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Chiếc  o ấm - Bài học về sự chăm lo của B c Hồ 

Một đêm mùa đông năm 1951, gió bấc tràn về mang theo những hạt 

mưa lâm thâm làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng bản Ty co 

mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở 
đây, Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. 

Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu 

thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác. 

- Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? 

- Bác, vâng ạ! 

- Chú không có áo mưa? 

Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp: 

- Dạ thưa Bác, cháu không có ạ! 

Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái ngại: 

- Gác đêm, có áo mưa, không ướt, đỡ lạnh hơn… 

Sau đó, Bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ… 

Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 

12 chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói: 

- Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy 

chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như 
thế này là một điều quý nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc 

hơn khi Bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một 

người cha. 

Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi Bác làm 

việc. Thấy tôi, Bác cười và khen: 

- Hôm nay chú có áo mới rồi. 

- Dạ thưa Bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu 
mỗi người một chiếc ạ. 

Nghe tôi thưa lại, Bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm: 

- Trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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Dặn dò xong, Bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao 

xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi trong lúc Bác chỉ mặc một 

chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho Bác nhiều 

hơn, còn Bác, Bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. 

Từ đấy, chúng tôi trân trọng giữ gìn chiếc áo Bác cho như giữ lấy hơi 

ấm của Bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi 
chặng đường công tác. 

Bài học  inh nghiệm:  

             

                                 ((Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại) 

- Câu chuyện này tả lại tình yêu thương ân cần của Bác dành cho 
những cán bộ phục vụ quanh mình. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng 

khi thấy người chiến sĩ cảnh vệ canh gác dưới chân lán bị ướt và lạnh, Bác 

đã đôn đốc quân nhu chóng tìm áo ấm cho các anh. Chỉ một chiếc áo 

nhưng đã làm ấm cơ thể, ấm lòng anh chiến sĩ và hàng triệu triệu con tim 

người Việt. 

Như trong lời bài hát Thuận Yến có viết: “Bác Hồ - Người là tình 

yêu thiết tha nhất. Trong toàn dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời 
Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc 

Việt Nam. Bác thương những cụ già xuân về gửi biếu lụa. Bác thương đàn 

cháu nhỏ trung thu gửi quà cho. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ 

ngoài rừng Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết 

thư thăm hỏi, gửi muôn vàn yêu thương.” 

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

nghiem-y-nghia-nhat-19233.htm ) 

https://toplist.vn/top-list/cau-chuyen-ve-bac-ho-va-bai-hoc-kinh-nghiem-y-nghia-nhat-19233.htm
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. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH: 

Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thương binh, bệnh binh, gia đình 

liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận 

chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Thấm nhuần sâu sắc 

và thực hiện lời dạy bảo ân cần của Người, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực 

lượng vũ trang ta luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt để 

tỏ lòng hiếu nghĩa, quý trọng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những 

người có công với nước.  

Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Bác đã để lại bản Di chúc, Người căn dặn: 

“Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở 

yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi một người để 

họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”. Người nhắc nhở: “Đối với các liệt sĩ, mỗi 

địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm ghi 

sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho 

nhân dân ta”. Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước phải thường xuyên 

quan tâm đến cha mẹ, vợ con của thương binh và gia đình liệt sĩ, người có công 

với nước, nếu họ mất sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương 

phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói, bị rét... 

Những lời dạy bảo ân cần của Bác nêu trên đang được Đảng, Nhà nước và 

lực lượng vũ trang nhân dân ta phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn và chu đáo 

hơn. Từ Trung ương đến các địa phương đang tích cực phấn đấu thực hiện tốt 

các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Thực hiện tốt chính 

sách chăm sóc người có công; giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập của 

người lao động; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; coi trọng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân”.  

Các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền đi sát cuộc sống thực tế của nhân 

dân, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước 

nhằm giảm bớt khó khăn của những người đã nêu cao tinh thần anh dũng vì 

nước, vì dân, cống hiến tài năng, hy sinh xương máu cho Tổ quốc. 

Để phát huy hơn nữa truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” đối với gia 

đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, rất cần có sự tham gia 

tích cực của toàn xã hội. Trong những năm tới, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện 

tốt các định hướng cơ bản sau: 

Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong 

nhân dân đẩy mạnh hoạt động xã hội phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước 
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nhớ nguồn”,  “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, cấp ủy Đảng các cấp cần lãnh đạo 

thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về ưu đãi người có công với nước, từ đó làm cho mọi tổ chức chính trị 

- xã hội trong hệ thống chính trị và nhân dân thấy rõ: thực hiên tốt công tác 

chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm, là đạo lý của mỗi 

người đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, là hành động thiết thực 

nhằm tiếp tục phát huy lòng hiếu nghĩa, bác ái, truyền thống yêu nước, chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới. Phát huy truyền thống đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” chính là việc làm thiết thực, góp 

phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp 

để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Hai là, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối 

với người có công theo Chỉ thị 02/CT-TTg, ngày 25-01-2016 và Chỉ thị 21/CT-

TTg, ngày 22-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chăm 

sóc người có công với cách mạng. Theo đó, tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp 

nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sĩ, nhất 

là ở các địa danh lịch sử cách mạng trên tuyến biên giới Tây Nam và biên giới 

phía Bắc Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xác định 

danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và 

giám định ADN. Tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cùng 

tham gia xây dựng  uỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp với nhiều hình thức 

phong phú, thiết thực, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế. Tổ chức thăm 

hỏi, động viên, trao quà tri ân đối tượng người có công tại các trung tâm nuôi 

dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh và gia đình chính sách tiêu biểu. 

Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa phong trào toàn dân tham gia các hoạt động 

“Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực, 

hiệu quả. Tiếp tục triển khai sâu rộng “5 chương trình tình nghĩa” và phong trào 

“Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công”. Tạo điều 

kiện để các phong trào, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển đúng theo 

phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu 

đãi cùng phấn đấu”. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc 

người có công; đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các 

nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong 

công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, biểu 

dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến làm tốt phong trào “Đền ơn 

đáp nghĩa” và các đối tượng chính sách tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, học 

tập, công tác… 

http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-(Nguồn: 

tuong-dao-duc-ho-chi-minh/sang-mai-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-den-on-

dap-nghia-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-1957) 

 

http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/sang-mai-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-den-on-dap-nghia-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-1957
http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/sang-mai-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-den-on-dap-nghia-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-1957
http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/sang-mai-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-den-on-dap-nghia-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-1957
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II. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN: 

  

Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo và bổ sung nhiều luận 

điểm mới cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Lãnh tụ 

Hồ Chí Minh là người đầu tiên đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hình thành 

một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam. Người đã nghiên cứu sâu sắc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những 

luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin, tiếp thu hợp lý 

tinh thần Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản trong bối cảnh lịch sử mới của cách 

mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Người đã tìm thấy 

giá trị về quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu 

hạnh phúc trong bản Tuyên ngôn Ðộc lập của nước Mỹ và Bản Tuyên ngôn 

Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp. Người đã nghiên cứu Chủ 

nghĩa Tam dân của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn và hiểu rằng khát vọng “dân 

tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” khó có thể đạt và duy trì bền 

vững qua con đường cách mạng dân chủ tư sản. Bởi vậy, Hồ Chí Minh và Ðảng 

Cộng sản Việt Nam đã xác định con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam là 

tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiếp theo là cách mạng xã hội 

chủ nghĩa để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, kiên định giương cao 

ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Ðảng Cộng sản Việt Nam, 

là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Ðảng Cộng sản Việt 

Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc 

Việt Nam, đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 

động và của dân tộc, nhân dân Việt Nam đã liên tục giành thắng lợi vẻ vang 
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trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thực tiễn thế giới và Việt Nam đã chứng tỏ rằng: lúc nào, ở đâu chủ 

nghĩa Mác được vận dụng đúng đắn, sáng tạo thì ở nơi đó, lúc đó tiến trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội vượt qua được những thử thách phát triển để tiếp tục đi 

lên. Ngược lại, ở đâu và lúc nào, chủ nghĩa Mác bị hiểu sai, vận dụng máy móc 

và giáo điều thì con đường đó gặp nhiều khó khăn, thậm chí thụt lùi, thất bại. 

Xuất phát từ thực tiễn phát triển của Việt Nam, phù hợp với quy luật và xu thế 

phát triển chung của nhân loại, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng công 

cuộc Ðổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Công cuộc Ðổi mới là sản phẩm sáng tạo 

của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Ðó là chặng đường cách 

mạng mới của toàn Ðảng, toàn dân tộc Việt Nam, mang tầm vóc và ý nghĩa phát 

triển to lớn vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”. Thành công của công cuộc Ðổi mới ở Việt Nam là 

biểu trưng cho sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

(Nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-

chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/suc-song-cua-hoc-thuyet-mac-

nen-tang-ly-luan-cua-con-duong-phat-trien-viet-nam-3470) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/suc-song-cua-hoc-thuyet-mac-nen-tang-ly-luan-cua-con-duong-phat-trien-viet-nam-3470
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/suc-song-cua-hoc-thuyet-mac-nen-tang-ly-luan-cua-con-duong-phat-trien-viet-nam-3470
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/suc-song-cua-hoc-thuyet-mac-nen-tang-ly-luan-cua-con-duong-phat-trien-viet-nam-3470
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* Bù Gia Mập: Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” điểm cấp tỉnh 

Vừa qua, Huyện đoàn Bù Gia Mập đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng 

loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4/2019. 

Trong ngày ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4, thu hút 437 thanh 

niên tại các địa phương tham gia phong trào thu gom rác thải nhựa trên các 

tuyến đường khu dân cư với số rác thu được trên 0.5 tấn rác thải nhựa. 

           Bên cạnh đó, tất cả các đơn vị đều tiến hành chăm sóc khuôn viên các 

nhà văn hóa thôn, trồng 300 mét đường hoa cỏ lạc, cải tạo 200 bồn hoa tại các 

nhà văn hóa, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn trong đợt 

mưa lớn vừa qua với tổng trị giá 4 triệu đồng, tặng 1 tấn quần áo cũ cho bà 

con khó khăn, tổ chức thăm, khám và tặng quà cho thiếu nhi đang chữa trị tại 

Bệnh viện huyện trong dịp tết Trung thu 2019 với tổng trị giá 5 triệu đồng và 

cắt tóc cho các em thiếu nhi tại các thôn, ấp. 

(Phương Thảo - Huyện Đoàn BGM) 

* Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bình Phƣớc chung tay xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2019 

Sáng ngày 30/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội 

nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bình Phước chung 

tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2019.  

Về dự Hội nghị có Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trịnh Thanh 

Tuệ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Mai Xuân 

Tuân, đại diện Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc 

tại 11 điểm cầu trên toàn tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Tuân đã biểu dương, ghi nhận 

và đánh giá cao những thành tích mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được trong thời 

gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần nhìn nhận những mặt 

hạn chế, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để từ đó tiếp tục phát huy vai 

trò, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực 

chung tay xây dựng nông thôn mới.  

Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết 

của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa, các tổ chức 

Đoàn - Hội trong toàn tỉnh sẽ mạnh dạn hơn nữa trong đảm nhận thực hiện nhiều 

công trình, phần việc ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Nhân dịp này, 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bình Phước chung tay xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2019. 

(Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 



10 

 

* Bù Đốp: Triển khai chuyên đề “Thanh niên xây dựng gia đình hạnh 

phúc” 

Ngày 27/9/2019, Huyện Đoàn và Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp tham 

mưu cho Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên huyện tổ chức 

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên với chuyên đề “Thanh 

niên xây dựng gia đình hạnh phúc”. Về dự có các đồng chí thành viên Ban 

Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên huyện, các cơ quan, ban ngành 

huyện và 200 bạn ĐVTN các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc. 

Tại Chương trình, giảng viên Hoàng Thị Ven - Giám đốc Trung tâm đào 

tạo kỹ năng an toàn Việt Nam đã triển khai các nội dung: vị trí, vai trò của thanh 

niên trong xây dựng gia đình, xã hội; chăm sóc sức khỏe của thanh niên; thực 

trạng gia đình Việt Nam, những vấn đề tác động đến thanh niên và gia đình, đặc 

biệt là gia đình trẻ trong thời đại hiện nay... 

Chương trình đã góp phần trang bị những kiến thức về gia đình, tôn vinh 

những giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, vai trò của thanh niên đối với 

việc chăm sóc, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn 

minh trong thời đại hiện nay khi có nhiều vấn đề cả tích cực và tiêu cực ảnh 

hưởng đến gia đình và xã hội. 

(Thùy Linh - Huyện Đoàn Bù Đốp) 

* Đồng Phú: Tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” 

Ngày 29/9/2019, Huyện Đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Phú đã 

phối hợp với Hệ thống Honda Dung Vượng tổ chức Ngày hội “Thanh niên với 

văn hoá giao thông” năm 2019.  

Về dự với Ngày hội có các đồng chí: Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn, 

Ngô Thị Thanh Chung - UV. BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

cùng với sự tham gia của 10 đội thi với gần 200 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn - Hội trong toàn huyện. 

Tại Ngày hội, các thí sinh đã cùng tham gia 4 nội dung chính gồm: phần 

thi “Rung chuông vàng”; phần thi Lái xe an toàn; phần thi trắc nghiệm kiến thức 

và lắng nghe đại diện hệ thống Honda Dung Vượng chia sẻ kỹ năng, văn hóa khi 

tham gia giao thông. 

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích 

tại các phần thi cho các cá nhân xuất sắc tham gia dự thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức 

đã tặng hơn 200 phiếu thay nhớt miễn phí và nhiều phần quà có giá trị như: áo 

mưa, mũ bảo hiểm, áo thun, bình điện siêu tốc. 

(Thủy Tiên - Huyện Đoàn Đồng Phú) 
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* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 

Ngày 3/10, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng 

bộ tỉnh lần thứ 17 khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trăm - Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị. 

Đây là lần đầu tiên BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị theo hình thức 

“phòng họp không giấy”. 

 Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận dự thảo Báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2019, dự 

kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, 

một số huyện, thị xã, thành phố đã có những báo cáo cụ thể tại hội nghị về tình 

hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương và đề xuất các kiến 

nghị. 

Đồng thời, Hội nghị đã thông qua  uy định 205 ngày 23/09/2019 của Bộ 

Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy 

quyền; Kết luận số 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 15/8/2019 về việc 

tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các 

cấp và Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về một số chủ trương, chính sách chủ động 

tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

(Xuân Nguyên) 

* Tuổi trẻ Trung ƣơng Đoàn hƣởng ứng phong trào “Tôi yêu tổ quốc 

tôi” 

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã 

tổ chức Lễ chào cờ tháng 10 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các đoàn viên 

đã xếp hình lá cờ Tổ quốc. 

Nhằm hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tại lễ chào cờ, tuổi 

trẻ cơ quan Trung ương Đoàn đã mặc áo cờ đỏ sao vàng và xếp tượng trưng hình 

ảnh cờ Tổ quốc. 

Dịp này, đoàn viên cơ quan Trung ương Đoàn đã thực hiện công trình 

thanh niên chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại tầng 3 trụ 

sở cơ quan Trung ương Đoàn. 

Công trình do Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đảm nhiệm và được tuổi 

trẻ đến từ các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn thực hiện trong 

ngày thứ Bảy tình nguyện. 

Được biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội. 
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* Thanh niên hỗ trợ nhân dân  hắc phục hậu quả sau thiên tai 

Ngay sau khi cơn lũ lớn ngày 05/10 đi qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 

đã chỉ đạo Thành Đoàn Đồng Xoài và Huyện Đoàn Đồng Phú thành lập các 

đội hình thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả sau thiên tai. 

Được biết trong ngày 05/10, sau trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng, lũ 

bất ngờ đổ về khiến các phường: Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân (Đồng Xoài) 

và 2 xã Tân Phước, Đồng Tiến (Đồng Phú) trở thành “túi nước”. Theo thống kê 

sơ bộ, lũ đã gây ngập nặng 189 căn nhà, trong đó TP. Đồng Xoài 137 căn, huyện 

Đồng Phú 52 căn cùng hàng trăm ha cây trồng, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn 

trôi,... Tại các ấp 2, 3, 4 và Cầu Hai, xã Đồng Tiến, 45 căn nhà của người dân đã 

bị nước tràn vào, nhiều ngôi nhà bị ngập từ 1 đến 2m. Tuy các hộ chủ động kê 

đồ đạc lên cao nhưng nước lên nhanh nên nhiều hộ ở vùng trũng chỉ kịp chạy 

người; tài sản, vật dụng sinh hoạt trong nhà đều bị ướt.  

Chị Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Thành Đoàn Đồng Xoài cho biết: Sau khi 

biết tin lũ bất ngờ đổ về trên địa bàn một số phường của TP. Đồng Xoài, Thành 

Đoàn đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân di 

chuyển đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh sau cơn lũ với một mong muốn là góp một phần 

nhỏ của mình để người dân có thể ổn định cuộc sống sau những khó khăn do 

thiên tai gây ra. 

(Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 
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(Nguồn: https://www.facebook.com/pg/hlhtnvntbp/photos/?ref=page_internal) 

https://www.facebook.com/pg/hlhtnvntbp/photos/?ref=page_internal
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Bình Phƣớc: Phụ nữ Lộc Thành liên  ết làm giàu 

Ở xã Lộc Thành (Lộc Ninh), chăn nuôi dê đã gắn bó với nông dân từ 

rất lâu. Thời hoàng kim của cây điều, tiêu, cao su, mỗi nhà đã nuôi vài con dê 

để tận dụng thức ăn trong vườn. Nhưng khi giá sản phẩm các loại cây công 

nghiệp sụt giảm, chăn nuôi dê lại trở thành chỗ dựa của nhiều nhà. Hiện các 

hộ dân còn liên kết để làm giàu từ nuôi dê. 

Có vƣờn là nuôi dê 

5 năm trở lại đây, chuồng dê của gia đình chị Hoàng Thị Mận ở ấp Tân 

Bình 2, xã Lộc Thành lúc nào cũng nuôi khoảng 10 con dê sinh sản. Nhà chị 

Mận có 3 ha trồng cao su, điều và cây ăn trái. Thời gian trước, kinh tế gia đình 

chị luôn ổn định nhờ thu nhập từ vườn rẫy nhưng gần đây giá mủ cao su giảm 

sâu, năng suất cây điều thấp do sâu bệnh và thời tiết thay đổi nên chị quyết định 

chuyển đổi dần sang trồng cây ăn trái như sầu riêng, bơ, bưởi... Chị Mận cho 

biết: Trước đây, tôi chỉ nuôi một vài con dê vì thấy nhiều người nuôi. Nhưng 

mấy năm thu nhập từ vườn rẫy giảm, nhờ tăng đàn dê mà tôi có tiền trang trải 

cuộc sống, chăm lo cho các con đi học. Dê rất dễ nuôi, tôi là lao động chính, 

chồng là tài xế đường dài nhưng tôi sắp xếp vẫn đảm đương được mọi việc vườn 

rẫy, chăn nuôi, chăm con. Chỉ cần siêng năng thì nuôi dê có thể thoát nghèo. 

Còn nhà có vườn rẫy, vốn thì làm giàu từ nuôi dê không khó. 

 

Đàn dê của gia đình chị Hoàng Thị Mận, thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi 

dê xã Lộc Thành (huyện Lộc Ninh) 

Có kinh nghiệm nuôi dê nhiều năm, chị Nguyễn Thị Hoa ở ấp Tân Bình 2, 

xã Lộc Thành cho biết: Nếu chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ, mỗi lứa dê mẹ đẻ 

từ 1 đến 3 con. Một con dê nuôi từ nhỏ đến trưởng thành khoảng 7 tháng. Như 

vậy chỉ trong 1 năm, người nuôi đã nhân đôi được số vốn ban đầu nếu dê chỉ đẻ 

1 con. Trao đổi về cách nuôi dê, chị Hoa cho rằng tương đối dễ. Thức ăn cho dê 
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chủ yếu là lá keo, cỏ sạch trong vườn tiêu, xay nhỏ bỏ vào máng ăn ngày 2 lần, 

đồng thời người nuôi thường xuyên dọn chuồng, thay nước uống. Trong lúc dê 

ăn có thể tranh thủ kiểm tra sức khỏe từng con để kịp thời có hướng xử lý. Phân 

dê được nhiều hộ vun thành đống nhỏ, ủ hoai bón vườn tiêu, nếu còn dư có thể 

bán cho các nhà vườn khác. “Trước đây, tôi nghĩ nuôi dê như bỏ ống heo tiết 

kiệm, có tiền sắm sửa thêm trong nhà chứ không nghĩ có lúc trở thành thu nhập 

chính của cả gia đình. Với giá dê cao như hiện nay, nuôi dê không chỉ thoát 

nghèo mà còn là cách làm giàu không khó của nhiều nông hộ ở vùng biên Lộc 

Thành” - chị Hoa nói. 

Liên  ết chăn nuôi 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thành đã vận động chị em thành lập Tổ hợp 

tác chăn nuôi dê nhằm ổn định đầu ra và hỗ trợ kiến thức giúp nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: 

Bước đầu, Hội vận động thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Lộc Thành tại tổ 

6, ấp Tân Bình 2. Nếu mô hình phát huy hiệu quả sẽ nhân rộng ở các ấp còn lại. 

Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Lộc Thành hiện có 12 thành viên nuôi 99 con 

dê, hộ nhiều nhất nuôi 25 con, ít nhất 6 con dê. Tham gia Tổ hợp tác, thành viên 

sẽ được liên hệ và cung cấp dê giống khi có yêu cầu, hiện chủ yếu là dê bách 

thảo. Hằng năm, tổ hợp tác sẽ tổ chức luân chuyển dê đực giống giữa các hộ 

thành viên hoặc trong vùng để tránh trùng huyết, giảm bệnh tật và cải thiện đàn 

dê. Nguồn thức ăn (cám) cho dê mang thai sẽ được Tổ hợp tác liên hệ cơ sở 

cung cấp. Vào cuối mỗi quý, Tổ hợp tác liên hệ nhân viên thú y khám bệnh định 

kỳ tất cả đàn dê. Chi phí khám bệnh trích từ quỹ của Tổ, chi phí chữa bệnh do 

thành viên chi trả. Thành viên ký kết hợp đồng cung ứng cho Tổ hợp tác, tổ 

trưởng chịu trách nhiệm liên hệ và ký kết hợp đồng cung ứng với Hợp tác xã 

chăn nuôi dê Lộc Hiệp (Lộc Ninh) để thu mua, xuất bán theo hợp đồng kinh tế. 

Thành viên giao dê thịt cho Tổ hợp tác để liên hệ với cơ sở giết mổ và nhân viên 

thú y kiểm tra chất lượng dê thịt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giết mổ và 

đóng dấu thú y đảm bảo số lượng, chất lượng theo hợp đồng ký kết. 

Bà Nguyễn Thị Huệ cho biết thêm: Trước mắt, Hội sẽ sát cánh cùng Ban 

điều hành Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Lộc Thành vận động thành viên thực hiện 

đúng quy trình sản xuất chăn nuôi, đồng thời đảm bảo quyền lợi của thành viên 

tham gia Tổ hợp tác nhằm phát huy hiệu quả mô hình. Nếu thành công sẽ là mô 

hình điểm nhân rộng ra các ấp Cần Dực, Tà Tê 2..., góp phần cùng chính quyền 

xã thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.  

Ông Lê Đức Trí, Bí thư Chi bộ ấp Tân Bình 2, xã Lộc Thành cho biết: 

Mặc dù Tổ hợp tác đang hoàn thiện thủ tục để được công nhận nhưng mô hình 

này đã được nhân dân trong ấp quan tâm, học hỏi. Nếu phát huy hiệu quả, mô 

hình sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới, có hiệu quả và rất phù hợp với thực 

tế cuộc sống người dân vùng biên. Hiện 80% hộ dân trong ấp nuôi dê nhưng thời 

gian qua không phát huy hết hiệu quả vì đầu ra không ổn định, bị tư thương ép 

giá và không được hỗ trợ áp dụng khoa học, kỹ thuật. 

(Nguồn: Báo Bình Phước - Phương Dung) 
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Tùy mục tiêu cá nhân mà bạn lựa chọn nước du học phù hợp: 

1. Nếu bạn muốn việc làm  èm định cƣ - chỉ có 3 nước cho phép định 

cư khi đủ điều kiện là Úc, New Zealand và Canada. Chính sách việc làm - định 

cư của các nước thay đổi gần như mỗi năm một lần, từ thay đổi ngành nghề ưu 

tiên định cư đến bổ sung thêm các yêu cầu về định cư, xin việc, chính sách quản 

lý sinh viên quốc tế, ưu đãi cho sinh viên quốc tế… Vì vậy, các bạn cần cẩn 

trọng. 

2. Chọn chỉ ở lại làm việc -  hông định cƣ: 

Nếu bạn muốn ở lại làm việc một vài năm sau khi học xong rồi về Việt 

Nam, bạn có thể chọn: 

- Úc, ở lại 2 - 4 năm 

- New Zealand, ở lại 1 - 3 năm 

- Canada, ở lại 1 - 3 năm 

-  Mỹ, ở lại 1 - 3 năm 

-  Anh, ở lại 6 tháng nếu tốt nghiệp thạc sỹ 

-  Hà Lan, ở lại 1 năm 

-  Ý, ở lại 1 năm 

Mặc dù các nước này không có chinh sách khuyển khích định cư nhưng 

nếu bạn tìm được việc làm, bạn có thể gia hạn visa để ở lại làm việc lâu dài - 

điều mà nhiều học sinh nhắm tới. 

3. Chọn học xong rồi quay về Việt Nam: 

Bạn có thể chọn bất cứ nước nào, ở các bậc học: phổ thông, cao đẳng, đại 

học, sau đại học. 

Trở về Việt Nam, trên thực tế, là lựa chọn của nhiều sinh viên. Nơi đây 

các bạn có sẵn nhà cửa, gia đình, các mối quan hệ, hiểu biết văn hóa và con 

người. Rất nhiều du học sinh đã thành công và hạnh phúc với lựa chọn quay về 

Việt Nam, nhiều du học sinh đã tiến nhanh hơn so với các bạn chọn ở lại nước 

ngoài… 

4. Chọn nơi có chi phí thấp để học: 

Bạn có thể lựa chọn các quốc gia: 

-  Việt Nam: Bạn nên trau dồi tiếng Anh ngay trong nước (6.0 - 7.0 

IELTS chẳng hạn) bởi chi phí học tiếng Anh ở nước ngoài khá đắt đỏ, khoảng 

$300 - 400/tuần; 
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-  Đức: hiện vẫn đang miễn hoàn toàn học phí cho sinh viên quốc tế; 

-  Phần Lan, Ba Lan, Ý, các nước châu Á phát triển như Trung  uốc, Hàn 

 uốc, Nhật Bản…: học phí chỉ tầm 15.000 - 40.000 USD cho toàn khóa học cử 

nhân hoặc thạc sỹ, chỉ bằng 01 năm học ở các nước có học phí cao; 

- Singapore: chi phí chỉ bằng 2/3 trong khi bằng cấp do các trường đại học 

Anh, Úc, Mỹ cấp được công nhận toàn cầu; 

- Thụy Sỹ: học ngành  uản trị du lịch - khách sạn với 6 tháng thực tập 

hưởng lương/năm, mức lương 2000 - 3.000 CHF/tháng. 

5. Tìm học bổng: 

Học bổng là cách tuyệt vời nhất để giảm gánh nặng tài chính. Có các loại 

học bổng sau: 

Scholarship = Học bổng: luôn giới hạn về số lượng và cạnh tranh mới có 

được; 

Grant = khoản cố định: là mức tiền cố định mà trường/ khoa có thể cho, 

nếu bạn đăng ký và trường/ khoa đó; bạn không cần làm gì mà vẫn được 

 Busary/ Financial aid = hỗ trợ tài chính: dành cho các học sinh có lý do, 

bạn có thể cần trình bày lý do để được. 

6. Chọn nƣớc có yêu cầu về hồ sơ nhẹ nhàng  hông cần chứng minh 

tài chính: 

Bạn được MIỄN chứng minh tài chính khi du học các nước sau: 

Canada - Diện SDS (Study Direct Stream): Du học sinh chỉ cần mua 

chứng nhận đầu tư đảm bảo (GIC) của Scotiabank với mức 10.000 CAD để 

trang trải chi phí sinh hoạt cho năm đầu tiên ở tại Canada và đóng học phí 1 năm 

học cho trường; 

- Singapore; 

- Malaysia; 

- Hà Lan; 

- Thụy Sỹ. 

 

(Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-giao-duc/anh-uc-my-nz-canada-chon-

du-hoc-o-dau-co-loi-nhat-c678a1083485.html) 

 

 

 

 

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-giao-duc/anh-uc-my-nz-canada-chon-du-hoc-o-dau-co-loi-nhat-c678a1083485.html
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-giao-duc/anh-uc-my-nz-canada-chon-du-hoc-o-dau-co-loi-nhat-c678a1083485.html
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Phụ nữ hiện đại cần gì: 6 yếu tố cần biết! 

 

Tự tin vào  hả năng của bản thân 

Niềm tin đầu tiên là niềm tin với chính mình, nếu chính bạn còn không tin 

vào bản thân mình thì còn ai có thể tin bạn nữa. Thay vì tốn thời gian vào việc 

buồn tủi cho bản thân rằng tại sao mình kém cỏi chẳng làm được gì nên hồn, tại 

sao người khác hạnh phúc được còn mình thì không và vô vàn những câu hỏi tại 

sao một cách tiêu cực như vậy, hãy học cách làm nổi bật những điểm mạnh của 

mình và hãy “làm tới đi”. Người khác làm được vì họ tin vào bản thân và dám 

bắt đầu, còn bạn đã bắt đầu chưa hay mới chỉ ngồi đó và suy nghĩ về rất nhiều 

những trở ngại và tự nhủ rằng mình sẽ chẳng làm được đâu. 

Mỗi người chúng ta đều khác biệt và độc đáo với cá tính của riêng mình, 

hãy tự tin với những gì mình có và hãy tin vào khả năng của bản thân. Bạn nhất 

định sẽ hạnh phúc và thành công! 

Tập cho mình thói quen nuôi dƣỡng sức khỏe, sắc đẹp và tâm hồn 

Sức khỏe là vàng, chúng ta nói với nhau quá nhiều về tầm quan trọng của 

sức khỏe nên sẽ chẳng cần giải thích gì nhiều ở đây nữa. Hãy chắc chắn rằng 

bạn đang quan tâm đến cơ thể của mình, mỗi ngày dành cho mình một quỹ thời 

gian để rèn luyện sức khỏe, tập thể dục, thiền, hoặc đi bộ để thư giãn… Bên 

cạnh đó, đừng quên chăm sóc cho làn da, mái tóc của bạn. 

Khoác lên mình những bộ cánh thời trang, sở hữu khuôn mặt khả ái, 

người phụ nữ sẽ trở nên nổi bật. Tuy nhiên, một người phụ nữ hiện đại thực sự 

“đẹp” là khi bản thân cảm thấy tự tin về cả ngoại hình và cả một tâm hồn đẹp. 

Và để nuôi dưỡng tâm hồn, hãy cố gắng chơi với những người bạn cùng chung 

chí hướng, đọc sách để hiểu biết hơn và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc đời. 

Độc lập, phụ nữ hiện đại làm chủ cuộc sống 

Đây được xem là một trong những tính cách không thể thiếu của một 

người phụ nữ hiện đại. Nhân vật chính trong cuộc đời của bạn là chính bạn. Cho 

dù gia đình bạn hay chồng bạn rất giàu có thì cũng đừng bao giờ để số phận của 

bạn bị phụ thuộc vào điều đó. 

Hãy luôn độc lập trong suy nghĩ, hơn nữa là độc lập trong tài chính vì 

quan niệm về phụ nữ không nên đi làm đã thuộc về ngày xưa rồi. Ngày nay, phụ 

nữ càng độc lập bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu, không chỉ tốt cho riêng bản 

thân mình mà cho cả những người mình yêu thương nữa. 

Độc lập không những giúp bạn được sống là chính mình mà trong nhiều 

trường hợp còn bớt đi gánh nặng cho người khác. Đó chính là động lực để phụ 

nữ càng phải phấn đấu hơn nữa. 



30 

 

 

 

 

 

Phụ nữ hiện đại: đẹp nhƣng phải có  hí chất! 

Người ta thường nói: 

“Nếu bạn không xinh đẹp, bạn phải thật thông minh. Nếu bạn không 

thông minh, nhất định phải xinh đẹp. Còn không có cả hai thì đích thị bạn là kẻ 

vô dụng”. 

Phụ nữ không chỉ cần đẹp mà cần phải hiểu chuyện, hiểu mình, hiểu 

người. Bạn phải biết đặt mình vào vị trí của người khác khi nói chuyện, tự biến 

mình thành con rắn đa màu sắc, mềm mại khi cần và mạnh mẽ, sắc sảo đúng 

lúc! 

Biết yêu bản thân chính là ngƣời phụ nữ hiện đại 

Nếu như riêng việc chăm sóc cho bản thân mà bạn còn không làm được 

thì đừng nghĩ đến việc sẽ chăm lo thật tốt cho gia đình và công việc! Người phụ 

nữ hiện đại thông minh và tinh tế là người không bao giờ quên chăm sóc bản 

thân bên cạnh việc chăm lo cho gia đình và công việc. 

Vì bản thân mình là sở hữu của mình nên việc chăm sóc cho bản thân thật 

tốt, tìm thấy niềm vui mỗi ngày để tâm trí của mình luôn thoải mái chính là cách 

yêu bản thân thích hợp nhất. 

Cân bằng cuộc sống 

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến cân bằng cuộc sống khi nói về quan 

niệm về người phụ nữ hiện đại. Một người phụ nữ thông minh sẽ hiểu rằng gia 

đình và công việc giống như hai cánh tay của mình. Một người thì phải có hai 

tay, nếu thiếu bên nào cũng không ổn. Thiếu gia đình thì sự nghiệp có thành đạt 

đến đâu cũng không có ý nghĩa, còn thiếu sự nghiệp thì biết lấy gì để chăm lo 

cho gia đình. 

Bởi vậy, cân bằng cuộc sống là bí kíp quan trọng để người phụ nữ hiện 

đại vừa có thể hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình và vừa thành công trong sự 

nghiệp riêng. 

Việc trở thành một người phụ nữ hiện đại hạnh phúc và thành công là như 

vậy, có làm được hay không phụ thuộc vào việc bạn có thực hiện tốt và đầy đủ 

những điều ở trên hay không. Vậy phụ nữ hiện đại cần gì, chắc bạn đã rõ. Hãy 

bắt đầu ngay hôm nay, một người phụ nữ quyến rũ, tự tin, hạnh phúc và thành 

công sẽ chính là bạn vào một ngày rất gần! 

(Nguồn: https://blog.bizbooks.vn/phu-nu-hien-dai-can-gi/#phu-nu-hien-dai-can-

gi-6-yeu-to-can-biet) 
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Bạn đặt mục tiêu học 5 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.  Sau 1 th ng bạn 

có 150 từ. Học 10 th ng bạn sẽ có 1500 từ - số lƣợng từ vựng cơ bản để bạn 

có thể hiểu 90% c c cuộc hội thoại hằng ngày bằng tiếng Anh. Đấy là bạn 

 iên trì, đều đặn và  hông bỏ cuộc thì gần 1 năm bạn sẽ thành thạo tiếng 

Anh ở mức cơ bản. 

Nhưng có rất nhiều người thành công chỉ sau 6 tháng, 3 tháng, thậm chí 1 

tháng vẫn hoàn toàn giỏi được tiếng Anh. Có thể bạn sẽ nói “Ôi! Người ta học 1 

tháng thì tôi học 6 tháng, người ta học 3 tháng thì tôi học 12 tháng. Cần cù bù 

thông minh thì tôi cũng sẽ giỏi”. 

Nhưng khoan! Tại sao người khác học được trong 1 tháng, bạn lại cần 

nhiều hơn thế? 
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Cần cù có thể bù thông minh nhưng nếu bạn có phương pháp học thông 

minh thì bạn nắm chắc trong tay chìa khóa để rút ngắn 1/10 thời gian học tiếng 

Anh. 

Tại sao chúng ta cần có từ vựng? 

“Không có ngữ pháp thì rất ít thông tin được truyền đạt, nhưng không có 

từ vựng thì không có một thông tin nào được truyền đạt cả” - nhà ngôn ngữ học 

D.A. Wilkins đã nói vậy để thấy tầm quan trọng của từ vựng trong việc học 

ngôn ngữ. 

 

Thực tế rằng trong việc học tiếng Anh, khi bạn có từ vựng, bạn có thể 

diễn đạt ý muốn của mình, có thể nghe được người khác nói gì mà không cần 

quá quan tâm đến ngữ pháp của câu như thế nào. Bạn càng có nhiều từ, mức độ 

hiểu của bạn càng cao, bạn càng tiếp nhận nhiều thông tin và việc giao tiếp, trao 

đổi bằng tiếng Anh càng trở nên dễ dàng.  

Duy trì học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày sẽ tạo cho bạn được một thói 

quen tốt mà không phải ép buộc bản thân mình phải học. Tâm trạng của bạn 

thoải mái thì việc học tập sẽ đạt hiệu quả cao hơn. 

Học 5 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày? 

Chắc hẳn bạn đã từng đặt mục tiêu học 5 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày 

bằng việc ghi chép, notes vào sổ học từ vựng,… Nhưng sau 1 tuần thì bạn bắt 

đầu lười, bạn quên không ghi chép, bạn quên luôn nghĩa của các từ đã học. Sau 

đó bạn cho rằng mình không theo phương pháp này được và loay hoay tìm cái 

mới thích thú hơn để đọc. 

Trong khi mỗi ngày học 5 từ vựng tiếng Anh, nếu bạn học đều đặn không 

bỏ 1 ngày nào thì 1 tháng bạn học được 150 từ. 

Nhưng để giao tiếp thật tốt, bạn cần sở hữu gấp 100 lần lượng từ vựng đó 

- 1.500 từ. Vậy sẽ là 10 tháng để bạn trang bị đầy đủ từ vựng cho một cuộc giao 
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tiếp thông thường bằng tiếng Anh, hiểu được 80% ngôn ngữ của người bản địa. 

Với cách học này thì quá lâu!!! 

Tại sao  hông phải học 30 từ hay 50 từ 1 ngày? 

Bạn sẽ rút bớt 1/10 thời gian để có thể thành thạo tiếng Anh. Vậy bước 

đầu như thế nào để có thể học được số lượng từ gấp 10 lần so với thông thường?  

Đảm bảo rằng bạn hứng thú, s ng tạo với việc học từ vựng  

Học từ mới tiếng Anh mỗi ngày cần nhiều sự sáng tạo hơn bạn tưởng. Bởi 

một thứ ngôn ngữ mới ban đầu có thể khiến chúng ta hứng thú nhưng sẽ nhanh 

chóng gây chán nản khi chúng ta phải học chúng quá nhiều và quá lâu. 

Để duy trì được nguồn năng lượng học tập luôn dồi dào, bạn cần phải có 

một lộ trình học từ mới tiếng Anh mỗi ngày thật cụ thể và hiệu quả. Có rất nhiều 

cách để kích thích sự sáng tạo và tăng động lực cho bạn. Hãy tham khảo các 

cách học sau:  

Học theo nhóm 

Hãy tìm một nhóm bạn để học tiếng Anh cùng nhau. Bạn có thể gặp gỡ 

trực tiếp offline để thảo luận, trao đổi hoặc đơn giản là tìm cho mình một cộng 

đồng, group học tiếng Anh trên Facebook. Tìm nơi có thể thoải mái trao đổi, 

giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học từ vựng. Càng đông càng vui, chúng ta lại 

càng có hứng thú để học. 

Hiểu đƣợc ngữ cảnh của từ 

1 từ vựng tiếng Anh có thể có rất nhiều nghĩa và nhiều biến thể. Bạn cần 

phải hiểu được ngữ cảnh toàn bộ câu để biết được từ đó được sử dụng như thế 

nào. 

Ví dụ: với từ “eat a horse”, có thể bạn dịch đơn thuần kiểu ăn như ngựa. 

Nhưng trong ngữ cảnh khác nó lại mang hàm ý chỉ bạn đang rất đói và ham ăn 

như ngựa vậy. 

Sử dụng từ mới ngay khi có thể 

Hãy vận dụng từ mới vừa học vào các câu chuyện trong cuộc sống hàng 

ngày của bạn, nhắc tới chúng thường xuyên sẽ hình thành thói quen khi sử dụng 

từ, giúp cho não bộ của bạn ghi nhớ và phản ứng nhanh nhạy hơn. 

Bắt đầu từ những chủ đề quen thuộc 

Khi học từ vựng theo chủ đề, khả năng nhận biết và ghi nhớ của bạn sẽ 

cao hơn bởi sự liên kết của các từ. Với cách này, thay vì học 5 từ, bạn hoàn toàn 

có thể học được 30 từ mỗi ngày với cùng 1 chủ đề. Ngoài ra, hãy tìm đến những 

cuốn sách học tiếng Anh cho người mới bắt đầu để làm người bạn đồng hành. 

Những cuốn sách này được viết dựa trên trải nghiệm của chính tác giả và thấu 

hiểu những khó khăn khi người mới bắt đầu học sẽ giúp bạn học nhiều hơn 5 từ 

vựng tiếng Anh mỗi ngày.  

(Nguồn: https://stepup.edu.vn/blog/hoc-5-tu-vung-tieng-anh-moi-ngay/) 
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