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 Cựu Tổng th ống Cộng hòa Latvia đến th ăm và nói chuy ện với cán b ộ viên ch ức
Nhà trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 20/02/12-11:42:11

Bà Vaira Vike - Freiberga, n ữ tổng th ống đầu tiên c ủa Cộng hòa Latvia (giai đoạn 1999 - 2007) và
là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên ở Đông Âu đã có bu ổi nói chuy ện với cán b ộ, viên ch ức Nhà Trường
về chủ đề “Nh ững vấn đề đặt ra với tái c ấu trúc và chuy ển đổi, nhìn t ừ thế giới”

Chiều 20 tháng 02, tại Hội trường số 01, bà Vaira Vike - Freiberga, tổng thống thứ sáu và là nữ tổng

thống đầu tiên của nước Cộng hòa Litva giai đoạn 1999 - 2007 đã có buổi nói chuyện với cán bộ, viên

chức Nhà Trường về chủ đề “Những vấn đề đặt ra với tái cấu trúc và chuyển đổi, nhìn từ thế giới”.

Cộng hòa Latvia dưới sự lãnh đạo của bà Vaira Vike - Freiberga đã đạt nhiều thành tựu trong kinh tế

và ngoại giao. Đặc biệt, bà đã góp phần đưa Latvia gia nhập EU và NATO. Bà còn là Ủy viên Hội đồng

các Nhà lãnh đạo nữ trên thế giới và Ủy ban Đối ngoại Châu Âu, là người tham gia sáng lập Club de

Madrid,  nơi  quy tụ các cựu tổng thống,  cựu thủ tướng nổi  tiếng các nước như:  Bill  Clinton,  Jimmy

Carter… Hiện bà là nhà hoạt động chính trị có uy tín, tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên toàn

cầu.

Được biết,  trong chuyến thăm Việt  Nam lần này, ngoài mục đích tham quan những danh lam thắng

cảnh, tìm hiểu về đất  nước và con người Việt  Nam, cựu tổng thống Latvia còn tham dự Hội thảo Giải

thưởng quốc tế Trần Nhân Tông về Hòa giải và Yêu thương để chuẩn bị cho việc thành lập Viện nghiên

cứu toàn cầu về Trần Nhân Tông (Tran Nhan Tong Academy ) tại Boston, Hoa Kỳ và Giải thưởng nói trên.
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Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Ngh ị quyết số 12-NQ/TW Hội ngh ị lần thứ 4 Ban Ch ấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) v ề một số vấn đề cấp bách v ề xây dựng Đảng hi ện nay

  Đoàn công tác c ủa Ban Tổ chức Trung ương ki ểm tra, kh ảo sát công tác đào
tạo, bồi dưỡng lý lu ận chính tr ị của Nhà trường giai đoạn 2006 - 2011

  Nơi ra đời tàu v ỏ composite đầu tiên

  Hội ngh ị giao ban công tác B ộ môn

  Thông t ư liên t ịch hướng d ẫn thực hi ện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  50 suất học bổng tr ị giá 302 tri ệu đồng đã được trao cho sinh viên Nhà
trường

  Lãnh đạo Nhà trường ti ếp GS Hee Chol Woo đến th ăm và tìm ki ếm cơ hội
hợp tác trong D ự án quốc gia v ề chi ết xu ất ngu ồn năng lượng xanh t ừ nuôi
rong bi ển

  Chỉ th ị về tiếp tục đẩy mạnh vi ệc học tập và làm theo t ấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh
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