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Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật nhà du hành vũ trụ 

Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatco - người cách 

đây 35 năm đã thực hiện thành công chuyến bay vào 

vũ trụ cùng với nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân. 

Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Park Soo Kwan, Tổng 

lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-

Gyeongnam đang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Nhân chuyến công tác tại Thành phố Cần Thơ, 

chiều 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó 

Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới viếng các anh hùng, 

liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Thành phố; thăm hỏi, 

tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở quận Cái 

Răng. 

Sáng 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân dẫn đầu đoàn công tác về dâng hương tại Khu di 

tích Ngã ba Đồng Lộc và thăm gia đình các nữ thanh 

niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. 

Ngày 21/7 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, đã tổ chức họp 

liên ngành thường kỳ nhằm đánh giá tình hình hợp tác 

ASEAN, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong tham gia hợp 

tác ASEAN, công tác chuẩn bị cho Cộng đồng ASEAN ra đời 

vào cuối năm nay và phương hướng tham gia hợp tác ASEAN 

thời gian tới.  

  Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, 

70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 

chiều 21/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị 

gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng tiêu 

biểu trong lực lượng Công an nhân dân. 

 Sáng ngày 21/7, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng 

Đinh La Thăng có buổi tiếp và làm việc với Ngài 

Fukada Hiroshi, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam về 

đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Dự án Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành. 

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội 

nghị Giao ban khối các cơ quan Tư pháp, Ủy ban kiểm 

tra, Thanh tra, Pháp chế, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát 

biển quý II năm 2015. Thượng tướng Nguyễn Thành 

Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Tp Hà Nội: Sáng 21/7, đồng chí Phạm Quang 

Nghị,Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn 

Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đến dự 

khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà 

Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Tp Đà Nẵng: Sáng 21-7, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Phùng Tấn Viết đã có buổi làm việc với Tập 

đoàn VABIS do ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Tập 

đoàn dẫn đầu, nhân chuyến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp 

tác, đầu tư tại Đà Nẵng. 

Tỉnh Quảng Ninh: Sau 2 ngày làm việc khẩn 

trương, nghiêm túc, với tinh thần trí tuệ, dân chủ, đoàn 

kết, đổi mới, phát triển, chiều 21/7, Đại hội Đảng bộ 

huyện Đầm Hà lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã 

thành công tốt đẹp và bế mạc. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 22/7, Đảng bộ thành phố 

Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 

2015 - 2020. Trước phiên trù bị, Đoàn đại biểu Đại hội 

do đồng chí Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh 

dẫn đầu đã đến dâng hoa báo công trước Tượng đài 

Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 21/7, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Đặng Quốc Khánh đi kiểm tra thực địa và chủ trì 

làm việc với UBND huyện Hương Sơn, chủ đầu tư và 

các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bang tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng QL8A. 

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 21/7, Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có chuyến làm việc tại Khu 

kinh tế Nghi Sơn về việc kiểm tra tình hình triển khai 

các dự án trong KKT Nghi Sơn và nghe báo cáo đầu tư 

xây dựng Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn. 

Tp Hải Phòng: Ngày 21/7, Chủ tịch UBND thành 

phố Lê Văn Thành có Chỉ thị yêu cầu Sở Tài nguyên 

và Môi Trường, các sở ngành thành phố khai thực hiện 

việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020). 

Tỉnh Nam Định: Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015), chiều 

ngày 21/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng 

quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại một số địa 

phương trong tỉnh. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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“Uống nƣớc nhớ nguồn” là 

truyền thống, đạo lý đƣợc hình 

thành và phát triển trong suốt 

chiều dài lịch sử dựng nƣớc và 

giữ nƣớc của dân tộc Việt Nam. 

Đó cũng là nguồn gốc hình thành 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đối với 

thƣơng binh, liệt sĩ – những ngƣời 

đã hy sinh, cống hiến cho sự 

nghiệp cách mạng. Truyền thống, 

tƣ tƣởng đó mãi mãi đƣợc lƣu giữ 

và phát huy trong phong trào 

“Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc 

ta trong thời đại mới. 

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, 

nhân dân ta luôn phải đương đầu 

với biết bao khó khăn, thử thách, 

thiên tai, địch họa để tồn tại và phát 

triển. Trong các cuộc đấu tranh đó, 

biết bao người đã dũng cảm chiến 

đấu, hy sinh cho xã tắc bình yên, 

cho người dân được ấm no, hạnh 

phúc. Để ghi ơn công lao to lớn của 

những người sẵn sàng xả thân vì 

nghiệp lớn, các triều đại phong kiến 

đã đề ra nhiều chính sách đãi ngộ và 

động viên toàn dân chăm lo bằng 

những việc làm thiết thực; trở thành 

nét sống đẹp trong đời sống của 

người dân Việt Nam qua từng giai 

đoạn lịch sử và đúc kết thành truyền 

thống, đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn” của dân tộc. Sự thể hiện 

tình cảm đó, được gắn kết chặt chẽ 

giữa tập tục tín ngưỡng với lòng 

biết ơn sâu sắc, sự ngưỡng mộ, tôn 

vinh những người con ưu tú của đất 

nước. Nhân dân ta lập đền, miếu 

thờ cúng, phong thần từ Đức thánh 

đến Thành hoàng làng và được thể 

hiện hết sức phong phú, sinh động 

trong đời sống cộng đồng, như: Lễ 

hội Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm 

lịch), Hội Gióng Sóc Sơn (thờ vị 

Anh hùng làng Gióng), Lễ hội Đền 

Kiếp Bạc (thờ phụng Đức thánh 

Trần - Hưng Đạo vương Trần Quốc 

Tuấn), Lễ hội Đống Đa (tưởng nhớ 

người Anh hùng “áo vải cờ đào” 

Quang Trung - Nguyễn Huệ),… Đó 

cũng là nét văn hóa đặc sắc của dân 

tộc ta, đã và đang được lưu truyền 

từ buổi đầu dựng nước, giữ nước 

cho đến ngày nay. 

Truyền thống, đạo lý “Uống 

nước nhớ nguồn” của dân tộc đã 

được kết tinh thành nét đẹp văn hóa 

trong đời sống tinh thần của người 

Việt qua các giai đoạn lịch sử và 

được phát huy cao độ trong thời đại 

Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nhắc nhở mọi người dân phải 

luôn ghi nhớ điều đó, “ăn quả nhớ 

người trồng cây”, có cuộc sống như 

ngày hôm nay phải nhớ đến những 

người đã dũng cảm chiến đấu, hy 

sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do 

của dân tộc.  

Cách mạng tháng tám 1945 

thành công, nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa ra đời chưa được bao lâu 

thì thực dân Pháp âm mưu trở lại 

xâm lược nước ta. Núp sau quân 

Anh - Ấn, chúng trắng trợn gây nên 

những vụ xung đột vũ trang ở nhiều 

nơi thuộc Nam Bộ, Trung Bộ. Tiếp 

đó, khi vào thay thế quân đội 

Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ, thực 

dân Pháp gây ra những vụ bắn phá 

giết hại dân ta ở Hải Phòng, Hà 

Nội….. mở đường cho việc xâm 

lược cả nước ta. 

Kiên quyết bảo vệ thành quả 

cách mạng, giữ gìn độc lập, tự do, 

quân và dân ta ở những nơi thực 

dân Pháp gây hấn đã chiến đấu anh 

dũng, chặn bàn tay đẫm máu của 

thực dân xâm lược. Trong cuộc 

chiến đấu này, một số chiến sĩ, 

đồng bào ta bị thương và hi sinh. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 

dân ta đã dành tình yêu thương của 

mình, góp phần chăm sóc các gia 

đình liệt sĩ, anh em thương binh, 

bênh binh một cách tận tình chu 

đáo. 

Đầu năm 1946, “Hội giúp binh 

sĩ tử nạn” sau đổi tên “Hội giúp 

binh sĩ bị thương” được thành lập ở 

Thuận Hoá (Bình Trị Thiên) ở Hà 

Nội và một số nơi khác. Hồ Chủ 

tịch là hội trưởng danh dự của hội. 

Ngày 28/5/1946, “hội giúp binh 

sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói 

chuyện quan trọng tại nhà hát thành 

phố Hà Nội và Hồ chủ tịch đã đến 

dự. Ngày 7/11/1946, cũng tại nhà 

hát thành phố Hà Nội, buổi quyên 

góp ủng hộ quần áo giày mũ cho 

chiến sĩ ngoài mặt trận đã được tổ 

chức, mở đầu cuộc vận động “Mùa 

đông chiến sĩ”, tại đây Hồ chủ tịch 

đã cởi chiếc áo rét của Người đang 

mặc để tặng binh sĩ. 

Ngày 19/12/1946, kháng chiến 

toàn quốc bùng nổ, chiến tranh lan 

rộng ra nhiều vùng. Số người bị 

thương, hy sinh tăng lên. Đời sống 

của chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ 

bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu 

thốn. Trong tình hình ấy, Đảng và 

nhà nước ta đã quyết định nhiều 

chính sách quan trọng về công tác 

thương binh liệt sĩ, góp phần ổn 

định đời sống tinh thần và vật chất 

của thương binh, gia đình liệt sĩ 

trong thời kỳ đầu của cuốc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược. 

Tháng 6/1947, đại biểu của tổng 

bộ Việt Minh, Trung Ương hội phụ 

nữ cứu quốc, Trung Ương đoàn 

thanh niên cứu quốc, cục Chính Trị 

Quân Đội quốc gia Việt Nam, nhà 

thông tin tuyên truyền và một số địa 

phương đã họp tại Đại Từ (Bắc 

Thái) để bàn về công tác thương 

binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của 

Hồ chủ tịch chọn một ngày nào đó 

làm ngày Thương binh liệt sĩ. Sau 

khi cân nhắc nhiều mặt, hội nghị 

nhất trí đề nghị Trung Ương lấy 

ngày 27/7/1947 làm ngày thương 

binh liệt sĩ – ngày toàn dân cùng thể 

hiện đạo lý Uống Nước Nhớ 

Nguồn. 

Hàng năm, cứ đến ngày 27-7, 

cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả 

nước ta luôn dành những tình cảm 

thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết 

ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy 

sinh xương máu của mình vì sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước, để cho mỗi chúng ta 

có được cuộc sống thanh bình và 

hạnh phúc ngày hôm nay. 

 

TRUYỀN THỐNG, ĐẠO LÝ “UỐNG NƢỚC NHỚ NGUỒN”  

KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THƢƠNG BINH, LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2015) 
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Trong suốt quá trình lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng 

sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng 

phát động phong trào thi đua yêu 

nƣớc, coi đây là một trong những 

phƣơng thức lãnh đạo cách mạng, 

là nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo 

thực hiện đƣờng lối, chính sách, 

là phƣơng pháp giáo dục tổng 

hợp sinh động và có hiệu quả lớn 

của Đảng. Ngay từ những ngày 

đầu lãnh đạo Nhà nƣớc Việt 

Nam, ngày 11/6/1948, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi 

đua ái quốc: “Thi đua là yêu 

nƣớc, yêu nƣớc thì phải thi đua, 

ngƣời thi đua là ngƣời yêu nƣớc 

nhất"; "ngƣời ngƣời thi đua, 

ngành ngành thi đua”. 

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, 

67 năm qua, các phong trào thi đua 

yêu nước đã trở thành nhân tố quan 

trọng làm nên những kỳ tích vĩ đại 

của dân tộc ta, cả trong cuộc chiến 

tranh vệ quốc cũng như trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi 

mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, hội nhập 

quốc tế, trên tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội, từ nông nghiệp, 

nông thôn, công nghiệp, xây dựng, 

giao thông, quốc phòng an ninh đến 

các lĩnh vực văn hóa, xã hội v.v… 

đã xuất hiện rất nhiều các phong 

trào thi đua yêu nước và tiếp tục 

phát triển, không chỉ góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ chính trị, xã hội của 

đất nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội 

phát triển mà còn nêu cao tính ưu 

việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, 

làm lành mạnh các quan hệ xã hội, 

xây dựng đạo đức, nếp sống mới, đề 

cao phẩm chất con người mới trong 

xã hội ta. 

Trong các phong trào thi đua yêu 

nước, công tác tuyên truyền có vai 

trò, vị trí rất quan trọng, tuyên 

truyền là nội dung chủ yếu trong tổ 

chức thi đua xã hội chủ nghĩa, là 

một trong những hình thức cơ bản 

của công tác tư tưởng nhằm truyền 

bá những quan điểm, tư tưởng, 

đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước ta về thi đua 

yêu nước đến quần chúng, hướng 

dẫn, động viên quần chúng hành 

động cách mạng, thúc đẩy phong 

trào thi đua yêu nước lên một tầm 

cao mới, thực hiện thắng lợi các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước.  

Nhận thức được vai trò quan 

trọng của công tác tuyên truyền, 

những năm vừa qua, các bộ, ngành, 

địa phương đã đẩy mạnh tuyên 

truyền thi đua yêu nước trên mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội phong 

phú, đa dạng và thu được nhiều kết 

quả. Tuy nhiên, ở một số nơi, công 

tác tuyên truyền thi đua yêu nước 

còn chưa được coi trọng đúng mức, 

chưa tiến hành thường xuyên, liên 

tục mà chỉ tập trung vào một thời 

điểm, vì vậy chất lượng, hiệu quả 

chưa cao. Nội dung tuyên truyền 

còn đơn điệu, hình thức chưa phong 

phú, đa dạng. Những nội dung cần 

truyền tải của các phong trào thi 

đua yêu nước chưa đến được đông 

đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chính vì những hạn chế của công 

tác tuyên truyền, nên còn một bộ 

phận cán bộ, đảng viên và nhân dân 

chưa nắm bắt được đầy đủ các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước về thi đua, khen 

thưởng cũng như chưa nhận thức 

đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc tổ chức phát 

động và thực hiện các phong trào 

thi đua, do đó chưa tích cực, tự giác 

tham gia. Nhiều phong trào thi đua 

của các bộ, ngành, địa phương, đơn 

vị chưa được tuyên truyền sâu rộng, 

thường xuyên, liên tục về nội dung, 

tiêu chí, hình thức, biện pháp thi 

đua nên sức lan tỏa của các phong 

trào thi đua nay không cao, không 

thu hút được đông đảo mọi người 

tham gia. Việc tuyên truyền nhân tố 

mới, điển hình tiên tiến, người tốt 

việc tốt tuy đã được quan tâm hơn 

sau khi có Chỉ thị 39-CT/TW của 

Bộ Chính trị (khóa IX) nhưng còn 

thiếu tính hấp dẫn, chưa khắc họa 

được đậm nét được những điển hình 

tiên tiến, người tốt, việc tốt có sức 

thuyết phục, lôi kéo được đông đảo 

mọi người học tập, làm theo. 

Những hạn chế của công tác tuyên 

truyền là một trong nguyên nhân 

dẫn đến nhiều phong trào thi đua 

yêu nước chưa đồng đều, sâu rộng 

trong xã hội; hiệu quả tác động đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội của 

một số phong trào thi đua yêu nước 

không cao. 

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, tạo ra 

phong trào thi đua yêu nước rộng 

khắp, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế  - xã hội; đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa phải thực hiện một số 

giải pháp sau: 

Thứ nhất, tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng, chính quyền đối với công tác 

tuyên truyền thi đua yêu nước 

Thứ hai, đổi mới, nâng cao hiệu 

quả, tính thiết thực, tính chiều sâu 

trong các nội dung tuyên truyền thi 

đua yêu nước 

Thứ ba, đổi mới hình thức, biện 

pháp tuyên truyền thi đua yêu nước, 

đảm bảo tính phong phú, đa dạng, 

phù hợp với từng đối tượng, địa bàn 

và thời điểm để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả tuyên truyền. 

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền gương người tốt, 

việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên 

tiến trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

Thứ năm, tăng cường xây dựng 

và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, 

nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức 

nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác tuyên truyền thi đua yêu 

nước 

Thứ sáu, đầu tư trang thiết bị, có 

cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích tuyên truyền thi đua yêu 

nước.     

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƢỚC 
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HÀNG VIỆT CÓ CƠ HỘI LỚN VÀO THỊ TRƢỜNG NGA 

Một sự kiện đang được các 

doanh nghiệp Việt Nam rất quan 

tâm thời gian gần đây là Hội chợ 

hàng Việt Nam chất lượng cao 

được tổ chức tại Moscow vào cuối 

năm nay. 

Đây không chỉ là cơ hội giới 

thiệu sản phẩm Việt Nam ra quốc 

tế, mà còn là cơ hội để Việt Nam 

thâm nhập vào một thị trường đang 

mở rộng cửa đối với châu Á. 

Thay vì kẹo hay nước ngọt, 

những hành khách đi tàu ở Ba Lan 

bây giờ được phục vụ táo miễn phí. 

Ba Lan là quốc gia trồng táo số một 

châu Âu, tuy nhiên Nga - nước tiêu 

thụ hơn một nửa số táo của Ba Lan 

đã cấm nhập khẩu mặt hàng này 

vào năm ngoái. Giờ đây, những quả 

táo chín mọng đang mòn mỏi chờ 

được mang đi. Còn ngay phía bên 

kia biên giới, câu chuyện lại hoàn 

toàn khác. 

Chị Marina - Người dân vùng 

biên giới Kaliningrad, Nga cho biết: 

"Lượng rau củ ở chợ bây giờ chỉ 

còn bằng 1/3 ngày xưa, đến cả táo 

hay khoai tây còn thiếu. Tôi hỏi thì 

họ nói, do lệnh trừng phạt nên 

chẳng vận chuyển được gì". 

Trước đây, một nửa số pho mát, 

2/3 số rau củ và 1/4 lượng thịt bò, 

thịt lợn ở Nga được nhập khẩu từ 

nước ngoài. Hiện nay khi 20% 

lượng thực phẩm nhập khẩu này bị 

cấm, việc mua sắm của người Nga 

đã thay đổi. 

Một người dân Moscow nói: 

"Đến cả quả chanh cũng tăng giá, 

mỗi lần lại tăng lên 1 ruble". 

Để bù đắp sự thiếu hụt nguồn 

cung, các doanh nghiệp Nga đã tăng 

gia sản xuất. Mặc dù vậy, đáp ứng 

nhu cầu cho một thị trường rộng lớn 

như Nga không hề đơn giản. 

10 tỷ USD, đó là ước tính giá trị 

số lương thực, thực phẩm từ châu 

Âu và Mỹ bị cấm vào Nga trong 

năm qua do lệnh cấm vận. Bên 

trong cầu, nhưng bên ngoài lại 

không thể cung. Vậy Nga có giải 

pháp gì để khắc phục tình trạng 

này?. 

Sáng ngày 17-07-2015 Trường 

MN Thần đồng Á-Âu đã kết hợp 

với bệnh viện khu vực chuyên 

khám chữa bệnh cho trẻ em, đã 

thăm khám sức khỏe định kỳ hè 

cho các cháu. 

Các bé được các bác sĩ thăm 

khám sức khỏe bao gồm: Đo nhiệt 

độ cơ thể khám mắt, răng hàm mặt, 

tai mũi họng, xương khớp chân tay 

và toàn thân, nghe tim phổi, khám 

vùng bụng và kiểm tra da trước khi 

tiêm phòng bệnh, tiêm thử phản ứng 

thuốc định kỳ 1 năm/1 lần (bắt buộc 

đối với trẻ em dưới 6 tuổi). 

Có một vài cháu đang thời kỳ sốt 

mọc răng, sổ mũi, chưa đủ sức khỏe 

nên phải hoãn lại. Phần lớn các 

cháu đến trường đều đạt tiêu chuẩn 

về sức khỏe, cân nặng, chiều cao. 

Trẻ em ở lứa tuổi mầm non đều 

có sức đề kháng rất yếu, các bé 

đang trong thời kì phát triển và dần 

hoàn thiện các cơ quan nên trẻ dễ bị 

mắc phải những bệnh dịch do điều 

kiện sống tác động. 

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 

là hết sức thiết thực và ý nghĩa. 

Thông qua việc khám sức khỏe định 

kỳ cho trẻ đã đem lại sự phấn khởi, 

tin tưởng trong các bậc phụ huynh 

về một môi trường giáo dục an toàn 

và thân thiện.   

Công tác chăm sóc sức khỏe cho 

trẻ là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm mà Trường Mầm non 

THẦN ĐỒNG Á-ÂU đặt ra và cần 

phải thực hiện. Để phụ huynh an 

tâm, hạn chế tối đa nhất cho trẻ 

vượt qua được dịch bệnh, các bé sẽ 

ngoan khỏe , ngủ ngon hay ăn 

chóng lớn,phát triển tốt trí thông 

minh,tính nhanh nhẹn khỏe cả về 

thể chất. 

Kết quả kiểm tra sức khỏe của 

trẻ đã được bác sĩ riêng của trường 

theo dõi, cùng giáo viên phụ trách 

lớp ghi chép cụ thể trong sổ theo 

dõi sức khỏe, chấm biểu đồ phân 

loại sức khỏe của trẻ và được giáo 

viên nhà trường thông báo đến phụ 

huynh, đặc biệt một số trẻ mắc bệnh 

đã được thông báo đến từng phụ 

huynh để có biện pháp điều trị tốt 

nhất. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho 

trẻ là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm mà Trường Mầm non 

THẦN ĐỒNG Á-ÂU luôn quan 

tâm. Nhà trường thường xuyên triển 

khai các nội dung về chăm sóc nuôi 

dưỡng, giáo dục sức khỏe cho trẻ. 

Việc khám sức khỏe, cân, đo định 

kỳ cho trẻ luôn được nhà trường 

thực hiện nghiêm túc.  

Tức là sau 3 ngày thử phản ứng 

thuốc bé kiêng không được tắm, 

kiêng ăn (Trứng gà, cam, quýt, kẹo 

socola). 

Trách nhiệm và quyền con người 

rất cao ở các Quốc gia phát triển. 

Nên TT Giáo dục Mầm non Thần 

Đồng Á-Âu đã và đang áp dụng 

phương pháp này để chăm sóc sức 

khỏe cho trẻ. 

Hiện tại có phòng khám số 8 

tầng 1 khu khách sạn Hà Nội – 

Matxcova. 

HOẠT ĐỘNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE: TRƢỜNG MN THẦN ĐỒNG Á-ÂU 
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Đoàn Việt Nam là đoàn mà có 

số lượng và thành phần tham gia 

rất lớn, với quy mô tất cả là 128 

thành viên. Trong số đó, có cả 

những em bé Việt Nam nhỏ bé 

sinh ra tại địa phương, mới chỉ 2 

tháng tuổi cũng được mẹ đưa đi 

tham gia. 

Với chiến lược hướng Đông của 

Chính phủ LB Nga, năm nay thành 

phố Vladivostok  –  thủ phủ của 

tỉnh Primorye, đã chính thức tổ 

chức lễ kỷ niệm 155 năm – Ngày 

thành lập thành phố, với quy mô 

thật hoành tráng. 

Vào đúng ngày 02.07.2015, 

thành phố cảng Vladivostok đã 

được tròn 155 năm tuổi (02.07.1860 

– 02.07.2015). Nhưng vì ngày này 

là ngày làm việc, nên Ban lãnh đạo 

thành phố đã quyết định tổ chức Lễ 

diễu hành đường phố với quy mô 

lớn (khoảng chục ngàn người tham 

gia) vào ngày 04.07.2015, tức vào 

thứ bảy – ngày nghỉ của tuần. 

Trong không khí vui mừng đặc 

biệt này của thành phố Vladivostok, 

năm nay cũng là năm kỷ niệm 85 

năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt 

Nam (03.02.1930 – 03.02.2015); 65 

năm – ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao giữa Liên Xô (LB Nga ngày 

nay) và Việt Nam (30.01.1950 – 

30.01.2015); 65 năm – Ngày thành 

lập Hội hữu nghị Việt – Nga 

(23.05.1950 – 23.05.2015); 40 năm 

– Ngày giải phóng Miền Nam, 

thống nhất đất nước (30.04.1975 – 

30.04.2015). 

Với những sự kiện trọng đại ấy, 

Ông Trần Duy Thi – Tổng Lãnh sự 

nước CHXHCN Việt Nam tại thành 

phố Vladivostok cùng ông Đỗ Quốc 

Việt – Chủ tịch Hội Người Việt 

Nam tại tỉnh Primorye đã có cuộc 

gặp mặt với Đại diện Ban lãnh đạo 

thành phố Vladivostok trước thềm 

Ngày Lễ trọng đại 155 năm tuổi 

thành phố cảng. Và kết quả thật 

tuyệt vời, Ban lãnh đạo thành phố 

đã chính thức ra quyết định trân 

trọng kính mời cơ quan TLSQ Việt 

Nam tại Vladivostok và Hội Người 

Việt Nam tham gia chương trình 

diễu hành đường phố với quy mô có 

thể nói là chưa bao giờ lớn đến vậy. 

Đoàn Việt Nam là đoàn mà có số 

lượng và thành phần tham gia rất 

lớn, với quy mô tất cả là 128 thành 

viên. Trong số đó, có cả những em 

bé Việt Nam nhỏ bé sinh ra tại địa 

phương, mới chỉ 2 tháng tuổi cũng 

được mẹ đưa đi tham gia. 

Về thành phần tham gia, gồm có 

các đoàn: đoàn của cơ quan TLSQ 

Việt Nam, đoàn Cộng đồng Việt từ 

thành phố Artem, khu trung tâm 

thương mại Chợ Hoa, Chợ Sportiv, 

Nhà hàng Nem – Việt, Hội sinh 

viên Việt Nam với chủ yếu là các 

sinh viên đến từ DVFU, MGU. 

Về trang phục, ngoài nghi thức 

ngoại giao nam mặc com-lê, đoàn 

của chúng ta còn có rất nhiều trang 

phục truyền thống mang đậm đà 

bản sắc văn hóa Việt. Như áo dài, 

nón lá, nón quai Thao, trang phục 

“Trống Cơm”, trang phục văn hóa 

“Cung Đình”, cờ, quạt dân gian, cờ 

Việt Nam –  LB Nga, bóng bay 3 

màu trắng, xanh, đỏ - tượng trưng 

cho màu cờ của LB Nga,  rồi các 

bạn sinh viên MGU thì mặc áo 

phông màu đỏ có hình sao vàng 5 

cánh – tượng trưng cho lá cờ Tổ 

quốc Việt Nam, áo màu xanh – áo 

Đoàn TNCS HCM. 

Về trật tự đội hình, đoàn Việt 

Nam ta với sự dàn dựng kịch bản 

đội hình của Bà Phó Chủ tịch Hội 

Người Việt Nam Nguyễn Thị Mai 

Dung, đã tạo lên nét đẹp Việt tuyệt 

vời mà đoàn ta trong suốt quá trình 

diễu hành luôn nhận được sự cổ vũ 

của người dân địa phương, cũng 

như các quý khách tham gia trong 

ngày Lễ. 

Như lịch trình, đúng 09h 00 

đoàn Việt Nam ta đã có mặt tại địa 

chỉ Vladivostok, phố Svetlanskaya, 

65 để sắp xếp đội hình. 11h00, đoàn 

đầu tiên của Nga bắt đầu di chuyển 

với hướng từ khu Lugovaya tiến về 

trung tâm thành phố, qua khu quảng 

trường. Đoàn Việt Nam được biên 

chế vào quận Frunze, đứng thứ 5 

trong danh sách 20 đoàn của quận. 

Có tất cả 5 quận tham gia diễu 

hành,  gồm: Frunze, Pervore-

chensky, Sovetsky, Leninsky và 

Pervomaysky. 

Sau khi kết thúc diễu hành, là 

chương trình ca múa được tổ chức 

ngay tại sân khấu sát biển. Đoàn 

Việt Nam ta đã đóng góp 2 tiết mục 

ca múa và đã được quý khách cũng 

như khán giả nhiệt tình cổ vũ và 

khen ngợi, đặc biệt là tiết mục 

“Trống Cơm”. 

Với hoạt động tham gia diễu 

hành này, Cộng đồng Việt Nam tại 

tỉnh Primorye thực sự đã để lại 

nhiều dấu ấn đẹp cho người dân 

cũng như chính quyền các cấp tại 

tỉnh nhà, xứng đáng là chiếc cầu nối 

của  tình hữu nghị cao đẹp giữa 

nhân dân 2 nước Việt – Nga. Và 

chắc rằng, với sự chỉ đạo sáng suốt 

của cơ quan TLSQ Việt Nam tại 

Vladivostok, kết hợp với sự tích 

cực hoạt động của Hội Người Việt 

Nam tại Prymorye, Cộng đồng Việt 

Nam trong thời gian tới sẽ còn làm 

được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, 

xứng đáng với những gì mong đợi 

của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

ta. 

NGƢỜI VIỆT DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 155 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ VLADIVOSTOK 
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Cảnh sát Moskva vừa bắt giữ 

các thành viên của một băng 

nhóm tội phạm ngƣời dân tộc bị 

tình nghi thực hiện vụ cƣớp tài 

sản trị giá 3,3 triệu rúp, theo tin 

từ Trang điện tử của Sở nội vụ 

thành phố ngày 20/7. 

Nhân viên Cục Điều tra Hình sự 

quận Phía Đông phối hợp cùng với 

cảnh sát giao thông quận Phía Tây 

vừa bắt giữ 3 thành viên của một 

băng nhóm tội phạm người dân tộc 

bị tình nghi cướp tài sản công dân. 

Vào tháng Ba năm nay, tại đồn 

cảnh sát khu vực Bắc Izmailovo, 

một nữ sinh viên đến trình báo về 

việc cô bị tấn công bởi những kẻ lạ 

mặt vào lúc 08:30 ngày 18/03 ngay 

gần lối vào của khu nhà của mình 

trên đường Shchelkovskoye. Nhóm 

người này dùng vũ lực ép buộc cô 

ngồi vào trong một chiếc xe hơi đỗ 

gần đó. Ở băng ghế sau là hai người 

đàn ông khác, chúng trùm đầu cô lại 

và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. 

Trong khi xe chạy, các nghi phạm 

lục tìm và lấy chìa khóa căn hộ ra 

khỏi túi cô. Sau một khoảng thời 

gian, chiếc xe dừng lại , một tên 

khác ngồi vào xe, đưa lại cho nạn 

nhân chiếc chìa khóa căn hộ của cô, 

và sau đó chúng thả cô gái ra khỏi 

xe tại khu vực gần ga tàu điện ngầm 

"Boulevard Marshal Rokossovsky”. 

Khi nạn nhân về tới nhà, cô phát 

hiện số tiền 3,2 triệu rúp và một dây 

chuyền vàng trị giá 100.000 rúp để 

trong căn hộ đã bị lấy mất. 

Trên cơ sở những lời khai báo 

của nạn nhân, cơ quan chức năng 

khởi tố vụ án hình sự về tội “băng 

nhóm tội phạm trấn cướp trên quy 

mô lớn”. 

Trong quá trình điều tra vụ án, 

cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm 

trên đường Barclay trong một chiếc 

xe hiệu "Lexus". Đó là ba người 

bản địa miền Bắc Kavkaz (thuộc 

LB Nga) trong  độ tuổi 27 đến 30, 

hiện cả 3 tên này đều bị giam giữ. 

Cảnh sát nghi ngờ băng nhóm 

này còn thực hiện ít nhất một vụ 

cướp tương tự trên địa bàn quận 

Đông Nam Moskva. 

MOSKVA: BẮT BĂNG NHÓM TỘI PHẠM NGƢỜI DÂN TỘC TRẤN CƢỚP 3,3 TRIỆU RÚP 

Cơ quan thống kê Liên bang 

(ROSSTAT) vừa qua đã công bố 

bản báo cáo tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2015. Kết 

quả cho thấy, chỉ trừ một vài lĩnh 

vực nhƣ xây dựng, nông nghiệp… 

có sự tăng trƣởng, còn lại đa 

phần các chỉ số khác nhƣ tỷ lệ 

thất nghiệp, thu nhập thực tế, đầu 

tƣ vốn, kim ngạch thƣơng mại 

bán lẻ, giá sản xuất… đều không 

mấy khả quan – đúng nhƣ dự báo 

của các chuyên gia kinh tế. Tỷ lệ 

thất nghiệp 

Theo số liệu thống kê từ Rosstat, 

trong tháng 6/2015, số người thất 

nghiệp tại Nga là 4,1 triệu – tương 

đương với 5,4% số người trong độ 

tuổi lao động (76,5 triệu – chiếm 

52% dân số cả nước). Như vậy, 

tháng vừa qua tỷ lệ thất nghiệp tại 

Nga mặc dù vẫn tăng 8,6% song đã 

có dấu hiệu chậm lại (tốc độ tăng 

giảm 4,7% - tương đương 201 

nghìn người so với tháng 5/2015). 

Theo dự báo của Bộ Phát triển kinh 

tế Liên bang, kết thúc năm 2015, tỷ 

lệ thất nghiệp tại Nga vào khoảng 

6%, tương đương 4,4 triệu người. 

Thu nhập 

Thu nhập thực tế của người dân 

trong tháng Sáu giảm 3,5%, trong 

đó tiền lương thực tế giảm 7,2%. 

Mức thu nhập bình quân của người 

dân Nga trong tháng vừa qua là 

29,8 nghìn RUB, trong khi mức 

lương danh nghĩa bình quân là 35,9 

nghìn RUB – tăng 7% so với cùng 

kỳ năm 2014. Tính trong 6 tháng 

đầu năm, mức lương thực tế giảm 

tới 8,5%.  

Tính đến 1/7/2015, tổng tiền nợ 

lương quá hạn tại Nga là 3 tỷ 314 

triệu RUB – tăng 37 triệu RUB 

(1,1%) chỉ trong vòng 1 tháng. 

Đầu tƣ 

Vốn đầu tư cơ bản tại Nga trong 

tháng 6/2015 giảm 7,1% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Tính trong cả 

giai đoạn 6 tháng đầu năm, con số 

này là 5,4%. Theo dự báo của Bộ 

Phát triển kinh tế Liên bang, mức 

sụt giảm vốn đầu tư cơ bản trong cả 

năm 2015 sẽ là 10,6%. 

Thƣơng mại 

Kim ngạch thương mại bán lẻ 6 

tháng đầu năm giảm 8% xuống còn 

12,9 nghìn tỷ RUB. Tính riêng 

trong tháng Sáu, kim ngạch bán lẻ 

giảm tới 9,4% xuống mức 2,23 

nghìn tỷ RUB. Theo dự báo của Bộ 

Phát triển kinh tế, kim ngạch 

thương mại bán lẻ cả năm sẽ giảm 

8,2%. 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NGA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA: CUỘC TẬP TRẬN Ở 

UKRAINE CÓ THỂ ĐE DỌA 

TIẾN TRÌNH HÒA BÌNH 

AFP đƣa tin, ngày 20/7, Nga 

tuyên bố rằng các cuộc tập trận 

quân sự do Mỹ cầm đầu ở miền 

Tây Ukraine bắt đầu từ tuần này 

có thể để lại những hậu quả “dễ 

gây bùng nổ xung đột” và đe dọa 

làm chệch hƣớng tiến trình hòa 

bình ở khu vực miền Đông do phe 

ly khai kiểm soát. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao 

Nga nêu rõ: “Các cuộc tập trận 

quân sự có sự tham dự của các 

thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc 

Đại Tây Dương (NATO) và quân 

đội Ukraine đã bắt đầu tại vùng 

Lvov dưới sự chỉ huy của Mỹ là 

một bằng chứng rõ ràng cho thấy 

chính sách khiêu khích của NATO 

nhằm ủng hộ một cách công khai 

đối với những chính sách của chính 

quyền Kiev hiện nay ở miền Đông 

Ukraine.” 

 

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 

MỚI CỦA KHỐI BRICS ĐI 

VÀO HOẠT ĐỘNG 

Tân Hoa xã đƣa tin, ngày 21/7, 

Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) 

của khối các nền kinh tế mới nổi 

hàng đầu thế giới BRICS (gồm 

Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc 

và Nam Phi) đã bắt đầu đi vào 

hoạt động tại thành phố Thƣợng 

Hải của Trung Quốc. 

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc 

Lâu Kế Vĩ cùng Chủ tịch NDP 

Kundapur Vaman Kamath đã tham 

dự lễ khai trương ngân hàng được 

tổ chức tại một khách sạn ở Thượng 

Hải. 

Các nước thuộc khối BRICS 

hiện chiếm tới 40% dân số và chiếm 

28% Tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) của thế giới. Năm 2013 các 

nước này đã nhất trí thành lập ngân 

hàng của khối với số vốn ước tính 

100 tỷ USD. Ngân hàng này đặt 

mục tiêu "huy động các nguồn lực 

cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát 

triển bền vững trong khối BRICS 

cũng như các nền kinh tế đang nổi 

và đang phát triển khác." 

Ngân hàng được khai trương hai 

tuần sau Hội nghị thượng đỉnh 

BRICS diễn ra ở thành phố Ufa của 

Nga. Ngày 7/7, các bộ trưởng tài 

chính BRICS đã triệu tập họp Hội 

đồng quản trị NDB tại thủ đô 

Moskva. Cựu Thống đốc ngân hàng 

ICICI của Ấn Độ Kundapur Vaman 

Kamath được bầu làm chủ tịch ngân 

hàng.  

 

NGA ĐỀ XUẤT DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT LIÊN HỢP 

QUỐC VỀ VỤ MH17 

Theo AP, ngày 20/7, Nga đề 

xuất một dự thảo nghị quyết của 

Liên hợp quốc, trong đó yêu cầu 

những kẻ chịu trách nhiệm trong 

vụ máy bay MH17 của Hãng 

hàng không Malaysia Airlines bị 

bắn hạ trên bầu trời Ukraine năm 

ngoái phải bị đem ra xét xử, song 

loại bỏ sáng kiến thành lập một 

tòa án trọng tài để phân xử vấn 

đề này. 

Cùng ngày, năm nước - gồm 

Malaysia, Ukraine, Hà Lan, 

Australia và Bỉ, đã tái nhấn mạnh 

một tuyên bố chung rằng một năm 

sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc đề nghị các bên có trách 

nhiệm trong vụ thảm kịch trên phải 

giải trình, đã đến lúc phải thành lập 

một tòa án quốc tế. 

Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết 

của Nga lại bày tỏ quan ngại cuộc 

điều tra không đảm bảo được “sự 

minh bạch cần thiết trong phương 

pháp làm việc và tổ chức, và điều 

này có thể có ảnh hưởng tiêu cực 

tới kết quả điều tra."  

 

ẤN ĐỘ VÀ NGA NỖ LỰC 

THÚC ĐẨY THƢƠNG MẠI 

SONG PHƢƠNG 

Ấn Độ và Nga đã bắt đầu các 

bƣớc tiến tới loại bỏ trở ngại và 

thúc đẩy thƣơng mại thông qua 

việc ký kết hiệp định hải quan. 

Nhằm thúc đẩy quan hệ thương 

mại song phương, Ấn Độ và Nga đã 

bắt đầu các bước tiến tới loại bỏ trở 

ngại và thúc đẩy thương mại thông 

qua việc ký kết hiệp định hải quan, 

tạo thuận lợi cho thông thương hàng 

hóa giữa hai bên. 

Trả lời phỏng vấn Hãng thông 

tấn Ấn Độ PTI mới đây, Đại sứ Ấn 

Độ tại Nga P.S Raghavan cho biết, 

thực tế kim ngạch thương mại giữa 

hai nước vẫn thấp do nhiều yếu tố 

như thiếu kết nối, rào cản ngôn ngữ, 

thị thực và các quy định khác. Do 

vậy, để loại bỏ những rào cản này, 

hai bên đang thúc đẩy ký kết một 

thỏa thuận tự do hóa thị thực kinh 

doanh nhằm mở rộng và tăng cường 

hợp tác thương mại.  



 

 

Chëu traïch nhiãûm xuáút baín: Phạm Đức Vinh.  
Ban biãn táûp: Phạm Đức Vinh, Bùi Duy Trinh, Nguyễn Thị Điệp Anh. Trçnh baìy: Trần Xuân Trung 

Âëa chè: 1st Tverskaya - Yamskaya, 30, Âiãûn thoaûi/Fax: 251.19.49, E-mail: baodatnuoc@gmail.com 

ban biªn tËp b¶n tin ®Êt níc mong nhËn ®îc sù gãp ý cña b¹n ®äc  

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 3/8/2015 TẠI MÁTXCƠVA 

KAZAN: TỔ CHỨC LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN 

Thực hiện Kế Hoạch của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Nƣớc, Ban 

Thƣờng vụ Đảng ủy tại LB Nga 

tổ chức Hội nghị Đảng ủy tại LB 

Nga (mở rộng) 

Nội dung:  

- Tổng kết thực hiện nghị quyết 

của Đảng bộ 2010-2015, xác định 

mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ 

của Đảng bộ 2015-2020 

 - Thảo luận đóng góp ý kiến 

vào dự thảo các văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng, Đảng ủy Ngoài nước và của 

Đảng ủy tại LB Nga. Những ý kiến 

góp ý vào văn kiện đại hội được 

tổng hợp và báo cáo về theo hướng 

dẫn của cấp ủy  cấp trên. 

Thời gian: Bắt đầu từ 13 h30,  

chiều ngày 03 tháng 08 năm 2015 

(Thứ 2) 

   Địa điểm: Hội trường Đại sứ 

quán (tầng 2, Большая 

Пироговская, дом 13) 

  Thành phần:   

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ 

Nước; đảng viên Đảng bộ ĐSQ; Bí 

thư ĐB, chi bộ trực thuộc ĐU LB 

Nga (riêng các chi đảng bộ ở Mátx-

cova triệu tập tới các đồng chí là 

Chi ủy viên, nơi nào cấp ủy vắng có 

lý do chính đáng yêu cầu cử đảng 

viên đi dự thay đủ số lượng cấp ủy 

chi, đảng bộ mình) 

- Đại diện Hội người Việt; Hội 

Doanh nghiệp; Hội Văn học Nghệ 

thuật; Hội Y-Dược; Trung tâm TM 

Hà Nội Matxcova; Hàng không; 

Dầu khí,  Hội người Việt một số 

thành phố Volgagrad-Voronezh-

Ulyanov-Tula-Vladimia-Xanh Pe-

tecbua-Lybet-Ufa-Krasnodap  

- Ủy viên Ban cán sự Đoàn tại 

LB Nga, đại diện các Liên chi đoàn, 

Chi đoàn khu vực thuộc Matxcova. 

- Phóng viên thường trú: VTV, 

VOV, TTX .  

Ban Thường vụ Đảng ủy tại LB 

Nga trân trọng kính mời các đồng 

chí đến dự đầy đủ, đúng giờ./. 

Thực hiện Nghị quyết của Chi 

bộ Đảng thành phố Kazan về 

công tác thanh niên và kế hoạch 

hoạt động công tác đoàn năm 

2015. Ngày 19 tháng 7 năm 2015, 

Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh thành phố Kazan đã khai 

giảng lớp cảm tình đoàn năm 

2015.  

Lớp học có gần 40 thanh thiếu 

niên là con em người Việt Nam 

đang làm việc và sinh sống tại 

thành phố Kazan.  

Tại lớp học các anh chị cán bộ 

Liên chi đoàn đã truyền đạt cho các 

em các nội dung về lịch sử ra đời và 

sự trưởng thành của tổ chức đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, điều lệ đoàn, 

các nghiệp vụ và kỹ năng công tác 

đoàn,...  

Sau đợt học tập các em phải viết 

bài thu hoạch để BCH Liên chi 

đoàn đánh giá xếp loại.  

Với số thanh thiếu niên đã dự 

lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn sẽ 

được tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện 

và xem xét kết nạp Đoàn trong dịp 

kỷ niệm Quốc khánh ngày 

2/9/2015. Đây hứa hẹn sẽ là lực 

lượng nòng cốt để phát triển phong 

trào Đoàn trong tầng lớp thanh niên 

cộng đồng người Việt Nam tại 

thành phố Kazan. 

Đoàn hơn trăm nghệ sỹ, 

chuyên gia của nhà hát ballet nổi 

tiếng nƣớc Nga Talarium Et Lux, 

mang vở ballet kinh điển Hồ 

thiên nga đến Hà Nội cho đêm 

duy nhất 1/8. 

Được biết, đơn vị tổ chức mất 

gần hai năm để thương lượng với 

nhà hát Talarium Et Lux cho đêm 

diễn duy nhất 1/8 tại Trung tâm Hội 

nghị quốc gia. Một trong những khó 

khăn để đàm phán là khớp lịch diễn

-nhà hát thường kín lịch suốt 6 

tháng liền. Không thể phủ nhận khó 

khăn khác về tài chính để vận 

chuyển hơn trăm con người, hàng 

tấn thiết bị từ Nga sang. Nghe đâu 

chi phí không dưới 1 triệu USD. 

Nếu nhà tổ chức có bán hết vé ở 

Trung tâm Hội nghị quốc gia thì 

vẫn chưa đủ cho một nửa chi phí., 

nhưng với tinh thần nỗ lực, các 

nghệ sỹ Nga sẽ mang đến cho khán 

giả Việt Nam những vở diễn nghệ 

thuật đặc sắc. 
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