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Mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp, đối với Bác, kể từ thời điểm 

đó mọi việc từ sinh hoạt hàng ngày, tới công việc, nhằm tìm ra con đường cứu 

nước, cứu dân đều phải sử dụng tiếng Pháp. Vì thế, nếu không biết tiếng Pháp 

thì thật là “trở ngại lớn nhất trên con đường tìm đường cứu nước, cứu dân”. Bác 

đã đặt ra quyết tâm “Nhất định phải học nói, học viết cho kỳ được” và Bác đã 

tìm ra được phương pháp học cho riêng mình dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó 

khăn. 

Ngay khi còn trên chuyến tàu sang Pháp (La-tu-sơ Tơ-rê-vin, dưới các tên 

Văn Ba) mỗi lúc rảnh rỗi, Bác thường tìm đến hai người lính trẻ đi cùng chuyến 

tàu để học đọc và viết tiếng Pháp. Họ cho Bác mượn những quyển sách nhỏ in 

tiếng Pháp. Muốn biết rõ về cái gì, muốn biết đồ vật nào đó viết bằng tiếng Pháp 

như thế nào, Bác đều chỉ tay hỏi. Tối tối sau khi đi làm về, Bác ghi lại những từ 

mới vào. Học được chữ nào, Bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay. 

Ban đầu, Bác tập ghép một vài từ, sau ghép thành đoạn, dần dần Người tập 

viết thành từng bài dài. Một thời gian sau, Bác tìm đến các tờ báo của Pháp để 

xin được viết bài đăng báo. Trong những lần gửi bài, Bác nói với mọi người 

trong Tòa soạn rằng: “Tôi rất sung sướng nếu bài viết này của tôi được đăng, 

nhưng dù thế nào cũng xin các đồng chí sửa lỗi tiếng Pháp cho tôi”. Sau mỗi lần 

bài viết của Bác được đăng báo, Bác vui mừng khôn xiết, và theo chỉ dẫn của 

những chủ bút Bác vẫn không quên xem lại từng câu từng chữ, xem bài viết của 

mình đúng sai chỗ nào, Toàn soạn báo đã sửa lại cho mình ra sao? Bác tập viết 

đi viết lại, khi thì viết diễn giải ra cho dài, lúc là những đoạn ngắn cho súc tích. 

Cứ sau mỗi ngày làm việc, dù công việc bận bịu tới đâu, Bác vẫn tranh thủ 

đọc vài trang tiểu thuyết, vừa để giải trí, thư giãn đầu óc lại vừa để trau dồi kiến 

thức. Bác tập viết những bài phóng sự. Sáng nào Bác cũng viết từ 5 giờ đến 6 

giờ rưỡi, tới 7 giờ Bác lại bắt tay vào công việc. Dù trời nóng hay rét Bác cũng 

không nản chí. Thấm thoắt thời gian trôi đi, cho đến năm 1922, Bác đã trở thành 

chủ bút của tờ báo “Người cùng khổ” viết bằng 3 thứ tiếng. Tên báo bằng tiếng 

Pháp đặt ở giữa, chữ Ả Rập bên trái và bên phải là chữ Hán, tất cả đều do Bác 

viết. Do Tòa soạn báo không có Ban biên tập thường xuyên nên nhiều khi Bác 

Câu chuyện hay về Bác: 
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phải “cáng đáng” mọi việc từ khâu sửa chữa, biên tập bài vở, tới khâu bán báo. 

 

Bài học kinh nghiệm: 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học, 

lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình độ mọi 

mặt của bản thân. Tự học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một 

triết lý nhân văn sâu sắc với một kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, khoa học; 

với một ý chí và quyết tâm bền bỉ, dẻo dai, tinh thần sáng tạo, tranh 

thủ mọi lúc, mọi nơi để học. Tấm gương sáng của Người là nguồn cổ 

vũ, nguồn cảm hứng vô tận cho mỗi người Việt Nam xây dựng xã hội 

học tập hiện nay. 
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1. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-

bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-22102018-hoi-nghi-lan-

thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-

3453 

2. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ chín 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

Nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-

bch-trung-uong/khoa-xii/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-be-mac-

hoi-nghi-lan-thu-chin-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-3458 

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-22102018-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-3453
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-22102018-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-3453
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-22102018-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-3453
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-22102018-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-3453
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-be-mac-hoi-nghi-lan-thu-chin-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-3458
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-be-mac-hoi-nghi-lan-thu-chin-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-3458
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-be-mac-hoi-nghi-lan-thu-chin-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-3458
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Ngày 02/01, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì cuộc họp đánh giá thực hiện chương trình 

Nông thôn mới năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, 

đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Năm 2018, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực trực tiếp 495,9 tỷ đồng xây 

dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước 385,9 tỷ đồng, doanh nghiệp ủng hộ 

25 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 85 tỷ đồng. Đến hết năm qua, trên địa bàn tỉnh 

không nợ đọng xây dựng cơ bản; 90 xã xây dựng NTM đạt bình quân 14,2 tiêu 

chí/xã, không còn xã dưới 7 tiêu chí. Riêng việc huy động tổng lực các lực 

lượng làm đường NTM ở xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) không chỉ hoàn thành khối 

lượng công việc đề ra mà còn góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng, làm 

cho dân hiểu rõ, tin tưởng, hưởng ứng cao việc đóng góp sức người, sức của 

thực hiện xây dựng NTM thời gian tới. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Văn Trăm đã tặng bằng khen cho 6 tập thể (trong đó có Tỉnh Đoàn Bình Phước) 

và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đường NTM tại xã Lộc Tấn. 

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn 

 

Ngày 05/01, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” năm 

2019 với nhiều chương trình sẽ diễn ra trong tháng 01/2019 nhằm chia sẻ những 

khó khăn và  mang đến một mùa xuân ấm áp cho chiến sỹ, nhân dân và các em 

thiếu nhi vùng biên giới. 

Nhân dịp này, tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh Tỉnh Đoàn Bình Phước 

phối hợp với thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Nghĩa tình 

biên giới” năm 2019. Tại chương trình, Ban tổ chức Chiến dịch đã tặng 10 chiếc 

xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 

1.000kg gạo cho nhân dân, 1.000 cuốn tập trắng và đồ chơi cho các em thiếu nhi 

xã Lộc Thịnh. Ban tổ chức cũng tặng 10 tủ thuốc y tế cho các đồn biên phòng 

nhằm động viên kịp thời và chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ biên phòng đang 

ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. 

Trọng Lâm  

 

Sáng 11/01, Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ với chủ đề “Đánh giá tác động 

của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam” đã diễn ra tại Trường Đại 

học Mở TP. Hồ Chí Minh. 
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Hội nghị diễn ra với sự có mặt của sinh viên, học viên, giảng viên các 

trường Đại học, Cao đẳng và Học viện, cán bộ, trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ 

thuộc các trường, trung tâm, viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP. 

Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành khu vực phía Nam. Hội nghị mang đến cơ hội 

chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, quan điểm và trao đổi học thuật giữa các 

nhà khoa học trẻ về những thành tựu và hạn chế, vị thế và định hướng chính 

sách của Việt Nam khi gia nhập CPTPP. Qua đó, Hội nghị hình thành cộng đồng 

các nhà nghiên cứu kinh tế trẻ và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học kinh tế 

Việt Nam. 

Thanh Phương Thảo - Bích Ngân 

• 

 

Sáng ngày 14/01, tại xã Phước An, huyện Đoàn Hớn Quản phối hợp với 

Đoàn trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh, UBND và bà con 

nhân dân ấp Trường An, xã Phước An đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu 

thanh niên ấp Trường An, xã Phước An. 

Công trình được thực hiện là một việc nhỏ góp phần cùng huyện Hớn Quản 

thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ; giúp bà con nhân dân đi lại được 

thuận tiện; kết nối lưu thông mạng lưới giao thông của xã và liên xã; đây cũng là 

công trình chào mừng 10 năm kết nghĩa giữa huyện Đoàn Hớn Quản và Đoàn 

trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh. 

Huy Đạt - Nguyễn Viết Đợi 

 

Ngày 15/01, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thư kýTrung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam lần thứ I - Khoá X. Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung 

ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận thông qua 12 nội dung, gồm: Chương trình làm việc 

toàn khoá, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp 

hành Hội Sinh viên Việt Nam khoá X; Phân công nhiệm vụ uỷ viên Ban Chấp 

hành; Chương trình công tác kiểm tra; Kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết 

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khoá X; Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết; Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam; Hướng 

dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy định về 

tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; Báo cáo sơ kết 

công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019; Kế hoạch 

Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2019. 

Phạm Linh  
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CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/01/1946 

 

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên 

của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

07/01/1979 

27/01/1973 

09/01/1950 

13/01/1941 

11/01/2007 

Chiến thắng Biên giới Tây Nam 

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 

Việt Nam 

Khởi nghĩa Đô Lương 

Việt Nam gia nhập WTO 

Ký Hiệp định Paris 
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TỔ CHỨC SINH HOẠT TẬP THỂ 

Sinh hoạt tập thể là một yếu tố chính để duy trì và phát triển các phong 

trào và đoàn thể thanh thiếu niên, nhưng ít anh chị Phụ trách nào nắm bắt 

được cốt lõi của những sự việc hay phải làm gì khi tổ chức sinh hoạt tập thể. 

Các em đã quá mệt mỏi với những bài vở, lý thuyết ở trong nhà trường rồi, 

nếu khi đến sinh hoạt mà gặp một anh chị Phụ trách cứ thao thao bất tuyệt 

hay một anh chị Phụ trách độc diễn suốt buổi sinh hoạt thì các em sẽ cảm 

thấy buổi sinh hoạt nhàm chán và kém hấp dẫn. 

Để cho các em có thể “tiêu hóa” được những bài học về đạo đức, nhân 

bản, luân lý..., chúng ta nên biến những bài học đó thành những bài ca, điệu 

múa, vở kịch hay trò chơi. Những hoạt động này không những giúp các em 

tiếp thu bài học một cách thoải mái, tự nhiên mà còn giúp các em được vui 

chơi và học hỏi. 

MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG SINH HOẠT ĐOÀN, HỘI, ĐỘI 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 

* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 

* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 

* Thời gian: từ 5 đến 7 phút 

Cách chơi:  

Người chơi xếp thành vòng tròn 

- Quản trò hô: “Các bạn hãy cười thật to”. 

- Người chơi phải làm ngược lại là: “Khóc thật nhỏ”. 

- Quản trò hô: “Các bạn hãy nhảy lên”. 

- Người chơi phải làm ngược lại: “Ngồi xuống đất”. 

Quản trò sẽ chỉ người trong vòng tròn và nói 1 hành động nào đó thì người chơi 

phải làm ngược lại. Quản trò có thể thể hiện bằng hành động mà không cần nói, 

nếu người chơi không làm ngược lại thì sẽ bị phạt. 
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* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 

* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 

* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 

* Thời gian: từ 5 đến 7 phút 

Cách chơi: 

Quản trò hát bài hát: “Một ông sao sáng, 2 ông sáng sao, tôi đố anh chị nào từ 1 

hơi đếm hết đến 10 ông sáng sao”. Người chơi được chỉ định sẽ đếm: 1 ông sao 

sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, …, 10 ông sáng sao - nếu 

như người chơi đếm không dứt 1 hơi thì sẽ bị phạt. 

 

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo 

* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm 

* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân 

* Thời gian: từ 5 đến 7 phút 

Cách chơi: 

- Quản trò: đưa bàn tay chụm lại hô “Con thỏ” 

- Người chơi: lặp lại theo lời quản trò nói “Con thỏ” 

- Quản trò: đưa tay này qua tay kia hô “Aên cỏ” 

- Người chơi: làm theo và nói “ăn cỏ” 

- Quản trò: đưa tay lên miệng hô “Uống nước” 

- Người chơi: làm theo và nói “Uống nước” 

- Quản trò: đưa tay lên lỗ tai hô “chui vô hang”, chấp tay lại hô “thỏ ngủ” 

Người chơi phải làm theo quản trò nếu làm sai sẽ bị phạt, quản trò chú ý phải 

làm dần dần nhanh (có thể nâng lên bằng cách nói và làm khác nhau). 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=ewyWqKhcBjg  
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Sáng tác: Lê Cường 

Lời tổ quốc thiêng liêng 

Gọi sinh viên dâng hiến. 

Dù đào núi lấp biển 

Vượt gian khó tiến lên 

Sinh viên Việt Nam yêu dấu, noi gương cha ông chiến đấu. 

Rèn tài tâm vươn lên, khoa học mới bước tiến 

Xây đất nước mạnh giàu bình yên. 

Hát vang Bác Hồ luôn soi sáng 

Sinh viên Việt Nam. 

 

Lời tổ quốc thiêng liêng 

Gọi sinh viên dâng hiến. 

Dù đào núi lấp biển 

Vượt gian khó tiến lên 

Sinh viên Việt Nam yêu dấu, noi gương cha ông chiến đấu. 

Cùng bay đi muôn phương, biển đảo xanh quê hương 

Xây đất nước mạnh giàu bình yên 

Hát vang Bác Hồ luôn soi sáng sinh viên Việt Nam. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ek9FhGXm1X4 
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Người chế tạo 

cỗ xe phun 

thuốc 5 trong 1. 

Anh ấy chính là 

Nguyễn Văn 

Lĩnh - TP. 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước. 

Anh nhận thấy nếu phun thuốc 

bằng máy phun truyền thống thì 

hiệu suất thấp, hiệu quả không cao, 

tốn nhiều nhân lực và gây hại đến 

sức khỏe của người nông dân. Đó 

là nguyên nhân, động lực khiến anh 

chế tạo ra cổ máy phun thuốc đa 

năng 5 trong 1 này 
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Máy tiết kiệm thời gian, nhân công, bảo vệ môi trường, máy hoạt động 280-

300 lít/hecta so với thủ công 600-700 lít/hecta. 

Nguồn: https://video.vnexpress.net/tin-tuc/cuoc-song-4-0/co-xe-phun-thuoc-5-

trong-1-cua-nong-dan-binh-phuoc-3853926.html 

- Phun thuốc ở 

tầm cao 

 - Xịt cỏ tự động 

 - Thổi lá cao su 

 - Xông khói 

 - Phóng điện áp 

diệt sâu đục thân 

trong cây điều 
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1. Memrise 

Memrise là ứng dụng học tiếng Anh có rất nhiều điểm nổi bật: có sẵn cho các 

nền tảng di động (Android và iOS) với nguồn học liệu phong phú, hữu ích, phù 

hợp với rất nhiều người và hoàn toàn miễn phí. 

2. Busuu 

Busuu là ứng dụng học ngoại ngữ, trong đó có cả tiếng Anh với hơn 50 triệu 

người dùng trên toàn thế giới và luôn giữ được vị trí hàng đầu trong nhiều năm 

liền. Busuu đã trở thành một cộng đồng quốc tế dành cho tất cả những ai muốn 

cải thiện khả năng tiếng Anh với người bản địa. 

3. Phrasalstein 

Nếu sợ các cụm động từ khó thì Phrasalstein là sự lựa chọn lý tưởng bởi vì ứng 

dụng này sẽ giúp bạn xóa tan nỗi sợ đó mãi mãi. Xuất phát từ lý do các Phrasal 

Verb trong tiếng Anh thường có nhiều nghĩa nên đa phần người học đều bị nhầm 

lẫn về cách sử dụng chúng và không có hứng thú để học chủ đề này. Tuy nhiên, 

đừng lo lắng vì Phrasalstein sẽ giúp bạn học các cụm động từ tiếng Anh phổ 

biến với hình ảnh động thú vị, hài hước giúp bạn ghi nhớ từ dễ dàng hơn. 

Nguồn: Sưu tầm. 

 

https://www.edutalk.vn/tieng-anh.html
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Học tiếng Anh qua tin tức VOA Learning English, trên trang này có rất nhiều 

bài báo có phụ đề được thể hiện bởi một giọng đọc rất chậm. 

Channel: https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish 

Chương trình này hiện nay có hơn 447 video, chia thành 03 cấp độ 

(Beginner - Intermediate - Advanced), phân loại thành 14 chủ đề như: tiếng Anh 

thương mại, luyện nói, ngữ pháp, từ lóng, … 

Mặc dù các video này được upload trên Youtube nhưng bạn có thể học 

trực tiếp trên website engVid.com với giao diện đẹp hơn. Ngoài ra, điểm đặc 

biệt là sau khi kết thúc mỗi bài học sẽ có một phần kiểm tra mức độ tiếp thu và 

lượng kiến thức bạn học được. 

  

Đây là một trong những kênh học tiếng Anh kinh điển. 

Trang học này bao gồm nhiều bài học về toàn bộ nội dung của bộ môn 

tiếng Anh: Ngữ âm, giao tiếp, luyện thi… 

Channel: https://www.youtube.com/user/learnexmumbai 

Kênh tập hợp những clip chia sẻ những điều trong cuộc sống và nhiều câu 

chuyện có thật. Cách trình bày thú vị, hài hước đã thu hút hơn 320 triệu người 

xem kênh. Đây sẽ là một kênh giúp bạn rất nhiều trong việc học hỏi giao tiếp và 

cách nói chuyện hài hước trong Tiếng Anh. 

Channel: https://www.youtube.com/user/communitychannel 

Nguồn: Sưu tầm. 

 

 

  

https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish
http://engvid.com/
https://www.youtube.com/user/learnexmumbai
https://www.youtube.com/user/communitychannel
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Thời gian không phân biệt với bất cứ ai. Giám đốc điều hành một tập đoàn đa 

quốc gia hay một sinh viên mới ra trường cũng đều có 168 giờ 1 tuần để sống và 

làm việc. 

Một số người có thể hoàn thành rất nhiều việc mỗi tuần, trong khi đa số phải 

khổ sở chật vật hoàn tất công việc của mình. 

Tại sao vậy? Cách tốt nhất để phân chia, sử dụng thời gian hiệu quả và đạt được 

kết quả mong muốn là gì? Những người thành công đã sử dụng 168 giờ mỗi 

tuần của họ như thế nào? 

Bạn hãy ghi nhớ 03 điểm mấu chốt dưới đây: 

Thói quen 

“Đừng mong đợi bạn sẽ tìm thấy động lực làm việc mỗi ngày. Không có chuyện 

đó đâu. Hãy dựa vào kỷ luật, đừng dựa vào động lực.” - Jocko Willink 

 

Jocko Willink đã từng là một sĩ quan hải quân và hiện đang là một blogger khá 

nổi tiếng. Anh thường xuyên dậy từ 4h30 sáng để tập thể dục cường độ cao 

trước khi bắt đầu công việc hay bất kì nhiệm vụ quan trọng nào trong ngày.  

 

Trên Instagram, anh thường đăng những bức ảnh chụp lại màn hình đồng hồ mỗi 

khi thức giấc, và sau đó là vài bức ảnh đen trắng thể hiện việc tập luyện của 

mình, kèm theo những lời chú thích để khích lệ hàng nghìn người theo dõi anh 

ta “hành động”. 

Willink đã tạo được thói quen dậy sớm mỗi ngày. Có thể không cần phải dậy từ 

4:30 sáng như Willink, nhưng bạn có thể rèn luyện thói quen dậy sớm và bắt tay 

vào những việc quan trọng nhất trong ngày. 
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Việc rèn luyện thói quen cũng giống như việc ‘bỏ ống heo’ vậy, nó cần sự 

kiên trì và đều đặn ban đầu, tích tiểu thành đại. Đến một lúc nào đó, nó sẽ trở 

thành phản xạ tự nhiên, bạn không cần phải cố gắng. 

Năng lượng 

“Thất bại trong khâu chuẩn bị chính là sự chuẩn bị cho thất bại.” - Benjamin 

Franklin 

 

Trong cuốn tự truyện của mình, Benjamin Franklin - một trong những nhà lập 

quốc vĩ đại của nước Mỹ, đã mô tả việc tận dụng tối đa một ngày làm việc bình 

thường của mình. 

Cũng giống như vị sĩ quan hải quân ở trên, Franklin thường dậy từ 5:00 sáng và 

bắt đầu ngày mới với công việc ông cho là quan trọng nhất. Mỗi khi thức dậy 

ông thường tự nhủ với bản thân rằng “Hôm nay mình nên làm điều gì tốt đẹp?” 

 

Đến tối, Franklin sẽ sắp xếp mọi thứ gọn gàng và nhìn lại một ngày làm việc của 

mình, những gì đã làm được và những gì chưa làm được. 

Nói cách khác, Franklin biết thời điểm nào ông cảm thấy đầy năng lượng nhất 

để hoàn thành những việc khó (buổi sáng), thời điểm khi nào thích hợp với 

những công việc đơn giản hơn (buổi chiều) và đâu là lúc nhìn lại mình để chuẩn 

bị tốt hơn cho ngày hôm sau (trước khi ngủ và sau khi thức dậy). 
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Thác Voi thuộc xã 

Đồng Nai, huyện Bù Đăng, 

rộng 13m, cao 14m, dốc 

đứng 90 độ, cảnh quan rất 

hoang sơ, phù hợp cho du 

lịch dã ngoại, nghiên cứu. 

Bên cạnh Thác Voi, huyện 

Bù Đăng còn có Thác 

Đứng thuộc xã Đoàn Kết, 

diện tích khoảng 1ha, rất 

hùng vĩ, phù hợp cho du 

lịch sinh thái. Như vậy, 

hiện nay trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước có 5 thác nước 

có cảnh quan, kiến trúc tự 

nhiên đẹp, phù hợp để phát 

triển du lịch sinh thái. 

Ngoài 2 thác kể trên còn có 3 thác khác, đó là: Đắk Mai, Bảy tầng, Thác số 

4. Thác Đắk Mai thuộc địa bàn huyện Bù Gia Mập, có độ cao 15m, là một trong 

những thác nước đẹp trên dòng chảy của sông Bé; thác có một dải nước trắng 

xóa đột ngột đổ xuống tạo nên sự hùng vĩ hiếm có. Thác Bảy tầng thuộc xã 

Thanh Hòa, huyện Bù Đốp có chiều cao 4m, rộng 3,6m, dải nước 3m, dốc 75 độ, 

cảnh quan thiên nhiên rất hữu tình, nước chảy từ tháng 7 đến tháng 10, thích hợp 

cho tham quan, cắm trại. Thác số 4 thuộc Khu du lịch Thác số 4 (xã Tân Lợi, 

huyện Hớn Quản) có kết cấu vững chắc, gồm nhiều tảng khối đá xanh chêm vào 

nhau, chắn ngang một khe suối nhỏ, uốn lượn theo một triền đồi và vắt ngang 

một cánh rừng hoang sơ, kỳ bí. 

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/dukhach/CAC-DIEM-THAM-QUAN-

BINH-PHUOC/xep-hang-di-tich-cap-tinh-doi-voi-thac-voi-thanh-dat-hinh-tron-

long-hung-va-long-ha-1-97.html 
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NHỮNG ĐIỂM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI HẤP DẪN MIỄN VISA 

1. Phuket Thái Lan 

Những năm gần đây, Thái Lan trở 

thành điểm đến yêu thích của giới trẻ Việt 

Nam. Việc đi Thái ngày càng trở nên đơn 

giản và dễ dàng với vé máy bay giá rẻ 

cùng các chi phí ăn ở hợp túi tiền. Nhưng 

mà, loanh quanh mua sắm ở Bangkok mãi 

cũng chán, giới trẻ dần để mắt hơn đến 

những địa điểm thú vị khác tại Thái, trong 

đó có Phuket. 

 Nằm cách thủ đô Bangkok không xa, Phuket được mệnh danh là đảo 

thiên đường với những hòn đảo, bãi biển trong veo xinh đẹp và những bữa tiệc 

bất tận trên biển. 

 

 

        2. Đền Borobudur, Indonesia 

 Đền Borobudur là công trình kiến trúc độc đáo của Indonesia được xây 

dựng vào thế kỷ thứ VIII, dưới triều đại vua Syailendra. Quần thể đền 

Borobudur gồm nhiều tháp nhỏ bao bọc xung quanh một tháp chính cao 42 m 

với 12 tầng tháp. 
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Đền Borobudur có vị trí thuận 

lợi cách Yogyakarta khoảng 40 km 

về phía Bắc. Để đến tham quan 

được ngôi đền, du khách có thể đi 

xe taxi từ trung tâm Yogyakarta 

hoặc thuê xe máy. 

Đền Borobudur được xem là 

điểm tham quan nổi tiếng, thu hút 

khách du lịch đến với Indonesia. 

Đây không chỉ là một kỳ kỳ quan 

hiếm có trở thành biểu tượng của 

Indonesia mà còn là một trong 

những công trình nghệ thuật với 

kiến trúc tinh xảo có giá trị lớn nhất 

thế giới. 

 

        3. Bagan, Myanmar 

 Nằm bên bờ sông Irrawaddy miền trung Myanmar, Bagan là cố đô hưng 

thịnh nhất của vương quốc Pagan trong thế kỷ 11-13. Đây là địa danh lưu giữ 

nhiều nhất các giá trị văn hóa Phật giáo như đền, bảo tháp và tu viện. 

Cố đô Myanmar bao gồm ba thị trấn: Nyuang U, Old Bagan và New 

Bagan cùng một khu vực trải rộng với nhiều đền thờ. Đến Bagan, bạn có thể đi 

bộ, xe đạp hay xe ngựa, thong dong trên các con đường mòn đất đỏ ngắm nhìn 

những quần thể đền, chùa chiền và tu viện giữa khoảng trời bao la. Đến nay, 

Bagan vẫn lưu giữ được khoảng 2.000 ngôi chùa và đền. Các ngôi đền ở đây khá 

gần nhau, bạn có thể đi khám phá hết khu vực này bằng phương tiện đơn giản. 
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Bạn có thể lựa chọn đi bộ để dừng tham quan bất cứ đâu bạn muốn, hay đi xe 

đạp để rong ruổi thêm những vùng đất xa hơn, các khu đền rộng lớn mà đỡ tốn 

sức, hoặc kết hợp đi xe ngựa để có thêm trải nghiệm thú vị hơn. 

       4. Bali, Indonesia 

 Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu biển và nền văn hóa đặc trưng, 

từ lâu Bali được du khách ưu ái đặt tên là “thiên đường nhiệt đới” và là địa điểm 

phải đến ít nhất một lần của mọi tín đồ du lịch. Sức hấp dẫn của đảo Bali đến từ 

những bãi biển xinh đẹp, những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn, hay 

những cánh rừng nhiệt đới xanh mát quanh năm tạo nên cảnh sắc có một không 

hai tại đảo Bali. 

 Hơn nữa, với danh hiệu xứ sở của những ngôi đền, Bali có đến 20.000 ngôi 

đền lớn nhỏ. Khi đến đây, bạn nhớ đừng bỏ qua đền Uluwatu và đền Tanah Lot - 

đây là những ngôi đền được đánh giá là đẹp nhất trong các ngôi đền ở Bali, cùng 

tọa lạc trên những vách đá dựng đứng nhìn xuống biển, cả hai ngôi đền đều 

được khách du lịch ưa thích nhờ vị trí địa lý độc đáo của mình. 

 

Nguồn: https://www.chudu24.com/thongtindulich/2017/05/02/9-diem-du-lich-

nuoc-ngoai-hap-dan-mien-visa-khong-di-cuc-phi/ 


