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Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai 

đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho 

Bác nhưng Bác nói: Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ 

vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi 

người mang một ít. 

Khi mọi thứ đã được phân ra và cho vào ba chiếc ba lô rồi, Bác còn 

hỏi thêm: 

Các chú đã chia đều rồi chứ? 

Hai đồng chí trả lời: 

Thưa Bác, rồi ạ! 

Ba người lên đường, qua một chặng, 

mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí 

bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. 

Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại 

nhẹ? 

Sau đó, Bác mở cả ba chiếc ba lô ra 

xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có 

chăn, màn. Bác không đồng ý và nói: 

Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người. 

Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào ba chiếc ba lô. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Lúc nào cũng vậy, Bác không muốn mình làm quan mà chỉ muốn làm 

đầy tớ của nhân dân, Bác luôn muốn mình được bình đẳng như bao người 

xung quanh. Cả cuộc đời vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gần 

như quên đi những gì thuộc về bản thân mình. Bác không đặt ra một quyền 

lợi đặc biệt nào cho bản thân mà luôn ân cần, quan tâm đến những điều 

nhỏ nhoi, bình dị nhất của mọi người, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ. Bác 

từng tâm sự: “Một cán bộ muốn có uy thì rất dễ tạo ra nhưng muốn có tín 

thì rất khó xây dựng”. 

Bác đã nêu một tấm gương sáng ngời không chỉ cho dân tộc ta, cho 

nhân loại, cho hôm nay, mai sau và mãi mãi. Đó là mình vì mọi người, mọi 

người vì mình. Chúng ta cần biết san sẻ cùng nhau những lúc khó khăn, 

hoạn nạn, đừng dựa vào quyền cao, chức rộng mà đàn áp kẻ yếu thế. Sống 

phải công bằng với nhân dân! 

(Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/3549802-.html) 

Ba chiếc ba lô - sự công bằng 

Câu chuyện hay về Bác: 

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/3549802-.html


 

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC: 

 

 

 



II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 

 

III. TƯ LIỆU, VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG, CỦA ĐOÀN: 

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp. 

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

nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-2152018-hoi-nghi-

lan-thu-bay-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-cai-cach-chinh-sach-

tien-385) 

2. Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường 

rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. 

(Nguồn: http://doanthanhnien.vn/tai-lieu/chi-tiet/1431) 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

 

         Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy 

sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc 

chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc 

mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu 

thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân 

dân ta đi thǎm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các 

nước bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu 

nước của nhân dân ta. 

*** 

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, 

có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay 

hiếm”. Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm” nhưng tinh 

thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. 

Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều 

đó cũng không có gì lạ. 

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục 

vụ nhân dân được bao lâu nữa? Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ 

đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả 

nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. 

        TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ 

phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập 

đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu 

tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực 

kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ 

cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm 

chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn 

kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta 

là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo 

đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 

ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 

thành của nhân dân. 

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng 

hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo 

giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây 

dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 

cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. 



NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao 

đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại 

kinh qua nhiều nǎm chiến tranh. 

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày 

có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng 

cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không 

ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù 

sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, 

còn nước, còn người thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! 

Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng 

lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống 

nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự 

lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; 

và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. 

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục 

vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay 

giữa các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần 

đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng 

chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình. 

        Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải 

đoàn kết lại. 

*** 

VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có 

điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều 

hơn nữa. 

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng 

phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. 

*** 

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho 

toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân 

ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế. Điều 

mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 

dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 

và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 nǎm 1969 

HỒ CHÍ MINh 

(Nguồn: http://baochinhphu.vn/45-nam-thuc-hien-Di-chuc-Bac-Ho/Toan-

van-Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh/206578.vgp) 



 

 

• Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo 

 Ngày 18/1, vào 9 giờ 50 phút 20 giây giờ Nhật Bản (tức 7 giờ 50 phút 20 

giây giờ Việt Nam), tên lửa Epsilon-4 đã chính thức được phóng lên quỹ đạo 

mang theo 7 vệ tinh nhỏ, trong đó có vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam và 6 

vệ tinh Nhật Bản gồm: RAPIS-1, RISESAT, ALE-1, OrigamiSat-1, AOBA-

VELOX-IV và NEXUS. Vệ tinh Micro Dragon do các nhà khoa học Việt Nam 

chế tạo đã được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa tại bãi phóng thuộc nhóm đảo 

Kyushu và Okinawa ở phía Nam Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu Việt Nam 

đang dần làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh nhờ chính đội ngũ kỹ sư và các nhà 

khoa học Việt Nam. 

                       TTXVN 

• Phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính “Thiếu nhi Việt 

Nam làm theo Di chúc Bác Hồ” 

Sáng ngày 24/01, tại trường Tiểu học Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra 

Lễ phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề 

“Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”. 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung 

ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng trong suốt 50 năm qua, 

các thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có các em thiếu niên nhi đồng, bằng các hoạt 

động của mình, nhất là việc học tập, rèn luyện đã có nhiều ý tưởng, phần việc, công 

trình để thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi 

Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ” là hoạt động rất ý nghĩa, giúp các em thiếu 

nhi tìm hiểu thêm về cuộc đời và Di chúc của Bác. 

Kiều Anh 

• Thực hiện sáng tạo và thành công Năm Thanh niên tình nguyện 2019 

Sáng ngày 11/02 (tức mùng 7 tết Kỷ Hợi ), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên đầu xuân Kỷ 

Hợi 2019. 

Dự buổi Gặp mặt có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH 

Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung 

ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương 

Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng đại diện Công đoàn - Hội Cựu 

chiến binh - Đoàn Thanh niên cơ quan; lãnh đạo các ban, đơn vị cùng đông đảo 

cán bộ, công nhân viên cơ quan Trung ương Đoàn. 

   THÔNG TIN THỜI SỰ 



Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đảng ủy cơ quan, đồng chí Lê Quốc 

Phong đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các đồng chí cán bộ, công nhân 

các Ban, đơn vị và toàn thể cơ quan với nhiều sức khỏe và tiếp tục có nhiều 

thắng lợi mới trong năm 2019. 

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, Năm Kỷ Hợi 2019 có chủ đề “Năm Thanh 

niên tình nguyện” cùng nhiều phần việc, công việc hứa hẹn đang chờ đón phía 

trước. Chính vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hy vọng các đơn vị, cán bộ cơ 

quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ vượt qua khó khăn, thách thức, 

thực hiện tốt nhất, thành công nhất, sáng tạo nhất chủ đề năm Thanh niên tình 

nguyện; triển khai thực hiện tốt đợt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ 

và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. 

  Ngọc Anh - Ngô Tùng (TPO) 

• Xuân ấm trên biên cương 

 Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do 

Trung ương Đoàn phát động, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình 

nguyện của tuổi trẻ Bình Phước tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh 

xã hội, từ ngày 05/01/2019 đến 30/01/2019, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã phối hợp 

với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Công ty TNHH 

MTV Sổ xố kiến thiết và DV tổng hợp Bình Phước, Hội từ thiện “Hạt phù sa”… 

tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” lần thứ VIII - năm 

2019 trên địa bàn 03 huyện biên giới của tỉnh Bình Phước. 

Hoạt động tập trung của Chiến dịch diễn ra tại huyện Lộc Ninh với nhiều 

nội dung, phần việc ý nghĩa như: thăm, tặng quà và chúc Tết 22 Đồn Biên phòng, 

đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phối hợp với các đơn vị trao tặng 

gần 700 phần quà tổng giá trị hơn 200 triệu đồng; tặng 01 bộ máy vi tính trị giá 

7 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Pét; 03 máy lọc nước sạch 

với tổng giá trị 75 triệu đồng; 30 suất học bổng “Vừ A Dính” tổng giá trị 30 

triệu đồng… Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 1.600 phần quà với tổng 

kinh phí hơn 400 triệu đồng; tặng 2.000 cuốn vở trắng; 10 suất học bổng (trị giá 

500 nghìn đồng/01 suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt; 

trao tặng công trình “Vì đàn em thân yêu” trị giá 15 triệu đồng; tặng 30 chiếc 

cặp ước mơ cho học sinh khó khăn và 100 nón bảo hiểm cho thanh thiếu nhi… 

      Vũ Hằng - BTG Tỉnh Đoàn Bình Phước 
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02/02/1930 

 

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
03/02/1930 

08/02/1955 
Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực 

tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

 

nước 

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 

15/02/1943 

Kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Nguyễn 

Đức Cảnh 

Kỷ niệm ngày mất của Kim Đồng 



 

KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ TRỞ VỀ NƯỚC TRỰC TIỆP  

             LÃNH ĐẠO VIỆT NAM (08/2/1941 - 8/2/2019) 

 

Tháng 6/1940, 

nước Pháp bị phát xít 

Đức chiếm đóng. 

Nhân cơ hội đó, phát 

xít Nhật nhảy vào 

Đông Dương. Nhân 

dân Đông Dương 

vốn đã khổ cực, nay 

lại thêm một tròng 

nữa vào cổ, sống 

nghẹt thở dưới hai 

tầng áp bức thống trị. 

Nhân dân ta không 

còn con đường nào 

khác là vùng dậy đấu tranh tự giải phóng. Trước diễn biến của tình hình thế giới 

và phong trào cách mạng trong nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi đó vừa về 

đến Quế Lâm (Trung Quốc) đã chỉ thị cho tất cả cán bộ của Đảng ta đang hoạt 

động ở nước ngoài nhanh chóng trở về nước gấp rút chuẩn bị lực lượng đón thời 

cơ giành chính quyền. 

Được biết có 40 cán bộ, đảng viên người Cao Bằng đang hoạt động ở 

huyện Tĩnh Tây (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Người đã cử các đồng chí Trịnh 

Đông Hải (Vũ Anh), Dương Hoài Nam (Võ Nguyên Giáp) và Cao Hồng Lĩnh đi 

nắm tình hình và bắt liên lạc chuẩn bị kế hoạch về nước hoạt động. Được Trung 

ương Đảng giao nhiệm vụ, đồng chí Lôi (Hoàng Văn Thụ), ngày 05/01/1941 đã 

tìm đến gặp Nguyễn Ái Quốc khi đó đang ở thôn Tân Khư (Tĩnh Tây, Quảng 

Tây - Trung Quốc) báo cáo tình hình trong nước. Ngày 06/01/1941, Nguyễn Ái 

Quốc cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên và 

Đặng Văn Cáp được đồng chí Hoàng Sâm đưa đi theo đường Long Lâm qua 

Nậm Bo xuống thôn Nậm Quang (cũng thuộc huyện Tĩnh Tây). Tại đây, 

Nguyễn Ái Quốc tổ chức lớp học và trực tiếp huấn luyện chính trị cho 43 cán bộ 

cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở hải ngoại (Quảng Tây - Trung Quốc).  

Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc cùng đoàn cán bộ về nước. Khi bước 

đến bên cột mốc 108 trên biên giới Việt - Trung, địa phận thuộc xã Trường Hà, 

huyện Hà Quảng, Cao Bằng, Người đứng lặng hồi lâu, xúc động. Mảnh đất Pác 

Bó, nơi có địa thế hiểm trở, núi non hùng vĩ, quần chúng nhân dân đã được giác 

ngộ kiên cường tranh đấu, trung thành với Đảng, với cách mạng, một lòng tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng. Mảnh đất Pác Bó 

được chọn làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng, hang Cốc Bó làm 



trụ sở chỉ huy. Từ ngày 08/02/1941, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Già Thu đã 

đến ở hang Cốc Bó (tiếng Nùng có 

nghĩa là hang Đầu nguồn). Hang có 

lối ăn thông ra một con đường dẫn 

sang bên kia biên giới, có thể rút lui 

khi bị lộ. Phía dưới, cách cửa hang 

chừng 50m có con suối nước rất 

trong được Nguyễn Ái Quốc đặt tên 

là “Suối Lênin”. Một ngọn núi cao 

bên bờ suối được Người đặt tên là 

“Núi Các Mác”. Tên suối và tên núi 

thể hiện tư tưởng, mục tiêu, đường 

lối và niềm tin vào thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam. Cùng đến Cốc Bó 

với Nguyễn Ái Quốc còn có các 

đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí 

Kiên, Hoàng Văn Lộc, Thế An, Đặng Văn Cáp.  

Tại đây, Nguyễn Ái Quốc liên tiếp 

mở nhiều lớp huấn luyện về tổ chức, vận 

động, chuẩn bị thành lập mặt trận dân tộc 

thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập 

đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), về 

chương trình, điều lệ của Việt Minh. 

Phong trào Việt Minh từ đó đã thâm nhập 

vào từng chòm xóm, bản làng. Các tổ 

chức cứu quốc phát triển nhanh, mạnh. 

Cán bộ, đảng viên đã biết vận động, tuyên 

truyền phù hợp với từng tầng lớp, từng lứa tuổi. Sau 3 tháng thí điểm tổ chức 

phong trào Việt Minh, số hội viên ở 3 châu Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình đã 

lên tới 2.000 người thuộc đủ các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, đủ các 

tầng lớp thanh thiếu niên, phụ nữ, nông dân. 

Tháng 3/1941, hai quần chúng cơ sở của cách mạng trên đường đi liên lạc 

cho đoàn thể bị bắt, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí đã chuyển trụ sở từ Pác 

Bó lên Lũng Lạn, cách hang Cốc Bó vài trăm mét. 

Cuối tháng 4/1941, Nguyễn Ái Quốc phân công hai đồng chí Hoàng Văn 

Thụ và Vũ Anh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức phong trào 

Việt Minh ở Cao Bằng để phát động và nhân rộng phong trào ra cả nước. 

Chương trình, Điều lệ Việt Minh rõ ràng, dễ hiểu, rất phù hợp với nguyện vọng 

của quần chúng và có sức lôi cuốn, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng tham 

gia. Công tác thí điểm tổ chức phong trào Việt Minh ở Cao Bằng thành công và 

có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng cả nước.  



 

Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ 

VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khuổi Nặm, Pác Bó - Cao 

Bằng. Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của 

cách mạng Đông Dương. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết 

định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập 

đồng minh “nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước không phân 

biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, 

đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. Hội nghị Trung ương 

lần thứ VIII, thành lập Mặt trận Việt Minh tạo ra bước chuyển mạnh mẽ của 

cách mạng Việt Nam, chuẩn bị và đón thời cơ tiến hành Cách Mạng tháng Tám 

thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân 

dân đầu tiên ở châu Á gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 

của chúng ta. 



 

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

Nếu thì 

* Mục đích: Tạo không khí, vui tươi, thân mật. 

* Tổ chức: 1 quản trò điều khiển 

* Số lượng: Không hạn chế, chia lam 2 đội nam và nữ 

* Địa điểm: Trong phòng 

* Thời gian: Từ 5 đến 7 phút 

Cách chơi:  

 Nam, nữ ngồi riêng biệt, mỗi người trang bị 1 miếng giấy nhỏ. Quy định 

cho bên nam ghi vào giấy bắt đầu bằng chữ “Nếu” - còn bên nữ bằt đầu bằng 

chữ “Thì”. Sau 3 phút, quản trò lần lượt mời 1 bạn nam lên đọc câu của mìn, sau 

đó mời bạn nữ tiếp tục đọc câu của mình… Trò chơi tiếp tục, quản trò hướng 

dẫn làm sao cho tất cả lần lượt tự giác đứng lên đọc câu của mình (như 1 trò 

chơi hát đối đáp), câu nào có ý nghĩa thì vỗ tay tán thưởng hoặc tặng quà lưu 

niệm.     

 

Ngón tay nhúc nhích 

* 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 1 ngón tay lên và hát đếm: “Một ngón tay nhúc nhích nè (2 

lần). Một ngón tay nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi” - Đưa hai 

ngón tay thì hát đám thế 1 ngón thành 2 ngón. 

Một ngón tay ta hát 2 lần nhúc nhích, 2 ngón tay ta hát 4 lần nhúc nhích 

… cho đến hết bàn tay - nếu người chơi đếm thiếu thì sẽ bị phạt        

 

  



BÀI HÁT: CHÀO XUÂN BÌNH PHƯỚC 

Sáng tác: Ngô Đức Hòa 

 

Chào xuân đã về trên quê hương tôi 

Bao ánh mắt vui đón người về thỏa nụ cười 

Lòng trào dâng lời hát yêu thương, vòng tay ấm, thắp sáng lên bao niềm tin 

 

Mùa xuân đã về trên quê hương tôi 

Rừng thơm trái ngọt, đến đây mình chuyển cuộc đời 

Về miền đông Bình Phước quê tôi 

Vòng tay nối ước mơ sáng dâng cuộc đời 

 

[Điệp khúc:] 

Chào những mùa xuân mới về đây hát câu tình ca 

Chào những tình yêu mới về đây với lòng mê say 

Quê em đó vang vọng một thời miền đất đỏ hào hùng 

Về anh nhe với yêu thương mong chờ ta 

 

Chào những mùa xuân mới về đây hát câu tình ca 

Chào những tình yêu mới về đây với lòng mê say 

Quê em đó vang vọng một thời miền đất đỏ hào hùng 

Về anh nhe với những yêu thương mong chờ 

Về anh nhe Bình Phước yêu thương mong chờ 

 

(Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6IchLQgFi4Y) 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6IchLQgFi4Y


Bài hát: Ngày Mai Anh Lên Đường 

Nhạc: Thanh Trúc 

Lời: Lê Giang 

 

Màn đêm buông trên đường hàng me lung linh ánh đèn.  

Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương.  

Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. 

 

Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi.  

Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù.  

Dù xa nhau muôn trùng mùa thu xôn xao lá vàng.  

Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương.  

 

Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng.  

Gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố.  

Mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình.  

 

 

Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió… không phai tàn.  

Người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về.  

Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn  

Người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về.  

Đẹp mùa hoa chiến công... 

(Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ehZ1JBbD9rc) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thu nhập cao từ nuôi thỏ 

 Anh Võ Minh Châu ở ấp Suối Da, xã Tân Hưng (Đồng Phú) nuôi 300 con 

thỏ thịt (giống thỏ ta), mỗi tuần bán thu hơn 4 triệu đồng. Có đợt anh tăng số 

lượng nuôi lên 600 con. Mê chăn nuôi và chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học - 

kỹ thuật vào thực tế nên nhiều năm liền, trại nuôi thỏ của anh thu hút đông 

người đến mua, giúp gia đình phát triển kinh tế. 

 Anh Châu cho biết để nuôi thỏ thịt lâu dài, đạt hiệu quả cần kết hợp mua 

giống tại địa phương và các nơi khác như ở Bình Phước, Bến Tre và Tiền Giang. 

Mỗi nơi thỏ có ưu điểm khác nhau, ví dụ, con đực bắt ở Bến Tre thì con cái bắt 

ở tỉnh Tiền Giang hay Bình Phước. Ưu điểm của giống thỏ ta là nhanh đẻ, 

khoảng từ 6 đến 8 lứa trong năm. Thỏ ta có trọng lượng phù hợp thị trường tiêu 

dùng, đến kỳ xuất chuồng bình quân nặng từ 2,5 đến 3kg/con nên các nhà hàng 

ưa chuộng, dễ chế biến.  

Chuồng nuôi thỏ con của gia đình anh Châu 

  Anh Châu làm chuồng nuôi thỏ dài hàng chục mét. Mái lợp lá dừa nước 

nhằm tạo hơi ấm trong đêm lạnh và mát trong mùa nắng. Chuồng nuôi anh chia 

ra 4 loại: Chuồng nái, chuồng đực, chuồng tách con và chuồng thỏ thịt. Sau khi 

thỏ được hơn 10 ngày tuổi, anh Châu cho tách mẹ. Đối với thỏ con sau khi tách 



mẹ được 15 ngày, anh phân loại giống riêng để nuôi thương phẩm, khoảng 2,5 

đến 3kg/con thì xuất chuồng. 

Thức ăn cho thỏ gồm cám chế biến, cỏ sả, cỏ ghi nê, cỏ sữa, rau muống, 

rau lang. Các loại cỏ và rau này đều do anh Châu trồng trong vườn nhà. Anh 

chia sẻ: Khi cắt cỏ cho thỏ ăn tuyệt đối không để cỏ dính nước mưa, sương ướt, 

nếu không thỏ sẽ bị sình bụng. Cỏ phải sạch, không nấm bệnh, cần lựa cỏ ngon. 

Do giá thành của cám cao nên cho thỏ ăn mỗi bữa 50% cỏ, rau và 50% cám chế 

biến. Tuy nhiên, cần tăng khẩu phần ăn cả cám lẫn rau, cỏ cho thỏ thịt đang đến 

kỳ xuất bán. Cám chuyên dùng cho thỏ, anh Châu chế biến bằng cách cho ủ men 

qua 8 - 12 giờ. 

Nguồn nước nuôi thỏ phải là nước sạch. Đồng thời làm tốt khâu vệ sinh 

môi trường để phòng bệnh cho thỏ; đặc biệt, chuồng trại nuôi thỏ phải thoáng 

mát, sạch sẽ. 

Trên thị trường thỏ thịt đang hút hàng mạnh. Anh Châu cho biết đang 

nuôi 300 con, với giá thỏ hơi từ 65 đến 70 nghìn đồng/kg, mỗi tuần gia đình thu 

hơn 4 triệu đồng, như vậy cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Cách làm 

kinh tế từ nuôi thỏ phù hợp với những nông hộ có ít đất nhưng lại cho thu nhập 

cao. 

(Nguồn: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/thu-nhap-cao-tu-nuoi-tho-

253810) 

 



 

 

 

 

ĐỂ THÀNH CÔNG CẦN RÈN LUYỆN NHỮNG THÓI QUEN NÀO? 

Một trong những câu nói nổi tiếng của ông chủ Facebook Mark 

Zuckerberg  - “Rủi ro lớn nhất chính là không dám đối mặt với rủi ro. Trong một 

thế giới không ngừng biến động, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không 

dám chấp nhận rủi ro.”. Bạn không thể tạo được những thành công vượt bậc nếu 

cứ sống trong vùng an toàn của chính mình. Để đạt được thành công, bạn hãy 

không ngừng thử thách bản thân, coi thất bại là những trải nghiệm để phát triển 

bản thân. Từ đó, bạn sẽ phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân. 

Biết cách đặt niềm tin đúng chỗ 

Bạn không thể thành công nếu không có những người bạn, cộng sự đáng 

tin cậy bên cạnh. Điều này còn có ý nghĩa trong làm việc nhóm hay trong các 

công việc tập thể. Bạn nên khích lệ, động viên và tôn trọng ý kiến của các thành 

viên, tìm kiếm những điểm tốt ở họ để đặt niềm tin đúng chỗ. Đây đồng thời 

chính là động lực lớn nhất để các thành viên trong nhóm phát huy thế mạnh của 

bản thân, đóng góp hiệu quả nhất cho công việc chung. 

Suy nghĩ tích cực 

Cuộc sống không bao giờ là một tấm thảm đầy hoa và êm ái mà lẫn trong 

đó là những chiếc gai nhọn. Có những lúc bạn không tránh khỏi những khó khăn, 

thất bại cay đắng. Vào những thời điểm như vậy, hãy luôn biết cách nhìn nhận 

mặt tốt của vấn đề, nhận ra ưu điểm của chính mình và có niềm tin vào cuộc 

sống. Chỉ khi bạn có lòng tin ở bản thân mình thì mới có động lực để phấn đấu 

và nỗ lực. Chắc chắn thành công luôn ở phía trước bạn, hãy đi tìm chúng nếu 

bạn thực sự đam mê. 

Sáng tạo 

Người thành công không bao giờ bước đi trên con đường đã được lập 

trình sẵn. Họ luôn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ và khẳng định tài năng 

của chính mình. Bởi vậy, nếu không có sự sáng tạo thì bạn sẽ mãi không có 

bước tiến mới cùng những đột phá trên con đường đi đến thành công. Vì thế, 

hãy luôn rèn luyện cho bản thân tư duy sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho cuộc 

sống, công việc của bạn và cho cả xã hội. 

Không bằng lòng với những điều đã đạt được 



 

 

 

Đạt được thành công không phải là tất cả. Với những người này, họ luôn 

muốn vươn tới những đỉnh cao mới, những mục tiêu lớn lao hơn. Chính vì vậy, 

nếu chỉ biết hài lòng với vị trí của mình, bạn sẽ bỏ qua cơ hội, làm cản trở việc 

học hỏi và phát triển của chính mình. Hãy phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực, 

không ngừng học hỏi để tạo ra những thành công lớn hơn. 

Biết thừa nhận sai lầm 

Người thành công không bao giờ ngụy biện hay đổ lỗi cho sai lầm của 

mình. Họ thừa nhận thất bại, học hỏi từ những sai lầm và cố gắng khắc phục nó 

để không bao giờ mắc phải những điều tương tự. Điều này cho thấy họ luôn cố 

gắng hoàn thiện bản thân, rút ra bài học cho sự thành công trong tương lai. 

Không ngừng học hỏi 

Cuộc sống là một cuộc hành trình với những bài học thú vị. Hãy không 

ngừng học hỏi từ sách vở, từ cuộc sống để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Một 

nghiên cứu cho thấy 88% người giàu thành công nói rằng họ đọc 30 phút hoặc 

hơn mỗi ngày để trau dồi kiến thức hoặc các kỹ năng cho công việc; trong khi 

chỉ 2% người gặp thất bại làm điều đó. Vì vậy, liên tục học hỏi và cải thiện mình 

là cách để bạn trưởng thành và tự tin hơn. 

Quan tâm đến những người xung quanh 

Những người thành công không bao giờ là người co cụm trong vỏ ốc của 

chính mình mà họ là người biết tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Xây dựng 

một mạng lưới gồm những mối quan hệ bền vững là một trong những bí quyết 

nổi bật của người thành công. Nhờ đó, họ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi 

từ nhiều người và giúp ích cho công việc của mình. 

 

 

 

 

(Nguồn: https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/goc-ky-nang/de-thanh-

cong-can-ren-luyen-nhung-thoi-quen-nao) 

 

Thành công không phải là thứ hễ bạn cứ muốn là được mà đòi hỏi phải 

trải qua một quá trình nuôi dưỡng, rèn luyện những thói quen tốt. Hy vọng 

những bí quyết này có thể giúp bạn có được bài học quý báu khi muốn phấn 

đấu đứng trên đỉnh cao của thành công. 

 



 

 

 

KHU DU LỊCH BÀ RÁ, THÁC MƠ - ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN  

CỦA BÌNH PHƯỚC 

Núi Bà Rá Bình Phước -  

Ngọn núi với những truyền thuyết. 

Núi Bà Rá nằm nhô lên giữa một 

vùng đồi thấp được bao phủ xanh 

cây cỏ. Đây được xem là ngọn núi 

cao nhất ở tỉnh Bình Phước và đứng 

thứ 3 ở Nam Bộ, núi nằm ở phường 

Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước, núi có độ cao trung 

bình tầm 723m so với mặt nước 

biển, nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 20/4/1995. Ngọn núi 

này được đồng bào S’tiêng thành kính gọi là “Pnom Brah”, có nghĩa là “Núi 

thần” - ngọn núi linh thiêng. Người dân kể lại rằng, xưa kia vùng đất nơi ngọn 

núi bây giờ là một mạch nước ngầm phun nước liên tục và làm ngập lụt cả một 

vùng rộng lớn. Sau đó, một vị thần xuất hiện đã dùng một cái nắp để úp lên 

mạch nước này. Cái nắp mà được thần dùng để bịt kín mạch nước ngầm cứu dân 

làng này là núi Bà Rá bây giờ . 

 Du khách sẽ được thỏa sức đi bộ 

từ chân núi lên đồi Bằng Lăng hoặc có 

thể đi xe máy, xe hơi. Di tích mà du 

khách nên ghé qua là nhà tưởng niệm các 

anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong 

thời chống Mỹ. Trên đồi có nhiều cây 

Bằng Lăng cổ thụ, bạn sẽ được hưởng 

không khí thanh sạch, và cái lạnh dễ chịu, 

khiến tâm trạng cảm thấy thư thái hơn. 

Dọc đường lên núi, hai bên đường là rừng trúc xen lẫn với lồ ô, bằng lăng, sao… 

và cây bụi như sim, ổi xanh um rợp bóng mát, dây leo bao phủ chằng chịt, thi 

thoảng lại có tiếng chim hót vọng lại tạo thành bản hòa tấu giữa đại ngàn. Bao 

nhiêu mệt mỏi đến đây đều tan biến chỉ còn lại không gian bao la, êm dịu. 

 



 

 

 

TOP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH GIÁ NHẤT THẾ GIỚI 

NĂM 2018 

1. Đại học Oxford: 

Tạp chí giáo dục hàng đầu của Anh -Times 

Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp 

hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 

2018. Theo đó, Đại học Oxford của nước Anh (ảnh 

bên) tiếp tục nắm giữ vị trí đầu bảng năm thứ 2 liên 

tiếp . Các tiêu chí xếp hạng bao gồm giảng dạy, 

nghiên cứu, chuyển nhượng kiến thức, thành tích, 

đánh giá quốc tế và thu nhập. 

                                                                                    Đại học Oxford 

2. Đại học Cambridge: 

Đại học Cambridge có cuộc soán ngôi 

ngoạn mục khi nhảy từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2. 

Đây là lần đầu tiên trong 14 năm, Vương quốc 

Anh có 2 trường đứng đầu trong bảng xếp hạng. 

Lý do của bước nhảy vọt này là do thu nhập và 

chất lượng nghiên cứu của Đại học Cambridge 

được cải thiện trong năm 2018.  

 

                     Đại học Cambridge 

3. Viện Công nghệ California và Đại học Stanford: 

Viện Công nghệ California của  Mỹ  (thường gọi Caltech) là cơ sở nghiên 

cứu và giáo dục khoa học - kỹ thuật nổi tiếng thế giới. Dù có quy mô nhỏ, các 

cựu sinh viên và giảng viên Caltech từng được trao 35 giải Nobel.  

Đại học Stanford vẫn giữ vững thứ hạng của năm 2017. Đây là một trong 

những trường có khuôn viên rộng nhất ở Mỹ và là một trong các trường đại học 

uy tín nhất thế giới. Khuôn viên trường gồm 700 tòa nhà phục vụ công tác giảng 

dạy, học tập, nghiên cứu. 

Viện Công nghệ California    Đại học Stanford 

https://news.zing.vn/tieu-diem/giao-duc-dai-hoc.html
https://news.zing.vn/tieu-diem/giao-duc-dai-hoc.html


 

 

 

          4. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ: 

 Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ đứng thứ 5. Tuy nhiên, 

MIT vẫn đánh bại các trường nổi tiếng và danh giá như Đại học Harvard. Thậm 

chí, theo xếp hạng của tổ chức giáo dục QS về các đại học tốt nhất thế giới, MIT 

liên tục giữ thứ hạng cao nhất suốt 5 năm liên tiếp. 

 

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)  

 5. Đại học Harvard (Mỹ): 

 Vẫn trung thành với vị trí thứ 6 là Đại học Havard (Mỹ). Ngôi trường Ivy 

League danh giá này đã đào tạo ra các sinh viên xuất sắc, với hơn 45 người đạt 

giải Nobel, 48 người giành giải Pulitzer và nhiều lãnh đạo quốc gia. 

 

Đại học Havard 

(Nguồn: https://news.zing.vn/10-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-

post777630.html) 

https://news.zing.vn/10-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-post777630.html
https://news.zing.vn/10-dai-hoc-danh-gia-nhat-the-gioi-post777630.html


 

 

 

Tháng 2 nên đi du lịch ở đâu đẹp nhất? 
Check-in những điểm du lịch trong nước và nước ngoài 

 
Tháng 2 là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để các bạn có thể thực 

hiện chuyến hành trình của mình đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. 

Khi mà dư âm của những ngày đông vẫn còn và những ngày xuân đầu năm mới 

vừa chớm, các bạn có thể cảm nhận một không khí thật tuyệt tại bất kì nơi đâu 

trên dải đất hình chữ S này. Những gợi ý nên đi du lịch ở đâu, vào tháng 2 sau 

đây chắc chắn sẽ là những gợi ý rất xứng đáng để bạn có thể cân nhắc và ghi vào 

trong sổ tay du lịch của mình đấy! 

 I. ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH THÁNG 2 TRONG NƯỚC: 

 1. Sapa: 

Địa điểm du lịch “bất hủ” đi mãi 

không chán dù là mọi mùa trong 

năm chính là Sapa, đặc biệt vào 

những ngày xuân, nơi đây khoác 

lên mình vẻ đẹp thơ mộng hữu 

tình rất đổi đặc biệt của núi rừng 

Tây Bắc, mỗi mùa lại khám phá 

được những nét đẹp riêng của nơi 

đây. Những buổi đi săn mây đầy 

thú vị với những áng mây trời thật đẹp đôi khi sà xuống trêu đùa với khoảng 

cách thật gần, đường lên Y Tý là những con đường mòn ngoằn ngoèo  khuất lấp 

trong những đám lá rừng. Nơi đây đẹp nhất là vào tháng 2 khi mà những áng 

mây trời đẹp xanh, tan từng đám đôi khi có những tia nắng nhẹ dịu xuyên qua 

các đám cây. 

 2. Ninh Bình: 

Chắc chắn trong chuyến hành 

trình tìm kiếm tháng 2 nên đi du lịch 

ở đâu các bạn không thể bỏ qua một 

điểm đến nức lòng du khách bởi cảnh 

quá ư là thơ mộng với sông, hồ, núi 

đủ cả. Đến nơi dây, các bạn có thể 

được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp 

được ví như non nước trong tranh mà 



 

 

 

chẳng cần đi đâu xa. Bạn muốn sở hữu những bức ảnh đẹp giữa khung cảnh non 

nước thiên nhiên thì hãy dành chút thời gian để ghé đến khu Đầm Vân Long - 

nơi được xem là vịnh không sóng để tham quan hết các núi non với hình thù kì 

quái, đi thuyền trên đầm và tận hưởng phong cảnh bình yên thật khó nơi đâu 

sánh bằng.  

 II. THÁNG 2 ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Ở ĐÂU ? 

 1. Xứ sở hoa anh đào Nhật Bản: 

 Vào tháng 2 cũng là khoảng thời gian nhiều lễ hội nhất trong năm tại đất 

nước xinh đẹp Nhật Bản. Đặc biệt đến 

với nơi đây, các bạn có thể cảm nhận 

rõ nét nhất khí hậu mùa đông trong 

lành với tuyết trải trắng cùng vẻ đẹp 

thơ mộng. Khung cảnh tại đây cũng rất 

đẹp với những đỉnh núi tuyết bao phủ 

tưởng chừng như đang ở Bắc cực và 

thi thoảng có nắng sớm xuyên không 

làm nơi đây thực sự trở thành chốn nên 

đến 1 lần khi tới với Nhật Bản. 

            Núi Phú Sĩ tại Nhật Bản  

 2. Australia (Úc): 

 Đến với nước Úc xinh đẹp, chắc chắn các bạn sẽ có rất nhiều những trải 

nghiệm tuyệt vời tại đây, nhất là với những người lần đầu đặt chân đến xứ sở 

này. Có đôi chút khác biệt về khí hậu do mùa hè tại Úc kéo dài từ tháng 12 cho 

đến tháng 2 năm sau, thời tiết 

không hề khắc nghiệt mà rất 

thoải mái và dễ chịu. Bạn sẽ có 

cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 

hiền hòa của bãi biển Sydney với 

không gian trong trẻo và mát lành, 

đi bộ dọc bờ biển và khoan khoái 

tận hưởng những đợt gió trong lành 

nhẹ dịu của vùng ôn đới đặc trưng. 

 

Nhà hát con sò tại thành phố Sydney, Úc 



 

 

 

 

 

 

 Trong thời đại đất nước hội nhập và phát triển, ngoại ngữ đang dần trở 

thành ngôn ngữ thông dụng trong cuộc sống hiện đại ngày nay và được sử dụng 

rộng rãi trên toàn cầu. Khi bạn biết sử dụng một loại ngôn ngữ nào đó ngoài 

tiếng mẹ đẻ bạn có thể dễ dàng tiếp cận được nhiều công việc tốt hơn, mức 

lương cao hơn cũng như tạo ra những mối quan hệ mới. Có rất nhiều cách để 

bạn tiếp cận với ngoại ngữ như đi học ở trung tâm hoặc giao lưu trực tiếp với 

người nước ngoài. Tuy nhiên bạn lại không đủ điều kiện hoặc thời gian biểu 

không cho phép. Vậy làm sao để có thể học được tiếng Anh hiệu quả mà vẫn đạt 

kết quả cao. Dưới đây là một số website hỗ trợ việc tự học ngoại ngữ tại nhà để 

bạn có thể tham khảo. Hãy cùng nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé.  

 1.  Duolingo: 

 Đây là ứng dụng tự học ngoại ngữ thu hút đến 15 triệu người dùng thường 

xuyên trong tổng số hơn 38 triệu người tham gia trên toàn thế giới. Đây là địa 

chỉ giúp bạn học nhiều thứ tiếng trên thế giới với chất lượng được đánh giá tốt 

nhất hiện nay, đặc biệt là có những chương trình miễn phí cực kỳ bổ ích để bạn 

có thể thử sức mình. Nếu bạn muốn học những điều vô cùng cơ bản của ngoại 

ngữ thì Duolingo có thể giúp bạn làm tốt điều đó. 

 2. Lingvist: 

 Lingvist là web học ngoại ngữ cấp tốc trong vòng 200 giờ dành cho mọi 

trình độ. Nếu bạn muốn cải thiện trình độ tiếng Anh nhanh chóng thì Lingvist 

chính là website để bạn trải nghiệm. Các bài học trên trang đều được thiết kế 

khoa học, dễ hiểu và phù hợp với mọi trình độ, lứa tuổi. 

 3. Oxforddictionaries: 

Oxford Dictionaries là phiên bản từ điển Oxford online dành cho người học 

ngoại ngữ. Với Oxford Dictionaries Online, việc tiếp cận với 1 ngôn ngữ mới 

không còn là thử thách với bất cứ ai. Bạn có thể tra cứu từ điển và học ngoại 

ngữ mọi lúc mọi nơi - trên máy tính, thiết bị di động, thông qua công cụ tìm 

kiếm hay ứng dụng mạng xã hội. 
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 4. Eslfast: 

 Đây là website thiết kế riêng cho những người mới bắt đầu học -

Beginners và những người có kiến thức cơ bản - Intermediate Learners. 

 Nếu bạn là người mê văn hóa Mỹ thì chắc chắn không nên bỏ qua mục 

100 American People - 100 bài nói ngắn gọn về 100 nhân vật nổi tiếng nước Mỹ. 

Những bài nghe này không quá dài, được đăng tải kèm văn bản nên sẽ giúp bạn 

vừa luyện nghe lẫn đọc hiểu. Đây đều là những thông tin hữu ích trong cuộc 

sống, và có khả năng được hỏi đến trong những bài thi tiếng Anh. 

 Ưu điểm của trang web này là những bài nghe đều rất ngắn gọn, phù hợp 

cho việc vừa nghe vừa luyện tập. 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

(Nguồn: https://quantrimang.com/15-website-ho-c-tie-ng-anh-mie-n-phi-va-hie-

u-qua-ngay-ta-i-nha-148279) 

Một số lưu ý nhỏ để bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn qua website: 

➢ Xác định được trình độ của bạn: Biết khả năng của bạn đang ở mức nào 

là cơ sở để bạn chọn lựa cho mình những bài học phù hợp; tránh việc: bài học 

quá dễ - bạn thấy nhàm chán, bài học quá khó - bạn không học. 

➢ Xác định được cách học tốt nhất đối với bạn: Tìm cho mình một trang 

web dạy theo cách bạn thích học; từ đó, bạn sẽ có hứng thú truy cập và học 

đều đặn mỗi ngày. 

➢ Chọn chủ đề bạn thích: Khi học gắn liền với sở thích, những điều bạn 

yêu mến - bạn sẽ có cảm hứng và động lực để học tiếng Anh nhiều hơn mỗi 

ngày. 

➢ Lên lịch học cố định hàng ngày: Việc học tiếng Anh cần được thực hiện 

thường xuyên và đều đặn nên bạn hãy lên cho mình lịch học tiếng Anh vào 

một hoặc những khoảng thời gian nhất định trong ngày và thực hiện theo lịch 

đó. 

➢ Đừng quên các hoạt động thực tế: Dù bạn có học trên hàng trăm website 

đi chăng nữa thì việc giao tiếp thực ngoài đời vẫn mang lại cho bạn hiệu quả 

học nhất định. Bạn cần phải giao tiếp thực ngoài đời nữa! 
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