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Chiều 26/1, tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội 

Đảng XII đã làm việc tại Hội 

trƣờng, Ban Kiểm phiếu báo cáo 

kết quả bầu cử, công bố danh 

sách các đồng chí trúng cử vào 

Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa XII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 

Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an 

Trần Đại Quang đều trúng cử vào 

BCH Trung ương khóa XII. 

Đại hội cũng đã thông qua báo 

cáo kết quả bầu cử BCH Trung 

ương Đảng khóa XII gồm 200 

người, trong đó 180 Ủy viên chính 

thức và 20 Ủy viên dự khuyết, 19 

người dưới 45 tuổi, 4 phó thủ 

tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 

ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên 

khối Quân đội. 

Theo danh sách này, 4 người 

được đề cử giữ các chức danh lãnh 

đạo cao nhất đã trúng cử vào BCH 

Trung ương khóa XII. Đó là: Ông 

Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư 

khóa XI) được giới thiệu làm Tổng 

Bí thư khóa XII; ông Trần Đại 

Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa 

XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được 

giới thiệu làm Chủ tịch nước; ông 

Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ 

Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng 

Chính phủ) được giới thiệu làm Thủ 

tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị 

Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị 

khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) 

được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc 

hội. 

4 trường hợp ―đặc biệt‖ ngoài 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

được Đại hội giới thiệu tái cử vào 

khoá XII có 3 người trúng cử vào 

BCH Trung ương khóa XII, gồm: 

ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch 

Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ 

(Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng 

Tham mưu trưởng Quân đội nhân 

dân Việt Nam); Thượng tướng Bùi 

Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Ông Huỳnh Phong Tranh (Tổng 

Thanh tra Chính phủ) không có tên 

trong danh sách trúng cử vào Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Ngoài ra, nhiều ủy viên Trung 

ương khóa XI cũng tái đắc cử khóa 

XII như Phó Thủ tướng Chính phủ 

Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng 

Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Xây dựng 

Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Tài 

chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng 

Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức 

Phát. 

Trong danh sách trúng cử BCH 

Trung ương khóa XII có các ông 

Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban 

Tuyên giáo Trung ương; Trương 

Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ 

TT&TT. 

Một số vị Bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi 

cũng trúng cử Ban Chấp hành mới, 

như Bí thư Đà Nẵng Phạm Xuân 

Anh, Bí thư Kiên Giang Nguyễn 

Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy 

Bến Tre Phan Văn Mãi. 

Ông Lê Quốc Phong (37 tuổi, Bí 

thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh), ủy viên dự khuyết, là 

người trẻ nhất Ban Chấp hành mới. 

Đáng chú ý, trong danh sách 

BCH Trung ương khóa XII không 

có tên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 

Thị Kim Tiến. 

4 ỨNG VIÊN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT TRÖNG CỬ BCH TRUNG ƢƠNG KHÓA XII 
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng đều bày tỏ tin tưởng Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII là sự hội tụ, tập trung bản lĩnh 

và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, 

đưa đất nước vững bước đi trên con 

đường đổi mới. 

Chiều 26/1, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã 

bầu ra 200 đồng chí vào Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII, trong 

đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 

ủy viên dự khuyết. Bên lề Đại hội, 

các đại biểu tham dự Đại hội cho 

rằng, Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII có cơ cấu hợp lý, chất 

lượng, vừa có những đồng chí dày 

dặn kinh nghiệm, vừa có những 

người trẻ, những nhân tố mới.  

Trao đổi với phóng viên Tạp chí 

Tuyên giáo, đồng chí Vũ Ngọc 

Hoàng, Phó Ban Thường trực Ban 

Tuyên giáo Trung ương cho rằng, 

kết quả bầu cử của Đại hội XII đã 

thể hiện tinh thần dân chủ, sự thống 

nhất ý chí, sự quan tâm đến vấn đề 

kế thừa và trong sạch của bộ máy, 

thể hiện sự đổi mới và trẻ hóa cán 

bộ. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, 

dân chủ ở Đại hội có những tiến bộ 

mới so với trước đây. Đại hội đã 

giới thiệu bổ sung những người 

không có danh sách đề cử, đó là 

bước mở rộng dân chủ, đây là vấn 

đề lớn và trong các nghị quyết, báo 

cáo gần đây, Đảng ta đã chú ý vấn 

đề đó. 

Phần lớn nhân sự do Trung ương 

giới thiệu đã được Đại hội chấp 

nhận, chứng tỏ sự chuẩn bị chu đáo, 

cẩn thận, có tính hợp lý. Ban Chấp 

hành khóa mới có sự đổi mới về 

thành phần so với Ban Chấp hành 

khóa cũ. Phần lớn các tỉnh, thành 

phố đều có đại diện tham gia Trung 

ương lần này vì đây là các cán bộ 

lãnh đạo địa phương, điều này thể 

hiện tính đại diện để bảo đảm sự 

lãnh đạo toàn diện của Trung ương. 

Đó là việc hết sức hợp lý. Trong 

Đại hội, việc tái đắc cử và không tái 

đắc cử là hết sức bình thường. Các 

bộ, ngành không có lãnh đạo là Ủy 

viên Trung ương Đảng, Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Chính phủ và Quốc hội nhiệm kỳ 

mới sẽ xem xét, quyết định. 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng cũng 

bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII sẽ ngày càng 

đổi mới, không chỉ trên lĩnh vực 

kinh tế mà còn đồng bộ, toàn diện 

trên mọi lĩnh vực; kiên trì, kiên 

quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền 

của đất nước, giữ gìn môi trường 

hòa bình để phát triển. 

Đại biểu Hồ Quang Lợi, Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo 

Việt Nam, đoàn Đảng bộ Thành 

phố Hà Nội chia sẻ: Tôi hết sức 

phấn khởi vì Đại hội đã bầu được 

Ban Chấp hành có cơ cấu hợp lý và 

chất lượng nhân sự cao. Tất cả các 

đồng chí được bầu vào Ban Chấp 

hành Trung ương lần này kể cả 

chính thức và dự khuyết là những 

đồng chí tiêu biểu. Nhân sự Đại hội 

XII được tiến hành trong không khí 

rất dân chủ và theo nguyên tắc điều 

lệ sinh hoạt Đảng của chúng ta. 

Chính vì vậy, những đồng chí được 

đưa vào trong danh sách bầu là 

những đồng chí tiêu biểu và những 

đồng chí được bầu là những đồng 

chí tiêu biểu nhất. Ban Chấp hành 

Trung ương lần này có cơ cấu hợp 

lý, giữa các vùng miền, giữa các cơ 

quan Trung ương và các độ tuổi. 

 Điều mà tôi mừng nhất là bên 

cạnh cá đồng chí lãnh đạo dạn dày 

kinh nghiệm, trải qua nhiều cương 

vị công tác, có bản lĩnh kinh 

nghiệm vững vàng, thì chúng ta có 

những cán bộ trẻ, năng động, sáng 

tạo. Đó là điều rất cần cho đất nước 

chúng ta, cho Đảng chúng ta bước 

vào một thời kỳ mới. Tôi nghĩ rằng 

đất nước chúng ta đang cần một 

động lực mới, Ban Chấp hành 

Trung ương được bầu cử lần này là 

có đủ sức mạnh lãnh đạo, đủ uy tín 

và tập trung được bản lĩnh trí tuệ 

của toàn Đảng, toàn dân để đưa đất  

nước của chúng ta bước vào một 

thời kỳ mới. 

Đại biểu Bùi Văn Tỉnh, Bí thư 

Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, tôi cũng 

như các đại biểu khác đã được cung 

cấp rất đầy đủ các tài liệu, hồ sơ của 

các nhân sự giới thiệu tham gia Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng XII. 

Chúng tôi cũng đã dành thời gian 

nghiên cứu và trao đổi, khai thác hồ 

sơ, tài liệu về nhân sự đầy đủ, chặt 

chẽ. Trong quá trình Đại hội cũng 

như trước đó, công tác chuẩn bị về 

nhân sự đã được tiến hành rất chặt 

chẽ, dân chủ. Trên cơ sở đó, các đại 

biểu Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 

những người xứng đáng vào Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Theo tôi, kết quả bầu Ban Chấp  

hành Trung ương Đảng khóa XII đã 

bảo đảm tính chính xác, minh bạch, 

lựa chọn ra được những người đủ 

tiêu chuẩn để tham gia Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII, đảm 

bảo tính cơ cấu và mục tiêu Đại hội 

đã đề ra. Chúng tôi tin tưởng  Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 

mình để lãnh đạo Đảng, đất nước, 

xã hội phát triển. 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG KHÓA XII: TẬP TRUNG BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ CỦA TOÀN 

ĐẢNG 



 

  

ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1130, ÂT: 251.19.49.  3 

Từ sau Hiệp định Genève 

1954, đế quốc Mỹ nhanh chóng 

nhảy vào miền Nam, thế chân 

thực dân Pháp, biến miền Nam 

Việt Nam thành thuộc địa kiểu 

mới. Việt Nam một lần nữa trải 

qua cuộc chiến tranh trƣờng kỳ, 

bền bỉ chống Mỹ để đi tới việc ký 

kết Hiệp định Paris, ngày 27-1-

1973. 

Năm 1968, sau hàng loạt những 

thất bại nặng nề của chiến lược 

"chiến tranh cục bộ" và chiến tranh 

phá hoại ở miền Bắc, cuộc đàm 

phán giữa Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ cộng hòa và Chính phủ Hoa Kỳ 

đã chính thức diễn ra ở Paris. Phái 

đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Xuân 

Thủy đứng đầu, đã khẳng định lập 

trường không thay đổi của Việt 

Nam là trước tiên Mỹ phải chấm 

dứt không điều kiện các cuộc ném 

bom bắn phá và mọi hoạt động 

chiến tranh khác chống nước Việt 

Nam Dân chủ cộng hòa, sau đó mới 

bàn các vấn đề có liên quan của hai 

bên. Phái đoàn Mỹ do Hariman 

đứng đầu. 

Hội nghị hai bên ở Paris sau 

nhiều phiên họp trong năm 1968 

vẫn không giải quyết được vấn đề 

cơ bản, nhưng đã mở đầu cho một 

thời kỳ Việt Nam tiến công trực 

diện Mỹ về ngoại giao trên bàn hội 

nghị. Trong quá trình đấu tranh đó, 

phái đoàn Việt Nam luôn khẳng 

định tính chất chính nghĩa của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

của nhân dân Việt Nam; lên án tội 

ác chiến tranh xâm lược của đế 

quốc Mỹ trên hai miền Nam, Bắc 

Việt Nam, hành động phá hoại Hiệp 

định Genève của Mỹ; đòi Mỹ rút 

quân và chư hầu ra khỏi Việt Nam; 

chấm dứt hoàn toàn và không điều 

kiện việc ném bom miền Bắc Việt 

Nam; từ bỏ ngụy quân Sài Gòn; đáp 

ứng lập trường của Việt Nam Dân 

chủ cộng hòa và Mặt trận Dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Trước quan điểm đúng đắn, thái 

độ kiên quyết của phái đoàn Việt 

Nam, cùng với những thất bại nặng 

nề trên chiến trường và tình hình 

nước Mỹ trước ngày bầu cử Tổng 

thống, ngày 1-11-1968, Johnson 

tuyên bố ngừng ném bom bắn phá 

và mọi hành động chiến tranh khác 

chống Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

Sau sự kiện này, cuộc đấu tranh 

giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu xoay 

quanh vấn đề hình thức, thành phần 

hội nghị và đã đi đến thống nhất tổ 

chức Hội nghị Bốn bên bao gồm: 

Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Mặt 

trận Dân tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam (sau đó là Chính phủ 

Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 

Nam Việt Nam), Hoa Kỳ và Việt 

Nam cộng hòa (chính quyền Sài 

Gòn). 

Hiệp định nêu rõ: Hoa Kỳ và các 

nước khác cam kết tôn trọng độc 

lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 

vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. 

Hoa Kỳ phải hoàn toàn chấm dứt 

chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự 

dính líu về quân sự và can thiệp vào 

công việc nội bộ của miền Nam 

Việt Nam. Rút hết quân đội của Mỹ 

và của các nước khác, cố vấn và 

nhân viên quân sự, vũ khí và dụng 

cụ chiến tranh, hủy bỏ tất cả các căn 

cứ quân sự. 

Tôn trọng quyền tự quyết và bảo 

đảm các quyền tự do dân chủ của 

nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Nhân dân miền Nam Việt Nam tự 

quyết định tương lai chính trị của 

mình thông qua tổng tuyển cử thật 

sự tự do và dân chủ. 

Trong thời gian khoảng 5 năm, 

Hiệp định Paris đã trải qua 201 

phiên họp công khai, 45 cuộc họp 

riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 

1.000 cuộc phỏng vấn và đã có 

hàng ngàn cuộc mít tinh chống 

chiến tranh, ủng hộ Việt Nam. 

Trong các phiên họp chung công 

khai cũng như các cuộc tiếp xúc 

riêng, phía Việt Nam không bỏ qua 

bất cứ vấn đề quan trọng nào có liên 

quan đến cuộc chiến tranh ở Đông 

Dương, nhưng tập trung mũi nhọn 

đấu tranh vào hai vấn đề mấu chốt 

nhất là đòi rút hết quân Mỹ và quân 

5 nước thân Mỹ ở khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương khỏi miền Nam, 

đòi họ tôn trọng các quyền dân tộc 

cơ bản và quyền tự quyết của nhân 

dân miền Nam Việt Nam. Phía Mỹ, 

trước sau vẫn nêu quan điểm ―có đi 

có lại‖, đòi hai bên (cả quân đội 

miền Bắc có tại miền Nam) ―cùng 

rút quân‖. 

Cuối cùng, vào ngày 22-1-1973 

tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Klé-

ber,  đúng 12 giờ 30 phút (giờ Par-

is), Hiệp định chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Việt Nam đã 

được Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ 

và Kissinger ký tắt. Ngày 27-1-

1973 Hiệp định chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 

đã được ký chính thức giữa Bộ 

trưởng Ngoại giao các bên.  

Hiệp định Paris về Việt Nam là 

kết quả của cuộc đấu tranh kiên 

cường bất khuất của nhân dân ta ở 

cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước 

ngoặt mới trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước của dân tộc. 

Cội nguồn của thắng lợi Hội nghị 

Paris là tinh thần quyết chiến quyết 

thắng, là ý chí quật cường đấu tranh 

bền bỉ bảo vệ cho chân lý, giành 

độc lập, tự do của cả dân tộc Việt 

Nam. Cuộc đấu tranh này phản ánh 

đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền 

ngoại giao cách mạng Việt Nam, 

dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc. Hội nghị 

Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi 

vào trong lịch sử cách mạng Việt 

Nam nói chung và ngoại giao Việt 

Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 

nói riêng như một dấu son không 

bao giờ phai mờ. 

HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 - CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÕA BÌNH Ở VIỆT NAM 



 

 
 

4     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1130, ÂT: 251.19.49.                                                                     

TẠI SAO LẠI RÉT KỶ LỤC? 

Miền Bắc đang trải qua đợt rét 

hại diện rộng kỉ lục nhất trong 

vòng gần 40 năm qua. Theo các 

chuyên gia khí tƣợng, chính việc 

El Nino đang trên đà suy yếu đã 

gây ra những đột biến thời tiết. 

Số liệu quan trắc của Trung tâm 

dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung 

ương cho biết, vào lúc 13h ngày 26-

1, mức nhiệt trên toàn miền Bắc 

đồng loạt ở ngưỡng rất thấp. Tại 

một số vùng núi cao, nhiệt độ vẫn ở 

mức âm, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 

-1,6 độ, Sa Pa -0.3 độ. 

Một số khu vực khác, dù nền 

nhiệt đã nhích lên nhưng vẫn ở 

ngưỡng từ 0-4 độ, như Pha Đin 0 

độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,8 độ, 

Mộc Châu 2,4 độ, Đồng Văn 3,2 

độ, Lạng Sơn 4,3 độ, Trùng Khánh 

(Cao Bằng) 4,5 độ, Sơn La 4,8 độ... 

Ngay tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ 

thấp nhất đo được là 7,7 độ. 

Đợt rét kỷ lục đã khiến hơn 20 

điểm xuất hiện băng tuyết: Thị trấn 

Sa Pa, xã Y Tý (Bát Xát – Lào Cai), 

La Pán Tẩn, Trạm Tấu (Yên Bái), 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tuần Giáo, 

Pha Đin (Điện Biên), Đồng Văn, 

Mèo Vạc (Hà Giang), Sìn Hồ (Lai 

Châu), Mộc Châu (Sơn La), núi 

Yên Tử (Quảng Ninh), Phia Đen 

(Cao Bằng), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), 

Kỳ Sơn, Quế Phong (Nghệ An), Ba 

Vì (Hà Nội)... Trong số này, nhiều 

khu vực chưa từng xuất hiện tuyết 

rơi. 

Ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng 

phòng dự báo hạn ngắn (Trung tâm 

dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung 

ương) khẳng định, theo quy luật khí 

hậu thông thường, các đợt rét đậm, 

rét hại mạnh nhất đều tập trung vào 

tháng 1-2, sớm thì vào tháng 12. 

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh rằng, 

trong quá khứ có thể đã từng xuất 

hiện những đợt rét kỉ lục tương tự 

mà bản thân ngành khí tượng cũng 

không biết, do thiếu thông tin.  

Phân tích về nguyên nhân đợt rét 

kỉ lục này, ông Tuấn cho biết, đó là 

do khối không khí lạnh rất mạnh từ 

vùng Seberia (Nga) tràn qua. Khi di 

chuyển qua Trung Quốc, khối lạnh 

này cũng khiến nhiệt độ tại Trung 

Quốc giảm xuống -48 độ, mức thấp 

nhất trong vòng 30 năm qua. Khi 

tới Việt Nam, do đã di chuyển 

quãng đường dài, cường độ của nó 

đã giảm đi nhiều nhưng vẫn gây ra 

đợt rét kỉ lục tại miền Bắc. 

Hiện khối không khí lạnh từ 

Seberia vẫn còn rất mạnh nhưng 

khả năng bổ sung xuống Việt Nam 

đang suy yếu đi và dịch chuyển dần 

ra phía Đông. Rét hại còn kéo dài 

hết ngày 27/1. Sang ngày 28/2, thời 

tiết chuyển sang ngưỡng rét đậm, 

trời ấm dần. 

 Tại xứ sở Bạch Dƣơng xa xôi, 

ngƣời Việt ở đây cũng rất chăm 

chú dõi theo sự kiện Đại hội toàn 

quốc Đảng Cộng sản Việt Nam 

lần thứ XII.  

Trung tá Phạm Ngọc Trường, sĩ 

quan chỉ huy tham mưu được cử 

sang học tập tại LB Nga năm 2014 

cho biết "khi chúng tôi được cử 

sang công tác ở nước ngoài thì cũng 

thành lập chi bộ trực thuộc đảng bộ 

St. Petersburg và được sự chỉ đạo 

sâu sát của Đảng ủy ngoài nước cho 

nên từ Đại hội chi bộ, đến Đại hội 

Đảng bộ, những bước này là bước 

trù bị để chúng tôi hướng tới Đại 

hội Đảng lần thứ XII. Tinh thần của 

Đại hội Đảng chúng tôi cũng được 

đóng góp vào dự thảo nghị quyết 

của Đảng". "Những sĩ quan, những 

đảng viên, các đồng chí học viên 

học tập công tác tại Nga chúng tôi 

rất phấn khởi, nó như ngày hội lớn 

của dân tộc, cũng như niềm tự hào 

của chúng tôi, những người đảng 

viên hướng về Đại hội Đảng lần thứ 

XII". Trung tá Trường cho biết, 

"không riêng gì sĩ quan Việt Nam, 

chúng tôi cũng được học với rất 

nhiều sĩ quan các nước như Angola, 

Nicaragoa và một số nước khác gần 

Nga thì người ta rất quan tâm đến 

Đại hội Đảng lần thứ XII, cũng 

thường xuyên hỏi chúng tôi về quá 

trình diễn ra của Đại hội, về nhân 

sự của Đại hội. Đặc biệt người ta 

cũng kỳ vọng rất lớn về thành công 

của Đại hội Đảng lần thứ XII". 

Trả lời câu hỏi về suy nghĩ, tâm 

tư, kỳ vọng của mình đối với Đại 

hội Đảng, anh Trường chia xẻ: "Kỳ 

vọng lớn nhất của tôi là sự đổi mới 

báo cáo trung tâm của Đại hội Đảng 

lần thứ XII, từ đó làm cơ sở cho các 

chi bộ, đảng bộ thực hiện sự đổi 

mới đó. Với tôi là một sĩ quan được 

cử sang học tập tại LB Nga, tôi 

cũng xin hứa lĩnh hội tòan bộ kiến 

thức quốc phòng, kiến thức gây 

dựng để phục vụ cho công cuộc đổi 

mới của đất nước. Đặc biệt là trong 

việc xây dựng quân đội chính quy, 

từng bước hiện đại và có một bộ 

phận tiến thẳng lên hiện đại".   

Ông Lê Đinh Vũ, Phó chủ tịch 

Hội người Việt thành phố St. 

Petersburg sống ở Nga đã hơn 30 

năm cho rằng: "Đại hội lần thứ XII 

của Đảng Cộng sản Việt Nam rất 

quan trọng đối với toàn thể nhân 

dân Việt Nam. Vì Việt Nam đang 

đứng trong hoàn cảnh rất mới, có 

rất nhiều sự đổi mới song cũng gặp 

nhiều khó khăn. Cho nên Đại hội 

nếu thành công tốt đẹp thì người 

dân rất phấn khởi. Tôi nghĩ rằng 

như ..Xem tiếp trang 8 

NGƢỜI VIỆT TẠI NGA HƢỚNG TỚI ĐẠI HỘI XII 
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Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trực tiếp đề nghị Stalin viện 

trợ cho Việt Nam thuốc chống sốt 

rét quinine, khi đó rất cần cho bộ 

đội và nhân dân các vùng đƣợc 

giải phóng. 

Năm tạ quinine ngay lập tức 

được Liên Xô gửi đi, khởi đầu quá 

trình viện trợ thuốc men cho Việt 

Nam sau này. Cho đến những năm 

90 của thế kỷ trước, các nhà thuốc 

và bệnh viện Việt Nam không thiếu 

các loại dược phẩm của Nga. 

Cách đây không lâu, thuốc men 

Nga đã từng bước trở lại Việt Nam. 

Trước hết là các loại thuốc cần thiết 

để đối phó với những loại bệnh loại 

nan y như ung thư chẳng hạn. Lô 

thuốc Rituximab đầu tiên, chuyên 

sử dụng để điều trị bệnh ung thư 

máu, đã được công ty công nghệ 

sinh học «Biocad» từ St. Petersburg 

gửi tới Việt Nam vào cuối năm 

ngoái. 

 Đây là loại thuốc được công ty 

phát triển trong năm 2010. Thử 

nghiệm lâm sàng được tiến hành 

rộng rãi tại các trung tâm khoa học 

của nhiều nước đã cho thấy hiệu 

quả của nó hoàn toàn tương đương 

như loại thuốc "Roche" của công ty 

dược phẩm Thụy Sĩ. Đồng thời, giá 

thuốc của Nga lại rẻ hơn 1/3 so với 

thuốc của Thụy Sĩ. Chỉ trong vòng 

hai năm, thuốc chống ung thư 

"Biocad" gần như hoàn toàn đáp 

ứng nhu cầu của thị trường Nga và 

bắt đầu được xuất khẩu cho 

Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria. Đại 

diện "Biocad" tiếp tục thử nghiệm 

lâm sàng loại thuốc này và giải 

quyết các vấn đề nâng cao công 

nghệ sản xuất tại Ấn Độ, Singapore, 

Trung Quốc, Mỹ, Brazil. Ông 

Dmitry Morozov, tổng giám đốc 

"Biocad" cho biết: 

"Công ty chúng tôi tham gia các 

hoạt động của Ủy ban liên chính 

phủ Nga-Việt về thương mại và hợp 

tác kinh tế. Hai năm rưỡi trước đây, 

khi dự phiên họp thường kỳ tại Việt 

Nam ...Xem tiếp trang 8 

THUỐC NGA ĐANG TRỞ LẠI VIỆT NAM 

Vụ Thị trƣờng châu Âu, Bộ 

Công thƣơng ngày 25-1 cho biết, 

sau nửa năm đàm phán tích cực, 

Việt Nam đã hoàn tất đàm phán 

và ký tắt hai Nghị định thƣ về 

hợp tác sản xuất ô tô với Nga và 

Belarus. 

Theo Vụ Thị trường châu Âu, 

nội dung cơ bản của các Nghị định 

về ô tô bao gồm việc các doanh 

nghiệp sản xuất ô tô của Nga 

(KAMAZ, GAZ, UAZ...) và 

Belarus (MAZ) sẽ cùng các đối tác 

Việt Nam thành lập một số liên 

doanh để sản xuất, lắp ráp ô tô tải 

(KAMAZ, GAZ, UAZ, MAZ), xe 

từ 10 chỗ trở lên (KAMAZ, MAZ), 

xe địa hình (UAZ) và một số loại xe 

chuyên dụng tại Việt Nam với cam 

kết là các xe lắp ráp tại Việt Nam sẽ 

phù hợp với Quyết định số 1211/

QĐ-TTg ngày 24-7-2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về Phê duyệt quy 

hoạch phát triển ngành công nghiệp 

ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 tức là đạt được 

tỷ lệ nội địa hóa vào năm 2020 là 

25% đối với xe chuyên dụng, 30% 

đối với xe tải và xe địa hình và 35% 

đối với xe từ 10 chỗ trở lên và đạt 

được tỷ lệ nội địa hóa vào năm 

2025 là 40% đối với xe chuyên 

dụng và xe địa hình, 45% đối với xe 

tải và 45% đối với xe từ 10 chỗ trở 

lên. 

Riêng Belarus cam kết tỷ lệ nội 

địa hóa cao hơn: đến năm 2020 là 

40% và đến năm 2026 là 60%. 

Ngoài thị trường trong nước, các 

liên doanh còn định hướng sản xuất 

ô tô để xuất khẩu sang các nước thứ 

ba, trước hết là các nước Đông Nam 

Á do ô tô có tỷ lệ nội địa hóa từ 

40% của Việt Nam sẽ được miễn 

thuế nhập khẩu vào các nước 

ASEAN. 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, 

Việt Nam sẽ cho phép các liên 

doanh được nhập khẩu miễn thuế 

một số xe nguyên chiếc để bán 

thăm dò dung lượng và thị hiếu của 

thị trường đồng thời cho hưởng hạn 

ngạch miễn thuế cụ thể đối với linh 

kiện, phụ tùng lắp ráp ô tô trong 

vòng năm năm là khoảng thời gian 

trước khi thuế nhập khẩu linh kiện, 

phụ tùng ô tô theo Hiệp định VN-

EAEU FTA sẽ được cắt giảm dần 

về 0%. 

Tuy nhiên, để được hưởng ưu 

đãi thuế quan như nêu trên, các liên 

doanh phải đáp ứng các điều kiện 

được quy định cụ thể trong các 

Nghị định thư về ô tô với Nga và 

với Belarus. Ngoài ra, việc sản xuất 

ô tô của các liên doanh phải đáp 

ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ 

thuật của Việt Nam và trong kế 

hoạch thành lập liên doanh các đối 

tác Nga và Belarus phải có biện 

pháp cụ thể cho việc chuyển giao 

công nghệ theo các thỏa thuận về li-

xăng giữa doanh nghiệp hai Bên, 

đóng góp cho việc phát triển ngành 

công nghiệp sản xuất linh kiện và 

công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, 

phát triển hệ thống bảo dưỡng và 

dịch vụ sửa chữa ô tô, đào tạo công 

nhân kỹ thuật của Việt Nam, hỗ trợ 

xuất khẩu ô tô và linh kiện do liên 

doanh sản xuất sang thị trường các 

nước, trong đó có thị trường Liên 

minh Kinh tế Á – Âu và dành cho 

liên doanh độc quyền kinh doanh 

các mẫu xe và linh kiện ô tô do liên 

doanh sản xuất tại thị trường các 

nước ASEAN. 

LIÊN DOANH VỚI NGA VÀ BELARUS SẢN XUẤT Ô TÔ TẠI VIỆT NAM 
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Đồng rúp mất giá khiến các 

mặt hàng điện tử giá trị cao nhƣ 

điện thoại thông minh, máy ảnh 

tại Nga rẻ hơn tới vài triệu đồng 

so với Việt Nam.  

Cuối tuần trước, đồng nội tệ của 

Nga xuống kỷ lục khi 84 rúp mới 

đổi được 1 USD, xuống mức thấp 

nhất trong đợt lao dốc kéo dài suốt 

từ tháng 12/2014. Dù đã có một số 

động thái nhằm cứu vãn tỷ giá của 

chính phủ, mức dao động vẫn trong 

khoảng từ 77 đến 80 rúp đổi một 

USD. Thông tin này tiếp tục khiến 

các mặt hàng điện tử có giá trị cao, 

đặc biệt là iPhone, "cháy hàng" tại 

Nga. 

Cụ thể, một số mặt hàng điện tử 

phổ biến tại đây đang rẻ hơn nhiều 

thị trường khác từ 10 đến 20%. 

Được ưa chuộng nhất là các mẫu 

iPhone 6s và 6s Plus phiên bản 64 

GB có giá khoảng 58.700 rúp 

(tương đương 16,3 triệu đồng) và 

68.500 rúp (tương đương 19 triệu 

đồng), rẻ hơn các bản tương ứng ở 

thị trường xách tay Việt Nam 

khoảng 1,5 đến gần 2 triệu đồng. 

Tuy nhiên, nhiều người Việt tại Nga 

cho biết iPhone hiện là mặt hàng 

khó mua nhất, tình trạng khan hiếm 

xảy ra với cả các model dung lượng 

16 GB vốn không được ưa chuộng 

trước đây. 

Máy ảnh không phổ biến như 

điện thoại thông minh nhưng cũng 

rất được quan tâm bởi chênh lệch 

giá lớn và cũng dễ mua hơn. Hai 

thương hiệu Sony và Fujifilm đều 

có các model dòng X series hoặc 

A7 với mức rẻ hơn tới gần 4 triệu 

đồng so với hàng chính hãng hoặc 

2,5 triệu đồng so với hàng xách tay 

tại Việt Nam. Tuy nhiên, các dòng 

sản phẩm của Canon và Nikon lại ít 

có sự chênh lệch.  

Theo quan sát của anh Quốc 

Duy đang làm việc ở Moscow 

(Nga), nhiều người Việt ở Nga mua 

sắm khá nhiều thời gian này. Lý do 

là thời điểm trùng với dịp cận Tết 

âm lịch nên rất nhiều du học sinh 

được người thân nhờ mua gửi về 

hoặc tiện "xách tay" thêm về Việt 

Nam trong dip nghỉ để bán kiếm 

lời. Nhiều người dùng trong nước 

cũng tranh thủ nhờ người quen tại 

Nga mua hàng sau đó qua dịch vụ 

"xách tay hộ" về Việt Nam với mức 

phí 20 đến 50 USD tùy sản phẩm, 

trong khi phí vận chuyển hàng xách 

tay thông thường chỉ khoảng 10 đến 

15 USD cho mỗi kg. "Sau khi cộng 

cả chi phí vận chuyển, tôi mua một 

chiếc máy ảnh X-T10 của Fujifilm 

cũng vẫn rẻ được hơn 2 triệu đồng 

so với nơi bán rẻ nhất ở Việt Nam", 

anh Lê Đức (quận 3, TP HCM) cho 

biết.  

NGƢỜI VIỆT TẠI NGA ĐỔ XÔ ĐI MUA IPHONE, MÁY ẢNH 

Hơn 800 trƣờng học tại Nga 

tạm đóng cửa để ngăn chặn sự lây 

lan của của bệnh cúm, hãng 

"Interfax" hôm thứ ba 26/1 trích 

dẫn thông tin từ Bà Anna 

Popova, bác sĩ trƣởng vệ sinh 

dịch tễ LB  Nga. 

"Để ngăn chặn sự lây lan của 

dịch cúm, cơ quan chức năng quyết 

định tạm đóng cửa 828 trường học, 

602 trường mầm non và 15 trường 

nội trú."  

Hiện dịch cúm được ghi nhận và 

kiểm soát trong 37 khu vực liên 

bang của Nga, phần lớn người bị 

bệnh là trẻ em đang trong độ tuổi 

mầm non và độ tuổi đi học. 

Giám sát phòng thí nghiệm cho 

thấy trong các loại virus cúm lây 

lan ở Nga năm nay có  virus cúm A/

H1N1, hay còn được gọi là cúm 

heo. Virus cúm A/H1N1 dễ dàng 

lây nhiễm từ người sang người và 

gây ra các bệnh về đường hô hấp 

với các mức độ khác nhau. Người 

già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và 

những người có bệnh mãn tính 

( bệnh hen suyễn, tiểu đường, bệnh 

tim mạch, và suy giảm miễn dịch) 

có nguy cơ bị lây nhiễm cao.- cơ 

quan y tế cảnh  báo người dân. 

Các triệu chứng cúm heo A/

H1N1 điển hình bao gồm: sốt cao, 

ho, chảy nước mũi, đau họng, đau 

đầu, khó thở, đau cơ và viêm kết 

mạc. Trong vài trường hợp, còn có 

thêm  triệu chứng không đặc trưng 

của bệnh cúm theo mùa là rối loạn 

tiêu hóa, buồn nôn, nôn mửa và tiêu 

chảy. Bệnh cúm heo sẽ dễ gây biến 

chứng nặng ngay sau  2-3 ngày phát 

bệnh, nhanh hơn so với trường hợp 

bị bệnh cúm theo mùa (khoảng 5-7 

ngày). Một trong những biến chứng 

nghiêm trọng thường gặp của bệnh 

cúm heo là viêm phổi, bệnh nhân 

cần được bác sĩ khám và chữa trị 

kịp thời. 

Chính quyền tỉnh Rostov cho 

biết tại đây đã có tám người chết vì 

biến chứng của virus cúm heo, 

trong khi ở St. Petersburg gần đó đã 

có 20 trường hợp. Ngoài ra, virus 

cúm heo cũng được  ghi nhận xuất 

hiện ở nhiều vùng miền tại Nga: 

Volgagrad, Bắc Kavkaz, Urals, 

Voronhezh, Kamchatka, 

Vladimir.... Tại Moskva, một nữ 

công dân Tajikisstan đã qua đời vì 

virus cúm heo tại một bệnh viện của 

thành phố vào thứ sáu tuần vừa qua 

(22/1), bệnh nhân này đã có triệu 

chứng bệnh từ nhiều ngày trước 

nhưng chỉ gọi xe cấp cứu khi bệnh 

đã trở nặng sau ngày thứ 8. 

                          Theo vesti.ru 

NGA: ĐÓNG CỬA HƠN 800 TRƢỜNG HỌC ĐỂ NGĂN NGỪA DỊCH CÖM LÂY LAN 
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TIN LIÊN BANG NGA 

TỔNG THỐNG NGA PUTIN CA 

NGỢI LÝ TƢỞNG CỘNG SẢN, 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Theo AFP, Tổng thống Nga 

Vladimir Putin ngày 25/1 cho 

biết, ông vẫn giữ thẻ Đảng viên 

Đảng Cộng sản Liên Xô (USSR) 

trƣớc đây, và vẫn có cảm tình với 

những lý tƣởng xã hội chủ nghĩa. 

Hãng thông tấn Interfax của Nga 

dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu 

tại một cuộc gặp những người ủng 

hộ nêu rõ: "Tôi đã không vứt bỏ thẻ 

đảng của tôi, tôi không đốt nó. Thẻ 

của tôi đang được cất ở một nơi nào 

đó."  

Ông Putin nhấn mạnh: "Tôi vẫn 

thực sự thích những lý tưởng cộng 

sản và chủ nghĩa xã hội. Đó là 

những lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện 

thân thực tế của những lý tưởng vĩ 

đại này ở đất nước chúng ta còn 

cách xa những gì các nhà chủ nghĩa 

xã hội không tưởng đã nêu ra."  

Ngoài ra, ông Putin cũng nói 

rằng sự sụp đổ của Liên bang 

Xôviết năm 1991 là một "thảm 

họa"./. 

 

RỘ TIN ĐỒN NGA "BẮT 

TAY" OPEC HẠ SẢN LƢỢNG 

ĐƢA GIÁ DẦU ĐI LÊN 

Khép lại phiên giao dịch ngày 

26/1, giá dầu thế giới đi lên sau 

khi có tin đồn rằng Saudi Arabia 

và Nga có khả năng sẽ phối hợp 

để “chung tay” cắt giảm sản 

lƣợng khai thác. 

Cụ thể, tại New York, giá dầu 

ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Ba 

tăng 1,11 USD lên đóng phiên ở 

mức 31,45 USD mỗi thùng.  

Trong khi đó, tại London, giá 

dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ 

hạn tăng 1,30 USD lên 31,80 USD 

mỗi thùng. 

Trong một phát biểu mới đây tại 

Kuwait, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq 

Adel Abdulmahdi cho biết Baghdad 

―sẵn sàng hợp tác‖ trong việc cắt 

giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên, 

tuy nhiên, chỉ khi các nước thành 

viên ngoài Tổ chức Các nước Xuất 

khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng làm 

như vậy.  

Theo nguồn tin từ hãng thông 

tấn quốc gia Tass của Nga, công ty 

sản xuất dầu Lukoil của nước này 

mới đây đã đề xuất Kremlin đàm 

phán với OPEC về việc hạn chế sản 

lượng dầu mỏ./. 

 

CỐ VẤN AN NINH NGA: MỸ 

MUỐN NGA SỤP ĐỔ ĐỂ 

CHIẾM TÀI NGUYÊN 

Ông Nikolai Patrushev, Thƣ 

ký Hội đồng An ninh Liên bang 

Nga - cố vấn an ninh cấp cao của 

Tổng thống Nga Vladimir Putin, 

ngày 26.1 cảnh báo Mỹ muốn 

nƣớc Nga sụp đổ để chiếm tài 

nguyên khoáng sản. 

―Chính quyền Mỹ có mục tiêu là 

thống lĩnh thế giới‖, Reuters dẫn lời 

ông Patrushev trả lời phỏng vấn tờ 

Moskovsky Komsomolets (Nga) 

ngày 26.1. 

―Họ không cần một nước Nga 

hùng mạnh. Trái lại, họ muốn làm 

suy yếu đất nước chúng ta càng 

nhiều càng tốt. Có thể họ muốn đạt 

được những mục tiêu này thông qua 

việc nước Nga sụp đổ, điều này 

giúp họ tiếp cận tài nguyên khoáng 

sản của Nga‖, ông Patrushev nói. 

Ông Patrushev cho biết thêm 

Nga không muốn đối đầu với 

phương Tây, nhưng lặp lại mối 

quan ngại của Moscow rằng sự 

bành trướng của NATO là mối đe 

dọa đối với an ninh quốc gia Nga. 

Những phát ngôn công kích Mỹ 

của ông Patrushev được đưa ra sau 

khi ông Adam Szubin, quyền Thứ 

trưởng Bộ Tài chính Mỹ chịu trách 

nhiệm về chống khủng bố và tình 

báo tài chính, cáo buộc Tổng thống 

Putin tham nhũng, theo Reuters. 

 

MCDONALD'S MỞ THÊM 

60 CỬA HÀNG TẠI NGA 

TRONG NĂM 2016 

Chuỗi nhà hàng ăn nhanh 

McDonald's đang lên kế hoạch 

mở thêm 60 cửa hàng tại Nga, 26 

năm sau khi cửa hàng đầu tiên 

của hãng khai trƣơng tại 

Moscow. 

Trong khi đang chật vật với 

doanh số sụt giảm tại Mỹ, 

McDonald's lại mở rộng nhanh 

chóng ở Nga. McDonald’s đã mở 

mới ít nhất 50 cửa hàng trong năm 

2015 và dự định sẽ mở mới 60 cửa 

hàng trong năm nay, nâng số cửa 

hàng của hãng ở Nga lên hơn 560 

cửa hàng. Cửa hàng thứ 500 tọa lạc 

tại thành phố lớn thứ tư Nga - 

Yekaterinburg, phía Đông Moscow. 

Đây là thành phố thứ 12 ở nước 

Nga có sự hiện diện của thương 

hiệu. 

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh lần 

đầu tiên mở cửa tại Nga vào năm 

1990. Trong ngày đầu mở cửa, tiệm 

McDonald's tại Quảng trường 

Pushkin, Moscow thu hút một hàng 

dài thực khách, nhanh chóng trở 

thành tiêu điểm trên các đầu báo 

Nga thời bấy giờ. 

Được biết, nguồn thực phẩm lấy 

từ nhà bếp và nhà máy địa phương. 

Các món ăn của Nga dự kiến chiếm 

40% thực đơn. 
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...năm 2015, Việt Nam tăng 

trưởng kinh tế ở mức 6,5% là điều 

rất tốt, đứng đầu Đông Nam Á và 

kỳ vọng trong tương lai còn hơn 

nữa. Tuy nhiên nếu sự lãnh đạo của 

Đảng, theo tôi biết, theo đánh giá 

của người dân mà tốt hơn nữa thì 

chắc chắn thành công còn cao hơn 

rất nhiều. Và toàn dân Việt Nam 

hiện cũng lo cho chủ quyền của đất 

nước ở Biển Đông. Tôi thấy Đảng 

cần xử lý vấn đề này một cách hiệu 

quả, hợp lòng dân để giữ trọn vẹn 

chủ quyền của đất nước. Cũng hy 

vọng rằng đại diện của toàn dân, 

1.510 đại biểu sẽ đưa ra quyết định 

đúng đắn để bầu ra những người có 

tâm, thực sự có sức khỏe, có đủ 

minh mẫn, có lòng yêu nước để 

nhiệm kỳ tới đưa ra được những 

chủ chương, những đường lối đúng 

đắn cho đất nước phát triển về kinh 

tế cũng như giữ vững chủ quyền đất 

nước". 

Tin, ảnh: Duy Trinh (P/v 

TTXVN tại Moskva) 

...của Ủy ban, chúng tôi đã thiết 

lập quan hệ đối tác với những người 

Việt Nam rất thú vị và quyết định 

bắt đầu thủ tục đăng ký thuốc ở 

nước này. Chúng tôi rất phấn khởi 

rằng, cuối tháng mười hai vừa qua, 

đợt thuốc đầu tiên của chúng tôi đã 

đến được với thị trường Việt Nam." 

Việc giao hàng được thực hiện 

trong khuôn khổ hợp đồng 5 năm trị 

giá hơn 10 triệu USD với đối tác 

Việt Nam. Hợp đồng có khả năng 

gia hạn và mở rộng khối lượng 

cung cấp hàng." 

Ông Dmitry Morozov cho biết, 

ung thư đang trở thành vấn đề 

nghiêm trọng hơn. Trước hết, bệnh 

ung thư đang ngày càng trẻ hóa. 

Thứ hai — việc điều trị ung thư rất 

tốn kém. Chúng tôi đặt ra nhiệm vụ 

đảm bảo cho tất cả bệnh nhân ung 

thư đều có thể tiếp cận dược phẩm 

công nghệ cao, bất kể mức thu nhập 

của họ. Rituximab ảnh hưởng đáng 

kể đến quá trình phát triển bệnh, 

làm giảm đáng kể số lượng các ca 

tử vong trong bệnh ung thư máu. 

Hầu hết khi dùng thuốc này, người 

bệnh hoặc hồi phục, hoặc có thể 

sống đàng hoàng mà không rơi vào 

trạng thái hoàn toàn tàn phế. 

Tại Việt Nam đã bắt đầu quá 

trình đăng ký một loại thuốc khác 

của "Biocad" chuyên điều trị ung 

thư dạ dày và thận. Sắp tới sẽ làm 

thủ tục đăng ký loại thuốc thứ ba 

chuyên điều trị ung thư vú. 

Tất cả các loại thuốc đó đều là 

sản phẩm công nghệ cao phức tạp, 

chỉ có thể sử dụng trong các trung 

tâm điều trị. Thuốc này đòi hỏi phải 

có hệ thống truyền đặc biệt và giám 

sát y tế thường xuyên. Ông Dmitry 

Morozov cho biết công ty có kế 

hoạch sớm mở một văn phòng đại 

diện tại Việt Nam, đồng thời tổ 

chức cho các bác sĩ Việt Nam 

chương trình tập huấn đặc biệt về 

sử dụng thuốc chữa ung thư của 

"Biocad." 
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CẦU VƢỢT VÀO INCENTRA TỪ ĐƢỜNG MKAD XÂY DỰNG THEO TIẾN ĐỘ 

Cầu vƣợt đƣợc khởi công xây 

dựng từ tháng 8/2015, đây là cây 

cầu thuộc nút giao thông trọng 

điểm vùng Đông bắc thủ đô 

Mátxcơva. Dự án cầu vƣợt sau 

khi xây dựng xong sẽ nối liền 

đƣờng vành đai  MKAD với Tổ 

hợp đa chức năng Hà Nội – 

Mátxcơva nâng cao hiệu quả khai 

thác của công trình, góp phần cải 

thiện mạng lƣới giao thông nội bộ 

của dự án nói riêng và hệ thống 

giao thông đƣờng bộ của 

Mátxcơva nói chung. Cây cầu  tạo 

điều kiện thuận lợi cho các 

phƣơng tiện giao thông di chuyển 

trên đƣờng MKAD theo hƣớng 

Bắc-Nam đến Tổ hợp đa chức 

năng Hà Nội – Mátxcơva sẽ rút 

ngắn đƣợc 3,8 km so với hiện nay. 

Đây là hạng mục xây dựng quan 

trọng nằm trong kế hoạch cải tạo và 

nâng cấp nút giao thông MKAD - 

Đại lộ Yaroslavskoie. Sau khi hoàn 

thành, tại đây sẽ có cây cầu vượt 

với chiều dài trên 300m, chiều rộng 

5,5 m, tần xuất lưu thông 500 xe/

giờ. 

 Cùng với đó, lối ra vào từ 

đường MKAD sẽ giúp cho khác 

hàng từ khu vực ngoại ô thành phố 

Mátxcơva vào thẳng Tổ hợp mà 

không cần quay đầu xe tại đường 

Yaroslavskoie. 

Với các hạng mục trên, mạng 

lưới giao thông nội bộ của Tổ hợp 

―Hà Nội-Mátxcơva‖ sẽ được kết nối 

liên hoàn với 2 tuyến giao thông 

huyết mạnh của thành phố, có mật 

độ giao thông rất lớn là đại lộ 

Yaroslaskoie và đường vành đai 

MKAD. Điều này sẽ giúp cho Tổ 

hợp phát huy tối đa ưu thế về vị trí 

chiến lược của mình, nơi cửa ngõ 

vùng Đông Bắc Mátxcơva. 

Tính đến cuối tháng 1/2016, dự 

án đã hoàn thành trên gần 70% khối 

lượng công việc.  


