnh và nhận thức rõ 

ràng, không bị bóp méo.” 

Bài viết trên RT lưu ý rằng, trật 

tự quốc tế được Hoa Kỳ mô tả thực 

chất là sự thống trị của Mỹ. Sự ổn 

định trên thực tế có nghĩa là phục 

tùng Washington. 
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CÓ MỘT MÁI NHÀ CHUNG VIỆT - NGA TẠI THÀNH PHỐ SAMARA 

Samara là một thành phố lớn 

phía Nam của Liên bang Nga, 

cách Matxcơva 1.100 cây số, với 

dân số đông tới hơn một triệu 

ngƣời, nhƣng ngƣời Việt đặt chân 

đến thành phố này để làm ăn 

buôn bán và trụ lại sinh sống hơi 

muộn so với ngƣời Việt ở nhiều 

thành phố khác. 

 Thời còn Liên bang Xô viết, 

người nước ngoài không được phép 

đặt chân đến Samara, bởi đây là 

thành phố sản xuất vũ khí bí mật. 

Thành phố này cũng không có công 

nhân Việt thời Hợp tác Lao động 

(1981-1990). Mãi đến cuối năm 

1994, sau vụ “vỡ” Đôm 5 ở 

Aminhep – Matxcơva, mới có một 

người Việt Nam đầu tiên tìm về 

mảnh đất Samara là anh Đỗ Viết 

Thành. Lúc này Liên bang Xô viết 

không còn, lệnh cấm người nước 

ngoài cũng bỏ. Từ đó, người nọ dắt 

díu người kia, khắp nơi kéo về 

Samara lập nghiệp. Sau hơn 20 

năm, giờ đây người Việt tại Samara 

đã hình thành một cộng đồng đông 

đảo, có thời kỳ lên tới 6- 7 trăm 

người. 

Cộng đồng hình thành, thì nhu 

cầu lập Hội đoàn tập hợp nhau lại là 

nhu cầu tất yếu. Người Việt ở 

Samara từ sau năm 2004 bắt đầu đã 

hình thành các Hội đồng hương 

Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam 

Ninh, Nghệ Tĩnh… Song vì nhiều 

lý do, các hội dần dần hầu như 

không còn hoạt động nữa. Nhiều 

người có ý tưởng lập một Hội 

chung của toàn thể cộng đồng 

người Việt tại đây từ lâu, nhưng 

cũng không thành.Trong khi đó, 

cộng đồng người Việt ở nhiều thành 

phố khác đã có Hội chung của mình 

hàng chục năm nay. 

Mối liên kết cộng đồng ở 

Samara nhiều năm qua vẫn còn lỏng 

lẻo, rời rạc và manh mún. Mấy năm 

gần đây, ý tưởng thành lập Hội 

chung được một số anh chị em kỳ 

cựu thâm niên ở Samara lại đề cập, 

hâm nóng. Sau nhiều lần trao đổi, ý 

tưởng mở rộng thành Hội Việt – 

Nga kết nạp cả người Nga nhằm 

xây dựng và củng cố tình hữu nghị 

giữa nhân dân hai nước, đã được 

bàn thảo kỹ lưỡng. Ý tưởng này 

được nhiều bạn Nga và chính quyền 

sở tại ủng hộ. Hội đã chính thức 

được chính quyền cấp giấy phép 

hoạt động, có tên tiếng Việt là Nhà 

Chung, tên tiếng Nga là “Hаш дом” 

từ năm 2013, nhưng sau gần 2 năm, 

mới chính thức ra mắt. Hội có 

nhiệm vụ tập hợp những người Việt 

đang làm ăn sinh sống tại Samara 

và người những Nga thân thiện với 

người Việt, vào một tổ chức, trên 

tinh thần tự nguyện, với  mục đích 

đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong 

cuộc sống; giúp cộng đồng người 

Việt tìm hiểu văn hóa phong tục tập 

quán Nga để hòa nhập với người 

bản địa… giới thiệu và quảng bá về 

đất nước và con người Việt Nam, 

giúp người dân Nga và chính quyền 

sở tại hiểu rõ và thân thiện hơn với 

cộng đồng người Việt… 

Ngày 16 tháng 10, cộng đồng 

người Việt ở Samara  cùng các bạn 

Nga đã làm Lễ ra mắt thành lập 

Hội. Tới dự lễ ra mắt, có đông đảo 

Hội viên người Việt và người Nga, 

đại diện chính quyền Quận “Công 

nghiệp”, đại diện Hội Cựu chiến 

binh Nga, các công ty của người 

Nga, người Việt và bạn bè các dân 

tộc thuộc các quốc gia khác đang 

làm ăn sinh sống tại Samara… 

Ban Chấp hành Hội Việt Nga 

mang tên Nhà Chung hiện có 15 

người, do ông Bùi Đức làm Thẩm 

làm Chủ tịch. Hai Phó chủ tịch là 

các ông Vũ Minh Tuấn, Sergei Le-

vuskin. Các UVBCH phụ trách các 

ban gồm có các ông bà: Đỗ Viết 

Trường, Đậu Khắc Cương, Kisel 

Vitaly, Bùi Xuân Mạnh, Panova 

Liudmila, Phạm Kì Phương, Vũ 

Đình Ân,  Nguyễn Thành Vinh, 

Hoàng Văn Khoát, Nguyễn Văn 

Thủy, Bùi Văn Phiên, Nguyễn Thế 

Hưng, Vladimia Đimitrop (Cố vấn 

Pháp luật) 

Sự ra đời của Hội Việt Nga 

mang tên Nhà Chung là một sự kiện 

lớn trong đời sống của cộng đồng 

người Việt tại Samara, được bà con 

đón nhận với tinh thần hồ hởi. Sau 

lễ ra mắt, nhiều bà con người Việt 

đã có nguyện vọng đăng ký gia 

nhập Hội. Tin tưởng rằng “Nhà 

Chung” thực sự trở thành mái ấm 

của bà con cộng đồng người Việt tại 

Samara, góp phần xây dựng, củng 

cố tình hữu nghị Nga Việt… 


