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Tƣ tƣởng của Bác với sự nghiệp giáo dục nƣớc nhà 

Bác Hồ của chúng ta, khi dạy học tại trƣờng Dục Thanh - Phan Thiết, tuy 

thời gian dạy không dài, nhƣng những ngày dạy học, Bác đã khêu gợi ở học sinh 

cách học, sự tìm tòi. Khi học khắc sâu vào tâm hồn non nớt của trẻ một lòng yêu 

nƣớc. Bác là nhà sƣ phạm lớn, không những nêu ra những quan điểm mà còn chỉ 

ra nội dung cụ thể trong công việc “trồng ngƣời”. 

Bác xác định rõ chức năng của ngƣời thầy giáo: “Nếu không có thầy giáo 

thì không có giáo dục”. Nhƣng để thực hiện đƣợc vai trò vẻ vang của mình, 

trƣớc hết: “Thầy giáo phải xứng đáng là thầy, thầy phải đƣợc lựa chọn cẩn thận 

vì không phải ai cũng làm đƣợc”. 

Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đƣờng cứu nƣớc, ngày 

28/01/1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 

Trƣớc hết, Ngƣời lo “diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt”. Ngày 01/02/1942, Ngƣời 

viết bài “Nên học sử ta”, in trên Báo Việt Nam độc lập: 

“Dân ta phải biết sử ta 

Cho tƣờng gốc tích nƣớc nhà Việt Nam” 

Bác còn quan tâm đến việc tổ chức bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên – những 

chiến sĩ tiên phong chống nạn mù chữ. Bác viết thƣ gửi anh chị, em giáo viên 

bình dân học vụ - những nhà giáo làm việc mà không có lƣơng bổng, thành công 

mà không có tiếng tăm. Lòng hăng hái và nỗ lực của anh chị, em đã mang lại kết 

quả là đồng bào ta nhiều ngƣời biết đọc, biết viết. Ngƣời khen ngợi: “Vinh dự 

đó thì tƣợng đồng bia đá nào cũng không bằng”. 

Bác giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục trực tiếp là các nhà giáo đào tạo ra những 

công dân tốt và cán bộ tốt cho Nhà nƣớc. Ngƣời căn dặn các thầy giáo, cô giáo 

không ngừng tu dƣỡng đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ. 

Thấm nhuần tƣ tƣởng và lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nƣớc ta hơn bao 

giờ hết luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục. Năm 1982 đã lấy ngày 20/11 hàng 

năm làm “Ngày Nhà giáo Việt Nam”; quan tâm và tạo điều kiện cho đông đảo 

đội ngũ thầy giáo, cô giáo đƣợc đào tạo chính quy, để họ thực sự là những “kỹ 

sƣ tâm hồn”; đồng thời chăm lo cho cơ sở vật chất của ngành giáo dục nhƣ 

trƣờng lớp, phƣơng tiện, đồ dùng dạy học ngày một tiến bộ. 

  Thực hiện nghiêm túc tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục, để giáo dục thật 

sự là “quốc sách hàng đầu”, phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nƣớc ta. 
(Sưu tầm)  

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 

http://www.bentre.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2569%3At-tng-ca-bac-vi-s-nghip-giao-dc-nc-nha&catid=22%3Atin-t-cac-bao&Itemid=69
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SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 
V.I.Lênin đã chỉ rõ: ngƣời ta có thể trở thành ngƣời cộng sản khi biết 

làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng học tập để thâu thái vào 

đầu óc của mình toàn bộ kho tàng tri thức của nhân loại và hiểu biết đó 

phải dẫn tới cuộc sống và hành động. Hồ Chí Minh từng xác định học để 

hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Muốn 

vậy thì phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn, đem những lý 

luận đã tiếp thu đƣợc cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy đƣợc trong 

đời sống hàng ngày mà áp dụng vào các công việc thực tế. 

Với tinh thần đó, Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến tính thực tế, bất 

cứ việc gì cũng phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, phải thiết thực. Muốn đạt 

đƣợc kết quả đó thì việc học phải xuất phát từ yêu cầu của công việc và 

phải học cặn kẽ, thấu đáo. Ngƣời mong muốn việc học - hành, tức là nhận 

thức - hành động phải đạt tới chỗ thấy cho hết, nhìn cho thấu. Vì vậy, theo 

Ngƣời, học tập trong nhà trƣờng, trong sách vở chƣa đủ, phải học cả trong 

cuộc sống, học ở ngƣời khác… Nội dung học tập phải toàn diện: chƣơng 

trình học vấn phổ thông, đại học, chuyên môn nghiệp vụ, học tập lý luận 
Mác - Lênin, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc…; trong đó, việc học tập lý luận Mác - Lênin, đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc là một nội dung rất 

quan trọng. 

Ở nƣớc ta, lý luận Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣợc xếp 

chung vào hệ thống các môn khoa học xã hội - nhân văn, giữ vị trí chủ đạo 

về tƣ tƣởng, lý luận và phƣơng pháp luận cho khoa học xã hội - nhân văn, 

đồng thời là cơ sở thế giới quan và phƣơng pháp luận chung cho mọi hoạt 
động nghiên cứu khoa học, là hệ tƣ tƣởng của xã hội thì việc học tập hệ 

thống lý luận này lại càng cần thiết và càng có ý nghĩa hơn. 

Đề cập đến các môn khoa học Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là những giáo điều, không phải 

là kinh thánh mà là kim chỉ nam cho hành động. Học tập Chủ nghĩa Mác -

Lênin không phải là thuộc câu, thuộc chữ mà nắm lấy tinh thần và toàn bộ 

phƣơng pháp để ứng xử với con ngƣời và thực hành trong công tác thực tế. 

Để thấy đƣợc rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập lý 

luận chính trị, trƣớc hết cần hiểu thế nào là giáo dục lý luận chính trị? Có 

thể nói, công tác giáo dục lý luận chính trị là hoạt động có chủ đích của 

Đảng Cộng sản nhằm xác lập thế giới quan khoa học trên cơ sở hệ tƣ tƣởng, 
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lập trƣờng của giai cấp công nhân - đó là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh. Giáo dục lý luận chính trị thực sự tạo thành nền tảng tƣ 

tƣởng trong đời sống xã hội. Do đó, việc học và nghiên cứu lý luận chính 
trị đối với cán bộ, đảng viên hiện nay thực sự có vai trò, ý nghĩa rất quan 

trọng: 

Thứ nhất, giúp cho ngƣời học có sự hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ 

hơn, toàn diện hơn những tri thức lý luận chính trị - hành chính; từ đó trang 

bị cho mình vốn tri thức khoa học lý luận. 

Thứ hai, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị nhằm củng cố 

niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nƣớc cho 

cán bộ, đảng viên; từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, 
hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề 

ra. 

Thứ ba, việc học tập và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm cung cấp 

cho ngƣời học thế giới quan và phƣơng pháp luận cách mạng và khoa học, 

từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành và 

hoàn thành xuất sắc công việc đƣợc giao. Hơn hết là xây dựng mối quan hệ 

giữa ngƣời với ngƣời trên tinh thần tôn trọng, tƣơng trợ và thƣơng yêu lẫn 
nhau. 

Thứ tƣ, đối với quần chúng cách mạng, công tác học tập lý luận 

chính trị đặc biệt rất quan trọng. V.I.Lênin đã từng nhắc nhở, “Cách mạng 

xảy ra hay không, xảy ra khi nào và trong những hoàn cảnh nào, điều đó 

tùy thuộc vào ý chí của giai cấp này hay giai cấp khác; nhƣng công tác 

cách mạng trong quần chúng thì chẳng khi nào lại vô ích cả. Chỉ có công 

tác ấy mới là hoạt động chuẩn bị cho quần chúng tiến tới thắng lợi của Chủ 

nghĩa xã hội”. Bên cạnh đó Lênin đã dạy rằng: “Không tiến hành công tác 
giáo dục lý luận chính trị thì hoạt động chính trị tất nhiên biến thành trò 

chơi. Muốn tạo ra sự thay đổi thực tế ấy thì phải làm sao cho quần chúng 

quan tâm và tích cực tham gia vào các sự kiện”.  

Học tập và nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh thực sự là một công việc khó khăn nhƣng rất quan trọng và có ý 

nghĩa. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học lý luận về xã 

hội, tự nhiên và con ngƣời mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế 
giới quan, phƣơng pháp luật khoa học về mọi mặt của đời sống, về con 

đƣờng cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện. 

(Nguồn: http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=528) 

http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=528
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 Bù Gia Mập: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên năm 2019 

Ngày 07/10/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bù Gia Mập đã tổ chức 

quán triệt, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho 900 

đoàn viên, thanh thiếu niên trường THCS&THPT Võ Thị Sáu. 

Trong buổi nói chuyện chuyên đề, đồng chí Giang Phƣơng Bằng - Phó Bí 

thƣ Huyện đoàn Bù Gia Mập đã triển khai các nội dung của chuyên đề; đồng 

thời mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên xác định những việc làm thiết 

thực, ý nghĩa và phù hợp với lứa tuổi của mình để rèn luyện và phát triển, làm 

gƣơng cho thế hệ măng non, nhi đồng kế cận. Với những việc làm nhỏ mang ý 

nghĩa lớn, chúng ta không chỉ rèn luyện mẫu mực cho bản thân mà còn xây 

dựng hình mẫu giá trị ngƣời thanh niên trong các thế hệ... 

Cùng ngày, Hội LHTN Việt Nam huyện đã ra quân khởi động hành trình 

Tôi yêu tổ quốc tôi năm 2019 với nhiều nội dung ý nghĩa: tổ chức thu gom rác, 

dọn vệ sinh và phát động phong trào thanh niên Bù Gia Mập nói không với rác 

thải nhựa; phối hợp cùng Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Bù Gia Mập ra quân 

khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 120 ngƣời già neo đơn, có hoàn cảnh khó 

khăn tại xã Phú Văn. 

(Phương Thảo - Huyện Đoàn Bù Gia Mập) 

 Tỉnh Đoàn góp ý Luật Thanh niên 

Chiều ngày 09/10/2019, Tỉnh Đoàn dã phối hợp cùng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị giữ nguyên góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi). 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Điểu Huỳnh Sang - Phó Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh, Tôn Ngọc Hạnh - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh - Đại biểu 

Quốc hội tỉnh, Phan Viết Lượng - Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng hơn 100 đoàn 

viên là UV. BCH Tỉnh Đoàn; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và 

Đoàn trực thuộc; đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực trên địa 

bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý dự thảo Đề cƣơng Luật 

Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, tập trung thảo luận sôi nổi 8 lĩnh vực liên 

quan mật thiết đối với thanh niên gồm: Sự cần thiết sửa đổi luật; Quản lý Nhà 

nƣớc về công tác thanh niên; Ủy ban quốc gia về thanh niên; Đối thoại với thanh 

niên; Các chính sách của Nhà nƣớc đối với thanh niên; Trách nhiệm của cơ quan 

Nhà nƣớc đối với thanh niên; Các tổ chức thanh niên… 

Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp Đoàn viên thanh niên 

hiểu và nắm rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình, đồng thời  nhằm 
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nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phƣơng trong việc thực hiện 

các quy định trong Luật Thanh niên; bổ sung quy định về chính sách của Nhà 

nƣớc đối với thanh niên tình nguyện nhằm động viên, khuyến khích, phát huy 

tính xung kích, sáng tạo của thanh niên. 

(Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 

 Thanh niên hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai 

Ngay sau khi cơn lũ lớn ngày 05/10/2019 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. 

       Trong 02 ngày (06, 07/10/2019), hơn 100 đoàn viên, thanh niên của 03 đơn 

vị Thành đoàn Đồng Xoài, Huyện đoàn Đồng Phú, Đoàn Thanh niên Công an 

tỉnh đã tập trung huy động lực lƣợng đoàn viên thanh niên tại địa phƣơng phối 

hợp cùng các lực lƣợng chức năng sơ tán ngƣời dân đến nơi an toàn, khắc phục 

hậu quả sau thiên tai nhƣ: dọn gạt bùn, vận chuyển đồ đạc, vệ sinh nhà cửa… 

Chị Nguyễn Thị Hằng - Bí thƣ Thành đoàn Đồng Xoài cho biết: “Sau khi 

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

đoàn đã huy động lực lƣợng 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 giúp ngƣời gặp 

nạn có thể ổn định cuộc sống sau những khó khăn do thiên tai gây ra”. 

(Thu Hà - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 

 Tinh thần Lý Tự Trọng và con đƣờng cách mạng của thanh niên 

Việt Nam thời kỳ mới 

  Ngày 19/10/2019, tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, 

T.Ư Đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường 

cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” nhân dịp 105 năm ngày 

sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. 

Tham dự buổi tọa đàm có Bí thƣ T.Ƣ Đoàn Nguyễn Ngọc Lƣơng, lãnh 

đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo ĐVTN. 

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Tiến sỹ Đặng Duy Báu, Nguyên Bí thƣ Tỉnh 

ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu lên những biện dẫn, nội 

dung quan trọng viện dẫn về lớp thanh niên anh hùng thời kỳ kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. “Lý Tự Trọng là niềm tự hào và tấm gƣơng sáng 

cho các thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo, học tập”, Tiến sỹ Đặng Duy Báu 

chia sẻ. 

Buổi tọa đàm đã nhận đƣợc nhiều bài tham luận, phát biểu đầy tâm huyết, 

nhiều góc nhìn, cách tiếp cận vấn đề khác nhau…; qua đó khẳng định công lao, 

sự đóng góp to lớn, tấm gƣơng sáng ngời của anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng với 

câu nói nổi tiếng:“Con đƣờng của thanh niên chỉ là con đƣờng cách mạng, 

không thể có con đƣờng nào khác” đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị; thôi thúc 



 

 

8 

 

bao lớp thanh niên Việt Nam giữ vững niềm tin, rèn luyện bản lĩnh, tích cực học 

tập, lao động, sáng tạo… 

(Theo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh) 

 Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

Với phương châm “hướng về cơ sở”, “ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ 

chức Hội”, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động; chăm lo, phát triển thanh niên; đẩy mạnh quan hệ thanh niên 

quốc tế... Qua đó, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh ngày càng mở rộng 

mặt trận, đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên vào tổ chức Hội. 

Anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó Chủ tịch Thƣờng trực Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội Liên hiệp 

thanh niên các cấp đã quan tâm đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của 

Hội; tiếp tục thực hiện phƣơng châm “hƣớng về cơ sở”, các nội dung hoạt động 

luôn bám sát mục tiêu, phƣơng hƣớng nhiệm kỳ để triển khai. Ủy ban Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thƣờng xuyên nắm bắt 

tình hình thanh niên và hƣớng dẫn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lƣợng hội 

viên cùng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt sau đại hội Đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hoạt động sinh hoạt chi hội đã có sự đầu tƣ đổi mới, đa 

dạng hóa hình thức gắn với trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc 

của hội viên, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực... 

Đổi mới phƣơng pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên và nâng cao chất lƣợng 

hoạt động, tổ chức Hội các cấp đã không ngừng chuyển đổi các mô hình, hoạt 

động phù hợp thực tế nhu cầu và nguyện vọng, sở thích của thanh niên. Tiêu 

biểu nhƣ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thị xã: Đồng Phú, Bù 

Đăng, Phƣớc Long, Bình Long... đã đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc 

chuyển đổi mô hình hoạt động. 

Điển hình, các thành viên Câu lạc bộ pháp luật đã tổ chức 53 buổi tuyên 

truyền pháp luật (Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ môi trƣờng, Luật Giao thông 

đƣờng bộ...), 17 phiên tòa giả định về các tội danh tàng trữ, mua bán trái phép 

chất ma túy, cố ý gây thƣơng tích, trộm cắp tài sản, chống ngƣời thi hành công 

vụ, bạo lực học đƣờng... thu hút đông đảo thành viên và thanh niên tham gia  

Câu lạc bộ Ba trách nhiệm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày 

Chủ nhật xanh”, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tích cực nghiên 

cứu, tham mƣu lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải tiến quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt 

thủ tục hành chính không cần thiết, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây 

khó khăn cho ngƣời dân. 

(Cẩm Liên - Tỉnh Đoàn Bình Phước)  
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NGUỒN GỐC NGÀY LỄ HIẾN CHƢƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ đƣợc thành lập ở 

Paris (thủ đô nƣớc Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des 

Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). 

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) 

tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chƣơng các nhà giáo” gồm 15 chƣơng.  

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trƣởng Bộ Quốc gia Giáo 

dục Nguyễn Khánh Toàn làm trƣởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công 

đoàn giáo dục của một số nƣớc vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nƣớc Áo), 

trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn sau khi 

thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã đƣợc kết nạp là một 

thành viên của FISE. 

Lần đầu tiên, ngày “Quốc tế Hiến chƣơng các nhà giáo” đƣợc tổ chức trên 

toàn miền Bắc nƣớc ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 

còn đƣợc tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. 

Hàng năm, kỷ niệm lịch sử ngày 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thƣờng 

xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo 

viên trong vùng tạm chiếm nói riêng, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ, hy 

sinh của anh chị em giáo viên kháng chiến, nói chung. 

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trƣởng 

(nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT về ngày Nhà giáo 

Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo 

Việt Nam. Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên đã 

đƣợc tiến hành trọng thể trong cả nƣớc ta. Từ đó đến nay, ngày 20/11 trở thành 

là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những ngƣời làm công tác 

trồng ngƣời. 

Ý NGHĨA CỦA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với 

những ngƣời thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri 

ân tới những ngƣời đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng ngƣời cao 

cả, góp phần xây dựng đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc. 

KỶ NIỆM 37 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
(20/11/1982 - 20/11/2019) 

https://giaoduc.net.vn/GDVN/Nhung-loi-chuc-thay-co-hay-va-y-nghia-nhat-nhan-ngay-nha-giao-Viet-Nam-P2-post163067.gd
https://giaoduc.net.vn/GDVN/Nhung-loi-chuc-thay-co-hay-va-y-nghia-nhat-nhan-ngay-nha-giao-Viet-Nam-P1-post163048.gd
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(Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/lich-su-y-nghia-ngay-nha-

giao-viet-nam-2011-post163143.gd) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/lich-su-y-nghia-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-post163143.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/lich-su-y-nghia-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-post163143.gd
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Nhạc sĩ Lê 

Văn Lộc 

sinh ngày 

14 tháng 7 

năm 1952 

tại thành 

phố Hồ 

Chí Minh. 

Năm 1989, 

ông tốt 

nghiệp 

Đại học Âm nhạc chuyên ngành Sáng 

tác tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Từ năm 1977 đến năm 1984, 

ông gia nhập lực lƣợng thanh niên 

xung phong thành phố Hồ Chí Minh 

và bắt đầu sáng tác ca khúc. 

Từ năm 1990 đến năm 1998, 

ông là nhân viên Công ty dịch vụ Du 

lịch Chợ Lớn, quận 5, thành phố Hồ 

Chí Minh. Từ năm 1998 đến nay là 

chuyên viên Phòng nghệ thuật Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Đối với nhạc sĩ Lê Văn Lộc 

thì hoạt động chiến đấu cũng sôi nổi 

và dữ dội không kém hoạt động 

chiến đấu từ thời kỳ Thanh niên 

xung phong đến khi ra chiến trƣờng 

biên giới Tây Nam, rất nhiều tác 

phẩm ra đời trong giai đoạn này. 

 

Nhạc sĩ 

Vũ Hoàng 

thuộc thế 

hệ nhạc sĩ 

trƣởng 

thành từ 

phong 

trào thanh 

niên, sinh viên, học sinh sau năm 

1975. 

Những hành khúc của Vũ 

Hoàng phản ánh khát vọng tuổi trẻ 

lúc bấy giờ nhƣ Khát vọng 

sống, Khát vọng tuổi trẻ, Trái tim 

tình nguyện, Gởi lại em, Giai điệu 

Trƣờng Sơn, Giai điệu xanh, Mùa hè 

xanh, Dấu chân tình nguyện, Giai 

điệu sinh viên, Hành khúc sinh viên 

Việt Nam...  

Riêng ca khúc Bụi phấn đƣợc 

nhạc sĩ Vũ Hoàng viết từ thơ của 

nhạc sĩ Lê Văn Lộc với những 

câu “Khi thầy viết bảng/ Bụi phấn 

rơi rơi/ Có hạt bụi nào/ Vƣơng trên 

tóc thầy...” đã làm xúc động biết bao 

thầy cô và thổn thức bao trái tim học 

trò, đƣợc nhiều thế hệ học trò hát 

suốt “những tháng năm đẹp nhất đời 

ngƣời” nên các bạn trẻ, sinh viên, 

học sinh gọi anh là “nhạc sĩ của tuổi 

học trò”. 
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Thanh niên lập nghiệp từ bƣởi da xanh 

Thực hiện phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, những năm gần 

đây, một số thanh niên xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

đã triển khai mô hình trồng bưởi da xanh. Mô hình này đã giúp thanh niên 

ổn định thu nhập và làm giàu trên mảnh đất quê hương. 

Anh Hồ Hoàng Kha kiểm tra bưởi sắp đến ngày thu hoạch 

Cùng chị Trần Thị Lan, Phó Bí thƣ Thị Đoàn Phú Mỹ đến thăm một số hộ 

thanh niên tiêu biểu tại xã Sông Xoài làm giàu bằng cây bƣởi da xanh, chúng tôi 

thực sự ấn tƣợng trƣớc những cây bƣởi trĩu cành, đang chờ ngày thu hoạch. 

Anh Hồ Hoàng Kha (ấp Phƣớc Bình), mới 26 tuổi nhƣng đang sở hữu 9 

ha đất, với 2.500 cây bƣởi da xanh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, 

sau khi học hết lớp 12, anh Kha không học lên đại học mà quyết định ở nhà phụ 

gia đình trồng trọt, chăm sóc vƣờn bƣởi. Thông qua sự giới thiệu của xã Đoàn, 

anh đƣợc tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, 

nhất là cách trừ sâu bệnh trên cây bƣởi. Năm 2010, anh thử nghiệm kỹ thuật 

trồng bƣởi theo hƣớng công nghệ cao trên diện tích đất trồng của gia đình. Anh 

lắp đặt hệ thống tƣới nƣớc tự động, bón phân nuôi cỏ dƣới gốc bƣởi, kết hợp quá 

trình quang hợp để tạo thành các chất hữu cơ trong cây cỏ. “Sau khi chết, xác cỏ 

phân hủy thành phân hữu cơ rất tốt cho cây bƣởi. Cách làm này vừa tiết kiệm 

đƣợc nhân công, vừa không ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất. Do có mùn và phân 
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hữu cơ, tỷ lệ đậu trái trên cây bƣởi cũng nhiều hơn so với trƣớc đây”, anh Kha 

phân tích. 

Nhờ học hỏi kỹ thuật, anh sử dụng biện pháp kích hoa gối vụ cho cây vừa 

ra trái lại tiếp tục trổ bông. Với kỹ thuật này, 1 năm cây cho trái 3 vụ. Năm 

2010, 9 ha bƣởi của gia đình chỉ cho khoảng 15 tấn trái, đến năm 2013, năng 

suất tăng lên gấp đôi và đến năm 2018 đã tăng lên 60 tấn. Sau khi trừ các khoản 

chi phí, anh thu lãi 1,5 tỷ đồng. Anh nhẩm tính, dịp Tết Canh Tý sắp tới, vƣờn 

bƣởi nhà anh sẽ cho khoảng 20 tấn. Với giá thành từ 45.000 đến 60.000 

đồng/kg, gia đình anh sẽ có một cái Tết “ấm”. Hiện nay, vƣờn bƣởi của gia đình 

anh còn tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phƣơng với mức thu nhập 6 triệu 

đồng/ngƣời/tháng. “Năm 2014, tôi tham gia Hợp tác xã Bƣởi da xanh Sông Xoài 

và hiện nay là Phó Giám đốc Hợp tác xã. Với kinh nghiệm có đƣợc, tôi đã 

hƣớng dẫn các thành viên để cây bƣởi da xanh đạt hiệu quả cao hơn”, anh Kha 

cho hay.  

Cũng mạnh dạn trồng cây bƣởi da xanh, anh Phan Quang Chung, 21 tuổi, 

hiện đang sở hữu 1,2 ha trồng bƣởi da xanh 5 năm tuổi. Học hỏi kỹ thuật trồng 

trọt, chăm sóc cây cẩn thận, đúng quy trình, vƣờn bƣởi của anh cho năng suất ổn 

định, trái ngon, ngọt, đƣợc thị trƣờng ƣa chuộng. “Vƣờn bƣởi của gia đình tôi có 

150 gốc, mỗi năm cho 2 vụ trƣớc và sau Tết, cộng thêm 1 vụ trái mùa cũng giúp 

tôi có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, với kỹ thuật kích cho 

hoa gối vụ, tôi đã có thu nhập tốt hơn. Nếu bình thƣờng bƣởi da xanh có giá 

khoảng 32.000 đến 40.000 đồng/kg thì dịp Tết, bƣởi đẹp có giá đến 60.000 

đồng/kg”, anh Chung nói. 

Tốt nghiệp hệ trung cấp, Trƣờng Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 năm 

2012, chị Dƣơng Thị Hạnh (29 tuổi, Phó Bí thƣ Xã Đoàn Sông Xoài) xin về địa 

phƣơng công tác tại Trạm Truyền thanh xã Sông Xoài. Để góp phần tăng thêm 

thu nhập cho gia đình, chị vay 30 triệu đồng vốn ƣu đãi từ Ngân hàng Chính 

sách xã hội thị xã Phú Mỹ mua 1 con bò giống và đầu tƣ vào vƣờn bƣởi da xanh. 

Đến nay, chị đã trả hết nợ vay và còn phát triển đàn bò lên 3 con. Ngoài ra, 1 sào 

bƣởi da xanh với 30 gốc đã mang lại cho chị thu nhập khoảng 20 đến 25 triệu 

đồng/năm. “Nếu có điều kiện, tôi sẽ mở rộng vƣờn bƣởi để tăng thêm nguồn 

thu”, chị Hạnh nói. 

Anh Lý Văn Nhẹ, Bí thƣ Xã Đoàn Sông Xoài cho biết, thay vì rời bỏ quê 

hƣơng, đến các thành phố lớn lập nghiệp, việc một số đoàn viên thanh niên 

mạnh dạn làm giàu ngay trên mảnh đất quê hƣơng là rất đáng quý. Đó là các mô 

hình chăn nuôi dê, trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây bƣởi da xanh. Không chỉ làm 

giàu cho bản thân, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phƣơng, các đoàn 

viên thanh niên này còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, là những 

gƣơng thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, phát 

triển kinh tế hộ gia đình. 

(Nguồn http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/khoi-nghiep-lap-nghiep/thanh-nien-lap-

nghiep-tu-buoi-da-xanh) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/khoi-nghiep-lap-nghiep/thanh-nien-lap-nghiep-tu-buoi-da-xanh
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/khoi-nghiep-lap-nghiep/thanh-nien-lap-nghiep-tu-buoi-da-xanh
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GIÁ TRỊ NỤ CƢỜI 

Nụ cƣời nhƣ một liều thuốc bổ, giúp ta quên đi những muộn phiền. Dân 

gian xƣa từng có câu “Một nụ cƣời bằng mƣời thang thuốc bổ” vậy sao không 

cƣời thật nhiều lên, thay vì khi nào cũng ủ ê sau mỗi thất bại? 

 

Giá trị nằm ở chỗ bạn đã làm thế nào để vƣợt qua đƣợc những khó 

khăn, căng thẳng trong cuộc sống, chứ không nằm ở chỗ bạn đã đối mặt với nó 

bao nhiêu lần. Hãy thử tƣởng tƣợng đôi tay bạn là số phận và cuộc đời bạn là 

một trái bóng. Nếu bạn nhồi trái bóng mạnh chừng nào, nó càng nẩy mạnh 

chừng ấy. Đó là quy luật tất yếu. Thành công hay thất bại tùy thuộc vào việc 

chúng ta có vƣợt qua đƣợc thử thách, có biết cách biến những điều kiện bất lợi 

thành lợi thế không? Sau giai đoạn “gieo trồng” đầy cơ cực, phần thƣởng ngọt 

ngào tất sẽ tới khi “mùa thu hoạch” về. 

Và khi những suy nghĩ phiền lòng khiến bạn chán nản - Hãy nở một nụ 

cƣời trên môi và cảm ơn cuộc đời rằng bạn vẫn còn sống và quanh quẩn đâu đây. 

 Chúng ta hãy cảm ơn vì chƣa có tất cả những thứ mình mong muốn. Vì 

nếu bạn có nó rồi thì không còn gì để bạn chờ đợi và hy vọng. Hy vọng là thứ 

rất tuyệt diệu, hy vọng cong, xoắn, thỉnh thoảng nó khuất đi, nhƣng hiếm khi nó 

tan vỡ... Hy vọng duy trì cuộc sống của chúng ta mà không có gì có thể thay thế 

đƣợc... Hy vọng cho chúng ta có thể tiếp tục, cho chúng ta can đảm đi về phía 

trƣớc, khi chúng ta tự nhủ là mình sắp bỏ cuộc. 

 

 

 

http://nghethuatsong.com.vn/v1251/6-cach-de-vuot-qua-cang-thang-trong-cuoc-song.html
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Nụ cƣời là món quà dễ cho đi nhất 

“Nếu đôi khi bạn thấy muốn khóc và cuộc sống có vẻ nhƣ là một cuộc thử 

thách, trên những đám mây kia sẽ là một bầu trời xanh tƣơi sáng”. Vậy hãy biến 

nƣớc mắt thành nụ cƣời. Khi bạn đi trên con đƣờng đời với đầy những thăng 

trầm, hãy nhớ sự thật này: Một nụ cƣời bằng mƣời nếp nhăn. 

Giữa những điều đắt đỏ trong cuộc sống, nụ cƣời rất dễ cho đi. Khi bạn 

trao đi một nụ cƣời, bạn sẽ có ngay một nụ cƣời khác để cất giữ. Hạnh phúc đôi 

khi đến với chúng ta, nhƣng nỗi buồn nhiều khi không ai mời cũng đến. Đôi lúc 

những giọt nƣớc mắt phải rơi giữa những tiếng cƣời giấu mặt.  

Vì thế, khi bạn bè mang nỗi buồn trên gƣơng mặt, khó khăn quanh họ 

đang chồng chất, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn, tất cả bởi vì bạn mỉm cƣời. 

          Hạnh phúc giống nhƣ những khu vƣờn trong truyện thần tiên có hai con 

rồng canh gác cổng, ngƣời ta phải đánh thắng chúng mới vào đƣợc.  

Đây là trích đoạn trong tác phẩm của Alexandre Dumas, một nhà văn Pháp nói 

về nở nụ cƣời, rất hay và ý nghĩa phải không? 

Nụ cƣời - sự gắn kết kì diệu 

Cuộc sống không đƣợc đo lƣờng bằng hơi thở của chúng ta mà bằng 

những khoảnh khắc làm cho chúng ta nín thở vì ngạc nhiên. Hãy suy nghĩ về 

điều này, có thể bạn không nhận ra điều đó. Ít nhất hai ngƣời trong cuộc đời này 

quý bạn đến mức họ sẽ chết vì bạn 
Ít nhất 15 ngƣời trong cuộc đời này yêu bạn theo một cách nào đó.  

Một nụ cƣời từ bạn có thể mang đến niềm vui cho ai đó, thậm chí khi họ không 

thích bạn. 

Mỗi đêm, có ai đó đang nghĩ về bạn trƣớc khi họ nhắm mắt. Bạn là cả thế 

giới với một ai đó. 

Nếu không vì bạn, ai đó có thể nhƣ không đang sống. Bạn thật đặc biệt và 

độc đáo. 

Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt đƣợc điều mà mình mong 

muốn, có thể bạn sẽ không đạt đƣợc. Nhƣng nếu bạn có niềm tin và nở nụ 

cƣời thật tƣơi trƣớc mọi khó khăn, thách thức, không sớm thì muộn bạn sẽ đạt 

đƣợc nhiều điều điều tốt hơn. 

Khi bạn nghĩ cuộc đời quay lƣng với mình, hãy nhìn lại, hẳn bạn đang 

quay lƣng với cuộc đời. 

Ai đó thậm chí bạn không biết đang tồn tại đang yêu bạn. Nếu bạn có một 

ngƣời bạn tốt, hãy dành cho họ những niềm vui bằng cách nở nụ cƣời với họ và 

cho họ biết họ đã tuyệt vời nhƣ thế nào! 

(Sưu tầm)
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12 lời khuyên cho các bạn chuẩn bị du học 

1. Tìm hiểu thực tế vùng đất mới qua những ngƣời đi trƣớc 

Việc tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống sinh hoạt và học tập ở nơi 

bạn tới sẽ giúp bạn tự tin hơn. Thông qua việc tìm hiểu này, bạn sẽ chuẩn bị 

đƣợc những thứ thực sự quan trọng 

cho thời gian xa nhà sắp tới. 

Hãy tìm tới những du học 

sinh đi trƣớc, những hội, nhóm trên 

mạng xã hội, các tổ chức hội, nhóm 

sinh viên Việt Nam tại nƣớc bản xứ 

hoặc các trang web để “tích góp” 

những thông tin cần thiết và những 

kinh nghiệm thực tế sẽ giúp ích cho 

bạn. 

2. Trau dồi kỹ năng ngôn ngữ 

Ngôn ngữ giống nhƣ chiếc vé thông hành thứ hai giúp bạn tiến xa hơn 

trong cuộc sống. Việc có thể giao tiếp tự nhiên với ngƣời khác sẽ giúp bạn 

không cảm thấy cô độc và lạc lõng. Đừng quá căng thẳng và áp lực khi khả năng 

giao tiếp còn chƣa chuẩn vì cho dù phát âm của bạn có thể nặng giọng của ngƣời 

Việt nhƣng nếu nói đủ rõ ràng, ngƣời bản xứ vẫn có thể hiểu đƣợc nội dung bạn 

nói. 

3. Chuẩn bị để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của bạn 

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè trong khi bạn đang ở nƣớc ngoài bằng 

cách tập sử dụng các chƣơng trình chat video, chẳng hạn nhƣ Google Hangout 

hoặc Skype. Cần chắc chắn rằng bạn đang sử dụng số điện thoại di động có thể 

sử dụng ở quốc gia khác. Nếu không, hãy chuẩn bị để mua một sim điện thoại 

quốc tế cho việc gọi điện về nhà. 

4. Tìm hiểu luật pháp địa phƣơng và những điều cần tránh 

Nhiều bạn trẻ khi du học từng bị phạt hành chính vì vi phạm pháp luật 

nƣớc sở tại. Có những điều ở Việt Nam là hoàn toàn bình thƣờng nhƣ việc nhả 

bã kẹo cao su ra đƣờng chẳng hạn. Nếu làm nhƣ vậy ở Singapore, lần đầu tiên 

mức phạt sẽ là $100.000 tiền Singapore còn tái diễn thì phải ngồi tù tới hai năm. 

 Vậy nên hãy tìm hiểu xem những việc làm nào cần tránh nhé! 

HÀNH TRANG CẦN THIẾT KHI DU HỌC 

https://blog.generali-life.com.vn/tu-van-bao-hiem/nghe-tu-van/cac-meo-tam-ly-de-chiem-cam-tinh-nguoi-khac-trong-lan-gap-dau-tien/
https://blog.generali-life.com.vn/cuoc-song-tuoi-dep/song-khoe/8-cach-giai-toa-stress-cho-dan-van-phong/
https://blog.generali-life.com.vn/blog/10-sai-lam-thuong-mac-phai-khi-lan-dau-du-hoc/
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5. Học cách tự nấu ăn 

Bạn có thể sẽ không thể ăn đƣợc thức ăn trong thời gian đầu mới ra nƣớc 

ngoài do không hợp khẩu vị, vì thế hãy học cách tự chăm sóc bản thân và những 

kỹ năng nấu ăn tối thiểu để giữ sức khỏe. 

6. Cân nhắc khi chuẩn bị hành lý 

Không thể đem tất cả những gì quen thuộc với bạn tới nơi ở mới. Cũng 

không thể đem trang phục mùa hè tới những đất nƣớc lạnh giá quanh năm. Do 

đó, việc lựa chọn những món đồ quan trọng và cần thiết cho thời gian đầu du 

học cần phải đƣợc bạn cân nhắc một cách kỹ lƣỡng! 

7. Chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục cần thiết 

Những giấy tờ tùy thân nào là cần thiết khi ra nƣớc ngoài? Hãy mang theo 

cả bản gốc và bản photo để đề phòng các trƣờng hợp mất hay thất lạc. 

8. Kỹ năng xem bản đồ 

Bị lạc ở một đất nƣớc xa lạ xem ra không phải là viễn cảnh vui vẻ gì. 

Đừng ỷ lại vào một chiếc Smartphone có định vị. Việc đầu tiên khi tới một 

thành phố mới là mua ngay một chiếc bản đồ và biết cách xem khi mất phƣơng 

hƣớng. 

9. Chuẩn bị để tránh “sốc” văn hóa 

Sự khác nhau giữa văn hóa phƣơng Đông và phƣơng Tây có thể khiến bạn 

bất ngờ và “sốc”. Hãy học cách thích nghi với môi trƣờng văn hóa mới và tự tạo 

ra cho mình phong cách riêng - hòa nhập nhƣng đừng để hòa tan - giữ cho mình 

bản sắc Việt Nam là điều đáng quý! 

10. Xác định mục tiêu và lên kế hoạch 

Trong bất cứ việc gì hay hoàn cảnh nào, việc xác định mục tiêu và định ra 

các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho mình là cần thiết. Nếu nhƣ sống không 

có mục tiêu và định hƣớng, bạn sẽ rất dễ đánh mất chính bản thân mình ở một 

nơi xa lạ và nhiều cám dỗ. 

11. Rèn luyện sức khỏe và tiêm vắc xin phòng bệnh 

Có sức khỏe là có mọi thứ. Hãy chuẩn bị chu đáo bằng cách tập luyện thể 

lực và tới các trung tâm y tế để tiêm vắc xin phòng các bệnh lây nhiễm mà bạn 

có thể mắc khi ra nƣớc ngoài. 

12. Tìm các nguồn tài trợ 

Chi phí du học ở nƣớc ngoài rất đắt đỏ. Hãy cố gắng tìm các chƣơng trình 

học bổng ngay từ trong nƣớc để có cơ hội đƣợc giảm bớt gánh nặng tài chính 

cho  gia đình bạn. 

(Sưu tầm) 

https://blog.generali-life.com.vn/blog/vun-xoi-tai-nang-dua-tren-thien-huong-cua-tre/
https://blog.generali-life.com.vn/cuoc-song-tuoi-dep/song-khoe/thoi-gian-tap-the-duc-tot-nhat-trong-ngay/
https://blog.generali-life.com.vn/cuoc-song-tuoi-dep/song-khoe/thoi-gian-tap-the-duc-tot-nhat-trong-ngay/
https://blog.generali-life.com.vn/tu-van-bao-hiem/tai-chinh-ca-nhan/chi-phi-du-hoc-o-mot-so-nuoc/
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Tháng 11 là thời điểm chuyển mùa, tiết trời trở nên mát mẻ hơn, đây 

cũng là thời điểm tuyệt vời cho các hoạt động du lịch. Nếu bạn đang có dự 

định du lịch trong tháng 11 mà chưa biết đi đâu, hãy cùng tham khảo những 

địa điểm du lịch đẹp nhất trong tháng 11, tuyệt vời và lãng mạn dưới đây nhé. 

 

Du lịch Hạ Long tháng 11 - Ngắm vẻ đẹp của “kỳ quan thiên 

nhiên thế giới” 

Hạ Long là cái tên nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nhắc đến Hạ 

Long, ngƣời ta thƣờng nghĩ ngay đến vùng biển đảo xinh đẹp với bao điều kỳ 

diệu, lý thú. Nằm trong khu vực có diện tích 1.553 km2, Hạ Long có khoảng 

2.000 đảo đá. Dạo quanh một vòng Hạ Long, bạn sẽ đƣợc chiêm ngƣỡng những 

hòn đảo có hình dáng kỳ lạ nhƣ Hòn Trống Mái (Hòn Gà Chọi), Hòn Rùa, Hòn 

Ông Sƣ, Hòn Đỉnh Hƣơng ... Ngoài các đảo đá có hình thù độc đáo, khi du lịch 

Hạ Long, quý khách còn có cơ hội tham quan những hang động lung linh, huyền 

bí nhƣ hang Trinh Nữ, hang Luồn, hang Sửng Sốt, hang Đầu Gỗ, động Tam 

THÁNG 11 NÊN DU LỊCH Ở ĐÂU? 
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Cung, hang Bồ Nâu ... 

Đến Hạ Long, bạn nhƣ lạc vào “xứ sở thần tiên”, nơi mà đất trời - non 

nƣớc giao thoa trong một tổng thể. Vịnh Hạ Long đƣợc thiên nhiên ƣu ái ban 

tặng cho những cảnh đẹp tuyệt trần, những bãi biển, những hang động và hòn 

đảo “có một không hai”. Có ngƣời nói Hạ Long giống nhƣ một bức tranh truyền 

thần do bàn tay của tạo hóa vẽ ra. Cũng có ngƣời nói Hạ Long là bức tranh sơn 

thủy sống động đƣợc hình thành từ đá, nƣớc và bầu trời. Thậm chí, danh nhân 

văn hóa Nguyễn Trãi đã từng khen ngợi Hạ Long là “kỳ quan đất dựng giữa trời 

cao”. 

Hạ Long chính là niềm tự hào của ngƣời dân Quảng Ninh và là “điểm 

nhấn” của du lịch Việt Nam. 

Tháng 11 du lịch Phú Quốc khám phá “thiên đƣờng Đảo Ngọc” 

Phú Quốc là hòn đảo du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm sâu trong vịnh 

Thái Lan. Nhiều ngƣời gọi Phú Quốc là “Đảo Ngọc” bởi vẻ đẹp không nơi nào 

sánh bằng. Thiên nhiên ƣu ái, ban tặng cho Phú Quốc khí hậu tuyệt với những 

bãi biển, những thắng cảnh quyến rũ, xinh đẹp. Phú Quốc đẹp và hoang sơ, hút 

hồn nhiều du khách. 

Khi đến Phú Quốc, du 

khách đừng quên tìm và trải 

nghiệm những điều thú vị ở 

đây.  Nếu thích tắm biển, 

dạo biển và ngắm biển, quý 

khách có thể tìm đến bãi Sao, 

bãi Trƣơng, bãi biển Gành 

Dầu, bãi Dài, bãi biển Ông 

Lang, bãi biển Cửa Cạn... 

Nếu là ngƣời ƣa tìm hiểu 

lịch sử thì quý khách hãy tìm 

đến Bảo tàng Cội Nguồn, 

nhà tù Phú Quốc… Nếu là 

ngƣời mạo hiểm và thích 

khám phá, quý khách hãy 

thử tham gia các trò chơi trên biển nhƣ lặn biển ngắm san hô, lƣớt ván thuyền, 

lƣớt ván buồm, chèo thuyền kayak... 

Buổi tối, nếu có thời gian, bạn có thể tìm đến chợ đêm Dinh Cậu để khám 

phá ẩm thực Phú Quốc. Những món ngon du khách có thể thử khi đến Phú Quốc 

là gỏi cá trích, bánh canh cá thu, ghẹ Hàm Ninh, bún kèn, còi biên mai nƣớng, 

nhum nƣớng mỡ hành, bánh tét cật mật... Phú Quốc còn nhiều điều thú vị và hấp 

dẫn đang chờ bƣớc chân du khách đến khám phá.
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