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Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương 

đạo đức cách mạng sáng ngời, trong bất kỳ vị 

trí, hoàn cảnh nào, Bác luôn tiên phong, mẫu 

mực, giản dị và tiết kiệm. Bác Hồ thường căn 

dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết 

kiệm sức lao động, tiền bạc, đặc biệt là tiết 

kiệm thời gian. Với Bác, đức tính tiết kiệm thời 

gian là rất quý báu, Người luôn quý trọng, sử 

dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế 

hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để 

sao cho không bị lãng phí thời gian một cách 

vô ích. Người luôn cần mẫn tận dụng thời gian 

làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ 

là tiết kiệm cho mình, trong các cuộc họp, gặp mặt... mà còn không để lãng phí 

thời gian cho mọi người. 

Câu chuyện về tiết kiệm thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức gần 

gũi, đời thường nhưng là những bài học quý báu để các thế hệ người Việt Nam 

học tập và noi theo.   

 Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V 
trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng 
thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ là 8 
giờ 10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em 
phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”. Cũng về giờ 
giấc, trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí sĩ quan cấp 
tướng đến làm việc với Bác chậm 15 phút, tất nhiên là có lý do: Mưa 
to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo:  
 “Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ 
hiệp đồng sai bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan không chuẩn bị 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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đủ phương án, nên chú không giành được chủ động”. Một lần khác, 
Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc 
họp. Bác hỏi:  

- “Chú đến muộn mấy phút?” 
- “Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!” 
- “Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 

người đợi ở đây.”  
Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh 

em trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. 
Sắp đến giờ lên đường bỗng trời đổ mưa xối xả. Các đồng chí làm 
việc bên cạnh Bác đề nghị cho hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí 
còn đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác… 
Nhưng Bác không đồng ý:  
  “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì đến 
bao giờ? Thà chỉ mình Bác và vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cả 
lớp phải chờ uổng công!”. Thế là Bác lên đường đến thăm lớp chỉnh 
huấn đúng lịch trình trong tiếng reo hò sung sướng của các học 
viên… Bác Hồ của chúng ta quý thời gian của mình bao nhiêu thì 
cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong 
suốt cuộc đời Bác không để bất cứ ai đợi mình. Sự quý trọng thời 
gian của Bác thực sự là tấm gương sáng để chúng ta học tập. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
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  Quỹ thời gian của con người có hạn. Người ta có thể làm lại một cái 

nhà, một con đường,… nhưng không thể lấy lại được một tích tắc thời gian 

đã mất đi. Thời gian quý hơn vàng, bạc. Vì vậy tiết kiệm thời gian là tiết kiệm 

thông minh, văn minh nhất. Mỗi người đều có thể tiết kiệm được thời gian 

của mình: đó là làm việc phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết; làm việc ngăn nắp, 

gọn gàng; chuẩn bị nội dung tốt trước khi tiến hành tổ chức hội họp, tiếp 

dân,... Đó chính là tiết kiệm thời gian của mình và của mọi người. 
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 TIN TƯỞNG VÀ TÔN TRỌNG NHÂN DÂN 
 

Thấm nhuần sâu sắc vị 

trí, vai trò của nhân dân 

trong lịch sử: “dân là quý 

nhất, là quan trọng hơn hết”; 

“dân là gốc của nước”, “cách 

mạng là sự nghiệp của quần 

chúng”... Với Hồ Chí Minh, 

tin tưởng vào sức mạnh và trí 

tuệ của nhân dân, tôn trọng 

và phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân, vì nhân dân 

tận tâm, tận lực phục vụ là 

nguyên tắc tối cao, là sự nhất 

quán trong tư tưởng và hành 

động. 

Theo đó, muốn phát huy dân chủ, phải thực sự tôn trọng nhân dân, hay 

nói khác: tôn trọng nhân dân để có thể phát huy dân chủ thực chất. Quần chúng 

nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, lực lượng quyết định sự phát triển của 

lịch sử. Lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh 

đạo của Đảng và trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là minh chứng 

sinh động khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của nhân dân. Vì thế, không 

phải ngẫu nhiên, trong di sản Hồ Chí Minh lại có rất nhiều trang viết, bài nói căn 

dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải yêu thương, tôn trọng và gắn bó 

mật thiết với nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân để 

nhân nguồn sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình 

cách mạng. 

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta đã tin tưởng, 

gắn bó và một lòng theo Đảng, đấu tranh cách mạng để đánh đuổi kẻ thù, giành 

độc lập, tự do. Đồng thời, cũng chính nhân dân là người đã thực hiện quyền lợi 

và nghĩa vụ của mình, lựa chọn và bầu ra các cấp chính quyền, đoàn thể từ 

Trung ương đến địa phương, cơ sở. Vì thế, khi nước nhà được độc lập, Hồ Chí 

Minh đã nêu rõ quan điểm: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân… Phải 

chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan 

hệ tới đời sống của dân… hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”, vì rằng, “các cơ quan của 

Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để 

gánh vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ 

dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. 

Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì 
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dân mới yêu ta, kính ta”. Cũng theo Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của 

Ðảng và Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, phải hướng vào dân, 

nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Lợi 

ích của Đảng, của Nhà nước với lợi ích của nhân dân là thống nhất, đó là lợi ích 

của cả tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân lao động và của toàn xã hội. 

Do đó, những vấn đề về đường lối, chính sách, cơ chế tổ chức có liên quan đến 

sinh mệnh, cuộc sống và tương lai của đất nước rất cần sự tham gia, đóng góp ý 

kiến của nhân dân, để không chỉ vừa thể hiện sự tôn trọng, phát huy dân chủ mà 

còn tập hợp được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân nhằm hạn chế 

những sai lầm, khuyết điểm. 

Trong mỗi quyết sách liên quan đến vận mệnh quốc gia và cuộc sống của 

nhân dân, Hồ Chí Minh đều cân nhắc cẩn trọng mối quan hệ giữa lợi ích và trách 

nhiệm, quyền hạn và bổn phận của mỗi người dân để khơi dậy và phát huy được 

sức mạnh của nhân dân. Xuất phát từ lợi ích, coi lợi ích là động lực thúc đẩy 

mọi hành động chính trị của nhân dân, Người nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của Chính 

quyền ta và Đoàn thể ta là phụng sự nhân dân. Nghĩa là làm đầy tớ cho dân”, 

nên mỗi cán bộ, đảng viên “Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. -

Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. Phải thật thà thực hành phê bình và 

tự phê bình. Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. 

Đồng thời, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn, trước hết, phải có chủ 

trương, đường lối và chính sách đúng; tiếp đến phải có biện pháp đúng, để “vận 

động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, 

góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những 

công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. 

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đã không chỉ yêu cầu 

mỗi cán bộ, đảng viên phải tin tưởng và tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ 

với vai trò là người “công bộc” mẫu mực mà Người còn mong mỏi, nhắn nhủ 

nhân dân phải sáng suốt lựa chọn cán bộ xứng đáng đại diện cho quyền lợi của 

mình. Luôn thống nhất giữa nói và làm, Hồ Chí Minh là người thực hành đường 

lối cách mạng vì nhân dân sâu sắc nhất, triệt để nhất; đồng thời, là tấm gương 

sáng về tinh thần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân và phát huy dân chủ 

trong mọi hoàn cảnh. 

PHÁT HUY VÀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ 

Tôn trọng tinh thần dân chủ, Hồ Chí Minh coi dân chủ là của quý báu 

nhất của nhân dân và thực hành dân chủ là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết 

mọi khó khăn. 

Cốt lõi tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh là lấy dân làm gốc, mà dân là 

gốc thì dân phải là chủ và dân phải làm chủ. Song, nhân dân có quyền làm chủ 

cũng đồng thời phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân 

Bản chất dân chủ là quyền làm người, do đó để nhân dân có điều kiện 

tham gia trực tiếp vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước với tư cách là người chủ thực sự, Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện một 
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nền dân chủ của nhân dân, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời, 

cũng phải đề ra quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng để công dân làm theo đúng Hiến 

pháp, pháp luật. 

Không chỉ khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều 

vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách 

nhiệm của dân… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, Hồ Chí 

Minh còn chỉ rõ dân chủ là phương pháp chứ không phải là những thủ thuật 

chính trị. Theo đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải ra sức thực hành dân 

chủ, tôn trọng và phát huy dân chủ, vì “có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần 

chúng đề ra sáng kiến”, “có dân chủ thì dân mới tin, mới dám nói, mới có sự 

sáng tạo”, góp phần tạo nên động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. 

Để phát huy dân chủ trên tinh thần tôn trọng nhân dân, Người đưa quy định để 

mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn phải thực 

hiện: 1) Trước hết phải làm cho dân biết, “phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi 

một người dân hiểu rõ rằng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ 

phải hăng hái làm cho kỳ được”. Nhất là, đối với nông dân, những người vốn có 

trình độ học vấn không cao nhưng lại chiếm số đông trong xã hội, thì cán bộ 

phải tuyên truyền, giải thích “làm sao cho bà con hiểu mình là người chủ tập thể, 

làm chủ hợp tác xã, làm chủ Nhà nước”. 2) Khi dân đã được biết, được hiểu thì 

phải tạo điều kiện để mọi người được bàn bạc thật sự: “Bất cứ việc gì đều phải 

bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt ra kế 

hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương”. 3) Sau khi dân đã biết, đã hiểu, 

đã bàn bạc và xây dựng kế hoạch của địa phương mình, cơ sở mình, thì nhiệm 

vụ của cán bộ lãnh đạo là “động viên và tổ chức cho toàn dân ra thi hành”. 

Trong triển khai thực hiện, phải theo dõi, gúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân 

nhân dân tự giác tham gia, “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. 4) 

Công đoạn cuối cùng là mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương, cơ sở khi thi hành 

xong “phải cùng với nhân dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê 

bình, khen thưởng”, để giúp tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ khác. 

Hồ Chí Minh là một mẫu mực của tinh thần dân chủ, phát huy dân chủ và 

luôn mong muốn đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để cán bộ 

làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân. Vì 

thế, Người thường xuyên kêu gọi nhân dân giám sát công việc của Chính phủ từ 

Trung ương đến cơ sở. Bằng tình cảm chân thành nhất, Người nói: “Từ ngày 

thành lập Chính phủ, trong nhân viên có nhiều khuyết điểm. Có người làm quan 

cách mạng, chợ đỏ, chợ đen, khinh dân, mưu vinh thân, phì gia.... Xin đồng bào 

hãy phê bình giúp đỡ giám sát công việc Chính phủ. Còn những việc làm, mà 

chưa làm được thì xin đồng bào nguyên lượng”. 

Ngay từ năm 1946, khi trả lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài, Hồ Chí 

Minh đã nói rằng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao 

cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai 
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cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái 

nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa”. Suốt cuộc đời 

Người đều hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân, không ham danh lợi 

với một lối sống giản dị, khiêm nhường. Người không chỉ là nguồn cảm hứng 

mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức và phong cách của người cộng sản để 

các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. 

Tuy thang, bậc, quyền hạn, vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ 

sở trong điều hành xử lý công việc hằng ngày khác nhau, song mỗi người đều 

phải thấm nhuần nguyên tắc đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn 

vì lợi ích của nhân dân mà kiên quyết đấu tranh xóa bỏ những vi phạm đến lợi 

ích chung của nhân dân. Đồng thời, phải nâng cao đạo đức cách mạng, phòng và 

chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sự cửa quyền, hách dịch… gây 

mất niềm tin trong nhân dân. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ phải 

yêu kính nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân mà còn phải khiêm 

tốn, gần gũi nhân dân, học hỏi nhân dân một cách thật thà, ngay thẳng, cầu thị 

trên tinh thần không giấu dốt, không giấu khuyết điểm, sai lầm, không được kiêu 

ngạo, chủ quan... Trong mọi mặt công tác, phải kiên quyết dựa vào nhân dân để 

không chỉ tiến hành thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước mà còn phải “xây trụ sở trong lòng nhân dân”, dựa vào 

nhân dân để giám sát sự phấn đấu, gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 

viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 

Đặc biệt, thấm nhuần lời dặn của Hồ Chí Minh “không sợ thiếu, chỉ sợ 

không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”, tại mỗi địa bàn 

cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy dân chủ; thực hiện quyền lực 

của nhân dân và đoàn kết, tập hợp, cổ vũ nhân dân tham gia các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị, phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị phải tăng cường 

mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh với những tệ nạn quan 

liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trước tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng, thiết thực của nhân dân; đồng thời, lắng nghe ý kiến góp ý, xây 

dựng của nhân dân để xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là người 

đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Hồ Chí Minh mong muốn. 

(Nguồn:  tuyengiao.vn)
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 Tháng Thanh niên năm 2019: “Tuổi trẻ Bình Phước tình 

nguyện vì cộng đồng” 

Ngày 28/2, tại thành phố Đồng Xoài,Tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty 

Điện lực Bình Phước tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên năm 2019” với 

chủ đề: “Tuổi trẻ Bình Phước tình nguyện vì cộng đồng", phát động chương 

trình Tiết kiệm điện và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”. Đồng chí 

Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh - Thừa ủy quyền lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Đồng chí Trần Quốc Duy - UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí 

thư Tỉnh Đoàn; Ông Dương Văn Vị - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình 

Phước;  đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hơn 500 ĐVTN đã tham dự buổi lễ. 

Để “Tháng Thanh niên năm 2019” được triển khai có hiệu quả, đóng góp 

quan trọng vào thành công của “Năm thanh niên tình nguyện” đồng chí Trần 

Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn đã kêu gọi tất cả đoàn viên, thanh niên cùng các 

cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung đầu tư tổ chức các hoạt động thu hút sự 

tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên, qua đó tuyên truyền, giáo dục về 

truyền thống vẻ vang của lớp lớp thanh niên đi trước, của tuổi trẻ Việt Nam và 

của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

(Vũ Năng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 

          

 Trung ương Đoàn chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống 
Bộ đội Biên phòng 

Chiều ngày 28/02, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội 

Đồng Đội Trung ương đã tới thăm và chúc mừng lãnh đao, cán bộ, chiến sĩ Bộ 

Tư lệnh Bộ đội biên phòng. 

Với ngày lễ lớn của toàn lực lượng bộ đội biên phòng, thay mặt Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc mừng tới 

các cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng nói chung, cũng như cán bộ, 

chiến sĩ Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nói riêng. Đồng chí mong rằng các cán bộ, 

chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, có nhiều thành công mới đóng 

góp công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự 

tin tưởng của Đảng, Bác Hồ, nhân dân, trong đó có sự mong muốn và kỳ vọng 

của thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên lực lượng 

bộ đội biên phòng phát triển. 

Ngọc Anh 
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 Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2: 
Khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam 

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, tuy không ra được Tuyên 

bố chung hay văn bản thỏa thuận nào, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều 

Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực,  ý nghĩa. 

Việc cả Mỹ và Triều Tiên đều đề nghị Việt Nam đứng ra làm nước chủ 

nhà tổ chức Hội nghị thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ với Việt 

Nam, sự ghi nhận vị thế quốc tế, kinh nghiệm và khả năng bảo đảm an ninh cho 

sự kiện quốc tế lớn, nhất là nhìn nhận về những thành tựu phát triển của Việt 

Nam trong nhiều lĩnh vực khác. 

Qua dịp này, chúng ta có điều kiện để giới thiệu với các nước, nhất là qua 

các phương tiện truyền thông với gần 3.000 phóng viên đến từ trên 200 hãng 

thông tấn báo chí quốc tế từ nhiều châu lục. Qua đó, thế giới có thể nhìn thấy tận 

mắt những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, con người, đất nước Việt Nam. 

Đặc biệt, trong dịp này, chuyến thăm Hữu nghị chính thức của Chủ tịch Triều 

Tiên Kim Jong-un cũng nâng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều 

Tiên lên một mức mới, mở ra một giai đoạn mới. Đối với Mỹ, các cuộc trao đổi 

của Tổng thống Donald Trump với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng 

giúp thúc đẩy quan hệ hai nước tiến thêm, trong đó có việc Tổng thống Mỹ 

Donald Trump chính thức mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

thăm Mỹ trong thời gian tới. 

 

 Tưng bừng tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 

Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 

Bình Phước tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục thành 

phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm học 2018 - 2019 tại các 

trường PT, THPT, TTGDNN - TTGDTX trên toàn tỉnh. 

Tại các buổi tư vấn, đại diện Ban tư vấn là các chuyên gia giáo dục, tư 

vấn viên giàu kinh nghiệm thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại 

học Nguyễn Tất Thành, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về những điểm mới của kỳ thi 

THPT Quốc gia 2019 như cách thức tổ chức, hướng ra đề thi, công tác chấm thi, 

những điểm thí sinh cần lưu ý… Thông qua chương trình, các bạn học sinh đã 

hiểu rõ hơn về các ngành nghề đào tạo, cũng như định hướng tốt hơn trong việc 

lựa chọn trường và ngành nghề phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân 

mình.  

(Vũ Năng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 
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 CLB bóng đá Bình Phước xuất quân tham dự Giải bóng 
đá hạng nhất quốc gia 2019 

Ngày 7/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân 

Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Bình Phước tham dự Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 

năm 2019. 

Kết thúc mùa giải năm 2018, CLB bóng đá Bình Phước còn lại 11 cầu thủ 

và tái ký hợp đồng với 3 cầu thủ. Nhằm tăng cường thêm lực lượng cho mùa 

bóng mới, lãnh đạo CLB bóng đá Bình Phước đã tiến hành đàm phán mượn 

được 10 cầu thủ từ các CLB có lực lượng mạnh, dồi dào và cầu thủ tự do không 

có ràng buộc hợp đồng với bất kỳ CLB nào. 

Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019 có sự tham gia của 12 CLB: 

Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tây Ninh, Huế, Bình 

Định, Hà Tĩnh, Phố Hiến, Phù Đổng và Đắk Lắk. Mục tiêu của CLB bóng đá 

Bình Phước là xếp vị trí thứ 6. Giải sẽ khởi tranh vào ngày 5/4 tới đây. 

Hải Thanh 

 

 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ đối thoại trực 
tuyến với đoàn viên, thanh niên 

 Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 21/3, Bí thư thứ 

nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong sẽ đối thoại trực tuyến với ĐVTN cả 

nước nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2019). 

Tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ lắng 

nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, 

hiến kế của ĐVTN. Đồng thời, đồng chí đã thông tin đến ĐVTN những nội 

dung cốt lõi của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2019 và Tháng Thanh niên 2019; tình hình triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ 

Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình 

nguyện” 2019. 

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ 9h đến 10h30' ngày 21/3/2019. Ngoài 

điểm cầu chính tại Trụ sở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), 

còn có các điểm cầu tại VNPT Đà Nẵng, VNPT TP. Hồ Chí Minh và  02 điểm 

cầu có nhân vật tiêu biểu, đội hình tình nguyện, hoạt động sôi nổi trong Tháng 

Thanh niên 2019. 

                   Đình Nam 
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 Ngày Quốc tế Phụ nữ 

 

 
Khởi nghĩa Ba Tơ 

 

nước 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh  

Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng 

Chiến thắng quân xâm lược biên giới 

phía Bắc 

Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước 
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MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG SINH HOẠT ĐOÀN - HỘI - ĐỘI 

 

Nói và làm ngược 

* Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo 

* Tổ chức: 1 quản trò điều khiển 

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

* Địa điểm: Trong phòng hoặc 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 là “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. 

 

    Biểu tượng 

* Mục đích: Tạo sự vui nhộn 

* Số lượng: 30 người trở lên 

* Tổ chức: 1 quản trò điều khiển 

* Địa điểm: Ngoài sân 

* Thời gian: Từ 5 đến 7 phút 

Cách chơi: 

 Người chơi đứng thành vòng tròn, tất cả vừa ca vừa nhảy múa. Khi nghe 

tiếng còi morse “te” thì các bạn đang đứng ở tư thế nào phải đứng ở tư thế đó - 

sau đó khi nghe tiếng còi morse “tít” các bạn lại tiếp tục nhảy múa. Khi nghe 

tiếng còi morse “tít” mà các bạn chưa đứng im thì bạn đó sẽ bị phạt. 
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Truyền tin 

* Mục đích: Giúp người chơi có phản xạ nhanh, nhớ chính xác, bí mật, 

tạo tinh thần đồng đội 

* Số lượng:  Tùy quy mô tổ chức để chia thành các đội 

* Địa điểm: Trong phòng hoặc ngoài sân 

* Tổ chức: 1 quản trò điều khiển 

 Nội dung: 

 Truyền thông tin của chỉ huy (quản trò) rồi báo cáo. 

 Cách chơi: 

 - Quản trò chia tập thể chơi thành các đội, số lượng các đội bằng nhau. 

 - Các đội đứng thành hàng dọc, cách quản trò cùng một kích thước. Mỗi 

đội cử một người lên nhận lệnh. Khi có lệnh chơi, người nhận lệnh của các đội 

chạy lên nhận tin của quản trò và về nói cho người thứ 1, người thứ 1 nói nhỏ 

cho người thứ 2 (nói thầm vào tai), cứ như thế cho đến người cuối cùng. Người 

cuối cùng chạy lên nói với quản trò “tin” mà quản trò đã phát ra. 

 Luật chơi: 

 - Đội nào báo tin nhanh, chính xác thì đội đó thắng. 

- Đội nào để lộ tin thì xem như thua. 

 - Nếu các đội lên trùng nhau thì quản trò cho ghi tin vào giấy. 

 - Tin được truyền từ người số 1 đến người cuối cùng, không được truyền 

tắt. 

 * Chú ý: Quản trò ghi sẵn nội dung các tin vào giấy khi các đội lên nhận, 

sau khi đưa cho người nhận đọc xong thì quản trò thu lại. Người cuối cùng viết 

vào một mảnh giấy, nộp cho quản trò rồi so sánh hai mẩu giấy ghi tin (Quản trò 

và các đội). Người chơi nhỏ tuổi thì tin ngắn. Các chữ trong bản tin bằng nhau. 

Nội dung các tin có thể là những câu vui, mang tính hài hước nhưng không gây 

phản cảm hoặc là các câu đố để các đội sau khi truyền tin xong phải giải cả câu 

đố nữa. 
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                                  Sáng tác: Nguyễn Văn Lâm 

 Nào bạn ơi vai sánh vai cùng nhau tiến bước  

 Xây đắp quê hương đẹp tươi muôn sắc hồng  

 Tuổi thanh xuân nguyện dâng hiến cho non sông  

 Tiến bước cha ông dạng danh dòng máu tiên rồng.  

 

 Tuổi trẻ ơi tay nắm tay cùng nhau đi tới  

 Tâm trí, sáng trong lòng mang bao khát vọng  

 Là thanh niên ngại chi gian khó trên đời  

 Cháy mãi trong tim tình yêu Tổ quốc sáng ngời.  

 

 Ta mang trong tim khát vọng tuổi xuân  

 Những con thuyền vượt xa biển lớn  

 Mong sao mai đây đất mẹ Việt Nam  

 Thêm đẹp giàu rạng rỡ khắp năm châu.  

 

 Vẫn mãi sánh bước với trọn niềm tin  

 Mang cho đời niềm vui hạnh phúc  

 Sẽ vẫn tiến bước trên chặng đường xa  

 Dưới cờ Đoàn nhịp tim mãi sáng ngời. 

 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=qRZfPd-CO24) 
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  NUÔI DÚI - ĐẦU TƯ ÍT NHƯNG LỜI CAO

 Cách làm kinh tế từ nuôi dúi thương phẩm và bán con giống của anh 

Quách Văn Thạch ở ấp Việt Tân, xã Lộc Quang (Lộc Ninh) đang thu hút sự 

quan tâm của nhiều nông dân quanh vùng bởi vốn đầu tư ít, hạn chế rủi ro khi 

nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

 Dúi (còn gọi là chuột nứa) là động vật hoang dã có vú, thường sống trong 

các gốc tre, trúc hoặc nứa. Ở môi trường tự nhiên, dúi rất giỏi đào hang trú ẩn, đi 

kiếm ăn vào ban đêm, còn ban ngày trốn trong hang. Dúi hiếm khi mắc bệnh, 

lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày cũng rất ít nên dễ nuôi trong môi trường nhân 

tạo. 

 

Anh Quách Văn Thạch giới thiệu cặp dúi sinh sản 

  Sau khi đăng ký với cơ quan kiểm lâm, anh Thạch đưa dúi tự nhiên vào 

thuần chủng tại chuồng và mua giống người dân đã nuôi về nhân giống dần. 

Chuồng nuôi khá đơn giản với diện tích 50m2, nền lát gạch, được chia thành 

nhiều ô nhỏ, mái phủ kín bằng lá không cho ánh sáng lọt vào chuồng. Bên ngoài 

trồng thêm cây ăn trái tạo bóng mát và độ ẩm cho chuồng. Dúi rất sợ tiếng ồn, 

khói, nước, ánh sáng gắt nên người nuôi cần lưu ý những yếu tố này. 

 Thức ăn của dúi chủ yếu là thân cứng và rễ các loại cây thuộc họ tre. 

Ngoài ra, có thể cho ăn mía, rau, củ, quả, lúa, khoai mì, cỏ voi... 1 ngày, dúi 

trưởng thành tiêu thụ khoảng 200g thức ăn. Trong quá trình sinh sản cần cho dúi 
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mẹ ăn thêm bắp. Việc vệ sinh chuồng trại cũng rất đơn giản, chỉ cần dọn 2 

lần/tuần. Anh Thạch cho biết: “Dúi mẹ thường đẻ 3 lứa/năm, mỗi lứa từ 2-3 con. 

Dúi thương phẩm nuôi khoảng 8 tháng, nặng từ 1,3 đến 1,5kg có thể xuất bán. 

Hiện giá bán dúi thương phẩm dao động từ 750 đến 850 ngàn đồng/cặp, dúi 

giống khoảng 1,8 triệu đồng/cặp”. Với 50m2 chuồng nuôi, anh luôn duy trì 

khoảng 50 con dúi trưởng thành và sinh sản, thu lợi nhuận mỗi năm khoảng 100 

triệu đồng. 

 Khó khăn nhất trong nuôi dúi hiện nay là việc chọn giống tốt để sinh sản 

những con dúi thương phẩm chắc thịt. Vì vậy anh Thạch đang phải nhập giống 

từ những trang trại có uy tín ở tỉnh Đắk Lắk. Do diện tích nuôi nhỏ nên số dúi 

giống mà anh Thạch nuôi được vẫn không đáp ứng đủ cho các hộ dân quanh 

vùng. Anh mong được Hội nông dân các cấp hỗ trợ thành lập tổ hợp tác nuôi dúi 

nhằm mở rộng quy mô để người dân trên địa bàn có thêm một loại thực phẩm 

sạch, giàu dinh dưỡng cũng như hỗ trợ nông dân trong vùng chuyển đổi vật nuôi, 

đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

 

(Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/mo-hinh-dien-hinh/nuoi-dui-dau-tu-it-loi-

cao-3252.html) 
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6 CÁCH TIẾT KIỆM THỜI GIAN KHI LÀM VIỆC 

 Đối với hầu hết mọi việc trong cuộc sống, bạn càng lên kế hoạch rõ ràng, 

cụ thể thì càng đạt hiệu quả cao. Điều này đặc biệt đúng khi tìm kiếm việc làm. 

Có một số chiến lược giúp bạn nhanh chóng tìm được công việc mơ ước, đặc 

biệt khi quỹ thời gian của bạn không nhiều. Hãy tham khảo một số lời khuyên 

dưới đây để có thể tìm việc thông minh và hiệu quả hơn nhé! 

     Ngừng trì hoãn 

 Điều quan trọng đầu tiên là ngừng ngay thói quen trì hoãn. Thay vì dành 

trọn 60 phút cho bữa trưa, tại sao bạn không dành ít nhất một nửa thời gian này 

để nghiên cứu, tìm hiểu các công ty bạn đang nhắm đến hoặc cập nhật các tài 

liệu phục vụ cho việc tìm kiếm công việc mới? Tất nhiên, không nên làm điều 

này trên máy tính của công ty nơi bạn đang làm việc, mà tốt nhất là trên điện 

thoại cá nhân. 

Biết mình muốn gì 

 Trước khi thực hiện bất cứ điều gì, hãy xác định rõ mục tiêu của bản thân, 

cân nhắc tính khả thi và tìm ra các bước để đạt được chúng. Nếu không có mục 

tiêu rõ ràng, bạn sẽ lãng phí thời gian và năng lượng để tìm ra lối đi. 

 Mục tiêu này không chỉ liên quan đến con đường sự nghiệp của bạn mà 

còn là cách bạn muốn sống cuộc sống của mình. Nó nên là sự kết tinh giữa các 

giá trị cơ bản trong đời sống xã hội và niềm tin, lý tưởng của riêng bạn. 

Tổ chức tốt 

 Chuẩn bị sẵn những thứ liên quan đến hồ sơ cá nhân, càng đầy đủ càng tốt, 

cả trực tuyến và tài liệu trên giấy. Tạo một thư mục trên máy tính của bạn để 

chứa tất cả mọi thứ cần thiết bao gồm CV (sơ yếu lý lịch), thư xin việc, các vật 

mẫu và tài liệu tham khảo. Thêm vào đó, bạn có thể tạo các bản chụp màn hình 

của các tin đăng công việc (bao gồm mô tả công việc đầy đủ, quyền lợi và nghĩa 

vụ, yêu cầu về trình độ, kỹ năng... và lưu vào file Excel để khi cần có thể xem 

lại, đề phòng việc bạn quên mình đã ứng tuyển vào vị trí nào, ở công ty nào. 

 Bằng cách đó, bạn đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyên nghiệp trong 

tích tắc và theo dõi mọi thứ đang diễn ra trong quá trình tìm kiếm việc làm của 

bạn. Một không gian làm việc gọn gàng, ngăn nắp cũng phản ánh một tâm trí 

được tổ chức tốt. 
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Có lịch trình cụ thể 

 Cho dù bạn đang có việc làm hay thất nghiệp thì đều cần có một lịch trình 

cụ thể cho quá trình tìm kiếm công việc mới. Điều này có thể bao gồm việc gửi 

email ứng tuyển, kiểm tra danh sách công việc hoặc tham gia các cuộc phỏng 

vấn xin việc. Để tránh ảnh hưởng đến công việc bạn đang làm (nếu có), bạn cần 

tranh thủ thời gian tìm việc trong bữa ăn trưa, vào cuối tuần hoặc sau giờ làm 

việc. 

Nộp đơn một cách có chọn lọc 

 Một trong những yếu tố gây tốn thời gian của người tìm việc là “rải” hồ 

sơ khắp các công ty, với hy vọng nhận được cuộc gọi từ nhà tuyển dụng nào đó. 

Trái với suy nghĩ của nhiều người, việc nộp đơn xin việc có chọn lọc, xem xét 

kỹ sẽ giúp bạn có một công việc như ý nhanh hơn nhiều so với việc nộp đơn ào 

ạt và vội vàng nhận những công việc không thực sự phù hợp với năng lực của 

bạn. Hãy tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ nộp hồ sơ cho các vị trí phù hợp với 

năng lực và bạn thực sự mong muốn. 

Mở rộng các mối quan hệ 

 Bằng cách duy trì một mang lưới liên lạc rộng lớn và tốt đẹp, bạn có thể 

không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm một công việc mới. Hãy tham dự 

các hội thảo trong ngành nghề, các bữa tiệc, sự kiện kết nối mạng hoặc bất cứ 

nơi nào bạn có thể tạo được các kết nối chuyên nghiệp. Lên lịch ăn trưa với 

đồng nghiệp cũ. Hoạt động mạnh mẽ hơn trên các phương tiện truyền thông xã 

hội. Nhưng điều quan trọng nhất, hãy là chính mình và đối xử chân thành với 

mọi người. 

 Tìm một công việc mới, đặc biệt là khi bạn đang có việc làm phụ thuộc 

rất nhiều vào sự khéo léo và việc hợp lý hóa quy trình. Bằng cách thực hiện 

những gợi ý này, bạn sẽ có thể thiết lập cho mình một quy trình tìm việc hợp lý 

và nhận được công việc phù hợp với ít thời gian nhất. 

 (Nguồn: https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/goc-ky-nang/6-

cach-tiet-kiem-thoi-gian-khi-tim-viec) 

 

 

https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/goc-ky-nang/6-cach-tiet-kiem-thoi-gian-khi-tim-viec
https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/goc-ky-nang/6-cach-tiet-kiem-thoi-gian-khi-tim-viec
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KHÁM PHÁ THÁC LƯU LY TẠI 

VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200km, Vườn quốc gia Bù Gia Mập 

nằm ở đoạn cuối của dãy Trường Sơn Nam là khu rừng nguyên sơ, huyền bí với 

nhiều loài cây gỗ cổ thụ và sinh cảnh rừng kín thường xanh, nửa rụng lá trên đồi 

núi thấp trùng trùng điệp điệp cùng nhiều dòng suối, thác nước vô cùng đẹp đẽ 

và thơ mộng, đặc biệt là thác Lưu ly. Thác Lưu ly có chiều rộng khoảng 20m, 

cao khoảng 10m với 2 tầng thác và 01 bể tắm tự nhiên, ngoài ra dưới tầng thác 

thứ nhất còn nhiều những giếng nhỏ có độ sâu từ 0,5m đến 1,5m được hình 

thành cách đây hàng nghìn, hàng triệu năm do quá trình biến đổi địa chất. Xung 

quanh thác là những rừng cây gỗ cổ thụ, những thảm rong rêu mọc trên vách đá, 

hay những cây hoa thu hải đường, những cây lan Kiến cò đỏ đang mùa nở hoa 

khiến cho mọi người đến đây đều cảm thấy như lạc vào  tiên cảnh. 

           Để khám phá 

thác Lưu ly, trước tiên du 

khách nên đến thăm ngôi nhà 

dài của người S’tiêng tại văn 

phòng Vườn quốc gia và đi 

qua các bản làng dân tộc 

S’tiêng, M’nông để tiếp tục 

tham quan thác Đắk Mai - 

một di tích lịch sử của tỉnh 

Bình Phước. 

 

            Tiếp theo, du khách sẽ di 

chuyển bằng xe máy hoặc ô tô 

khoảng 20km xuyên rừng để đến 

điểm ngắm rừng từ trên cao; từ 

điểm này, du khách có thể nhìn 

thấy những cánh rừng thường 

xanh với mây bay lững lờ và 

thậm chí có thể thấy cả nước 

bạn Campuchia 
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            Sau đó, du 

khách sẽ có cơ hội trải 

nghiệm băng rừng, vượt 

suối để khám phá khu 

rừng nhiệt đới thực sự ở 

Bù Gia Mập, với nhiều 

loài cây cổ thụ: Gõ đỏ, 

Giáng  hương, Xoài 

rừng, Bằng lăng, Cẩm 

lai… và nhiều cây thuốc, 

cây làm thực phẩm, cây 

dây leo ở rừng Bù Gia 

Mập. Đi khoảng hơn 1 

tiếng đồng hồ thì trước mặt du khách sẽ là 1 điểm cắm trại vô cùng hoang sơ và 

đẹp đẽ mà trước mặt là dòng suối Đắk Ca và sau lưng là cánh rừng cây gỗ, rừng 

le. Buổi tối, du khách có thể tổ chức cuộc thi câu cá suối, ngồi quây quần bên 

nhau để chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống, những câu chuyện về bảo tồn 

đa dạng sinh học, câu chuyện về rừng, về các loài động, thực vật hoặc có thể đi 

soi đêm để tìm hiểu về một số loài động vật ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập. 

Đến buổi sáng 

sớm ngày hôm sau, du 

khách sẽ bị đánh thức 

bởi tiếng hót líu lo của 

những loài chim rừng 

hay tiếng hát của loài 

vượn đen má vàng và 

nghe tiếng suối chảy róc 

rách để bắt đầu một 

ngày vô cùng thú vị với 

việc đi ngược dòng suối 

Lưu ly để khám phá thác 

Lưu ly vô cùng huyền ảo và tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho núi rừng 

Vườn quốc gia Bù Gia Mập. 

(Nguồn: http://vuonquocgiabugiamap.vn/vi/news/Kham-pha/Kham-pha-

thac-Luu-Ly-231/) 



26 

 

 

 

 

 

NGÀY HỘI DU HỌC 2019 
Có rất nhiều thứ bạn phải cân nhắc khi quyết định du học như nên chọn 

trường nào, học ở đâu, môi trường sống và cơ hội làm việc có phù hợp? Giữa 

nhiều nguồn thông tin và những thắc mắc không biết hỏi ai, bạn có thể tìm một 

tổ chức giáo dục uy tín để hỗ trợ, giúp bạn yên tâm theo đuổi giấc mơ du học. 

Nếu muốn tiếp cận nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy và cơ hội 

săn học bổng tại các trường danh tiếng, bạn có thể tham dự Ngày hội du học các 

nước 2019 của IDP Education  Việt Nam. Đây là tổ chức giáo dục hàng đầu thế 

giới do 38 trường Đại học của nước Úc thành lập vào năm 1969 và hiện có trên 

100 văn phòng tại 32 quốc gia trên thế giới.  

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện: 

- TP. Hà Nội: 8h30 - 13h, ngày 23/3/2019 tại khách sạn Daewoo, 360 

Kim Mã, quận Ba Đình 

- TP. Hồ Chí Minh: 8h30 - 13h, ngày 24/3/2019 tại GEM Center, 08 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 

- TP. Đà Nẵng: 16h - 19h, ngày 25/3/2019 tại khách sạn Novotel, 36 Bạch 

Đằng, quận Hải Châu 

Điểm đến du học cho năm 2019 

Những quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, New Zealand, Anh và Ireland 

luôn ở trong danh sách “điểm đến du học lý tưởng” của mọi sinh viên Việt Nam 

bởi nền giáo dục tiên tiến bậc nhất. 

Học tập tại các quốc qia này mở ra nhiều cơ hội để bạn phát triển bản thân 

và đổi mới tư duy. Đây đồng thời là những quốc gia có nhiều trường đại học lọt 

vào top đầu thế giới. Theo bình chọn từ sinh viên quốc tế 2018 của IDP, vương 

quốc Anh dẫn đầu về chất lượng đào tạo xuất sắc, kế đến là Mỹ, Úc, Canada và 

New Di-lân (New Zealand). 

Các trường hàng đầu thế giới chuyên về đào tạo những ngành then chốt và 

đang khát nhân lực. Là sinh viên quốc tế, bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ 

năng thực tiễn để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực theo học, đảm bảo đầu ra 

cho nghề nghiệp tương lai với bằng cấp mang giá trị quốc tế, tự tin “gõ cửa” các 

tập đoàn lớn và hưởng mức lương cao. 

Bên cạnh đó, các khóa học khá đa dạng tùy theo nhu cầu và học lực. Bạn 

sẽ được khuyến khích tư duy độc lập, thích nghi với nhiều tính cách và nền văn 

hóa khác nhau, sẵn sàng hòa nhập với đội ngũ công dân toàn cầu trong thời đại 

số 4.0. 

Nhiều học bổng cùng gói ưu đãi hấp dẫn 

https://vietnam.idp.com/c/express/07e420f0-a848-4590-af70-9b0a3138c48b
https://vietnam.idp.com/c/express/07e420f0-a848-4590-af70-9b0a3138c48b
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Ngoài cơ hội săn học bổng lên đến 100% học phí, bạn còn được nhận 

thêm các ưu đãi có tổng trị giá 11,5 triệu đồng khi nộp hồ sơ trực tiếp tại sự kiện 

bao gồm: miễn phí khám sức khỏe nếu du học tại Mỹ, Canada, Anh, Ai-len 

(Ireland), miễn phí dịch thuật, phí nộp hồ sơ hoặc ưu đãi vé máy bay 5 triệu 

đồng (du học New Di-lân) và voucher (phiếu giảm phí) khi đăng ký thi IELTS.  

Tham gia hội thảo, chọn trường phù hợp 

Tại “Ngày hội du học các nước 2019” do IDP tổ chức, bạn sẽ được tư vấn 

chọn trường, chọn ngành phù hợp và gặp gỡ đại diện của hơn 40 trường đại học, 

cao đẳng uy tín từ 5 nước: Canada, Mỹ, Anh, New Di-lân, Ai-len. Đặc biệt khi 

nộp hồ sơ trực tiếp tại sự kiện, bạn sẽ được ưu tiên miễn phí xét duyệt hồ sơ. 

Ngoài chương trình tư vấn xuyên suốt, buổi tọa đàm với các chủ đề được 

giới trẻ quan tâm như: du học Canada diện SDS miễn chứng minh tài chính, du 

học Anh cùng “sandwich course”, du học Ai-len với chương trình “stay-back” sẽ 

được chia sẻ tại sự kiện. Phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể tham gia đặt 

câu hỏi trực tiếp với khách mời để được giải đáp thắc mắc. 

 

(Khảo sát sinh viên quốc tế 2018 của IDP về tiêu chí lựa chọn quốc gia du học) 

Liên hệ văn phòng IDP: 

TP. HCM 

GIC Tower, 36 Mạc Đĩnh Chi, quận 1 

223 Hùng Vương, quận 5 

Hà Nội 

30 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng 

15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình 

Đà Nẵng: 96 Lê Lợi, quận Hải Châu 

Cần Thơ: Phòng 6A, tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, 14-16B Hòa Bình, phường An 

Cư, quận Ninh Kiều 

Website: https://www.idp.com/vietnam/ 

Hotline: 19006955 

          (Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/nhieu-hoc-bong-hap-dan-tai-

ngay-hoi-du-hoc-2019-3888390.html) 

https://www.idp.com/vietnam/
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NHỮNG CÂU HỎI CẦN BIẾT KHI ĐI TRIỀU TIÊN 

Dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm đi Triều Tiên của anh Ngô Quang Minh 

(Hà Nội) sau hai lần đặt chân đến quốc gia này, gần nhất là tháng 9/2017. Theo 

anh Minh, du lịch Triều Tiên rất an toàn và dễ dàng, như tên cổ ngữ của nó là 

Choson (Land of Morning Calm) nghĩa là “xứ sở của những bình minh yên tĩnh”. 

Vào Triều Tiên bằng đường nào? 

Du khách Việt có thể vào Triều Tiên theo đường bộ hoặc đường hàng 

không, khác với công dân một số quốc gia như Mỹ chỉ có thể bay. 

Đường hàng không 

Bạn sẽ đáp chuyến bay từ Bắc Kinh hoặc Thẩm Dương (Shenyang) vào 

thủ đô Bình Nhưỡng. Chuyến bay của Air Koryo - hãng hàng không quốc gia 

Triều Tiên hoặc China Southern Air - hãng hàng không Phương Nam của Trung 

Quốc. Giá vé máy bay theo mùa nhưng khoảng 100 euro, bao gồm trong tour 

hoặc do công ty du lịch mua cho khách theo lịch khách đặt tour, vì phải có visa 

do Triều Tiên cung cấp thì mới lên được các chuyến bay này. 

Đường bộ 

Biên giới Trung Triều nối với nhau bằng tàu liên vận mà 2 ga đầu cuối là 

Đan Đông (Dandong) và Bình Nhưỡng (Pyongyang); ga trung chuyển là Tân 

Nghĩa Châu (Sinuiju) chỉ cách Đan Đông 15 phút di chuyển sau khi vượt sông 

Áp Lục vào đất Triều Tiên. 

Vé tàu cũng sẽ do công ty tổ chức tour mua cho khách chặng đi, còn 

chặng về thì hướng dẫn ở phía Triều Tiên sẽ mua. Các vé tàu này thường là vé 

đoàn, không bán cho người nào chưa có xác nhận mua tour từ phía Triều Tiên, 

không bán online. 

Tàu chặng đi khởi hành 10h từ Đan Đông, nghỉ 2 tiếng ở Tân Nghĩa Châu 

làm thủ tục và chạy một mạch vào Bình Nhưỡng - ga cuối lúc 18h30 (giờ địa 

phương). Tàu chặng về khởi hành 10h10 tại Bình Nhưỡng, dừng 2 tiếng khi xuất 

cảnh ở Tân Nghĩa Châu và đến Đan Đông đúng 18h35. Các chuyến tàu này gần 

như chưa bao giờ sai lệch, kể cả 6 năm về trước khi anh Minh đi lần đầu cũng 

như lần này. 

Từ Hà Nội, anh Minh từng quá cảnh ở Thượng Hải (2011) và Quảng 

Châu (2017) để bay đến Thẩm Dương. Từ đây đến Đan Đông mất thêm 4 tiếng 

nữa bằng xe buýt hoặc 90 phút nếu đi tàu cao tốc. Vé tàu cao tốc có thể đặt và 

thanh toán online từ nhà, nhận vé tại ga chỉ cần đưa số đặt chỗ và hộ chiếu. Tại 

ga Thẩm Dương muốn in luôn vé chặng về từ Đan Đông phải trả phí thêm 5 tệ 

(17 nghìn đồng tiền Việt). Bạn phải giữ vé kể cả khi đã xuống tàu, chỉ được bỏ 

vé khi đã ra khỏi ga vì cửa ra vẫn có thể bị kiểm tra, đề phòng đi lậu hoặc đi quá 

chặng cho phép in trên vé. 
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Giá vé một chiều Thẩm Dương - Đan Đông dạng tàu cao tốc khoang hạng 

nhất khoảng 90 tệ (308 nghìn đồng tiền Việt) còn tàu chậm hơn giá rẻ hơn và đi 

lâu hơn. Vì quãng đường chỉ có 250 km nên tàu cao tốc dạng ngồi, trên tàu sạch 

sẽ, rộng rãi, có ổ cắm sạc và tivi phát tin tức kèm theo lịch trình ga bằng tiếng 

Anh, tàu chạy êm và rất nhanh. 

Tổng kinh phí bay, đi tàu, taxi ra ga, về khách sạn của anh Minh là gần 

13,5 triệu đồng, sẵn sàng để hôm sau vào Triều Tiên. 

Có phải xin cấp visa không? 

Có 2 loại visa phải xin là visa Trung Quốc và visa Triều Tiên. 

Visa Trung Quốc 

Vì anh Minh đi tàu vào/ ra Bình Nhưỡng qua cửa khẩu Đan Đông nên 

phải xin visa loại nhiều lần của Trung Quốc. Giá dịch vụ xin visa này tại Hà Nội 

hiện là 175 USD (gần 4 triệu đồng tiền Việt). Năm 2011, anh Minh xin được 

visa nhập cảnh Trung Quốc nhiều lần; năm 2017 do gần với thời gian Đại hội 

Đảng của nước họ nên xin visa gắt gao hơn, từ Việt Nam chỉ xin được visa một 

lần. Sau đó, công ty tổ chức tour của Triều Tiên sẽ xin thêm visa Trung Quốc 

một lần cấp tại Bình Nhưỡng. 

Visa Triều Tiên 

Với  hộ chiếu Việt Nam, bạn không cần xin visa Triều Tiên mà chỉ cần 

giấy thông hành do họ cấp. Giấy này còn gọi là Travel Tourist Card chỉ cấp cho 

tour, trên đó ghi tên, dán ảnh và ghi rõ thời gian được phép ra vào Triều Tiên 

cho bạn. Công ty tổ chức tour tại Trung Quốc sẽ đưa bạn giấy sau khi gặp nhau 

tại Đan Đông và thanh toán tiền tour. Hải quan Triều Tiên sẽ kiểm tra giấy này 

cùng hộ chiếu tại ga Tân Nghĩa Châu, nếu khớp bạn sẽ qua được, nếu không bạn 

sẽ phải quay lại Trung Quốc. 

Hai lần anh Minh đi chưa thấy ai không khớp, mọi thủ tục giấy tờ đều 

nhanh chóng và chuẩn xác. Trên giấy sẽ đóng dấu ngày nhập cảnh của bạn, khi 

bạn xuất cảnh thì hải quan Triều Tiên sẽ thu lại, bạn nên chụp hình lưu giữ lại. 

Chi phí xin giấy thông hành là 600 tệ (2 triệu đồng tiền Việt) tại Đan Đông, 

nhưng thường được bao gồm trong tiền tour. Giấy này giống hệt giấy thông 

hành nhóm anh Minh nhận được khi đi lần đầu năm 2011. 

Mua tour đi Triều Tiên ở đâu? 

Triều Tiên không cho phép du khách tự đi. Vậy phải mua ở đâu? 

Tour nước ngoài cung cấp 

Có rất nhiều công 

ty tổ chức tour nước 

ngoài cung cấp tour đến 

Triều Tiên vì đây là địa 

điểm thu hút rất nhiều 

khách du lịch trên toàn 
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thế giới. Ngoài Koryo Groups - công ty tour chuyên không chỉ tour Triều Tiên 

mà còn các vùng xa xôi ở Đông Âu, còn có một số tên tuổi khác như Uritour, 

Juche Travel, Young Pioneer Tour, Regent Holidays. Các công ty tour này liên 

kết với các công ty du lịch Nhà nước tại Triều Tiên nên tổ chức rất tốt. Một số 

công ty tour yêu cầu đặt cọc. Thông tin để đặt chỉ cần tên khách, hộ chiếu, lịch 

đi. Bạn có thể chọn ghép đoàn cho rẻ bù lại đi theo lịch đoàn, hoặc tự chọn ngày 

giờ và lịch trình thì chịu chi thêm.  

Hai lần anh Minh đến Triều Tiên đều mua tour của DDCTS là công ty 

tour tại Đan Đông do chi phí rẻ, không cần đặt cọc và chất lượng được đánh giá 

cao. Giá tour phổ biến 4 ngày 3 đêm Triều Tiên đi ghép đoàn do công ty này 

đăng tải tại website của họ khoảng 5.000 tệ (17 triệu đồng tiền Việt) và thêm các 

tùy chọn như bay, đi riêng, xin visa … Tiền tour là giá bao từ A đến Z gồm visa 

Triều Tiên, vé tàu 2 chiều (hoặc vé máy bay), bữa ăn 2 chiều trên tàu, mọi ăn 

uống, ngủ nghỉ và lịch trình đi lại tham quan. Bạn không trả thêm bất cứ chi phí 

nào (trừ tiền tips hướng dẫn viên và lái xe). 

Nên đặt tour tầm 2 tháng trước khi đi, quá trình chuẩn bị mất khoảng 1 

tháng, thêm thời gian xin visa Trung Quốc là vừa. Vé máy bay với vé tàu (trong 

Trung Quốc) bạn phải tự mua nên cứ có giá rẻ là đặt ngay. Đặt tour chỉ cần 

photo hộ chiếu, ảnh là xong. Bạn cũng nên mua bảo hiểm du lịch cho chuyến đi 

của mình. 

Tour từ Việt Nam cung cấp 

Đã có nhiều công ty tour từ Việt Nam làm tour trực tiếp đến Triều Tiên. 

Bạn bay đi từ Hà Nội, sẽ có hướng dẫn viên người Việt cùng đi trong chặng 

Triều Tiên. Giá dịch vụ rất cạnh tranh và thuận tiện hơn nhiều so với việc phải 

tự lặn lội qua Trung Quốc, bạn có thể tìm hiểu thêm nếu muốn thử. 

Lịch trình 7 ngày 6 đêm đến Triều Tiên 

Ngày 1: Tàu qua sông Áp Lục (Yalu River) từ Đan Đông – Tân Nghĩa 

Châu (Sinuiju) – Bình Nhưỡng (Pyongyang); ga cuối lúc 18h30. Hướng dẫn đón 

và đưa đi ăn tối rồi về khách sạn quốc tế Yanggakdo. 

Ngày 2: Sau khi ăn sáng ở khách 

sạn thì 8h sáng  khởi hành đi núi Kim 

Cương (Kumgang) cách Bình Nhưỡng 

khoảng 300km, nghỉ ăn trưa tại thành phố 

biển Nguyên Sơn (Wonsan), tham quan hồ 

nước ngọt Lagoon Samil, nghỉ đêm tại 

khách sạn Kumgangsan. 

Ngày 3: Ăn sáng rồi leo núi 

Kumgang (cả đi lẫn về khoảng 14 km), ăn 

trưa trên núi rồi về lại Bình Nhưỡng, ăn 

tối và thăm Stamps Exhibition Hall; nghỉ 

đêm tại khách sạn Yanggakdo. 
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Ngày 4: Đi Khai Thành (Keasong) - cố đô của vương quốc Cao Ly, cách 

Bình Nhưỡng gần 150 km. Trưa ghé thăm khu phi quân sự DMZ, thăm bảo tàng 

Koryo Museum, ăn trưa các món truyền thống. Chiều về lại Bình Nhưỡng thăm 

tượng đồng của 2 đời Kim Chủ Tịch (Mansudae Grand Monument) và nơi sinh 

cố chủ tịch Kim Nhật Thành (Mangyongdae Native House), nghỉ đêm tại khách 

sạn Koryo trong thành phố. 

Ngày 5: Đi thăm núi Hương Sơn (Myohyang) cách Bình Nhưỡng 160 km, 

khu Frendship Exhibition Halls, chùa Phổ Hiền (Pohyon Temple). Chiều về lại 

Bình Nhưỡng, tham quan Metro rồi đi thăm quảng trường Kim Nhật Thành 

(Kim Il Sung Square), dạo phố Bình Nhưỡng ăn tối, về khách sạn Koryo rồi đi 

cà phê đêm. 

Ngày 6: Sáng đi thăm 

vùng đập Nam Phố (Nampo 

West Sea Barrage), trưa quay 

lại Bình Nhưỡng, đi thăm làng 

ChongSun Cooperation Farm, 

chiều đến thăm cung Thiếu nhi 

Children Palace và màn trình 

diễn của học sinh; nghỉ đêm tại 

khách sạn Koryo. 

Ngày 7: Sáng chia tay Bình Nhưỡng, bắt tàu liên vận về Đan Đông; xuất 

cảnh ở Tân Nghĩa Châu sau 2 tiếng kiểm tra hải quan; nhập cảnh Trung Quốc 

lúc 18h - kết thúc chuyến đi. 

Cần chuẩn bị gì cho chuyến đi? 

Không phải chỉ đi Triều Tiên thì anh Minh mới chuẩn bị quà mà thường 

đi đâu có sử dụng dịch vụ tour thì anh đều có chút quà “made in Vietnam” gửi 

các bạn hướng dẫn viên và lái xe. So với lần 2011, năm nay, quà anh Minh 

mang theo cũng tương tự: có thuốc lá, cà phê, xà phòng, kẹo vừng, bút sổ. 

Đồ cá nhân: Mùa thu đông Triều Tiên khá lạnh nên anh mang theo thêm 

áo khoác. Các bạn nên mang bàn chải kem đánh răng còn khăn mặt, khăn tắm có 

thể sử dụng của khách sạn. 

Đổi tiền Nhân dân tệ (RMB) hoặc Euro: Triều Tiên sử dụng gần như mọi 

loại tiền thông dụng nhưng RMB hoặc EUR thì giá quy đổi ổn nhất. 

Phần mềm điện thoại: Phần lớn chỉ hữu dụng tại Trung Quốc vì sang 

Triều Tiên hoàn toàn không có sóng nên bạn sẽ không có 3G. Bù lại thì giá điện 

thoại cố định quốc tế từ Triều Tiên về Việt Nam rất rẻ: 4 tệ/phút, tương đương 

14 nghìn đồng tiền Việt/phút. 

- Trung Quốc chặn các site như Facebook, Gmail, Youtube nên bạn cần 

cài VPN để vượt tường lửa. Lưu ý rằng bạn phải kích hoạt phần mềm này trước 

khi bay ra khỏi Việt Nam. 
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- Phần mềm quy đổi tỷ giá: thêm đồng RMB, đồng NKW, đồng EUR, 

đồng USD vào danh sách. Có thể sử dụng XECurrency. 

- Phần mềm thời tiết: thêm các thành phố Shenyang, Dandong, 

Pyongyang vào danh sách 

- Phần mềm dịch Google Translate: bản mới đã có tính năng dịch offline 

(bạn tải từ điển tiếng Trung, tiếng Hàn vào máy để dịch mà không cần mạng); 

ngoài ra công cụ này còn cho phép dịch hình ảnh. 

Máy ảnh và thật nhiều pin: bạn sẽ đi cả ngày và chắc chắn sẽ quay phim 

chụp ảnh rất nhiều, đừng quên mang thật nhiều thẻ nhớ. 

 

Quảng trường Kim Nhật Thành 

Du khách được mang mọi loại điện thoại, máy ảnh, máy quay, máy nghe 

nhạc, pin sạc dự phòng vào Triều Tiên và không bị thu ở biên giới. Tuyệt đối 

không mang theo các tài liệu có tính tuyên truyền chính trị liên quan đến đất 

nước họ. Quá trình kiểm tra hải quan diễn ra trên tàu và mang tính tự giác nhiều 

hơn chứ không hề có khám kỹ hành lý hay chạy qua máy soi. 

Khu phi quân sự DMZ có những quy tắc nào cần lưu ý? 

Không được chụp ảnh quân đội và các công trình họ cho rằng quan trọng 

liên quan đến an ninh như vũ khí khí tài, doanh trại, trạm gác, cầu cống, đường 

ngầm, các khu vực có quân đội đứng gác. 

Không nên chụp ảnh người dân khi họ không thoải mái. Nếu muốn chụp 

thì nên hỏi trước để xem người được chụp có sẵn lòng hay không. 

Nếu đoàn muốn đến thăm các khu vực tượng đài ông Kim Nhật Thành và 

ông Kim Chính Nhật tại Bình Nhưỡng thì cần trang phục lịch sự và bày tỏ sự 

tôn trọng bằng việc mua hoa đến viếng. Địa điểm đến thăm này hoàn toàn không 

bắt buộc, do du khách nếu muốn đi thì đề xuất. Giá một bó hoa là 20 tệ, tương 

đương 70 nghìn đồng tiền Việt. Ngoài ra, nếu có chụp ảnh lãnh tụ của họ, họ 

yêu cầu chụp đầy đủ không cắt mất đầu hay tay của tượng. 

(Nguồn: https://vnexpress.net/projects/du-khach-viet-du-lich-trieu-tien-

an-toan-va-de-dang-khong-ngo-3657521/index.html) 
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HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH MỖI NGÀY 

 CHỈ VỚI 10 PHÚT 
 

Muốn có một vốn từ vựng tiếng Anh phong phú đòi hỏi các bạn phải có 

một quá trình tích lũy lâu dài. Vì thế, học tiếng Anh mỗi ngày là điều vô cùng 

cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu những bí quyết học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày chỉ 

với 10 phút nhưng vẫn đạt được hiệu quả nhanh chóng. 

Sở hữu được bộ từ vựng tiếng Anh phong phú là bạn đã thành công hơn 

nửa chặng đường. Do đó, nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh thì hãy dành ít 

nhất 10 phút để học theo những cách sau: 

  

 

 

 

Thái độ học nghiêm túc 

Tuy chỉ dành ra 10 phút học tiếng Anh mỗi ngày nhưng các bạn cần có sự 

nghiêm túc trong việc học. Hãy xây dựng một thời gian biểu hợp lý, cố gắng 

tuân thủ nghiêm và tuyệt đối không được nghỉ dù chỉ một ngày. 

Bạn nên nhớ rằng dù bạn có lập ra một kế hoạch học hoành tráng nhưng 

lại không tuân theo thì chỉ là vô dụng. Nếu bạn có sự quyết tâm thì chỉ 10 phút 

mỗi ngày, kiên trì một năm vốn từ vựng tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ rất nhiều. 

Khi bắt đầu học, bạn hãy xác định mục đích học tiếng Anh của mình, từ 

đó sẽ chọn được bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phù hợp. Ví dụ như bộ từ 

vựng chuyên ngành y dược, từ vựng chuyên ngành kế toán, từ vựng du lịch,... 

Khi đã định hướng được nội dung cần học, bạn sẽ không phải hoang mang, đi 

sai hướng, tốn nhiều thời gian, giúp việc học trở nên đơn giản, hiệu quả nhanh 

chóng. 
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Học đúng phương pháp 

Tùy vào thời gian rảnh mỗi ngày mà bạn có thể học 5 - 7 từ vựng. Điều đó 

sẽ giúp bạn không chịu áp lực, nhàm chán mà bạn sẽ dễ nhớ và dần tạo được 

thói quen học tiếng Anh mỗi ngày bền vững. 

Khi học một từ vựng tiếng Anh mới bạn cần nắm được các yếu tố: nghĩa 

của từ, loại từ, cách phát âm chuẩn, học các ví dụ áp dụng và tự đặt câu với từ 

vựng đó, cuối cùng là học các từ đồng nghĩa. Phương pháp học này sẽ hỗ trợ 

nhiều trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và nâng cao hiệu quả ghi nhớ từ rất 

tốt. 

 

Bạn có thể học từ vựng thông qua hình ảnh, âm thanh để liên tưởng, từ đó 

giúp não bộ tiếp thu nhanh và ghi nhớ tốt hơn. Đây là một bí quyết mà nhiều 

người đã áp dụng và cho đến nay vẫn mang lại hiệu quả. 
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Hãy luôn mang theo bên mình một quyển sổ ghi chép và một cuốn từ điển 

để dễ dàng ghi lại, học nhanh những từ, cụm từ mới bắt gặp trong cuộc sống 

hàng ngày, vừa ghi nhớ, vừa tiện để ôn tập. 

Sau khi đã học từ vựng mới thì bạn cần ôn tập lại để không quên bài, 

tránh tình trạng “học trước quên sau” làm tốn nhiều thời gian, không mang lại 

kết quả cao, dần dần sẽ cảm thấy mất động lực và từ bỏ. 

Vì thế nếu bạn không có nhiều thời gian thì hãy dành ít nhất 1 buổi học 

trong tuần để ôn lại các từ vựng đã học ở các buổi trước, qua đó giúp củng cố 

vốn từ đã học để nhớ lâu hơn. 

Học từ vựng mọi lúc mọi nơi 

Nếu bạn biết sắp xếp và tận dụng thời gian, bạn có thể học tiếng Anh mỗi 

ngày mọi lúc mọi nơi. Khi tập thể dục buổi sáng bạn có thể nghe nhạc tiếng Anh, 

nghe radio hay các đoạn hội thoại tiếng Anh tải về điện thoại. Vào  những giờ 

nghỉ trưa bạn có thể xem hài, xem hoạt hình hay một bộ phim tiếng Anh mà 

mình yêu thích. Nhớ là vừa phải nghe tiếng Anh, vừa phải nhìn phụ đề để hiểu 

nghĩa của từ và như thế sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nghe, cách phát âm và cách 

sử dụng từ trong câu. 

Ngoài ra, bạn có thể đọc báo tiếng Anh, viết lách, viết nhật ký bằng tiếng 

Anh hàng ngày và phương pháp này cũng vô cùng hiệu quả vì sẽ giúp bạn ôn tập, 

học thêm nhiều từ vựng, ngữ pháp một cách tự nhiên, rèn luyện kỹ năng viết, 

biết cách sử dụng từ vựng hiệu quả hơn trong giao tiếp. Nếu áp dụng cách học từ 

vựng này thường xuyên thì bạn sẽ cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh nhanh chóng. 

Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có một hướng đi đúng cho bước 

đầu học từ vựng tiếng Anh của mình, để việc học tiếng Anh mỗi ngày không còn 

là điều khó khăn và nhàm chán. 

(Nguồn: https://wallstreetenglish.edu.vn/vi/blog/hoc-tu-vung-tieng-anh-

moi-ngay-chi-voi-10-phut-665.html) 
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