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Sáng 27/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long 

trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-

2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ 

tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã 

tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 

27/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận 

về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, 

viên chức quốc phòng; dự thảo Nghị quyết ban hành 

Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). 

Sáng 27/10, tại thành phố Thái Nguyên, Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng 

chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tới 

dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 

27/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, 

ngành tìm cách phân bổ ngân sách Trung ương của 

năm 2016 gấp 4 lần hiện nay cho các xã khó khăn 

vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển... 

 Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn 

Quốc (KTO) tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo giới thiệu 

Du lịch khen thưởng Hàn Quốc” nửa cuối năm 2015. 

 Tối 27/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với 

Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc 

(LHQ) tại Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 

năm ngày thành lập LHQ (24/10/1945 - 24/10/2015).  

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Hội đồng quàn trị 

(HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã 

họp phiên thường kỳ quý III/2015. Đồng chí Nguyễn 

Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam kiêm Chủ tịch 

HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp. 

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – Kỹ 

thuật Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cán bộ chuyên 

trách làm công tác pháp chế qua các thời kỳ của Tổng 

cục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng 

Pháp chế Công an nhân dân (27/10/1975- 27/10- 2015) 

và Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). 

 

Tỉnh Hải Dương: Sáng 28/10, Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã nghe công bố 

kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tỉnh Hà Nam: Chiều ngày 27/10/2015, Đoàn Ủy 

ban Hợp tác Kinh tế Nhật Bản - Mê Kông do ông 

Yoshio Arakawa - Giám đốc điều hành Công ty 

Universal Computer System Co.,Ltd làm trưởng đoàn 

đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam.  

Tp Hải Phòng: Sáng 27/10, đồng chí Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành 

tiếp và làm việc với ngài Hiroshi Fukada, Đại sứ Đặc 

mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thúc 

đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hải 

Phòng với Nhật Bản… 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 28/10, Sở Nội vụ phối hợp 

với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nghệ An 

đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng 

lực, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ công chức 

cấp tỉnh. 

Tp Đà Nẵng: Sáng 27/10, Bí thư Thành ủy 

Nguyễn Xuân Anh và Phó Bí thư thường trực Thành 

ủy Võ Công Trí chủ trì cuộc họp với các đồng chí cán 

bộ cao cấp, tướng lĩnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành 

phố nhằm thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXI và một số nội dung của Hội 

nghị lần thứ 12 của BCH TW Đảng. 

Tp Hà Nội: Sáng 28/10, Trung tâm thương mại 

AEON Mall Long Biên chính thức được khai trương. 

Đây là công trình được gắn biển chào mừng Đại hội 

Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Đến dự buổi 

lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND 

TP Hà Nội. Đào Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức 

Thành ủy. 

Tỉnh Sóc Trăng: Ngày 28/10, Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 347 đại 

biểu đại diện cho hơn 37 ngàn đảng viên trong toàn 

Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII 

Từ ngày 15/9 đến sáng ngày 24/10, cả 

nƣớc đã có 55 tỉnh, thành phố hoàn 

thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 

2015-2020. Trong đó, 54 tỉnh, thành phố 

đã bầu Bí thƣ nhiệm kỳ mới; riêng Bí thƣ 

Thành ủy TPHCM do Bộ Chính trị quyết 

định. 

1/ An Giang: Ngày 22/10, tại hội nghị 

lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã  

bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí 

thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020. 

2/ Bà Rịa-Vũng  Tàu: Sáng 23/10, Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 

2015-2020 đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng 

Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch 

HĐND tỉnh khóa V được bầu làm Bí thư 

Tỉnh ủy khóa VI nhiệmk kỳ 2015-2020. 

3/ Bắc Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2015-2020 đã công bố kết quả bầu các chức 

danh chủ chốt của tỉnh. Theo đó, đồng chí 

Bùi Văn Hải tiếp tục được bầu giữ chức vụ 

danh Bí thư Tỉnh ủy. 

4/ Bắc Kạn: Chiều 16/10, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI đã tiến 

hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí 

Nguyễn Văn Du được bầu giữ chức vụ Bí 

thư Tỉnh ủy. 

5/ Bắc Ninh: Ngày 24/9, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành bầu BCH 

Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Tại phiên họp thứ 

nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XIX, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến tiếp tục 

được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số 

phiếu 100%. 

6/ Bến Tre: Chiều 13/10, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến 

hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-

2020. Tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa mới đã họp phiên thứ nhất, bầu 

đồng chí Võ Thành Hạo giữ chức Bí thư 

Tỉnh ủy Bến Tre. 

7/ Bình Định: Tại Hội nghị lần thứ 

nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XIX đã bầu Ban Thường vụ, bầu các chức 

danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng 

chí Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. 

8/ Bình Phƣớc: Chiều 22/10, Ban Chấp 

hành Đảng bộ Bình Phước khóa X, nhiệm 

kỳ 2015-2020 đã họp phiên thứ nhất để bầu 

các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn 

Văn Lợi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy 

Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020. 

9/ Bình Thuận: Chiều 13/10, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã bầu BCH 

Đảng bộ tỉnh khóa XIII và tại phiên họp đầu 

tiên, Tỉnh ủy khóa mới đã bầu đồng chí 

Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Bí 

thư Tỉnh ủy. 

10/ Cà Mau: Trong phiên làm việc 

chiều ngày 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà 

Mau khóa XIV đã bầu Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh và Ban Thường vụ. Đồng chí Dương 

Thanh Bình tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà 

Mau khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. 

11/ Cao Bằng: Ngày 15/10, tại Hội 

nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng 

chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy 

khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu 

giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. 

12/ Đắk Lắk: Trong phiên làm việc 

sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 

công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban 

Chấp hành. Theo đó, đồng chí Êban Y Phu 

được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ 

khóa XVI. 

13/ Đắk Nông: Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Đắk Nông đã bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 

gồm 51 ủy viên. Đồng chí Lê Diễn được 

bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, 

nhiệm kỳ 2015-2020. 

14/ Điện Biên: Chiều 14/10, Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII 

nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Trần 

Văn Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 

khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

15/ Đồng Nai:  Sáng 30/9, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X 

nhiệm kỳ 2015-2020 nghe báo cáo kết quả 

phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa 

X. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phú Cường, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ 

chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. 

16/ Đồng Tháp: Chiều 23/10, Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 

2015-2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh với 54 đồng chí. Tại phiên họp đầu 

tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng 

Tháp khoá X đã bầu đồng chí Lê Minh 

Hoan giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng 

Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

17/ Gia Lai: Sáng 15/10, tại Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV 

công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm 

kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Dương 

Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh 

ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. 

18/ Hà Giang: Tại hội nghị lần thứ I 

diễn ra chiều 28/9, BCH Đảng bộ tỉnh Hà 

Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã 

bầu đồng chí Triệu Tài Vinh tiếp tục giữ 

chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. 

19/ Hà Nam: Chiều 23/9, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đã nghe báo 

cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH 

Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-

2020. Theo đó, đồng chí Mai Tiến Dũng 

tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư 

Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

20/ Hà Tĩnh: Ngày 18/10, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm 

kỳ 2015-2020 công bố kết quả phiên họp 

thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa mới. Đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch 

UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh 

ủy. 

21/ Hậu Giang: Sau 3 ngày làm việc, 

ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-

2020 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 

2015-2020 gồm 52 đồng chí. Đồng chí Trần 

Công Chánh tiếp tục được bầu giữ chức vụ 

Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. 

22/ Hòa Bình: Chiều 15/9, Hội nghị lần 

thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa 

Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020  đã 

bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVI gồm 

15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh đã tái 

cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa 

XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

23/ Khánh Hòa: Ngày 24/9, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII 

nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kết quả phiên 

họp lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XVII. Đồng chí Lê Thanh 

Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. 

24/ Kiên Giang: Ngày 17/10, Tại hội 

nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Kiên Giang khóa X đã bầu đồng chí 

Nguyễn Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy 

Kiên Giang khóa X. 

25/ Kon Tum: Ngày 3/10, tại Hội nghị 

lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Kon Tum khóa XV đã bầu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy khóa XV gồm 15 đồng chí. Đồng 

chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu 

tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum 

khóa XV. 

26/ Lai Châu: Chiều 14/10 tại Hội nghị 

lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Khắc 

Chử tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy 

khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

27/ Lào Cai: Tại Hội nghị lần thứ nhất, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 

XV tổ chức vào tối 23/9, đồng chí Nguyễn 

Văn Vịnhđược tín nhiệm bầu tiếp tục giữ 

chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV. 

28/ Lâm Đồng: Sáng 16/10, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015

-2020 báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm 

Đồng khoá X. Theo đó, đồng chí Nguyễn 

Xuân Tiến được bầu giữ chức vụ Bí thư 

Tỉnh ủy. 

29/ Long An: Ngày 15/10, tại phiên 

họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Long An khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã 

bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy 

viên. Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu 

giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. 

30/ Nam Định: Chiều 24/9, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX đã 

họp phiên ...Xem tiếp trang 3 
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...thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

khóa XIX, bầu các chức danh chủ chốt. 

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch 

UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy 

khóa XIX.  

31/ Ninh Bình: Chiều 23/9, BCH Đảng 

bộ tỉnh Ninh Bình khoá XXI, nhiệm kỳ 

2015-2020 đã tiến hành hội nghị lần thứ 

nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh được tín 

nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh 

Bình khóa XXI. 

32/ Ninh Thuận: Chiều 24/9, tại phiên 

họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban 

Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 

Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ 

Bí thư Tỉnh ủy. 

33/ Nghệ An: Chiều 13/10, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVIII đã 

họp phiên thứ nhất và tiến hành bầu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, bầu các chức danh Bí 

thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-

2020. Đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử 

chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. 

34/ Phú Thọ: Sáng 30/9, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2015-2020 đã nghe công bố kết quả phiên 

họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa mới. Theo đó, đồng chí Hoàng 

Dân Mạc được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ 

Bí thư Tỉnh ủy. 

35/ Phú Yên: Ngày 16/10, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2015-2020 công bố kết quả Hội 

nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XVI.Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, 

Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ 

Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. 

36/ Quảng Bình: Chiều 22/10, Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 

XVI đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất  bầu 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, 

các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-

2020. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức 

vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. 

37/ Quảng Nam: Chiều 14/10, tại phiên 

họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Quảng Nam khóa khóa XXI, nhiệm kỳ 

2015-2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang 

được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh 

ủy. 

38/ Quảng Ngãi: Tối 21/10, tại phiên 

họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-

2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các 

chức danh chủ chốt. Đồng chí Lê Viết Chữ  

tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy 

nhiệm kỳ 2015-2020.  

39/ Quảng Ninh: Sáng 14/10, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã 

nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí 

Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được tín nhiệm 

bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh 

nhiệm kỳ 2015-2020.  

40/ Quảng Trị: Sáng 24/9, Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã công kết 

quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí 

thư tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín 

nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng 

Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

41/ Sơn La: Sau 3 ngày làm việc, chiều 

24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La 

lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp 

phiên bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp 

hành  nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí 

Hoàng Văn Chất tiếp tục được tín nhiệm 

bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. 

42/ Tây Ninh: Sáng 15/10, Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đã nghe 

báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 

2015-2020. Đồng chí Trần Lưu Quang được 

tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư 

Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. 

43/ Thái Bình: Ngày 25/9, tại phiên 

họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 

đồng chí Phạm Văn Sinh giữ chức Bí thư 

Tỉnh ủy Thái Bình. 

44/ Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2015-2020 đã bầu 71 đồng chí vào Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trịnh 

Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII tiếp 

tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII. 

45/ Thừa Thiên-Huế: Tối 23/10, Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế 

khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 (gồm 53 

thành viên) đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban 

thường vụ gồm 14 thành viên. Đồng chí Lê 

Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy 

nhiệm kỳ mới.  

46/ Tiền Giang: Ngày 21/10, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, 

nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí 

Nguyễn Văn Danh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy 

Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020. 

47/ Trà Vinh: Ngày 16/10, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X  công 

bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các 

Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Trí 

Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh 

nhiệm kỳ 2015-2020. 

48/ Tuyên Quang: Chiều 23/10, Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã bầu Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm 

kỳ 2015-2020 gồm 51 đồng chí. Tại hội 

nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, các đại biểu đã bầu đồng chí Chẩu 

Văn Lâm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

49/ Vĩnh Long: Ngày 19/10, Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X 

nhiệm kỳ 2015- 2020 đã bầu Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí. Đồng chí 

Trần Văn Rón được Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Vĩnh Long tín nhiệm bầu tiếp tục 

giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X nhiệm kỳ 

2015-2020. 

50/ Vĩnh Phúc: Ngày 15/10, BCH 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã bầu 

Ban Thường vụ  Tỉnh ủy , Bí thư, Phó Bí 

thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí 

Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh 

tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư 

Tỉnh ủy. 

51/ Yên Bái: Chiều 30/9, Hội nghị lần 

thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên 

Bái, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu 

các chức danh chủ chốt. Đồng chí Phạm 

Duy Cường tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh 

ủy Yên Bái khóa XVIII. 

52/ TP. Cần Thơ: Đại hội  đại biểu 

Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành khóa 

mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành 

đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 

đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Trung được 

bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.  

53/ TP. Đà Nẵng: Sáng 16/10, Đại hội 

đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXI 

tiến hành bầu BCH khóa mới, nhiệm kỳ 

2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ 

chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.  

54/ TP. Hải Phòng: Sáng 24/10, Đại 

hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 

XV nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc 

sau 4 ngày làm việc. Theo đó, Ban chấp 

hành Đảng bộ Thành phố đã bầu Ban 

Thường vụ Thành uỷ gồm 11 đồng chí. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND 

Thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành 

uỷ Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2015-

2020. 

55/ TP. Hồ Chí Minh:  Sáng 17/10, 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 

X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt 

đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng 

bộ TPHCM khóa X gồm 69 đồng chí. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành 

Đảng bộ Thành phố khóa X đã bầu Ban 

Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, được bầu 

làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

TPHCM 

Riêng chức danh Bí thư Thành ủy 

TPHCM sẽ được Bộ Chính trị quyết định 

sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng.  

56/ Từ ngày 13-15/10, Đại hội Đảng bộ 

Khối các cơ quan TW lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2015-2020 đã thành công tốt đẹp.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối khóa XII gồm 55 đồng chí. Đồng chí 

Đào Ngọc Dung- Ủy viên TW Đảng đã tiếp 

tục được bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp 

hành Đảng bộ Khối khóa XII. 

57/Từ ngày 13-15/10, Đại hội Đảng bộ 

Khối doanh nghiệp TW nhiệm kỳ 2015-

2020 đã thành công tốt đẹp.  Đồng chí Bùi 

Văn Cường - Ủy viên Dự khuyết BCH 

Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 

DNTW tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư 

Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
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Sáng ngày 23/10 tại Bộ Công 

Thƣơng, thứ trƣởng – đồng 

trƣởng BTC Hội chợ Đỗ Thắng 

Hải đã chủ trì cuộc họp rà soát 

các công việc đã, đang chuẩn bị 

cho Hội chợ – Bán hàng Hàng 

Việt Nam chất lƣợng cao tại 

Matxcova 2015.  

Tại cuộc họp, đại diện 

INCENTRA đã báo cáo tình hình 

thông quan cho 10 cont hàng hoá 

vào LB Nga đang gặp khó khăn do 

rào cản thủ tục nhập cảnh, đặc biệt 

với các mặt hàng thực phẩm. Bên 

cạnh đó, nhiều DN sẽ mang theo 

hàng xách tay nên Bộ Công thương 

cho biết sẽ gửi công hàm tới một số 

cơ quan chức năng tại Nga để các lô 

hàng của doanh nghiệp Việt Nam 

được thông quan thuận tiện nhất. 

Khác với nhiều hội chợ trước đó, 

đây là lần đầu tiên vừa là hội chợ 

vừa là bán hàng và thời gian kéo dài 

trong một tháng. Do đó, lãnh đạo 

Bộ Công Thương lưu ý các doanh 

nghiệp ngoài đưa hàng sang trưng 

bày cũng có kế hoạch dự trù nguồn 

hàng cung cấp kịp thời trong suốt 

thời gian diễn ra. Cùng đó, việc 

trang trí các quầy hàng cũng cần 

được chú trọng bởi tâm lý không ít 

doanh nghiệp coi nhẹ việc này. 

“Không chỉ muốn giới thiệu sản 

phẩm tại hội chợ, mà rất nhiều 

doanh nghiệp xuất khẩu tham gia sự 

kiện để tìm kiếm đối tác. Ngoài việc 

bán được hàng, mục tiêu cuối cùng 

là các doanh nghiệp có thể kiếm 

được nhiều hợp đồng kinh tế mới”, 

lãnh đạo Bộ Công Thương kỳ vọng. 

Bên cạnh đó, BTC cũng đánh 

giá cao sự hỗ trợ của các nhà tài trợ 

cho sự kiện như BIDV, Vietnam 

Airlines, INCENTRA. Theo dự 

kiến ban đầu Vietnam Airlines sẽ 

giảm 50% giá vé cho 02 người/ 

doanh nghiệp tham gia hội chợ, 

nhưng để hỗ trợ nhiều hơn cho DN 

trong việc thâm nhập thị trường 

Nga, Vietnam Airlines đã quyết 

định giảm tới 90% giá vé hạng phổ 

thông nay giá chỉ còn khoảng 

450USD/vé khứ hồi Việt Nam – LB 

Nga. Đồng thời còn giảm thêm 50% 

cước vận chuyển đường hàng 

không cho 30 tấn hàng hoá. 

Tuy nhiên, do lượng nhân sự 

tham gia hội chợ và các sự kiện 

trong hội chợ tới hơn 500 người nên 

các chuyến bay trước ngày khai 

mạc hội chợ đều hết chỗ và 

Vietnam Airlines đang tìm một số 

giải pháp để tăng chuyến bay hoặc 

thay đổi máy bay to hơn nhằm tăng 

thêm chỗ cho các chuyến bay hiện 

nay. 

Trong cuộc họp, BTC cũng đã 

đưa ra bàn bạc về 2 sự kiện lớn 

trong Hội chợ gồm Hội nghị Doanh 

nhân Việt Nam toàn thế giới và 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – 

LB Nga: Đẩy mạnh hợp tác Thương 

mại và Thanh toán song phương. 

Dự kiến, ngoài các DN Việt 

Nam tham gia hội chợ sẽ có gần 

100 doanh nhân Việt Nam ở khắp 

các nước trên thế giới sẽ hội tụ về 

đây và sẽ có Phó Thủ tướng của hai 

nước tham gia Diễn đàn Doanh 

nghiệp Việt Nam – LB Nga: Đẩy 

mạnh hợp tác Thương mại và 

Thanh toán song phương. 

BỘ CÔNG THƢƠNG TỔ CHỨC HỌP RÀ SOÁT CÔNG VIỆC TỔ CHỨC HỘI CHỢ – BÁN HÀNG HÀNG 

VIỆT NAM CHẤT LƢỢNG CAO TẠI MATXCƠVA 2015 

Tối ngày 24-10-2015, tại Nhà 

hàng Kowlown Matxcơva, Hội 

đồng hƣơng Thành phố Hoa 

phƣợng đỏ Hải Phòng đã tổ chức 

lễ kỷ niệm 4 năm ngày thành lập. 

Mở đầu chương trình, ông Trần 

Văn Ba phát biểu khai mạc buổi Lễ 

và chào mừng quan khách. Ông 

Đặng Ngọc Long, thay mặt BCH 

Hội đọc báo cáo Tổng kết hoạt 

động của Hội trong năm qua và 

phương hướng công tác mới. 

Thay mặt BCH Hội, ông Phạm 

Thiên Hưng đã trao Giấy khen và 

quà tặng cho các cháu học sinh con 

em Hải Phòng đang học tập tại 

Matxcơva có nhiều thành tích xuất 

sắc trong học tập. 

Cũng nhân dịp kỷ niệm 85 ngày 

Phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành 

HĐH Hải Phòng đã dành tặng cho 

chị em Phụ nữ Hải Phòng những 

bông hoa tươi thắm và lời chúc 

mừng tốt đẹp nhất. 

 Ban Chấp hành HĐH Hải 

Phòng cũng trao tặng những giấy 

ghi nhận cảm ơn sự đóng góp ủng 

hộ của các Hội đồng hương bạn, 

các đơn vị và cá nhân trong cộng 

đồng đã đóng góp tích cực giúp cho 

Hội ĐH Hải Phòng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Châu 

Đình Nguyên, thay mặt ĐSQ đánh 

giá cao những hoạt động tích cực 

của Hội Đồng hương Hải Phòng 

trong nhiều năm qua, chúc bà con 

Hải Phòng gặp nhiều may mắn, 

vượt qua mọi khó khăn  hiện tại, 

thành đạt trong mọi lĩnh vực và 

tặng hoa cho Hội. 

Lễ Kỷ niệm 4  năm ngày thành 

lập Hội ĐH thành phố Hoa phượng 

đỏ tràn ngập sắc hoa tươi do các 

Hội đồng hương bạn, các Hiệp hội 

nghề nghiệp và các công ty của 

người Việt tại Matxcơva trao tặng... 

Trong không khí phấn khởi, mọi 

người cùng nhau nâng cốc chúc 

mừng thắng lợi của bà con thành 

phố Hoa phượng đỏ. Buổi lễ thêm 

phần sôi nổi bởi những bài hát về 

quê hương đất Cảng do các ca sĩ 

Ban nhạc Bốn mùa và chính những 

người con thành phố Hải Phòng 

trình diễn. 

HĐH TP HOA PHƢỢNG ĐỎ HẢI PHÕNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 4 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
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Chiều ngày 23/10, tại Cung 

Ekaterina trong quần thể bảo 

tàng Tsaritsyno ở thủ đô Moskva, 

LB Nga, một buổi lễ rất long 

trọng đã đƣợc tổ chức để trao giải 

thƣởng cho các thí sinh đạt thành 

tích tuyệt đối và nhiều giải 

thƣởng phong cách khác nhau.  

Với hình thức mỗi thí sinh tự 

thuyết trình trước Hội đồng Giám 

khảo và toàn thể các thí sinh của 

cuộc thi 2 đề tài bằng tiếng Nga đó 

là “Học sinh của tôi và sách mà 

chúng tôi đọc” và “Người Nga 

trong văn học Nga”, tất cả các thí 

sinh tham gia có nhiều cơ hội để 

giới thiệu về những kiến thức, khả 

năng và những thành tích của mình 

trong công tác giảng dạy tiếng Nga 

ở đất nước mình, cho học sinh của 

mình. Đồng thời họ cũng có điều 

kiện để chia sẻ với các đồng nghiệp 

khác cũng như học hỏi từ các đồng 

nghiệp những kinh nghiệm tốt trong 

giảng dạy tiếng Nga ở các cấp học 

khác nhau: phổ thông, trung học, 

đại học. 

 Hội đồng Giám khảo cùng các 

thí sinh khác có quyền đặt câu hỏi 

cho mỗi thí sinh rồi cùng nhau thảo 

luận... qua đó giám khảo sẽ đánh 

giá trình độ, năng lực cũng như 

điểm mạnh của mỗi thí sinh. Kết 

quả cuối cùng của cuộc thi, theo 

nhận xét chung là đã đánh giá rất 

chính xác khi giải thưởng “Chiến 

thắng Tuyệt đối” được trao cho 3 

thí sinh người Mondova, Belarus và 

Trung Quốc. Cùng với đó, 7 giải 

thưởng khác là “Nét tao nhã của lời 

nói”; “Nghệ thuật trình bày trước 

công chúng”; “Trình độ cao của 

Văn hóa Lời nói”; “Có tiềm năng 

sáng tạo”; “Sự thông thái”; “Sự 

phong phú và vẻ đẹp của lời nói”; 

“Nghệ thuật thuyết phục” đã được 

trao cho các thí sinh và có những thí 

sinh được nhận 2 giải thưởng. 

Trong số đó, cô giáo trường Đại 

học Ngoại ngữ Đà Nẵng Vũ Thanh 

Tâm, Phó chủ nhiệm khoa Tiếng 

Nga đã đoạt giải “Trình độ cao của 

Văn hóa Lời nói” và giải “Nghệ 

thuật thuyết phục”. 

Cô giáo Thanh Tâm nói về những 

cái “được” khi tham gia cuộc thi, 

ngoài những giải thưởng danh giá: 

“Chúng tôi đã được gặp rất nhiều 

bạn. Trong mấy ngày thôi nhưng 

chúng tôi đã kịp làm quen, kết thân 

và trao đổi kinh nghiệm. Mỗi nước 

là một kiểu dạy tiếng Nga, mỗi 

nước lại có phong cách riêng. Qua 

đó chúng tôi học hỏi được rất 

nhiều”.  

15 thí sinh tham gia vòng Chung 

kết có tuổi đời và tuổi nghề rất khác 

nhau. Có những giáo viên đã cao 

tuổi và cả những giáo viên còn rất 

trẻ, con đường sự nghiệp của họ 

còn khá dài... Chính vì thế, nhu cầu 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với họ 

là rất quý báu. Họ đã tìm được điều 

này ở cuộc thi. Về phần các nhà 

chuyên môn, họ cũng đánh giá rất 

cao về các thí sinh, và về cuộc thi 

đã trở thành truyền thống hàng năm 

và cuộc thi này là cuộc thi thứ ba. 

Ông Vladimir Anushkin, Chủ 

nhiệm khoa Ngôn ngữ Nga và Quan 

hệ Quốc tế, Học viện Quốc gia 

Tiếng Nga mang tên Pushkin, vui 

mừng nói: 

“Chúng tôi đã gặp ở đây những 

giảng viên, những thày cô giáo 

tiếng Nga đích thực. Tham gia cuộc 

thi họ đã có thêm một dấu ấn quan 

trọng trong cuộc đời của mình. Tôi 

đánh giá cao họ. Trong số họ có 

nhiều người còn rất trẻ mà họ đã 

vượt qua được những khó khăn hiện 

hữu. Họ có ý chí, họ có khát vọng 

vươn tới kiến thức. Họ đang tiếp tục 

học tập suốt cả cuộc đời và luôn 

hướng dẫn cho học sinh của mình 

cách tự học để có được kết quả tốt 

nhất. Còn ở cuộc thi này, như các 

bạn thấy đấy, một không khí thật 

thân ái, ngập tràn niềm vui, tình 

cảm. Bởi những người nghiên cứu 

và làm trong lĩnh vực ngôn ngữ, họ 

không chỉ học về ngữ pháp mà họ 

còn học một cách tổng thể nền văn 

hóa”. 

Tham dự lễ bế mạc và trao giải 

cuộc thi, ông Evgheni Bondiev, Phó 

trưởng Ban Hợp tác Quốc tế và 

Thúc đẩy phát triển tiếng Nga ở 

nước ngoài, Bộ Giáo dục và Khoa 

học Nga, đánh giá cao ý nghĩa to 

lớn của cuộc thi và nhấn mạnh: 

“Ngày nay, việc giữ gìn và phát 

triển tiếng Nga và văn học Nga rất 

được chú ý, coi đó là cầu nối, tăng 

cường tình hữu nghị với các nước 

trên thế giới. Chúng ta cần duy trì 

và nhân lên truyền thống này. Một 

phần rất lớn phụ thuộc vào chính 

công tác giảng dạy của các nhà sư 

phạm, những người góp phần trang 

bị cho các thế hệ mới ngày nay kiến 

thức và tình yêu đối với văn hóa 

Nga. Cũng bằng cách đó giúp họ 

hiểu về một nước Nga thân thiện, 

cởi mở. Cuộc thi đã chứng minh 

được tính thiết thực của mình. Nó 

đã thu hút ngày càng nhiều người 

với trình độ ngày càng cao hơn 

tham gia. Tôi tin rằng, cuộc thi sẽ 

trở thành một hoạt động văn hóa ý 

nghĩa của nước Nga và đóng góp 

quan trọng trong việc phát triển 

tiếng Nga ở nước ngoài”. 

Cũng tại lễ bế giảng, nhiều nhà 

thơ, nghệ sỹ nổi tiếng của Nga đã 

đọc những bài thơ, trình diễn những 

bài hát nói về cái hay, cái đẹp của 

ngôn ngữ Nga và gửi những lời 

chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả 

các thầy giáo, cô giáo tham gia cuộc 

thi, chúc cho sự nghiệp sự phạm 

của họ tiếp tục phát triển.  

Chia tay nhau, các nhà tổ chức, 

các đơn vị tài trợ lại hẹn một cuộc 

thi tiếp theo, một hoạt động có ý 

nghĩa quan trọng trong việc thúc 

đẩy công tác giảng dạy tiếng Nga ở 

nước ngoài. 

KẾT THÖC VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “GIÁO VIÊN NƢỚC NGOÀI DẠY TIẾNG NGA XUẤT SẮC 
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Tuyết đã rơi trên mảnh đất 

Irkutsk không chỉ báo hiệu một 

mùa đông nữa lại về mà trong tim 

của các cầu thủ trẻ Việt Nam tại 

đây lại thêm háo hức vì một mùa 

giải mới sắp đƣợc khởi tranh. 

Cũng như hằng năm giải bóng 

đá SVIRK A chào mừng ngày thành 

lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 

do tiểu ban thể thao kết hợp với 

BCH LCĐ Irkutsk tổ chức, sẽ bắt 

đầu bước vào những vòng đấu đầu 

tiên vào thứ 7 ngày 31/10/2015. 

Năm nay giải có sự tham gia của 5 

đội bóng hàng đầu ở thời điểm hiện 

tại : NCS (9 cầu thủ), Cao học (8 

cầu thủ), K12 (8 cầu thủ), K13(8 

cầu thủ), K14-15 (8 cầu thủ).  8h 

ngày 27/10/2015, các đội trưởng 

cũng như BTC đã có cuộc họp 

thông qua kế hoạch tổ chức, điều lệ 

giải cũng như đã bốc thăm cho các 

đội giải SVIRK A: 

1.       NCS 

2.       Liên quân K14-15 

3.       K12 

4.       K13 

5.       Cao học. 

 Lễ khai mạc và trận đấu mở 

màn giữa NCS –K13 sẽ diễn ra vào 

21h thứ 7 ngày 31/10/2015, ngay 

sau đó là trận đấu thứ 2 trong khuôn 

khổ tranh tài giữa K14-15 gặp K12. 

Đồng hành cùng SVIRK A, 

nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể 

thao và tinh thần đoàn kết trong các 

khóa giải SVIRK B lại tiếp tục khởi 

tranh, đây hứa hẹn sẽ là một giải 

đấu hấp dẫn không thua kém gì 

SVIRK A khi mà các cầu thủ chưa 

nhiều lần được ra sân sẽ có "đất 

diễn". SVIRK B với sự tham gia 

của 3 đội K12, K13, K14 sẽ thi đấu 

vòng tròn tính điểm để chọn ra nhà 

vô địch. 

 Hai giải đấu tổ chức song song  

hứa hẹn một mùa bóng tranh tài 

quyết liệt, các đội sẽ ra sân với tinh 

thần cao nhất cùng quyết tâm lớn 

mang lại danh hiệu cao quí cho đội 

nhà. Chúc các cầu thủ thi đấu tốt, 

giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp. 

KHỞI TRANH GIẢI BÓNG ĐÁ SVIRK A - SVIRK B 

Một công dân Việt Nam bị 

trục xuất  đã tấn công và giật túi 

xách của một phụ nữ ở phía Đông 

Moskva, kênh truyền hình “360 

Moskva” dẫn nguồn tin từ cơ 

quan cảnh sát quận Phía Đông. 

Vụ cướp giật xảy ra vào khoảng 

12:20 ngày hứ năm 22 tháng 10 trên 

đường Mironovskaya. Người thanh 

niên tấn công một người phụ nữ từ 

phía sau, đánh mạnh nhiều lần vào 

nạn nhân, sau đó giật lấy túi của bà 

ta và nhảy qua hàng rào, chạy trốn. 

Tuy nhiên, kẻ tấn công đã không 

thể chạy thoát, trong vòng năm 

phút, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ 

sau khi nhận được tin báo về vụ 

cướp. 

Người đàn ông này tên là 

Nguyễn Văn Hoà (Нгуен Ван 

Хоа), 27 tuổi, trước đó đã từng bị bị 

kết án về tội cướp tài sản công dân, 

anh ta đang ở Nga một cách bất hợp 

pháp và chính ra đã phải rời khỏi 

nước Nga vì đã có giấy trục xuất, 

được tìm thấy trong người anh ta. 

Lần này, Nguyễn Văn Hoà sẽ chịu 

trách nhiệm hình sự về tội ăn cướp 

với khung hình phạt khoảng vài 

năm tù giam. 

MOSKVA: GIẬT TÖI GIỮA BAN NGÀY 

Chiều ngày 27/10, tỷ giá USD 

trên sàn ngoại hối Moskva vƣợt 

ngƣỡng 65 rúp/USD lần đầu tiên 

kể từ đầu tháng 10, đồng rúp 

giảm giá mạnh so với đồng USD 

và đồng euro trong bối cảnh giá 

dầu sụt giảm liên tục và sự biến 

động của thị trƣờng vốn toàn cầu. 
Biểu đồ tỷ giá USD trên sàn 

ngoại hối Moskva trong 3 ngày 23, 

26, 27 /10/2015. Vào khoảng 18:00 

chiều nay, giá bán lẻ USD tại các 

điểm đổi ngoại tệ ở Moskva đã vượt 

mốc 65 rúp/USD 

Lúc 17:13 ngày 27/10 (giờ 

MSK), đồng USD lên đến 65,045 

rúp/USD, tăng 2 rúp so với đợt chốt 

phiên giao dịch hôm trước. Đồng 

euro vào thời điểm này là 71,77 

rúp, tăng thêm 2,12 rúp.  

Theo các chuyên gia, sự giảm 

giá của đồng rúp so với đồng USD 

và đồng euro là do giá dầu giảm giá 

trong 2 ngày liên tiếp trong bối 

cảnh nhiều dự đoán về sự  dự trữ 

năng lượng của Mỹ. 

Ngân hàng Goldman Sachs đã 

cảnh báo rằng giá dầu có thể tiếp 

tục giảm đến tận mùa xuân năm 

2016 khi nguồn cung sản phẩm 

chưng cất của châu Âu và Mỹ đạt 

gần mức kỷ lục. 

NGA: USD VƢỢT NGƢỠNG 65 RÖP/USD 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA SẮP HẾT DỰ TRỮ 

TIỀN TỆ 

Hãng thông tấn TASS ngày 

27.10 trích lời Bộ trƣởng Tài 

chính Nga Anton Siluanov cho 

biết, dự trữ tiền tệ của Nga sẽ hết 

vào cuối 2016 vì giá dầu sụt giảm. 

Theo BBC nhận định, dự trữ 

ngoại tệ của Nga chủ yếu do tiền 

thu được từ dầu và khí đốt vào thời 

điểm giá cao. Nhưng đến nay, khi 

các nguồn năng lượng đó xuống giá 

thì quỹ của Nga cũng xuống theo. 

Bộ trưởng Tài chính Siluanov 

nói với Thượng viện rằng, ngân 

sách Nga sẽ không có khoản thu 

14,4 tỷ USD nếu giá dầu thô quốc 

tế vẫn ở mức dưới 50 USD một 

thùng và tỷ giá hối đoái với USD 

không đổi. 

Theo BBC, những khó khăn của 

Nga cũng còn do các biện pháp cấm 

vận mà phương Tây áp đặt lên nước 

này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã 

cảnh báo ngay cả khi chưa bị cấm 

vận và gặp giá dầu sụt giảm, thì 

kinh tế Nga đã suy thoái. 

IMF dự báo tỷ trọng kinh tế Nga 

sẽ bị sụt giảm 4% trong năm nay và 

tiếp tục xuống thêm một chút năm 

2016. 

 

NGA DỰ BÁO CÖ SỐC THỨ 

2 VỚI NỀN KINH TẾ NẾU GIÁ 

DẦU XUỐNG MỨC 40 USD 

Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã 

dự báo một cú sốc thứ 2 với nền 

kinh tế nƣớc này nếu giá dầu hạ 

xuống mức 40 USD/thùng và Nga 

phải mất 5 năm để kinh tế quay 

trở lại tình trạng trƣớc khủng 

hoảng. 

Giá dầu 40 USD/thùng nằm 

trong kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô 

bảo thủ của Bộ Phát triển Kinh tế. 

Theo kịch bản này, tỷ giá đồng nội 

tệ so với USD sẽ ở mức trên 75 

ruble, năm 2018 tăng lên 78 ruble/

USD. 

Trong khi đó, mối lo về nguồn 

cung tiếp tục dư thừa nhiều hơn là 

nguyên nhân chính làm cho giá dầu 

thô tại thị trường Mỹ và thế giới 

trong ngày 27/10 giảm sâu xuống 

mức thấp nhất trong gần hai tháng 

qua. Trong phiên giao dịch cuối 

cùng trước khi đóng cửa ngày 

27/10, giá dầu thô WTI của Mỹ tại 

sàn giao dịch New York giảm 0,78 

USD, tương đương 2%, xuống còn 

43,2 USD/thùng. Đây là mức giá 

thấp nhất của loại dầu thô này kể từ 

cuối tháng Tám vừa qua.  

 

ĐẠI DIỆN 10 NƢỚC THẢO 

LUẬN VỀ SYRIA Ở PARIS MÀ 

KHÔNG MỜI NGA 

Hôm thứ Ba, các nhà chức 

trách Pháp tổ chức một cuộc hội 

nghị quốc tế về việc giải quyết 

tình hình Syria với sự tham gia 

của mƣời quốc gia, tuyên bố của 

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết. 

"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

Laurent Fabius tối nay sẽ tiếp các 

đối tác chủ chốt, cùng với Pháp 

tham gia vào việc giải quyết khủng 

hoảng Syria: (đại diện) của Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, 

Jordan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, 

Mỹ, Ý và Anh", Sputnik dẫn thông 

cáo của Bộ Ngoại giao Pháp cho 

biết. 

Dự kiến cuộc họp sẽ thảo luận 

về các phương tiện để đạt được quá 

trình chuyển đổi chính quyền ở 

Syria, cũng như cơ hội tăng cường 

hoạt động chống chủ nghĩa khủng 

bố. 

Bộ Ngoại giao Pháp không nói 

rõ cấp độ những người tham dự hội 

nghị Paris. Tuy nhiên, trước đó có 

tin rằng Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ 

Anthony Blinken được cử đi Paris. 

 

NHÀ MÁY NGA LÀM VIỆC 

TĂNG CA ĐỂ KỊP SẢN XUẤT 

TÊN LỬA DIỆT IS 

Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến 

lƣợc của Nga phải làm việc 3 ca 

mỗi ngày do nhu cầu tăng vọt về 

vũ khí của quân đội phục vụ 

chiến dịch chống khủng bố ở 

Syria. 

Gần đây, do nhu cầu tăng vọt về 

vũ khí của quân đội phục vụ chiến 

dịch chống khủng bố, đặc biệt là 

chống tổ chức khủng bố nhà nước 

Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiêu tốn 

quá nhiều đạn dược nên Tập đoàn 

Vũ khí tên lửa chiến lược của Nga 

đã phải làm việc 3 ca mỗi ngày 

phục vụ nhu cầu quân sự. 

Trong một diễn biến khác, ngày 

26/10, hãng thông tấn RT của Nga 

dẫn lời người đại diện phát ngôn Bộ 

Quốc phòng Nga, Thiếu tướng 

tướng Igor Konashenko cho biết 

trong 72 giờ qua, các tiêm kích Su-

34 và hai cường kích Su-25SM, Su-

24M của Nga đã thực hiện 164 cuộc 

không kích, ném bom tiêu diệt 294 

mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi 

giáo tự xưng (IS) và nhóm phiến 

quân Mặt trận Al-Nusra ở 6 tỉnh 

Hama, Aleppo, Damascus, Idlib, 

Latakia và Deir ez-Zor của Syria. 
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MỘT TẤM GƢƠNG HIẾU HỌC TẠI HỌC VIỆN TIẾNG NGA PUSKIN 

Bạn Phạm Thị Đức Ý, sinh 

năm 1995, hiện đang là du học 

sinh Nga, chuyên ngành phiên 

dịch tiếng Nga thuộc Học viện 

tiếng Nga Puskin, Moscow. Để 

đạt đƣợc thành tích này, Ý đã trải 

qua cả một thời gian dài khổ 

luyện trƣớc khi đƣợc chính thức 

trở thành sinh viên của học viện 

danh giá này. 

Đức Ý là chị đầu trong gia đình 

có hai chị em gái. Cha Ý bị điện 

giật mất từ lúc Ý mới 3 tuổi. Đến 

năm 6 tuổi, mẹ đi bước nữa thì Ý 

cùng em gái chuyển hẳn về sống 

với ông bà nội ở thôn An Lương, xã 

Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. Ông bà nội tuổi đã 

cao, lại sống nhờ vào những đồng 

lương hưu ít ỏi nên cuộc sống của 

hai chị em không được đầy đủ như 

các bạn cùng trang lứa. Ông bà còn 

phải lo cho em gái nên đến năm lớp 

8, Ý chuyển sang ở tại Trung tâm 

bảo trợ trẻ em đường phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam. Không được sống 

trong vòng tay yêu thương của cha 

mẹ, lại xa ông bà nội nhưng ngay 

khi còn đi học nhưng Ý ý thức được 

hoàn cảnh của bản thân nên rất 

chăm học và lễ phép.  

Suốt những năm ngồi trên ghế 

nhà trường, Ý luôn được thầy cô và 

các bạn yêu mến bởi tính tình hiền 

lành, chăm chỉ. Nói về hoàn cảnh 

của bản thân, Ý bày tỏ: “Nhiều khi 

khó khăn, chán nản lắm nhưng rồi 

cũng tự an ủi mình để cố gắng vì 

tương lai, vì những người xung 

quanh thôi.” 

Năm 2013, Ý đậu khoa tiếng 

Nga, Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. 

Đức Ý còn là lớp phó học tập của 

lớp đại học. Để đạt được suất học 

bổng quý giá của Học viện tiếng 

Nga Puskin, Ý đã nỗ lực học tập để 

đạt được loại giỏi cả hai năm đại 

học.  

Chia sẻ về quá trình “săn” học 

bổng, Ý hào hứng: “Hồi đó mới vào 

năm nhất mình có ước mơ này rồi 

nhưng do không đậu kì thi Olympic 

nên mình trượt suất học bổng 5 

năm. Sau đó mình quyết tâm ôn 

luyện để tìm cơ hội khác. May mắn 

đến với mình khi khoa có được 4 

suất học bổng của Học viện tiếng 

Nga Puskin”. 

Thất bại ở lần đầu tiên không 

làm Ý nản chí, ngược lại càng làm 

tăng thêm động lực để cô bạn tìm 

kiếm cơ hội tiếp theo. Tiếng Nga là 

một ngôn ngữ mới Ý vừa được tiếp 

xúc ở môi trường đại học nên gặp 

nhiều khó khăn trong phương pháp. 

Học và học là hai từ mà Ý nói đến 

quãng thời gian ôn luyện của mình. 

Học trên lớp, học ở nhà, học ở thư 

viện, học với thầy cô mọi lúc mọi 

nơi, làm sao để tìm ra cách học hiệu 

quả nhất cho mình. Ý cho biết 

thêm: “Học bổng này xét điểm hai 

năm đại học và học bạ cấp 3 nhưng 

điểm của hai năm đại học là quan 

trọng nhất nên mình dốc hết sức 

vào hai năm này. Sau đó thì mình 

làm hồ sơ gửi ra Bộ. Rồi làm thêm 

một bộ dịch sang tiếng Nga gửi qua 

bên Học viện. Thời gian còn lại thì 

hồi hộp chờ đợi.”. Đến tháng 

10/2015, Ý chính thức trở thành 

sinh viên của Học viện tiếng Nga. 

Học tập ở đất nước xa lạ khiến Ý 

gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Phải 

sử dụng tiếng Nga là chủ yếu nên Ý 

gặp nhiều hạn chế trong việc nghe 

thầy cô giảng bài. 

 Ý nói: “Qua đây chương trình 

học nặng hơn, thầy cô lại giảng 

nhanh nữa nên toàn ghi âm rồi về 

nhà nghe kĩ lại từng lời giảng. Được 

cái mình học và giao tiếp bằng tiếng 

Nga nhiều hơn.”. 

 Sự động viên của gia đình, bạn 

bè là động lực lớn nhất giúp Ý vững 

vàng trong việc học tập và sinh hoạt 

ở xứ người. Ý cho biết tiếng Nga 

không phải là ngôn ngữ thông dụng 

như các ngôn ngữ khác nên bạn cố 

gắng học để có thể có được việc 

làm ổn định, đúng chuyên ngành 

sau khi ra trường.  

Nói về cô lớp phó học tập giỏi 

giang, bạn Phương Thúy chia sẻ: 

“Ý rất siêng năng và chăm chỉ, hầu 

như bạn ấy chỉ có học và học rất 

giỏi nên được học bổng đi du học. 

Tính tình bạn ấy lại hiền lành, tốt 

bụng nên các bạn trong lớp ai cũng 

yêu quý”. 


