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Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức 

lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu 

(5/8/1930-5/8/2015) và đón nhận Huân chương Hồ 

Chí Minh lần thứ 2. 

Ngày 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang đã tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phongsavath 

Boupha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt 

Nam. 

Sáng 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 

cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị 

sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm. 

Chiều ngày 4/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng 

Đinh La Thăng đã có buổi tiếp và làm việc với Lãnh 

đạo Tập đoàn Parsons (Hoa Kỳ) liên quan đến kế hoạch 

và các dự án ưu tiên phát triển sân bay, kết cấu hạ tầng 

đường sắt đô thị tại Việt Nam. 

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Báo Nhân dân và Bộ Công an 

đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu các điển 

hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 

Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. 

Sáng 4/8, Đoàn Công tác của BQP và các cơ quan 

Bộ, ngành TW do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung 

dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và tặng quà chính quyền, 

nhân dân, LLVT huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Tp Hà Nội: Sáng 4/8, Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) khai mạc 

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự 

Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch 

UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch 

UBND TP. 

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 4/8, Đảng bộ khối Doanh 

nghiệp Thương mại Trung ương tại TPHCM đã khai 

mạc Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 

2020. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Phó Bí thư Thành 

ủy TPHCM Nguyễn Thành Phong và Thứ trưởng Bộ 

Công thương Trần Tuấn Anh. 

Tỉnh Quảng Ninh: Chiều 4/8, Đoàn công tác liên 

ngành của tỉnh và Viện Quy hoạch thủy lợi Việt Nam 

có buổi làm việc với TP Móng Cái về các biện pháp 

đảm bảo an toàn hồ chứa nước Quất Đông. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 4/8, trước ngày khai mạc 

Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh Nghệ An, đoàn đại 

biểu đã về dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại 

Khu di tích Kim Liên. Đồng chí: Đinh Viết Hồng - Phó 

chủ tịch UBND tỉnh đến dự.  

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng ngày 4/8, Đảng bộ huyện 

Can Lộc và Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh long trọng khai 

mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự 

Đại hội đại có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng… 

Tỉnh Thanh Hóa: Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Như 

Xuân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự có 

mặt của 250 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên 

trên địa bàn huyện. 

Tp Hải Phòng: Ngày 4/8, 248 đảng viên đại diện 

hơn 4500 đảng viên toàn Đảng bộ khối doanh nghiệp 

thành phố tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 

2015- 2020. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị 

Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy. 

Tỉnh Nam Định: Trong các ngày 3, 4 và 5-8-

2015, Đảng bộ huyện Giao Thủy tổ chức Đại hội đại 

biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020). Tới dự có 

đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên 

Ban TVTU 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Ngày 3/8, tại Đại sứ quán 

CHXHCN Việt Nam ở Matxcơva, 

Đảng bộ tại LB Nga tổ chức Hội 

nghị Ban chấp hành (BCH) mở 

rộng nhằm kiểm điểm thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đảng ở Đảng 

bộ tại Liên bang Nga, xác định 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của 

Đảng bộ nhiệm kỳ tới; đồng thời 

thảo luận đóng góp ý kiến vào dự 

thảo văn kiện để tập hợp trí tuệ 

của cán bộ đảng viên và cộng 

đồng ngƣời Việt Nam đang sinh 

sống, học tập, lao động tại LB 

Nga cho Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XII. 

Tham dự sự kiện này có Bí thư 

Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại LB 

Nga Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư 

Đảng ủy Phạm Đức Vinh, cùng hơn 

150 đại biểu gồm các đồng chí Uỷ 

viên BCH Đảng bộ tại LB Nga; đại 

diện cấp ủy các tổ chức đảng trực 

thuộc; các tổ chức đoàn thanh niên; 

lãnh đạo chủ chốt các tổ chức cộng 

đồng người Việt Nam toàn Nga và 

các địa phương. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí 

thư Đảng ủy Nguyễn Thanh Sơn đã 

nhấn mạnh tầm quan trọng của 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 

XII tới đây đòi hỏi kết tinh trong đó 

không chỉ trí tuệ của từng đảng viên 

mà cả trách nhiệm của cộng đồng 

người Việt ở nước ngoài nói chung, 

cũng như cộng đồng và các đoàn 

thể của người Việt ở LB Nga nói 

riêng.  

Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Đức 

Vinh đã đọc dự thảo báo cáo "Kiểm 

điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng ở Đảng bộ tại LB Nga", trong 

đó khái quát tình hình, bối cảnh thế 

giới phức tạp hiện nay, tổng kết kết 

quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng ở Đảng bộ trong các lĩnh vực 

lãnh đạo giáo dục tư tưởng chính 

trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, xây dựng đảng và bảo vệ 

chính trị nội bộ, lãnh đạo công tác 

quần chúng cộng đồng, đồng thời 

đề ra phương hướng công tác lãnh 

đạo Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; 

tóm tắt các văn kiện của cấp trên và 

gợi ý thảo luận tại Hội nghị.  

Trong phần thảo luận, hội nghị 

nghe tổng cộng 15 tham luận bàn về 

các biện pháp tăng cường công tác 

ngoại giao, hội nhập với thế giới; 

xây dựng quan hệ hợp tác quốc 

phòng với Nga; đoàn kết, phát triển 

cộng đồng; tăng cường hợp tác giáo 

dục giữa Việt Nam và LB Nga... 

cùng nhiều ý kiến đóng góp chân 

tình, sâu sắc, có giá trị cho Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới.  

Cũng nhân sự kiện này, Đảng ủy 

và Đại sứ quán Việt Nam tại LB 

Nga đã phát động đợt quyên góp 

sâu rộng ủng hộ đồng bào bị thiên 

tại, lũ lụt tại miền Bắc Việt Nam 

vừa qua. Chương trình kéo dài tới 

ngày 20/8 và số tiền thu được sẽ 

được chuyển trực tiếp cho đồng bào 

tại vùng lũ./. 

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TẠI LB NGA HỌP MỞ RỘNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG  

Tiếp theo tuần đầu đợt 1, từ 

ngày 23 đến ngày 30-7-2015 , tại 

Trụ sở Trung ƣơng Đảng, Bộ 

Chính trị đã làm việc (tuần thứ 2, 

đợt 1) với 10 ban thƣờng vụ tỉnh 

ủy: Trà Vinh, Tuyên Quang, Sóc 

Trăng, Hòa Bình, Bắc Giang, 

Quảng Bình, Hậu Giang, An 

Giang, Lạng Sơn, Đồng Tháp, để 

cho ý kiến vào dự thảo các văn 

kiện và phƣơng án nhân sự cấp 

ủy trƣớc khi tiến hành đại hội 

đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo 

tinh thần Chỉ thị số 36 - CT/TW, 

ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị. 

Sau khi nghe đại diện Ban 

Thường vụ các Tỉnh ủy trình bày dự 

thảo các văn kiện và phương án 

công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-

2020, ý kiến của các bộ, ban, ngành 

Trung ương, các thành viên Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến 

vào 3 nhóm nội dung:  

Một là, đối với dự thảo báo cáo 

chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị 

quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý 

kiến về những vấn đề quan trọng 

như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận 

định chủ yếu; phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; 

những nội dung cơ bản của báo cáo 

chính trị đưa vào dự thảo nghị 

quyết, các định hướng lớn nêu trong 

dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 

hội XII của Đảng có liên quan trực 

tiếp đến đảng bộ. 

Hai là, đối với dự thảo báo cáo 

kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Ban Chấp hành đảng bộ, cho ý kiến 

chủ yếu về tính nghiêm túc, tính 

chiến đấu trong tự phê bình và phê 

bình của cấp ủy, về nội dung và 

phương thức lãnh đạo, những kinh 

nghiệm tốt, cách làm mới trong 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. 

Ba là, cho ý kiến về phương án 

nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá 

trình chuẩn bị nhân sự, số lượng 

ban chấp hành, ban thường vụ và về 

tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ 

tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái 

cử. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý và 

Thông báo kết luận buổi làm việc, 

10 đảng bộ tỉnh nói trên tiếp tục bổ 

sung, hoàn thiện dự thảo các văn 

kiện và phương án nhân sự để tổ 

chức thành công đại hội theo kế 

hoạch đã đề ra.  

BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI 10 ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI 

NHIỆM KỲ 2015-2020 
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 Hàng năm vào những ngày 

tháng Tám và đầu tháng chín, 

mỗi ngƣời dân Việt Nam dù đang 

ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng 

đất mẹ hay ở xa Tổ quốc đều bồi 

hồi nhớ lại cuộc Cách mạng mùa 

thu năm 1945 và Quốc khánh 

nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ngày 2 tháng 9 với niềm 

tự hào sâu sắc nhất. 

 Cuộc tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền trên cả nước Việt Nam 

diễn ra từ ngày 15 đến ngày 28 

tháng 8 năm 1945 và thành công ở 

Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 năm 

1945 đã đưa nước Việt Nam đi lên 

một vị trí mới, một tầm vóc mới, 

một thế đứng mới. Đúng như Chủ 

Tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về ý 

nghĩa lịch sử của cuộc cách mạnh 

dân tộc dân chủ nhân dân điển hình 

này: “Chẳng những giai cấp lao 

động và nhân dân Việt Nam ta có 

thể tự hào, mà giai cấp lao động và 

nhân dân những dân tộc bị áp bức 

những nơi khác cũng có thể tự hào 

rằng lần đầu tiên trong lịch sử Cách 

mạng của các dân tộc thuộc địa và 

nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 

tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành 

công, đã nắm chính quyền toàn 

quốc “ 

  Trong quá trình Cách mạng thế 

giới chưa có một cuộc Cách mạng 

nào mở ra ngoạn mục đến như thế. 

Mọi diễn biến đều ăn khớp nhịp 

nhàng như một bản thiết kế đã vạch 

sẵn. Cả một dân tộc nổi dậy vào 

thời cơ tốt nhất, giành thắng lợi 

nhanh nhất; Hàng chục triệu quần 

chúng từ Nam ra Bắc không chịu 

nổi ách thống trị, áp bức tàn bạo 

của kẻ thù, một lòng một dạ đi theo 

đội tiên phong nhất tề nổi dậy như 

vũ bão, tạo ra sự phát triển nhảy vọt 

của Cách mạng cả về chính trị lẫn 

quân sự, trên cả hai phương tiện thế 

và lực… 

 Cách mạng tháng 8 thành công 

xem bề ngoài tưởng như tự phát 

nhưng thực sự là cuộc khởi nghĩa 

có trình độ tự giác cao. Cách mạng 

tháng 8 thành công không những 

thu hút đông đảo quần chúng công, 

nông mà...(Xem tiếp trang 8) 

KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 (1945-2015) 

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng 

khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà 

Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành 

lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập 

Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc 

gia tự vệ cuộc.  

Tuy tên gọi ở 03 miền khác 

nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên 

của Công an nhân dân đều có chung 

nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách 

mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo 

vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách 

mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 

19/8/1945 được xác định là Ngày 

truyền thống Công an nhân dân 

Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ 

tướng Chính phủ ra Quyết định số 

521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 

tháng 8 hàng năm là Ngày hội 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN 

công bố Luật Công an nhân dân, 

trong đó quy định; “Ngày 19 tháng 

8 hàng năm là Ngày truyền thống 

của Công an nhân dân và là ngày 

hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”. 

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 

được nhân dân hết lòng thương yêu, 

đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán 

bộ, chiến sĩ Công an đã vượt qua 

muôn vàn khó khăn, thử thách, lập 

nhiều thành tích, chiến công xuất 

sắc, viết nên truyền thống vẻ vang 

của Công an nhân dân Việt Nam: 

1. Công an nhân dân tuyệt đối 

trung thành với Tổ quốc, với Đảng 

Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và nhân dân Việt Nam; suốt 

đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự 

do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 

vì an ninh Tổ quốc. 

2. Công an nhân dân từ nhân dân 

mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào 

dân để làm việc và chiến đấu thắng 

lợi. 

3. Công an nhân dân không 

ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm 

chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, 

chí công, vô tư. 

 4. Công an nhân dân phát huy 

cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự 

lực, tự cường, tận tụy với công việc, 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. 

5. Công an nhân dân đoàn kết, 

thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm 

minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ 

với các cấp, các ngành, các lực 

lượng. 

6. Công an nhân dân cảnh giác, 

bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương 

quyết, khôn khéo, tích cực phòng 

ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và 

bọn tội phạm. 

7. Công an nhân dân không 

ngừng học tập nâng cao trình độ 

chính trị, nghiệp vụ và năng lực 

công tác; tiếp thu, vận dụng sáng 

tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - 

kỹ thuật và công nghệ phục vụ công 

tác, chiến đấu. 

8. Công an nhân dân nêu cao 

tinh thần đoàn kết quốc tế trong 

sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình. 

 

19-8 : NGÀY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 



 

 
 

4     ÂÁÚT NÆÅÏC - Baín tin cuía Âaûi sæï quaïn næåïc CHXHCN Viãût Nam taûi LB Nga - sè 1105, ÂT: 251.19.49.                                                                     

LHS THÀNH PHỐ IRKUTSK LÀM TÌNH NGUYỆN HÈ "ÁO TRẮNG ĐẾN TRƢỜNG 2015" 

 Tiếp nối thành thành công 

của chương trình tình nguyện 

"Áo trắng đến trường 2014", 

trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 

tháng 8 vừa qua Liên chi đoàn 

lưu học sinh Việt Nam tại thành 

phố Irkutsk đã tổ chức thành 

công chương trình "Áo trắng đến 

trường 2015" tại trường tiểu học 

số 1 Đakrông, xã Đakrông, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

Chiều ngày mùng 1 tháng 8, 

đoàn tình nguyện phối hợp với xã 

đoàn, trưởng thôn và các thầy cô 

giáo đến giao thăm và tặng quà cho 

các gia đình có hoàn cảnh khó khó 

khăn. Các hộ dân sống cách xa 

nhau, đường đi rất khó khó khăn, 

các tình nguyện viên đã phải xắn 

cao ống quần lội qua các con suối, 

vượt qua những con đường lầy lội, 

trơn trượt để mang những phần quà 

với mong muốn giúp đỡ một phần 

nào đó để các gia đình sớm vượt 

qua khó khăn. Tuy những suất quà 

có giá trị không lớn nhưng đó là 

tấm lòng và công sức của các tình 

nguyện viên trong suốt một thời 

gian vận động quyên góp. 

Tối ngày mùng 1 tháng 8, đoàn 

tình nguyện cùng bà bà con trong 

làng xóm đã có một buổi giao lưu 

văn nghệ vui vẻ, đầm ấm. Những cô 

bé cậu bé tuy còn hơi nhút nhát 

nhưng với sự nhiệt tình và khéo léo 

của các tình nguyện viên các em đã 

mạnh dạn giơ tay trả lời những câu 

đố hoặc thể hiện tài tài năng ca múa 

hát của mình. Đó là một đêm giao 

giao lưu hết sức ý nghĩa đối với 

đoàn tình nguyện và bà con nơi đây. 

Sáng ngày mùng 2 tháng 8, đây 

là buổi sáng diễn ra hoạt động chính 

của chương trình tình nguyện. Đoàn 

đã trao các suất quà với tổng trị giá 

gần 20 triệu đồng cho các em học 

học sinh của trường tiểu học số 1 xã 

Đakrông. Ngay sáng sớm các em 

nhỏ đã nô nức kéo nhau đến trường 

trong niềm vui và phấn khởi khi 

biết mình sắp nhận được những 

phần quà. 

Đúng 8 giờ chương trình trao 

quà diễn ra. Đến dự có các đồng chí 

đại diện chính quyền địa phương, 

đại diện xã đoàn, các thầy cô giáo, 

các em học sinh và đông đảo bà 

con. 

Đoàn tình nguyện đã trao 2 chiếc 

xe đạp cho 2 em lên lớp 6 với mong 

muốn các em có thể tiếp tục nỗ lực 

đi học và học tập tốt khi lên trường 

cấp 2 và cấp 3 cách xa nhà 15 đến 

20 km. Những nụ cười tươi tắm, 

niềm vui sướng khi nhận được cặp 

mới, vở, bút và mũ của các em học 

sinh lớp 1, 2, 3, 4 và lớp 5. 

 Đại diện chính quyền địa 

phương và nhà trường đã lên phát 

biểu và gửi lời cảm cảm ơn đến 

đoàn tình nguyện và mong muốn 

đoàn các năm sau tiếp tục những 

chương trình tình nguyện như thế 

này đến các vùng khó khăn. Trưởng 

đoàn tình nguyện đ/c Hồ Văn Rôn 

đã lên phát biểu chia sẻ những khó 

khăn của bà con và  động viên các 

em học sinh cố gắng bám trường 

bám lớp, cố gắng học tập tốt. 

Niềm vui, sự phấn khởi của bà 

con và các em học học sinh đã kết 

thúc chương trình “Áo trắng đến 

trường 2015”. Dù đây chỉ là một 

hoạt động tình nguyện với quy mô 

không lớn nhưng các du học du học 

sinh Việt Nam tại thành phố Ir-

kutsk, LB Nga và một số sinh viên 

của các trường ĐH tại Việt Nam 

mong muốn góp một phần nào đó 

giúp đỡ các gia đình và các em học 

học sinh vùng núi vượt qua khó 

khăn hướng tới một tương lại tốt 

đẹp. 

Công ty cổ phần Nga 

"Atomstroyexport" - Công ty Cổ 

phần NIAEP (thành viên Tập 

đoàn nhà nƣớc "Rosatom") và 

Tổng công ty Điện lực Việt Nam 

đã ký kết tại Hà Nội thỏa thuận 

khung cho việc thực hiện giai 

đoạn đầu xây dựng nhà máy điện 

hạt nhân "Ninh Thuận-1" ở Việt 

Nam, bộ phận báo chí của công ty 

Nga cho biết. 

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên 

ở Việt Nam "Ninh Thuận 1" sẽ gồm 

hai tổ máy loại VVER có công suất 

đến 1,2 GW. Để xây dựng nhà máy 

điện này, Việt Nam sẽ vay vốn của 

Nga 8 tỷ rúp. Nga và Việt Nam đã 

ký thỏa thuận về xây dựng nhà máy 

điện hạt nhân hồi tháng 10 năm 

2010. 

Trước đó đã đưa tin rằng trong 

việc xây dựng nhà máy điện hạt 

nhân "Ninh Thuận 1", Rosatom sẽ 

thu hút các công ty địa phương — 

tỷ lệ nội địa có thể lên đến 30-40%. 

Ở đây đang nói về việc sản xuất 

thiết bị và xây dựng công trình. 

Theo kế hoạch chiến lược mà 

Chính phủ Việt Nam phê duyệt, đến 

năm 2030, Hà Nội có kế hoạch xây 

dựng và đưa vào hoạt động 13 đơn 

vị điện hạt nhân với tổng công suất 

15 GW, chiếm khoảng 10% tổng 

điện năng sản xuất trong nước. 

NGA VÀ VIỆT NAM ĐÃ KÝ THỎA THUẬN VỀ GIAI ĐOẠN I XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 

NINH THUẬN 
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Trong khuôn khổ Festival ẩm 

thực Quốc tế kéo dài hơn một 

tuần tại khu “Triển lãm thành 

tựu kinh tế quốc dân” (VDNKh) 

Matxcơva, Nhà hàng Viet Soul, 

đại diện duy nhất của các nhà 

hàng Việt Nam tham gia, trong 8 

ngày qua đã thu được nhiều 

thắng lợi. 

Trong số hàng loạt các nhà hàng 

Nga và các nhà hàng châu Âu, châu 

Á tham gia Festival lần này, thì nhà 

hàng Viet Soul luôn nổi trội trong 

việc thu hút khách một cách đông 

đảo. Ưu thế  của Viet Soul vẫn là 

các món ăn ngon, lạ miệng với 

người châu Âu, cùng với hình thức 

tổ chức độc đáo. Trong liên hoan, 

duy nhất chỉ có Nhà hàng Viet Soul 

có dàn nhạc Dân tộc, luôn gây được 

cảm hứng thích thú cho du khách. 

Những chiếc nón lá được thêu phía 

trên “Vietsoul Restaurant” phục vụ 

thị hiếu chuộng lạ của khách hàng 

và những món đồ chơi gỗ cao cấp 

phát triển trí tuệ của Công ty Đức 

Thành làm quà tặng cho các gia 

đình có trẻ em đi kèm, cùng những 

quả bóng bay có Logo quảng cáo 

của Nhà hàng, những nụ cười cởi 

mở của các nhân viên phục vụ, 

khiến quầy  hàng Viet Soul ngày 

nào cũng đông khách…có ngày 

khách xếp hàng đến tận hơn 10 giờ 

đêm để mua bằng được  mấy suất 

nem về làm quà cho người  thân.. 

NHÀ HÀNG VIET SOUL KẾT THÖC FESTIVAL ẨM THỰC QUỐC TẾ TẠI ВДНХ 

Dưới cái nắng mùa hè gay gắt 

tới 40ºC, sự trù phú của Krasno-

dar thể hiện rõ qua những cánh 

đồng ngô và hướng dương bát 

ngát, trải dài hai bên đường, hay 

các vệt hoa rực rỡ trồng bên cạnh 

những ngôi nhà mái vát đặc 

trưng. 

Rất nhiều người Việt ở LB Nga 

biết đến chuỗi bán lẻ của doanh 

nghiệp gia đình các ông Trần Quốc 

Ngợn (Lợi) - Trần Quốc Triệu. 

Khởi điểm từ những quầy tiêu thụ 

hàng may mặc nằm rải rác trên toàn 

tỉnh, sau 10 năm xây dựng và phát 

triển, ngày nay chuỗi cửa hàng tiêu 

thụ này đã gồm 60 cửa hàng tổng 

hợp gắn biển hiệu Lucky, diện tích 

mặt bằng trung bình hơn 1.000m2, 

sử dụng hơn chục lao động địa 

phương, cùng khoảng 150 cửa hàng 

tiêu thụ nhỏ không chỉ ở trong tỉnh 

mà còn vươn sang các tỉnh lân cận. 

Hàng hóa trong các cửa hàng 

Lucky rất đa dạng và phong phú, 

đáp ứng nhu cầu của người bình 

dân địa phương với giá phải chăng. 

Tuy nhiên hiện các cửa hàng này 

chủ yếu chỉ tiêu thụ hàng Trung 

Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và hàng của các 

xưởng may người Việt tại Nga.  

Tại cửa hàng tổng hợp ở thành 

phố nghỉ dưỡng Goryachy Klyuch, 

cách thành phố Krasnodar 45km về 

phía Nam, chị Rita Tatulian, người 

quản lý cửa hàng, cho biết: "Có rất 

nhiều khách hàng hỏi mua hàng 

Việt Nam nhưng hiện tại cửa hàng 

vẫn chưa đáp ứng được. Chúng tôi 

hy vọng sắp tới sẽ được tiêu thụ 

nhiều mặt hàng thú vị của quê nhà". 

Quay lên phía Bắc thành phố 

Krasnodar 68 km là thành phố Ti-

mashyovsk với hơn 50.000 dân nằm 

bên bờ sông Kirpili. Chị Veronhika, 

nhân viên bán hàng, tâm sự: "Lợi 

nhuận chính của cửa hàng là nhờ 

bán hàng trẻ em. Người Việt ở Nga 

thường cung cấp cho chúng tôi 

những mẫu váy áo trẻ em thêu lấp 

lánh và mọi người đều thích mặt 

hàng này. Khách hàng nhìn chung 

ưa chuộng các mặt hàng giá không 

quá đắt mà chất lượng tốt".  

Tại trụ sở công ty ở thành phố 

Krasnodar, ông Trần Quốc Ngợn 

chia sẻ: "Khả năng hợp tác với các 

doanh nghiệp Việt Nam nói riêng 

và các nước nói chung có tiềm năng 

rất lớn. Tuy nhiên, các cụ có câu 

“nhập gia tùy tục”. Người dân Nga 

hơi khó tính, họ yêu cầu chất lượng 

phải đảm bảo và giá cả phải phù 

hợp. Hai điều này nói thì dễ nhưng 

đòi hỏi doanh nghiệp phải có tâm 

để phục vụ khách hàng và có tâm để 

sản xuất hàng hóa thì mới bền vững 

được. Quan điểm của chúng tôi là 

phục vụ lâu dài cho nên những mặt 

hàng không đảm bảo chất lượng, 

chúng tôi kiên quyết loại bỏ, kể cả 

có bán đến tận tay người dân rồi 

chúng tôi cũng đổi lại".  

Tới chợ chính ở thành phố Kras-

nodar, nơi có đại bộ phận người 

Việt đang làm ăn buôn bán, anh 

Phạm Văn Dưỡng, quê Thái Bình 

cho biết: "Ngoài chất lượng, khách 

hàng còn đòi hỏi mẫu mã hàng hóa 

phải thay đổi. Chúng tôi chủ yếu 

lấy hàng Thổ Nhĩ Kỳ, hàng của các 

doanh nghiệp Việt Nam tự sản xuất 

ở Nga và hàng Trung Quốc. Hàng 

hóa muốn bán được thì thứ nhất giá 

cả phải cạnh tranh, thứ hai là phải 

hợp mẫu mã, thứ ba là chất lượng 

phải đảm bảo. Có những mặt hàng 

giá rẻ nhưngkhông phù hợp thị hiếu 

thì khách hàng cũng không muốn 

mua". 

Theo FTA đầu tiên của EAEU, 

hai bên cam kết mở cửa thị trường 

đối với 9.927 dòng thuế (87,4-

95,7%). Đặc biệt thuế các mặt hàng 

dệt may Việt Nam được cắt giảm 

ngay sau khi FTA có hiệu lực. Cùng 

với đó là những cửa hàng tổng hợp 

giống như Lucky cùng khoảng 

100.000 người Việt đang làm ăn 

sinh sống tại LB Nga, mà phần lớn 

kinh doanh ngoài chợ. Đây sẽ là lợi 

thế không nhỏ cho doanh nghiệp 

Việt Nam biết tận dụng, dấn thân 

vào khai phá thị trường Nga. 

SANG NGA TÌM HÀNG VIỆT 
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Сơ quan giám sát nông sản 

Nga (Rosselkhoznadzor) công bố 

về những vi phạm được xác định 

trong các mạng lưới cửa hàng 

Ашан (Auchan). Theo kết quả 

kiểm định của bộ phận thú y, 

89% mẫu sản phẩm được kiểm 

tra của "Ашан" đều có chứa 

thành phần giả mạo, theo tin 

hãng Interfax ngày 4/8/2015. 

Cơ quan chức năng đã tiến hành 

kiểm tra 4 đại siêu thị "Ашан" ở 

khu vực Moskva ("Ашан- Sokolni-

ki", "Ашан– Аviapark", "Ашан- 

Marfino" và "Ашан- Rublevo") 

trong khoảng thời gian từ 14 đến 21 

tháng Bảy vừa qua. Rosselkhoznad-

zor kết luận rằng trong số 17 mẫu 

sản phẩm tươi sống được kiểm tra 

đã có 15 mẫu có thành phần không 

đúng theo nguyên liệu ghi trên nhãn 

mác thực tế. 

Trong các sản phẩm thịt bò xay 

được bày bán tại đây đã tìm thấy 

DNA lợn, gà, cừu, thông tin này 

không được ghi trên nhãn sản 

phẩm. Cơ quan thú y cũng thông 

báo phát hiện DNA ngựa trong thịt 

lợn xay. 

"Điều này dẫn đến kết luận về 

việc thay thế thành phần thịt ít có 

giá trị hơn trong sản phẩm được bày 

bán" - một tuyên bố Rosselkhoz-

nadzor cho biết. Theo cơ quan thú 

y, "Ашан" đã vi phạm các quy 

chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải 

quan về yêu cầu bắt buộc ghi rõ 

thành phần của sản phẩm thực 

phẩm trên nhãn mác. Các tài liệu 

kiểm định được gửi đến tòa án để 

xem xét truy cứu trách nhiệm hành 

chính của các nhà bán lẻ. 

Về phần mình, giám đốc truyền 

thông và quan hệ công chúng của 

công ty "Ашан Nga", cô Maria 

Kurnosova phát biểu với Interfax: 

"Tại thời điểm này chúng tôi chưa 

nhận được báo cáo kết quả kiểm tra 

sản phẩm của Rosselkhoznadzor, vì 

vậy chúng tôi không thể nói chính 

xác về các loại sản phẩm đó. Nhưng 

chắc chắn rằng sản phẩm này không 

được sản xuất tại các điểm pha chế 

thịt của "Auchan", vì chúng tôi 

không sử dụng thịt ngựa trong quá 

trình sản xuất. Đây có lẽ là sản 

phẩm từ các nhà cung cấp khác. 

Chúng tôi đã yêu cầu Rosselkhoz-

nadzor bổ sung thêm thông tin để 

tiếp tục làm rõ vụ việc”. 

Trước đó có báo cáo rằng bánh 

pizza được sản xuất ở một trong 

những đại siêu thị "Ашан" đã sử 

dụng xúc xích hết hạn. Hơn nữa, 

Rosselkhoznadzor còn công bố 

chuỗi cửa hàng này có tiêu thụ thịt 

đã quá hạn. 

Nhà bán lẻ Pháp Auchan - 

"Ашан" hoạt động ở thị trường Nga 

từ năm 2002. Vào cuối năm ngoái, 

mạng lưới của công ty Auchan Nga 

hợp nhất 84 cửa hàng: 55 siêu thị 

Ашан, 23 đại siêu thị định dạng 

"Ашан City" và 6 đại siêu thị 

"Наша Радуга".  

PHÁT HIỆN VI PHẠM Ở MẠNG LƢỚI CỬA HÀNG АШАН 

Phát biểu trong một cuộc họp 

ngày 4/8, Thủ tƣớng Nga Dmitry 

Medvedev kêu gọi chính phủ hãy 

xem xét khả năng mở rộng danh 

sách các nƣớc mà Nga đã áp dụng 

lệnh cấm vận. 

Theo ông Medvedev, chính phủ 

Nga nhận thấy một số nước đã thực 

hiện những biện pháp trừng phạt 

kinh tế của châu Âu, nhưng vẫn 

chưa bị Nga cấm vận ngược. 

“Nếu đó là sự thật, chúng ta cần 

phải đề xuất với Tổng thống nhằm 

bổ sung thêm những quốc gia ủng 

hộ lệnh cấm vận của phương Tây 

đối với Nga vào danh sách hiện có”, 

ông nói. 

Thủ tướng Nga cho biết, trong số 

những quốc gia được đề cập đến có 

những nước trước đây không ủng 

hộ lệnh cấm vận đối với Nga, do đó 

Nga không đáp trả với họ. 

“Tôi sẽ yêu cầu Bộ Nông nghiệp 

Nga và các cơ quan hành chính hãy 

làm rõ vấn đề này, nếu cần thì 

chuẩn bị gửi đề nghị lên chính phủ 

nhằm sửa đổi những chính sách mà 

chúng ta trước đó đã thông qua, 

đồng thời đưa ra những biện pháp 

đúng đắn đối với những quốc gia 

trên”, ông Medvedev kết luận. 

Trong khi đó, một quan chức 

phương Tây cho biết, Nga không 

cho phép Liên minh Châu Âu (EU) 

sử dụng lệnh trừng phạt làm công 

cụ gây sức ép với Nga trong các 

cuộc đàm phán về Ukraine hay các 

vấn đề khác. 

“Nga liên tục lảng tránh bàn 

cách tháo gỡ cấm vận, khiến EU 

không thể tận dụng cơ hội để làm 

đòn bẩy cho các cuộc đối thoại 

ngoại giao”, vị quan chức giấu tên 

này cho biết. 

“Nếu Nga chịu thỏa hiệp giống 

như Iran đã làm, việc gỡ bỏ cấm 

vận sẽ được thực hiện một cách ổn 

thỏa nhằm buộc Nga phải có những 

bước đi đối với vấn đề Ukraine, 

nhưng Nga đã từ chối đàm phán 

tháo gỡ lệnh trừng phạt”. 

Vị quan chức này nhận định, 

những biện pháp của EU trở thành 

“rào cản đối với cả Nga và nền kinh 

tế châu Âu”, bởi “lý do duy nhất mà 

EU tiếp tục thực hiện lệnh cấm vận 

là nhằm thể hiện thái độ không ngồi 

yên trước những chính sách ở 

Ukraine, cho dù nó sẽ dẫn đến tình 

trạng tổn thất kinh tế ngắn hạn đối 

với các nước châu Âu”. 

BỔ SUNG DANH SÁCH CẤM VẬN, NGA ĐƢƠNG ĐẦU CUỘC CHIẾN "LỆNH TRỪNG PHẠT" 
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TIN LIÊN BANG NGA 

MỸ YẾU THẾ, NGA CHÍNH 

THỨC ĐÕI CHỦ QUYỀN 1,2 

TRIỆU KM2 BẮC CỰC 

Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga 

cho biết nƣớc này đã trình Liên 

hợp quốc (LHQ) bản tuyên bố 

chủ quyền đối với các vùng lãnh 

thổ rộng 1,2 triệu km2 ở thềm lục 

địa của Bắc Cực. 

Trước đó, Nga, Mỹ, Canada, 

Đan Mạch và Na Uy đều đã tìm 

cách đòi quyền tài phán đối với các 

khu vực thuộc Bắc Cực - nơi được 

cho là chứa 1/4 lượng dầu khí chưa 

được phát hiện của Trái đất. 

ga là nước đầu tiên trình LHQ 

tuyên bố chủ quyền đối Bắc Cực 

vào năm 2002, song đã bị LHQ gửi 

trả lại vì thiếu chứng cứ. Bản tuyên 

bố chủ quyền mới này chứa nhiều 

dữ liệu hơn. 

Mỹ mới đây thừa nhận Mỹ 

không thể cạnh tranh với Nga ở Bắc 

Cực và đã lùi bước trong tuyệt 

vọng. Nga đang chinh phục khu vực 

đầy triển vọng này một cách thành 

công hơn nhiều. 

 

ÔNG PUTIN HỒI SINH NGA 

NHANH HƠN MỸ DỰ KIẾN 

Nền tảng của chính sách đối 

ngoại và chiến lƣợc quân sự Mỹ 

là học thuyết Wolfowitz, theo đó 

nhiệm vụ tối quan trọng của 

Washington là ngăn chặn sự xuất 

hiện mọi đối thủ đe dọa đất nƣớc. 

Mối đe dọa này là nhà nước đủ 

mạnh để theo đuổi chính sách đối 

ngoại độc lập với Washington. Đến 

nay, có hai nước như vậy là Nga và 

Trung Quốc" - ông Roberts nhấn 

mạnh. 

Theo nhà chính trị, sau khi Nga 

kiên quyết đòi giải quyết cuộc 

khủng hoảng Iran và Syria bằng con 

đường ngoại giao, Mỹ nhận thấy 

rằng Mátxcơva đã đạt được sức 

mạnh có khả năng hạn chế quyền 

lực đơn phương của Washington. 

Chính phủ Nga dựa trên ngoại 

giao, nhưng Mỹ coi ngoại giao là 

dấu hiệu của sự yếu đuối. 

Washington dựa vào cưỡng chế và 

dự định buộc Nga phải tuân phục 

Mỹ, chuyên gia cho biết. 

 

MOSKVA: HỌC SINH CÓ 

THỂ HỌC TIẾNG TRUNG 

QUỐC, TÂY BAN NHA VÀ 

TIẾNG Ý 

Phụ huynh học sinh ở Moskva 

sẽ có thể quyết định cho con em 

mình học thêm tiếng Ý, tiếng Tây 

Ban Nha hoặc tiếng Trung Quốc 

trong các trƣờng học và bắt đầu 

từ năm học mới, ba môn học này 

sẽ đƣợc bổ sung vào danh mục 

các môn thi  Olympiad toàn LB 

Nga, hãng tin “Moskva 24” dẫn 

nguồn tin từ  ông Ivan 

Yaschenko, giám đốc “Trung tâm 

kỹ năng sƣ phạm Moskva". 

Theo ông, từ năm học mới, phụ 

huynh sẽ có thể chọn một trong 3 

ngôn ngữ này như một môn học 

thêm tự chọn, hoặc có thể được tính 

như môn chính trong chương trình 

đào tạo cơ bản. 

Ông Ivan Yaschenko cho biết: 

"Trung tâm kỹ năng sư phạm" sẽ hỗ 

trợ về phương pháp cho các trường 

đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mở 

rộng dạy các môn ngoại ngữ này 

trong chương trình giáo dục bổ 

sung. 

 

Được biết, vào cuối tháng 6 năm 

2015, Bộ Giáo dục Nga quyết định 

bổ sung 3 môn tiếng Trung Quốc, 

Tây Ban Nha và Ý vào danh mục 

các môn trong cuộc thi Olympiad 

toàn Nga trong năm học tới. Cuộc 

thi Olympiad dành cho học sinh phổ 

thông toàn Nga sẽ được tổ chức tại 

19 khu vực của Nga, bao gồm cả ở 

Moskva. Theo ghi nhận, những 

người chiến thắng trong cuộc thi 

Olympiad các môn ngoại ngữ mới 

sẽ được phân bổ học bổng đến các 

nước tương ứng. 

 

"NHỮNG NGƢỜI CỘNG 

SẢN NGA" ĐỀ XUẤT CHUYỂN 

THỰC PHẨM CẤM VẬN CHO 

CÁC NƢỚC NGHÈO 

Chủ tịch Ủy ban trung ƣơng 

đảng "Những ngƣời cộng sản 

Nga" Maxim Suraykin đã đề xuất 

lên Thủ tƣớng Dmitry Medvedev 

việc chuyển thực phẩm cấm vận 

bị thu giữ tại biên giới đến các 

nƣớc có nhu cầu. 

Theo báo Izvestia viết, đó có thể 

là các nước châu Phi. Ông Suraykin 

cho rằng động thái này sẽ đồng thời 

làm tăng uy tín của Nga trong nhân 

dân của lục địa phía Nam. 

"Phải hiểu rằng, thực phẩm cấm 

vận bị phát hiện tại Hải quan là 

chiến lợi phẩm của chúng ta trong 

cuộc chiến địa chính trị với chủ 

nghĩa đế quốc. Chia sẻ với châu Phi 

bị đói là ý nguyện của người chiến 

thắng và động thái thiện ý của chủ 

nghĩa quốc tế," — tờ báo trích dẫn 

lời chính khách. 



 

 

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 
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THƢ KÊU GỌI "ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, LŨ LỤT" 

Kính gửi: 

 - Các Đảng bộ, Chi bộ trực 

thuộc; 

 - Các Hiệp hội tại LB Nga; 

 - Các Hội Đồng hương và Chi 

hội các tỉnh thành; 

 - Ban Cán sự Đoàn tại LB 

Nga, các Chi đoàn, Liên chi đoàn. 

Trước những thiệt hại, mất mát 

do thiên tai, mưa lũ lớn vừa qua các 

tỉnh miền Bắc nước ta, Đảng ủy và 

Đại sứ quán kêu gọi các tổ chức 

đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên 

thanh niên; các hiệp hội, chi Hội 

người Việt tại các địa phương, Hội 

đồng hương, các tổ chức xã hội và 

bà con cộng đồng, với truyền thống 

tương thân tương ái, lá lành đùm lá 

rách, ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ đồng 

bào vùng lũ kịp thời khắc phục hậu 

quả, sớm ổn đinh cuộc sống. Cụ 

thể: Mức đóng góp khoảng 1 ngày 

lương trở lên (hoặc 1 ngày thu nhập 

và tương đương). Thời gian ủng hộ 

từ nay cho đến hết ngày 20/8/2015. 

 Mọi sự ủng hộ của tổ chức 

đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên 

thanh niên; các hiệp hội, chi Hội 

người Việt tại các địa phương, Hội 

đồng hương, các tổ chức xã hội và 

cộng đồng xin chuyển về địa chỉ 

như sau: 

- Đối với tổ chức đảng, tổ chức 

Đoàn Thanh niên… chuyển trực 

tiếp về Văn phòng Đảng ủy (đ/c 

Nguyễn Văn Huyên, chuyên viên 

VPĐU, Điện thoại DĐ: 

+79680579907; Điện thoại CQ:

(499) 250 39 64); Mail: 

vanhuyen556@gmail.com; 125047 

Москва, 1-ая Тверская-Ямская 

улица, Дом 30) 

- Đối với các hiệp hội, chi Hội 

người Việt tại các địa phương, Hội 

đồng hương, các tổ chức xã hội và 

bà con cộng đồng … chuyển trực 

tiếp về Ban công tác cộng đồng (đc 

Lê Anh Duy, Thường trực Ban 

công tác cộng đồng,  điện thoại:  

+79660409996; Mail: leanhduy-

17@yahoo.com, địa chỉ: Большая 

Пироговская, дом 13) 

 ...còn lôi cuốn các tầng lớp khác 

như: tiểu tư sản và một bộ phận giai 

cấp tư sản ở thành thị, phú nông và 

một số địa chủ yêu nước ở nông 

thôn, nhiều nhân sĩ, trí thức thuộc 

các tầng lớp trên tán thành Cách 

mạng hoặc ít ra cũng trung lập có 

lợi cho Cách mạng. 

 Cách mạng tháng 8 là ngày hội 

của quần chúng là cả một quá trình 

chuẩn bị công phu của Cách mạng 

và sự lãnh đạo tài tình của Đảng và 

bác Hồ kính yêu. Đây là lần đầu 

tiên giai cấp công nhân Việt Nam 

giành được chính quyền trong cả 

nước, lần đầu tiên một Nhà nước 

công nông thành lập ở Việt Nam. 

 Mặc dù vẫn còn những tiếng 

súng gây rối của kẻ thù nhưng với 

khí thế sục sôi của quần chúng 

trong ngày thắng lợi của cách mạng 

tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945 

tại Quảng trường Ba Đình- Hà Nội, 

trước cuộc mít tinh của hơn 50 vạn 

nhân dân Hà Nội và các tỉnh lân 

cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay 

mặt Chính phủ lâm thời đọc bản 

tuyên ngôn độc lập tuyên bố với 

nhân dân Việt Nam và thế giới về 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra 

đời: “ Tất cả các dân tộc trên thế 

giới đều sinh ra bình đẳng; Dân tộc 

nào cũng có quyền sống, quyền 

sung sướng và quyền tự do…Nước 

Việt Nam có quyền hưởng tự do và 

độc lập và sự thật đã trở thành một 

nước tự do và độc lập. Toàn thể dân 

tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 

thần và lực lượng, tính mạng và của 

cải để giữ vững quyền tự do và độc 

lập ấy” 

Bản tuyên ngôn độc lập là những 

đúc kết từ truyền thống tinh hoa, 

anh hùng tự cường, bất khuất của 

dân tộc. Đó là tiếng nói của dân tộc 

Việt Nam. Ngày Độc lập 2 tháng 9 

năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên 

mới- kỷ nguyên độc lập, tự do, chủ 

nghĩa xã hội và đã trở thành ngày 

Quốc khánh nước Việt nam dân chủ 

cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Bên cạnh những thành tựu lớn 

và vận hội mới của đất nước, toàn 

Đảng toàn dân ta đã luôn ra sức 

nâng cao hơn nữa những thành tích 

đã đạt được trong truyền thống kiên 

cường bất khuất chống giặc ngoại 

xâm, trong xây dựng chủ nghĩa xã 

hội; Đồng sức đồng lòng xây dựng 

khối đại đoàn kết dân tộc; Phấn đấu 

không ngừng, ra sức thi đua thực 

hiện mục tiêu “dân giàu, nước 

mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 

văn minh”, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền thiêng liêng của Tổ quốc, 

xây dựng đất nước ngày càng giàu 

đẹp, văn minh. 


