Cộng hòa tự trị Crưm có Thủ tướng mới thân Nga
Thứ năm, 27 Tháng 2 2014 20:51

Trong phiên họp buổi chiều hôm nay tại trụ sở bị chiếm đóng, Quốc hội Cộng hòa tự trị Crưm
đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm người đứng đầu phong trào “Khối thống nhất Nga” Sergei
Aksionov vào cương vị Thủ tướng.

Tân Thủ tướng Crưm Sergei Aksionov

Người được bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng thứ nhất CH tự trị Crưm là Rustam Termigaliev,
từng là Phó thủ tướng trong Chính phủ trước.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Crưm đã ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý về mở rộng
quy chế khu tự trị vào ngày 25 tháng 5 và biểu quyết bất tín nhiệm Chính phủ của Thủ tướng
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Anatoly Mogilev (được Tổng thống Yanukovich bổ nhiệm vào tháng 11/2011).

Có thông tin rằng Chính phủ mới của Crưm tiếp tục công nhận Victor Yanukovich là Tổng thống
hợp pháp của Ucraina.

Theo quy định của Hiến pháp Ucraina, chức Thủ tướng Crưm do Quốc hội Crưm bổ nhiệm với
sự thống nhất của Tổng thống Ucraina.

Thông tin tham khảo:

Ông Sergei Aksionov sinh năm 1972 tại thành phố Belsy (Moldova). Năm 1993 tốt nghiệp
trường Cao đẳng xây dựng quân sự Simferopol, sau chuyển sang hoạt động kinh doanh. Từ
năm 2008 tham gia cộng đồng người Nga tại Crưm và tổ chức xã hội “Vốn dân sự Crưm”, sau
một năm trở thành lãnh đạo tổ chức này và đồng Chủ tịch phong trào “Vì sự thống nhất Nga tại
Crưm”, Chủ tịch phong trào chính trị - xã hội toàn Crưm “Khối thống nhất Nga”.

Quốc Thành. Nguồn: Korrespondent.
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