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  Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ 

lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm 

anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng 

một người bạn đi dạo khắp thành 

phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên 

anh Ba hỏi người bạn cùng đi:  

- Anh Lê, anh có yêu nước không ? 

 Người bạn đột nhiên đáp: 

- Tất nhiên là có chứ!  

Anh Ba hỏi tiếp:  

- Anh có thể giữ bí mật không?  

Người bạn đáp:  

- Có. 

Anh Ba nói tiếp:  

- Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi 

xem xét họ làm như thế nào, Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng 

đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm… Anh muốn 

đi với tôi không? 

Anh Lê đáp: 

- Nhưng bạn ơi! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? 

- Đây, tiền đây - anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay. 

- Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh 

cùng đi với tôi chứ? 

Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của Bác, người bạn đồng ý. 

Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ về cuộc đi có vẻ phiêu lưu, anh Lê không có đủ 

can đảm để giữ lời hứa. Còn Bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi 

bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau: phụ bếp, bồi bàn, 

quét tuyết… và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu 

nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc. 

 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 

Để có được sự nghiệp vĩ đại như ngày hôm nay chỉ bắt đầu từ 

một ý nghĩ rất đơn giản và quyết định táo bạo của Bác từ thời còn là 

một vị thanh niên không ai biết đến. 

Câu chuyện ngắn gọn nhưng lại là một hình ảnh mang tính biểu 

trưng rất đậm nét về tinh thần lao động của Người; ẩn chứa đằng sau 

hành động ấy là cả một hành động yêu nước thiết tha, một ý chí kiên 

định, dũng cảm và sáng suốt, quyết chí đi tìm con đường cứu nước, 

giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp mà bao 

đời nay các bậc cách mạng tiền bối vẫn chưa làm được. 

Người biết, con đường ở phía trước còn dài, rất gian lao, vất vả 

nhưng Người vẫn vững niềm tin vào con đường chính nghĩa, tin vào 

sức lao động chân chính của mình. Chúng ta càng thấy rõ ý chí quyết 

tâm của Bác về hướng đi và ý chí căm thù giặc ngoại xâm đã giày xéo 

lên quê hương đất nước. Câu chuyện trên là một sự khẳng định ý chí 

ban đầu về lòng yêu nước, đến cả đời hoạt động cách mạng của Bác. 

(https://toplist.vn/top-list/cau-chuyen-ve-bac-ho-va-bai-hoc-kinh-nghiem-

y-nghia-nhat-19233.htm)  
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I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 
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II. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (TIẾP THEO KỲ TRƯỚC): 
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 Liên hoan gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình 

Phước qua các thời kỳ 

 Ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương - Bình Phước và Câu 

lạc bộ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước tổ chức Chương trình 

Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

- 26/3/2019) và Liên hoan gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình 

Phước qua các thời kỳ tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Tân, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). 

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang 

của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm xây dựng và trưởng thành. 

Cùng với sự phát triển đi lên của phong trào Đoàn trên cả nước, trong thời gian 

qua, tuổi trẻ Sông Bé, Bình Dương - Bình Phước không ngừng lớn mạnh, phát 

huy sức trẻ, tiếp bước truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, cùng các 

thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đi trước, vững tiến dưới ngọn cờ 

quang vinh của Đảng, của Đoàn góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

       Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước 

 Cột mốc phát triển quan trọng Việt Nam - Brunei 

Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt 

Nam và Bru-nây Đa-rút-xa-lam cùng nhau tham gia tích cực, chủ động, có nhiều 

đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN cũng như trong 

việc xác định tương lai phát triển, phương hướng hợp tác và các quyết sách lớn 

của ASEAN. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam Nguyễn Phú Trọng, Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam (Brunei 

Darussalam) Xun-tan Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a (Sultan Haji Hassanal Bolkiah) 

tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 - 28/3/2019.  

         Mạnh Hùng - ĐCSVN 

 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với 

Đoàn viên thanh niên 

 Ngày 21/3 từ 9h00’ đến 10h30’, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì 

cộng đồng”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã đối thoại trực 

tuyến với đoàn viên thanh niên cả nước nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). 
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Chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 

với đoàn viên thanh niên năm 2019 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS hồ Chí Minh; nhằm nắm bắt thông tin và định 

hướng hoạt động cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước trong năm 2019 

- Năm Thanh niên tình nguyện; tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên đóng góp 

ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây 

đồng thời là dịp cung cấp thông tin, chia sẻ cho đoàn viên thanh niên về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, hoạt động của Đoàn, 

Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.  

             Chinhphu.vn 

 Sôi nổi Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 

thanh niên năm 2019 

Ngày 26/3/2019, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Chương trình Gặp gỡ, đối thoại 

giữa Lãnh đạo Tỉnh và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Phước năm 

2019 với chủ đề “Thanh niên Bình Phước với khởi nghiệp, lập nghiệp” tại Hội 

trường tỉnh. 

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 88 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Tại chương trình, 

các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đã tập trung và sôi nổi 

đặt nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề “Thanh niên Bình Phước với khởi nghiệp, 

lập nghiệp” với những thắc mắc về phương pháp khởi nghiệp; những khó khăn 

gặp phải và cách vượt qua; chế độ chính sách về vốn ưu đãi dành cho thanh niên 

khởi nghiệp; cách thức, thủ tục hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chính 

sách hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ...     

   

       Vũ Năng - Tỉnh Đoàn Bình Phước 

  Thiếu nhi cả nước đã thu gom được trên 7 triệu tấn giấy vụn 

Ngày 30/3, tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, Hội đồng 

Đội Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai phong trào “Kế 

hoạch nhỏ”’ khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, 

Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai 

đoạn 2013 - 2018, những thành tựu, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời 

xác định những vấn đề tồn tại, hạn chế.  

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc 

Lương nhấn mạnh, phong trào "Kế hoạch nhỏ" đã khẳng định vai trò, ý nghĩa 

giáo dục thiếu nhi cả nước trong suốt hơn 60 năm qua. Nhiều cơ sở đã có những 

cách làm sáng tạo, mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế.  
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CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/04/1976 

 

 

09/04/1288 

 

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 

 

10/03 (AL) 

 

25/04/1976 
Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung 

của cả nước 

30/04/1975 

Chiến thắng Bạch Đằng 

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước 

21/04 Ngày sách Việt Nam 
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MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG SINH HOẠT ĐOÀN - HỘI - ĐỘI 

Suy luận 

* 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:  

 Đội A cử đại diện của mình sang đội B lấy thông tin, sau đó về truyền lại 

thông tin cho đội mình bằng diễn đạt động tác cho mọi người hiểu (không được 

nói). 

 Ví dụ: đội B cho thông tin người đại diện đội A là: “Chúng tôi cần 1 chiếc 

nón” - sau đó người đại diện sẽ diễn tả bằng hành động, động tác cho đội nhà 

đoán nội dung. Sau 2 lần, đội A phải nêu được thông tin (cho phép nói 2 lần) - 

nếu không nói được là thua. 

 ** Chú ý: Nếu đội nào thua phải chịu hình phạt chung cho cả đội. 

 

Hát đếm số 

* Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo 

* 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: 

 Cách chơi: Quản trò đưa 1 ngón tay lên thì người chơi bắt bài hát theo số 

ngón quản trò đưa ra. Ví dụ: Quản trò đưa 1 ngón tay. 

 Người chơi bắt bài hát: “Một ngón tay nhúc nhích nè (2 lần). Một ngón 

tay nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi”. Quản trò đưa 2 ngón tay: 

Người chơi: “2 con thằn lằn con rủ nhau cắn nhau đứt đuôi”. Quản trò cứ tiếp 

tục đưa lần lượt các ngón tay nếu như nhóm nào không bắt được bài hát sẽ bị 

phạt. 

                    (Sưu tầm) 
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NUÔI HƯƠU SAO

Tháng 10-2016, anh Nguyễn Văn Lịch (SN 1991) trong một lần xem diễn đàn 

kinh tế trên Internet đã “bén duyên” với nghề nuôi hươu sao lấy nhung. Anh đến 

tận Công ty Hươu sao Trường Sinh ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, về trang trại 

Sơn Hà, huyện Đồng Phú (Bình Phước) để học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm chăm 

sóc hươu; đồng thời vận động cha mẹ, người thân ủng hộ mô hình phát triển 

kinh tế mới của mình. Tháng 1-2017, anh Lịch được gia đình hỗ trợ vốn xây 

dựng hoàn thiện hệ thống chuồng trại với diện tích 120m2, mua 11 con giống 

với 7 con đực để lấy nhung (trong đó 4 con đã có sẵn nhung) và 4 con sinh sản 

tăng đàn...  

 

Anh Quách Văn Thạch giới thiệu cặp dúi sinh sản 

Vốn đầu tư ban đầu trên 260 triệu đồng, có nhung sẵn nên chỉ sau 7 ngày thích 

ứng với khí hậu mới, anh Lịch đã cắt 1 cặp nhung giao Công ty Trường Sinh và 

được báo kết quả kiểm định chất lượng đạt  tiêu chuẩn của công ty. 10 ngày sau, 

2 cặp nhung mới lại được anh bán ra thị trường. Hiện nay, đàn hươu của anh đã 

cho thu về hơn 4 cặp nhung và sắp thu thêm 1 cặp nữa.  

Nói về kỹ thuật chăm sóc hươu sao, anh cho biết: Nuôi hươu sao không khó 

nhưng phải nắm được đặc tính của chúng để dễ bề chăm sóc. Đồng thời cần 
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quan tâm tới chế độ ăn, uống, nghỉ dưỡng, thay đổi thời tiết. Mỗi ngày, một con 

hươu ăn 7kg cỏ. Đối với những con chuẩn bị lên nhung thì cho ăn tinh bột bắp, 

gạo nếp. Ngoài ra, còn cho hươu ăn thêm mít, chuối, đu đủ, các loại củ, quả... 

Đối với hươu sao lấy nhung không nên lạm dụng kháng sinh để có sản phẩm 

sạch cho người tiêu dùng. Do đó, nguồn thức ăn đều phải sạch và tự nhiên. Với 

mô hình của anh Lịch, Công ty Hươu sao Trường Sinh bao tiêu sản phẩm và 

kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Nếu sản phẩm không đạt quy định chất lượng 

công ty yêu cầu phải đền bù hợp đồng, do đó mọi công đoạn chăm sóc luôn 

được anh chú ý để có lượng nhung sạch, chất lượng cao. 

Mỗi lạng nhung hươu được công ty thu mua với giá 2,2 triệu đồng. Do đó, trong 

vòng 1 năm anh đã có thể thu lại vốn ban đầu và những năm tiếp theo anh dự 

dịnh sẽ hái lộc hươu. 

 

(Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/mo-hinh-dien-hinh/Nuoi-11-con-huou-

sao-sau-7-ngay-cat-nhung-va-1-nam-lay-lai-von-2830.html) 
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GIAO TIẾP TỐT - CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG 

 Bạn có biết giao tiếp tốt chính là chìa khóa dẫn đến 85% thành công 

trong công việc. Vậy thế nào là giao tiếp tốt? Đó là khi những điều bạn muốn 

nói được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác đến người nghe. Đây là 

một kỹ năng có thể học hỏi và rèn luyện theo thời gian. Nếu bạn luyện tập 

thường xuyên những nguyên tắc sau đây trong giao tiếp, bạn sẽ nói chuyện 

thuyết phục hơn và có khả năng gây ảnh hưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào 

với bất kỳ ai từ sếp, đồng nghiệp đến khách hàng. 

 

A. Sự chuẩn bị 

 1. Nguyên tắc 3T: 

• Think before speaking: thận trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi nói giúp bạn 

không rơi vào những tình huống khó xử. 

• Think on paper: viết ra giấy những điều quan trọng mà bạn muốn nói để không 

bỏ sót bất kỳ điểm nào. 

• Take time: dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ quan 

trọng, bạn sẽ diễn đạt hết những gì mình muốn nói và có thể xử lý kịp thời, khéo 

léo khi rơi vào trường hợp bất ngờ hay lúng túng. 

 2. Thời điểm: 

 Chọn thời điểm thích hợp để giao tiếp sẽ giúp bạn đạt kết quả như mong 

muốn. Ví dụ: Bạn muốn nhờ đồng nghiệp giải quyết một rắc rối, đừng chọn lúc 

họ đang phải giải quyết những khó khăn của họ, họ sẽ không có thời gian và tâm 

trí để giúp bạn. Không những vậy, họ sẽ cảm thấy không thoải mái và tỏ ra bực 

bội, khó chịu với bạn. 

 3. Con người: 

 Bạn nên quan sát tâm trạng và khả năng lĩnh hội của người mà bạn muốn 

trò chuyện trước khi mở lời. Khi tâm trạng tốt, người ta sẽ cởi mở và dễ chấp 

nhận/tiếp thu ý kiến của người khác. Sự mệt mỏi và lo lắng sẽ làm họ thiếu tập 

trung và không thoải mái khi giao tiếp. Vì vậy, bạn nên bắt đầu bằng câu hỏi 

như "Anh/Chị có rảnh để trao đổi một vài công việc với em được không?” hay 

"Bạn có thể cho tôi 10 phút để nói chuyện được không?”. Nếu họ bận, bạn nên 

hẹn một thời điểm khác thuận tiện cho họ. 

 4. Những yếu tố cản trở việc giao tiếp: 

 Nhạc, tiếng ồn, ánh sáng quá chói, tranh ảnh gây mất tập trung, người ra 

vào thường xuyên… là những yếu tố cản trở việc giao tiếp của bạn. Hãy loại bỏ 

những yếu tố này để giúp cuộc nói chuyện thoải mái và tập trung hơn, đặc biệt 

khi bạn cần nói chuyện để giải quyết những vấn đề quan trọng. Hãy nhớ rằng 10 
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phút tập trung vào câu chuyện sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề hơn là 30 phút 

nhưng bị gián đoạn bởi những yếu tố xung quanh. 

B. Sự rõ ràng 

 1. Nguyên tắc 3S: Giúp bạn tránh được những hiểu lầm trong giao tiếp và 

để mọi người hiểu rõ bạn muốn gì. 

• Say what you mean: nói điều bạn nghĩ, sử dụng ngôn từ, câu chữ đơn giản, rõ 

ràng, dễ hiểu.  

• Say what you want: nói điều bạn muốn, đưa ra yêu cầu/ý kiến/mong muốn của 

mình một cách rõ ràng và trực tiếp. 

• Say what you feel: nói điều bạn cảm nhận. 

 2. Nói ít hiểu nhiều: nói chậm rãi và bạn có thể dùng những câu nói 

thông dụng để diễn đạt ý của mình. Ví dụ: Bạn có thể dùng câu “Tiền nào của 

nấy” để diễn đạt ý giá cả đi liền với chất lượng và ngược lại. 

C. Sự lắng nghe 

Để cuộc nói chuyện đi đến kết quả như bạn mong muốn, bạn cần đặt mình vào 

tâm trạng và hoàn cảnh của người mà bạn đang giao tiếp để hiểu họ hơn. Lắng 

nghe giúp bạn hiểu  được  những  điều  họ  nói  và  cả  những  điều họ 

không  nói  ra.  

D. Dành thời gian để người nghe tiếp nhận thông tin mới trong giao tiếp 

Ai cũng cần thời gian để tiếp nhận những thông tin mới, đặc biệt là những thông 

tin hay ý kiến yêu cầu họ thay đổi thói quen hay quan điểm của mình. Theo lẽ tự 

nhiên, ai cũng nói “Không” trước sự thay đổi hay ý kiến mới. Chính vì vậy, hãy 

dành cho người nghe khoảng 72 giờ để tiếp nhận và suy nghĩ về những thông tin 

này. 

Vì bản chất con người là không thích thay đổi nên khi mở lời về những ý tưởng 

mới, bạn nên chọn cách tiếp cận như sau: “Tôi đang nghĩ không biết mình có thể 

thực hiện/giải quyết vấn đề theo hướng này được không? Anh thấy sao?”. Khi 

bạn không áp đặt chủ kiến của mình thì người nghe sẽ thấy cởi mở và thoải mái 

hơn khi lắng nghe bạn. 

Cuối cùng, để giao tiếp tốt, cơ bản là bạn phải đặt trọng tâm vào người mà bạn 

đang nói chuyện và tập trung vào câu chuyện. Hãy cởi mở, thân thiện và lịch sự 

để những cuộc gặp gỡ không chỉ giúp bạn giải quyết một vấn đề nào đó mà còn 

mang lại cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp trong công việc lẫn trong cuộc 

sống! 

(Nguồn: http://vging.com/kien-thuc/giao-tiep-tot-chia-khoa-dan-den-thanh-

cong-n672.htlm)



18 

 

 

 

 

 

TRẢNG CỎ BÙ LẠCH  

 “THẢO NGUYÊN HOA VÀNG CỎ XANH” 

 Nằm ở thôn 7 xã 

Đồng Nai, huyện Bù Đăng, 

Bình Phước, nơi đây là 

một trong các địa điểm 

cắm trại thu hút du khách 

nhất. Bao quanh là cánh 

rừng nguyên sinh và lòng 

hồ rộng lớn ở giữa, Bù 

Lạch có khung cảnh thiên 

nhiên hoang sơ và yên 

bình đến lạ. 

 

 

Nơi này vốn là một cụm gần 20 trảng 

cỏ lớn nhỏ khác nhau với diện tích 

lên đến 500ha. Sở dĩ có tên gọi như 

vậy là do đọc chệch từ tiếng địa 

phương của người M’Nông. Các già 

làng giải thích rằng ở đây chữ “lạch” 

trong tiếng M’Nông có nghĩa là 

“trảng”, ở trong trảng lại có một bàu 

nước nên gọi là Bàu Lạch, đọc lệch 

đi nên thành Bù Lạch. 

 Đường đi đến Trảng cỏ Bù Lạch cũng không quá khó. Nếu muốn khám 

phá thiên nhiên và phượt thì bạn có thể di chuyển bằng xe máy.  

            Thêm một nét độc đáo nữa tại Bù Lạch là chỉ có một loại cỏ kim mọc đan 

xen với hoa dại màu tím càng khiến khung cảnh trở nên hoang sơ gấp bội. 

Không chỉ là background chụp ảnh đẹp thôi đâu, bạn sẽ vô cùng yêu thích khung 

cảnh nơi đây đấy. Đứng nhìn và thở thôi cũng thấy thích rồi. Mọi muộn phiền, 

mệt mỏi, bụi bặm đều đi đâu hết, chỉ còn lại là cảm giác được thiên nhiên bao 
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bọc, thích cực! Trảng cỏ Bù Lạch cũng hấp dẫn phượt thủ bởi thảm thực vật 

phong phú, đặc biệt là nhiều loại phong lan khác nhau.  

 Thời điểm lý tưởng nhất để đến 

đây là vào mùa mưa. Lúc này cỏ cây 

xanh mướt, động thực vật giàu sức sống 

nhất. Bạn có thể bắt gặp nhiều loài chim, 

cò và diệc bay dập dìu ở mặt nước. Thi 

thoảng có vài chú chim tinh nghịch đậu 

cả lên lưng đàn trâu đang ngâm mình 

dưới hồ,… Cảm giác cả tuổi thơ như ùa 

về lúc nào chả hay.. 

  Các trảng cỏ và bàu nước đều 

thuộc khu vực rừng phòng hộ và 

rừng cấm nên không có dân cư sinh 

sống ở đây. Xung quanh trảng cỏ chỉ 

có các làng của đồng bào dân tộc 

S’tiêng, M’Nông và Châu Mạ. Bạn 

có thể ghé qua các nhà rông để tham 

quan, tìm hiểu về văn hóa của họ. 

 Về ăn uống, các bạn nên chuẩn bị tất cả đồ ăn và nước uống mang theo vì 

ở đây chỉ có một hộ duy nhất làm du lịch nên giá đắt gấp 4,5 lần bình thường. 

Bạn có thể mua đồ ở chợ Bù Đăng. Chợ khá đầy đủ, bạn mua đồ tươi sống rồi 

mang đến trảng. Đến đây có thể mang ra cánh đồng cỏ để nướng. Và du khách 

nên đến lúc trời còn sáng để có thời gian vào rừng tìm củi đốt lửa. Còn nếu có 

cơ hội tiếp cận với cuộc sống của người dân nơi này, bạn nhớ phải thưởng thức 

những món ăn độc đáo của họ. Họ có lối sống hiền hòa với thiên nhiên nên ẩm 

thực rất giản dị và mộc mạc. Một số món bạn có thể thưởng thức như cơm lam 

lá nhíp xào, rượu cần, canh thụt, thịt nướng, đọt mây nướng,…. 

(Nguồn: https://www.vntrip.vn/cam-nang/trang-co-bu-lach-58434) 
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Du học nước ngoài nên hay không và cần những gì? 

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, các công ty đang đầu tư không ngừng cho việc 

phát triển thị trường ngoài nước. Vì vậy, các nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao 

những ứng viên từng du học nước ngoài với tính cách tự chủ, độc lập, sẵn sàng 

đối diện khó khăn và cơ sở kiến thức vững chắc. Kinh nghiệm học tập, thực tập 

và làm thêm luôn là điểm cộng sáng giá khi bạn nộp hồ sơ xin phỏng vấn lúc về 

nước. 

Du học nước ngoài nên hay không? 

Lợi ích của việc du học là vô cùng to lớn. Đây sẽ là cơ hội để bạn trải nghiệm 

những phong cách giáo dục khác nhau khi tham gia một chương trình học tập ở 

nước ngoài, bạn sẽ có cơ hội để thể hiện mình. 

Học tập ở nước ngoài cho bạn cơ hội để hoàn toàn đắm mình trong một ngôn 

ngữ mới; không có cách học nào tốt hơn khi ngày nào bạn đều có dịp giao tiếp 

với người bản địa. 

Khi du học, bạn sẽ trải nghiệm 

tại một đất nước hoàn toàn mới 

với những triển vọng, phong tục 

và hoạt động mới lạ. Nếu bạn là 

con người thích khám phá thì 

đừng đắn đo gì với chuyến đi 

học ở nước ngoài của mình. Vì 

bạn sẽ có cơ hội khám phá 

những kỳ quan thiên nhiên, bảo 

tàng và các điểm mốc của nước 

chủ nhà,...  

Nhiều bạn sinh viên khi được du học ở nước ngoài, được sống trong một nền 

văn hóa khác, chứng kiến một cách sống hoàn toàn mới sẽ cảm thấy thích thú 

với những quan điểm văn hóa khác biệt. Được ăn những món ăn, thực phẩm mới 

lạ, hay biết về hải quan, truyền thống và bầu khí quyển xã hội của nước ngoài. 
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Du học nước ngoài cần những gì? 

Phụ huynh nên xác định kỹ xem con mình có thực lực không để bồi dưỡng đúng 

cách hoặc chọn hướng đi đúng theo khả năng của con và điều kiện kinh tế gia 

đình. 

Ngoại ngữ là công cụ quan trọng nhất giúp bạn có tấm vé du học trên thế giới. 

Vì vậy học tốt ngoại ngữ và thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là việc bạn 

phải ưu tiên hàng đầu. Đối với du học các nước nói Tiếng Anh như Úc, điều 

kiện IELTS cho bậc đại học thấp nhất là 6.0 và 6.5 cho cao học. Đối với Mỹ, 

điểm TOEFL iBT đạt từ 80 trở lên và một số trường yêu cầu bằng SAT. Bạn nên 

chuẩn bị trước tiếng Anh để du học, đặc biệt là tiếng Anh học thuật. 

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng du học là một thiên đường của sự tự do và là miền 

đất hứa hạnh phúc. Cuộc sống và học tập ở đâu luôn có những khó khăn riêng 

tồn tại và đề thành công bạn phải biết cách vượt qua những khó khăn đó. Bạn 

phải nhớ rằng sống xa gia đình nghĩa là phải tự lập mọi thứ, từ đi chợ, nấu ăn, 

giặt giũ và xử lý mọi công việc, bài tập trên lớp cùng lúc. Thêm vào đó, bạn còn 

phải đối mặt với nỗi buồn nhớ nhà, nhớ bố mẹ và người thân trong khoảng thời 

gian đầu ở nơi đất khách. 

Thế nhưng chỉ cần có đủ bản lĩnh và quyết tâm chinh phục con đường học vấn 

thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn nơi xứ người.  

(Nguồn:http://tadtravel.vn/du-hoc-nuoc-ngoai-nen-hay-khong-va-can-nhung-gi/) 

Kỳ nghỉ dài trong tháng 4 này bạn sẽ đi đâu? 

Giỗ tổ Hùng Vương - Nét đẹp 

văn hóa Việt 

Lễ hội Đền Hùng hay còn gọi là Giồ 

tổ Hùng Vương - là lễ hội nhằm giáo 

dục truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với 

các Vua Hùng đã có công dựng 

nước và các bậc tiền nhân đã kiên 

cường chống giặc ngoại xâm giữ 

nước, biết ơn những vị vua đầu tiên 

của dân tộc Đại Việt. 
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   LỊCH SỬ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

Từ xa xưa trong dân gian đã truyền tụng rằng: 

“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” 

Lễ hội Đền Hùng và Giỗ tổ Hùng 

Vương  được tổ chức hàng năm vào 

ngày mùng 10 tháng ba âm lịch; bắt 

nguồn từ thời đại Hùng Vương dựng 

nước, là thời kỳ lịch sử có thật trong 

tiến trình dựng nước và giữ nước 

hàng mấy nghìn năm của dân tộc 

Việt Nam. Sự ra đời và tồn tại lâu dài 

của Đền Hùng và Lễ hội Đền Hùng 

cùng với tín ngưỡng Giỗ tổ Hùng 

Vương là sự khẳng định niềm tin vào truyền thống dựng nước và giữ nước đối 

với các thế hệ cha ông đi trước đã đổ biết bao công sức và xương máu để dựng 

nước và giữ nước. Chính từ ý nghĩa tâm linh thiêng liêng ấy mà Lễ hội Đền 

Hùng đã trường tồn với thời gian, trường tồn cùng lịch sử dân tộc trong suốt 

mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

Theo quy định, vào Giỗ tổ Hùng Vương, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được 

nghỉ một ngày, nếu ngày giỗ Tổ trùng vào dịp cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào 

ngày đi làm kế tiếp. Năm nay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương 2019 (mùng 10/3 âm 

lịch) rơi vào Chủ Nhật (ngày 14/4 dương lịch) nên người lao động sẽ được nghỉ 

bù 1 ngày vào thứ Hai - ngày 15/4/2019. 

Như vậy, cùng với ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2019, 

công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ 

Bảy ngày 13/4 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019. 

Không chỉ người Việt chúng ta tự hào về lễ hội Đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương, 

mà xem lại những dòng lưu bút của các đoàn đại biểu quốc tế và bạn bè khắp 

năm châu bốn biển từng đến thăm viếng Đền Hùng, chúng ta thực sự xúc động 

khi được biết Đền Hùng và các di tích trên Nghĩa Lĩnh đã làm cả thế giới phải 

cúi đầu vị nể ý thức cội nguồn dân tộc của chúng ta. Nhiều dòng lưu bút thừa 

nhận: “Đền Hùng là nơi đặt nền móng cho lịch sử Việt Nam... Đền Hùng là một 

di tích vô giá của nhân dân Việt Nam. Đây là biểu tượng của tổ tiên dân tộc Việt 

Nam - một dân tộc đã có truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm”. 
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Chương trình tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 

Theo kế hoạch tổ chức Giỗ 

tổ Hùng Vương - Lễ hội 

Đền Hùng năm Kỷ Hợi 

2019 mà UBND tỉnh Phú 

Thọ ban hành, năm Kỷ Hợi 

- 2019 là năm lẻ, quy mô do 

cấp tỉnh tổ chức, thời gian 

tổ chức chính trong 3 ngày 

(từ ngày 08/3 âm lịch đến 

ngày 10/3 năm âm lịch). 

Theo Đề án tổ chức Giỗ tổ 

Hùng Vương hàng năm đã 

được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, dự kiến mời tối 

đa không quá 05 tỉnh (là đại diện cho các vùng, miền trên cả nước) cùng tham 

gia tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương năm Kỷ Hợi - 2019, trên tinh thần đồng thuận 

và việc tham gia đạt hiệu quả cao nhất. 

* Nội dung các hoạt 

động: 

Phần Lễ gồm: Lễ Giỗ đức 

Quốc Tổ Lạc Long Quân 

và Lễ dâng hương tưởng 

niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 

06/3 âm lịch. 

Lễ dâng hương tưởng 

niệm các Vua Hùng ngày 

10/3 âm lịch. 

Lễ dâng hoa tại Bức phù 

điêu “Bác Hồ nói chuyện 

với cán bộ, chiến sỹ Đại 

đoàn quân tiên phong”. 

Lễ dâng hương của các huyện, thành, thị về Đền Hùng. 

Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức. 
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Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời 

Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh ngày 10/3 âm lịch. 

Phần Hội gồm: 

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2019 gồm: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; 

Chương trình nghệ thuật; bắn pháo hoa. 

Hội trại văn hóa của các huyện, thành, thị trong tỉnh và tổ chức trưng bày, quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Phú Thọ. 

Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ tại Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng. 

Hát giao lưu tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng và Hồ Mai An Tiêm - Khu Di tích 

lịch sử Đền Hùng (Nội dung mới). 

Trưng bày hiện vật khảo cổ học về sự 

ra đời, phát triển của Nhà nước Văn 

Lang thời đại các Vua Hùng và tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Khu 

di tích lịch sử Đền Hùng. 

Trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Hùng 

Vương - thành phố Việt Trì; Trưng 

bày sách, báo, tư liệu ảnh tại Thư viện 

tỉnh; chiếu phim phục vụ nhân dân tại 

rạp Hòa Phong. 

Trưng bày hoa, cây cảnh tại thành phố Việt Trì. 

Triển lãm ảnh nghệ thuật - chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ” và một số 

tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tổ chức Ngày Hội sách Đất Tổ. 

Tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân tại khu vực nhà Công quán - Khu 

Di tích lịch sử Đền Hùng. 

Biểu diễn múa rối nước tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng. 

Trưng bày hoa phong lan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

Tổ chức trình diễn hát Xoan làng cổ tại thành phố Việt Trì. 



25 

 

 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động hàng đêm tại sân khấu Quảng trường Hùng Vương (Nội 

dung mới). 

Hội chợ Thương mại và giới thiệu sản phẩm các vùng miền năm 2019 tại thành 

phố Việt Trì. 

Hội thi bơi Chải truyền thống trên 

sông Lô. 

Các hoạt động thể dục - thể thao và 

trò chơi dân gian truyền thống: bóng 

chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc, 

đẩy gậy, bắn nỏ. 

Khai mạc giải bóng đá phong trào 

tỉnh Phú Thọ (giải bóng đá hàng 

năm). 

Giải bóng chuyền các đội mạnh cúp Hùng Vương. 

Giải quần vợt truyền thống Cúp Hùng Vương. 

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các địa phương tham 

gia tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019. 

 Với những thông tin trên, hy vọng bạn sẽ có 1 kỳ nghỉ đầy ý nghĩa. 

 (Nguồn: http://baophutho.vn/den-hung/201904/chuong-trinh-tong-the-hoat-

dong-gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-nam-ky-hoi-2019-163853) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baophutho.vn/den-hung/201904/chuong-trinh-tong-the-hoat-dong-gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-nam-ky-hoi-2019-163853
http://baophutho.vn/den-hung/201904/chuong-trinh-tong-the-hoat-dong-gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-nam-ky-hoi-2019-163853
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“Làm thế nào để nói được tiếng Anh lưu loát?”. Đây là một câu hỏi 

quá chung chung và không có lời giải. Lời khuyên đầu tiên là bạn hãy thiết 

lập một mục tiêu rõ ràng, tạo ra một kế hoạch cụ thể và phù hợp với mình. 

Đây là yếu tố rất quan trọng trong công thức thành công của việc học tiếng 

Anh. 

Nói đến việc học tiếng Anh, bạn có thói quen đọc-chép-lặp lại để ghi nhớ từ mới? 

Cách học này thực ra đã lỗi  

thời, vừa thụ động vừa làm bạn mau chán. Có câu thành ngữ “Practice makes 

perfect” (Có công mài sắt, có ngày nên kim) nhưng để “mài sắt” hiệu quả, bạn 

cần học đúng phương pháp. Dưới đây là 5 cách học tiếng Anh nhanh tiến bộ 

nhất, đặc biệt phù hợp cho người bận rộn:   

Bắt chước người bản ngữ 

 Trong 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, đa số người học đều gặp khó 

khăn với kỹ năng Nói. Bạn dễ dàng tìm được rất nhiều tài liệu để mày mò cho 

các kỹ năng còn lại, nhưng để luyện nói tiếng Anh thành công, hãy chăm chỉ bắt 

chước cách phát âm, nhấn nhá của người bản ngữ.  

 Bạn có hay nghe những bản tin trên các trang web tin tức như BBC, CNN, 

VOA, xem các kênh Discovery Channel, Cartoon Network,..., nghe nhạc US-

UK hay xem phim truyền hình dài tập của Anh hoặc Mỹ không? 

 Hãy tập nghe tiếng Anh ít nhất 10 phút mỗi ngày và duy trì thói quen đó; 

đồng thời, cố gắng bắt chước người bản ngữ nói giọng chuẩn. 

Học từ vựng theo chủ đề 

 Khi được nhóm vào cùng 1 chủ đề, việc học thuộc từ vựng đảm bảo sẽ trở 

nên đơn giản hơn rất nhiều. 

 Đây là cách đặc biệt hay cho người làm việc văn phòng vì khi học từ vựng 

theo chuyên ngành mình làm, bạn sẽ phát huy được tối đa vốn từ vựng đó và 

khiến cuộc hội thoại của bạn với đồng nghiệp hay đối tác nước ngoài trở nên trôi 

chảy và nhiều ý tưởng. Để trau dồi vốn tiếng Anh công sở, bạn có thể bắt đầu 

với một số chủ đề phổ biến như: viết email, thuyết trình, tham gia hoặc tổ chức 

cuộc họp bằng tiếng Anh, làm việc với sếp nước ngoài,...   
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Hãy nói thật nhiều 

 Bạn nên thực hành những kiến thức đã học bằng cách nói tiếng Anh 

thường xuyên. Chẳng hạn như khi đi mua sắm, hãy thử gọi tên các món đồ mình 

muốn mua bằng tiếng Anh, ghi chú lại những từ mình chưa biết để tra từ điển và 

học thêm. 

 Khi trao đổi với sếp hay đồng nghiệp nước ngoài, ngay cả khi vốn từ còn 

hạn chế hay ngữ pháp chưa vững, bạn hãy cố gắng diễn đạt ý muốn nói bằng 

những từ vựng đơn giản. 

 Ngoài ra, bạn có thể nhờ một người bạn giỏi tiếng Anh chỉnh sửa, góp ý 

cho mình để dần dần khắc phục các nhược điểm. Hãy cho bản thân được phép 

sai vì tiếng Anh vốn không phải tiếng mẹ đẻ, bạn có quyền tự tin vì mình có khả 

năng giao tiếp bằng hai ngôn ngữ khác nhau. 

Học tiếng Anh qua truyện ngắn 

 Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều truyện ngắn tiếng Anh thú vị trên Internet kèm 

các file audio giúp bạn luyện nghe. Sau đó, hãy viết lại ra giấy những gì mình 

nghe được với thì quá khứ đơn, rồi chuyển đổi sang các thì khác như quá khứ 

hoàn thành, hiện tại hay tương lai. 

 Bạn có thể dùng công cụ trực tuyến hoặc nhờ bạn bè, giáo viên người bản 

ngữ kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp. Sau một thời gian ngắn, đảm bảo ngữ 

pháp tiếng Anh của bạn sẽ đạt được những bước tiến rõ rệt. 

Chọn môi trường học tiếng Anh đúng chuẩn 

 Một trong những cách học tiếng Anh nhanh nhất là rèn luyện trong môi 

trường nói tiếng Anh với người bản xứ. Theo các chuyên gia Anh ngữ, môi 

trường là yếu tố vô cùng quan trọng đối với việc học ngôn ngữ. Đó là lý do vì 

sao những du học sinh hay người định cư lâu năm ở nước ngoài giao tiếp tiếng 

Anh rất trôi chảy và tự nhiên. 

 Khi thường xuyên tiếp xúc cùng giọng chuẩn của người bản ngữ, bạn sẽ 

dần dần chỉnh sửa được các lỗi người Việt thường mắc phải khi nói tiếng Anh 

như lược bỏ âm cuối “s”, “sh”, “ch”..., hay ngữ điệu thiếu lên xuống, nhấn nhá ở 

những từ khóa quan trọng. 

 Hy vọng việc tham khảo những cách học tiếng Anh kể trên sẽ giúp bạn 

tìm ra phương pháp phù hợp cho mình.  

 (Nguồn: Sưu tầm) 
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