
1 
 

+  

 CHỦ ĐỀ: 
THANH NIÊN BÌNH PHƯỚC XUNG KÍCH, TÌNH 

NGUYỆN TIẾP BƯỚC CHA ÔNG 

 

 

THÁNG BẢY 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 

69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH 

NIÊN XUNG PHONG 

53 NĂM HỒ CHỦ TỊCH RA LỜI KÊU GỌI 

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO 

72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 

 

TỔ BIÊN TẬP 

Ban Biên tập website 

Ban XDĐ Tỉnh Đoàn 

ĐT: 0271.3639397 

www.tinhdoanbinhphuoc.vn 
 



 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH                     Trang 3 

 

HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                                                                                 Trang 5 

 

THÔNG TIN THỜI SỰ                                                                                                   Trang 10 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ                                                                                                  Trang 15 

 

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÁCH MẠNG                                                            Trang 16 

 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN                                                                   Trang 17 

 

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM                                                                                                  Trang 19 

 

MÔ HÌNH KINH NGHIỆM                                                                                             Trang 21 

 

NGHỆ THUẬT SỐNG                                                                                                     Trang 25 

 

DU HỌC - DU LỊCH                                                                                                       Trang 28 

 

TIẾNG ANH MỖI NGÀY                                                                                               Trang 35 

 

N

H

I 



 

 

3 
 

 

GIỮ LỜI HỨA 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, là người cha già kính yêu của 

dân tộc Việt Nam. Hình ảnh của Người được lưu giữ trong trái 

tim mỗi người Việt Nam. Tròn năm mươi năm Bác đã đi xa 

nhưng Bác vẫn mãi là tấm gương sáng cho hàng triệu người 

dân Việt Nam và thế giới. 

Hồi ở Pác Pó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. 

Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé 

thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa: 

- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc 

vòng bạc nhé! 

Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói: 

- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ 

mua tặng cháu. 

Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau 

Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui 

mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ 

đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng 

bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô 

bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói: 

- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn 

đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ 

trọn niềm tin với mọi người. 

 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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Bài học kinh nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

Bác Hồ là người bận trăm công nghìn việc nhưng Bác 

vẫn luôn giữ lời hứa với mọi người, đặc biệt là với các em 

nhỏ. Chúng ta phải biết tôn trọng chữ tín bởi nó là nền 

tảng, hành vi đạo đức từ xưa đến nay: 

Nói lời phải giữ lấy lời 

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay 

Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý trong đời sống xã 

hội cho nên việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà 

còn gây tác hại đối với người khác. Ông bà ta có dạy “một 

lần bất tín, vạn lần bất tin”. Chúng ta phải thực hiện tốt 

lời mình đã hứa để hoàn thiện nhân cách. Lòng tin bắt 

nguồn từ xã hội hướng tới cái thiện, chữ tín trở thành phạm 

trù đạo đức trong quan hệ ứng xử. 

Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra được rằng nên 

sống và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để xứng 

đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của mọi người. 
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I. DI CHÚC BÁC HỒ: 
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         II. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN: 

BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, 

đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Từ thời C.Mác cho đến thời Lênin và cho đến ngày nay, khi 

nhân loại đã bước vào hai thập niên đầu thế kỷ XXI, thế giới đã trải qua biết bao 

biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp; tuy nhiên, đời sống xã hội vẫn không 

nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, 

sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời phải đấu tranh phê phán các 

quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm bảo vệ, phát triển 

chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới. 

1. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay, chủ nghĩa Mác - 

Lê nin đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng và phát triển 

sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và thời đại. Chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, kim 

chỉ nam cho cách mạng. 

Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng đất 

nước, thống nhất Tổ quốc, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng 

chủ nghĩa xã hội hơn 30 năm qua đã khẳng định sức sống, ý nghĩa thời đại của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin đối với cách mạng Việt Nam. 

Trong công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, 

có ý nghĩa lịch sử cả về nhận thức lý luận và thực tiễn. Nhận thức về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn, 

ngày càng được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội Đảng. Những thành tựu 

về lý luận và thực tiễn của Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định 

đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, hợp lòng dân, con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời 

đại, phù hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Văn 

kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/2016) yêu cầu toàn Đảng và 

mỗi cán bộ, đảng viên phải “kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.” 

2. Từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, phe 

chủ nghĩa xã hội tan rã, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó 

lường, nhất là trong những năm gần đây. 
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Có thể nói, tình hình thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI với những xu 

thế và đặc điểm nổi bật trên đây rất khác so với thời kỳ C.Mác, Ph.Ăngghen và 

V.I.Lênin sống và hoạt động. Tình hình đó tác động đến các đảng cộng sản, các 

cán bộ, đảng viên của các đảng trong đó có chủ nghĩa xã hội Đảng Cộng sản 

Việt Nam, qua đó đặt ra nhiều vấn đề mới trong việc nhận thức, nghiên cứu để 

vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Có quan điểm dựa vào yếu tố thời đại để phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Quan điểm đó cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX 

hoặc cùng lắm là đầu thế kỷ XX - thời đại văn minh cơ khí, còn bây giờ là thế 

kỷ XXI - thời đại của cách mạng khoa học - công nghệ, cách mạng công nghiệp 

4.0, văn minh tin học, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế nên đã lỗi thời vả không còn thích hợp nữa. Cũng có quan điểm dựa vào yếu 

tố địa lý, vào trình độ phát triển của quốc gia để phủ nhận tính phổ biến của chủ 

nghĩa Mác-Lênin. Quan điểm đó cho rằng chủ nghĩa Mác được xây dựng trên cơ 

sở thực tiễn của các nước tư bản phát triển nên không phù hợp với các nước lạc 

hậu, kém phát triển như Việt Nam, đó không phải là sản phẩm của Việt Nam mà 

du nhập từ phương Tây nên không phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Quan 

điểm đó đã không thấy sức mạnh của sự trừu tượng hóa, khái quát hóa lý luận 

của chủ nghĩa Mác, những quy luật của chủ nghĩa Mác vạch ra không chỉ đúng 

với các nước phát triển mà đúng cả với các nước kém phát triển. Về mặt phương 

pháp luận, C.Mác đã từng chỉ ra rằng trong cái phát triển cao chứa đựng cái phát 

triển ở trình độ thấp hơn dưới dạng lọc bỏ.    

Những ý kiến trên đây không thấy rằng đứng trên quan điểm khách quan 

mà xem xét, có một số luận điểm cụ thể của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin 

không còn phù hợp với điều kiện lịch sử mới hiện nay, đã bị thực tiễn lịch sử 

vượt qua hoặc bị nhận thức sai mà bây giờ phải nhận thức lại cho đúng; tuy 

nhiên, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong bản chất khoa 

học và cách mạng của chủ nghĩa này, vẫn giữ nguyên giá trị cần phải bảo vệ. 

Chẳng hạn các quy luật của phép biện chứng duy vật, của lý luận nhận thức mác 

- xít, của học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư, học 

thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những tư tưởng khoa học về 

Nhà nước, cách mạng xã hội, về chủ nghĩa xã hội... Hoàn cảnh lịch sử - cụ thể 

luôn luôn thay đổi; tuy nhiên, những quy luật phát triển cơ bản, phổ biến của 

lịch sử loài người mà chủ nghĩa Mác - Lênin nêu lên là không thay đổi, có giá trị 

bền vững lâu dài... 
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Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều đổi mới về 

tư duy lý luận, đã nhận thức lại chủ nghĩa Mác - Lênin theo tinh thần khẳng định 

sức sống, giá trị bền vững của những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, đồng thời loại bỏ những nhận thức không đúng, ấu trĩ, giáo điều, duy ý 

chí về chủ nghĩa Mác - Lênin, về chủ nghĩa xã hội, phân biệt những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với những luận điểm cụ thể của các nhà kinh 

điển gắn liền với những hoàn cảnh cụ thể lúc đó mà sau này đã bị lịch sử vượt 

qua. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin cho phù hợp với điều kiện lịch sử mới của Việt Nam và thời đại 

trên một loạt vấn đề như mục tiêu, đặc trưng và phương hướng cơ bản của xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân..., đó là những vấn đề không có sẵn trong di sản 

kinh điển mác xít. Không có sự vận dụng, phát triển sáng tạo đó thì không có 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được 

qua hơn 30 năm đổi mới. 

Những ý kiến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin đã không nhận thức đúng 

bản chất, nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, có ý kiến đem quy chủ nghĩa 

Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, bạo lực trấn áp; hoặc 

đem đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với lợi ích của dân tộc, hoặc đối lập với tư 

tưởng Hồ Chí Minh... để phủ nhận, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin. 

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi chủ nghĩa Mác - Lênin là “chủ 

nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”. Người coi chủ nghĩa 

Mác - Lênin là “cái cẩm nang thần kỳ”, “mặt trời chói lọi” soi sáng con đường 

cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn yêu cầu “phải nắm 

vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh”. 

(Nguồn: Trích tác phẩm  Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới - 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/v-i-

lenin/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/bao-ve-chu-nghia-mac-lenin-trong-tinh-

hinh-moi-3471) 

 

 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/v-i-lenin/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/bao-ve-chu-nghia-mac-lenin-trong-tinh-hinh-moi-3471
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/v-i-lenin/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/bao-ve-chu-nghia-mac-lenin-trong-tinh-hinh-moi-3471
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/v-i-lenin/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/bao-ve-chu-nghia-mac-lenin-trong-tinh-hinh-moi-3471
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 Bình Phước: Lễ đăng quang Huấn luyện viên cấp I Trung 

ương và bế mạc Hội trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ 19 

Tối 21/6/2019, tại Khu căn cứ Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy 

Miền Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Lễ Bế mạc Hội trại 

Nguyễn Chí Thanh lần thứ 19 đã long trọng diễn ra. 

Dự Lễ bế mạc có chị Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Thường trực 

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo 

một số sở, ngành của tỉnh, huyện Lộc Ninh cùng 106 trại sinh đến từ 7 tỉnh, 

thành phố thuộc cụm Miền Đông Nam bộ. 

Trại huấn luyện viên cấp I - Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trại 

Nguyễn Chí Thanh  khu vực cụm miền Đông Nam bộ là Trại huấn luyện nhằm 

rèn luyện, đào tạo, xây dựng và công nhận đội ngũ huấn luyện viên đạt chuẩn 

cấp I Trung ương; là sân chơi rộng rãi để cán bộ Hội có điều kiện giao lưu, học 

tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào thanh 

niên tại địa phương, cơ sở. 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước 

 Thanh niên Việt - Trung thảo luận về hướng nghiệp và 

khởi nghiệp 

Ngày 22/6, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên 

Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 19 - năm  2019, Đoàn đại biểu thanh niên 

Việt Nam do Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc 

Lương dẫn đầu đã tới thành phố Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) - 

nơi diễn ra Diễn đàn phát triển thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, một trong 

những nội dung quan trọng nhất trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh 

niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 19 - năm 2019 kéo dài 1 tuần từ ngày 

19/6 đến ngày 24/6. 

Đoàn đại biểu đã tham quan và làm việc tại Trưởng Cao đẳng nghề công 

nghệ Tuân Nghĩa được thành lập năm 2001, đào tạo 9 chuyên ngành, từ quản trị 

kinh doanh cho tới ô tô, cơ khí. Trường đặc biệt chú trọng việc thực hành cho 
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sinh viên. Theo thông tin từ nhà trường, các trung tâm thực hành được thiết kế 

như không gian làm việc thực sự để các sinh viên có thể làm quen với môi 

trường làm việc sau này. 

Tại cuộc tọa đàm sau đó, đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung 

Quốc đã chia sẻ về công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên. Đại 

diện Trường Cao đẳng nghề công nghệ Tuân Nghĩa cho biết, với quan điểm 

ngành nghề nào cũng có trạng nguyên, nhà trường hướng tới đào tạo những sinh 

viên không chỉ có lý tưởng mà còn chuyên nghiệp và xuất sắc. Đại diện Đoàn 

đại biểu thanh niên Việt Nam, chị Bùi Thị Nhàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã chia sẻ kinh nghiệm hướng nghiệp cho thanh niên tại 

Việt Nam, nói chung và tỉnh Đồng Nai, nói riêng. 

Theo Thanh niên (NA) 

   Khai mạc Liên hoan múa rối khu vực phía Nam lần thứ 

10 

Tối 27/6, tại Bình Phước đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan múa rối các 

Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần 

thứ 10, năm 2019. 

Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 27, 28/6. Liên hoan năm nay có sự tham 

gia của 11 đơn vị các tỉnh, thành khu vực phía Nam và 1 tỉnh phía Bắc (Nhà 

thiếu nhi tỉnh Sơn La) với hơn 250 thanh thiếu nhi tham gia. Đây là hoạt động 

được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước 

 Bình Phước: Sôi nổi Hội thi Tin học năm 2019 

Ngày 29/7, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã tổ chức Hội thi Tin học khối cán 

bộ, công chức trẻ và khối học sinh tỉnh Bình Phước năm 2019 với sự tham 

gia của 145 thí sinh. 

Đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Hội thi 

cho biết, nội dung kiến thức các phần thi năm nay được mở rộng hơn so với các 

năm trước. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chọn 

những thí sinh tiêu biểu nhất, có sự chuẩn bị ôn luyện và bồi dưỡng kiến thức 

nên chất lượng các bài thi đạt điểm khá cao và nhiều sản phẩm sáng tạo có tính 

ứng dụng trong cải cách hành chính. 
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Sau Hội thi, Tỉnh Đoàn sẽ thành lập đội thi cấp tỉnh bao gồm các thí sinh 

đại diện cho 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công 

chức trẻ toàn quốc lần thứ 7, được tổ chức tại tỉnh An Giang trong tháng 

10/2019 và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình trong tháng 7/2019. 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước 

 

 Đọng mãi những hình ảnh đẹp về tình nguyện tiếp sức 

mùa thi: Nấu cơm phục vụ miễn phí cho thí sinh thi 

THPT quốc gia  

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã đi qua nhưng những hình ảnh đẹp, 

thân thương về sinh viên, thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi vẫn còn 

đọng mãi trong lòng thí sinh với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi ở TP.Đồng Xoài (tỉnh 

Bình Phước) đã mượn tạm bếp ăn của một trường học để nấu những suất cơm 

miễn phí dành tặng thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

Được các tình nguyện viên phong là “bếp trưởng” của đội tiếp sức mùa 

thi, cô Đặng Thị Thắm, giáo viên của Trường tiểu học Tân Phú, chia sẻ: “Mỗi 

ngày tôi đều lên một thực đơn nấu ăn khác nhau. Như thực bữa cơm hôm nay 

nấu tặng thí sinh gồm có 3 món. Đó là đậu hũ dồn thịt, bắp cải xào, canh khổ 

qua dồn thịt. Nấu nhiều món và cho nhiều thí sinh ăn như thế nên ngoài các loại 

nguyên liêu được chuẩn bị sẵn từ chiều hôm trước thì sáng nay tui và một số chị 

em đã tranh thủ thức dậy lúc 5 giờ sáng đi chợ để đảm bảo đồ ăn nấu phải mới 

và tươi ngon cho thí sinh”. 

Chia sẻ thêm về những công việc tình nguyện ý nghĩa trong kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2019 vừa qua, Hoàng Thi, nói: “Để tạo điểm nhấn cho hoạt động 

này, đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi của tụi em đã lên kế hoạch nấu những 

bữa cơm nghĩa tình tặng thí sinh. Không những thế, các tình nguyện viên luôn 

tận tâm, nhiệt tình và tạo ra những tình huống hài hước, giúp thí sinh có thêm 

niềm vui, tinh thần sảng khoái để làm bài thi tự tin và tốt hơn”. 

Theo Thanh niên 

 

https://thanhnien.vn/giao-duc/sang-nay-bo-gd-dt-se-cong-bo-dap-an-mon-van-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-1098051.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/thi-thpt-quoc-gia-se-cham-lai-nhung-bai-thi-co-diem-cao-bat-thuong-1096767.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/thi-thpt-quoc-gia-thu-khoa-2018-khuyen-thi-sinh-dung-hoc-thuoc-ma-hay-tu-duy-1094210.html
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 Sôi nổi giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - 

Campuchia - Lào 

Sáng ngày 23/6/2019, Tỉnh Đoàn, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức 

Hữu nghị tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa 

thanh niên - sinh viên ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2019.  

Về dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, đại diện Lãnh sự 

quán Lào tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy, 

đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo sinh viên của 

tỉnh Bình Phước, sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại TP. Hồ 

Chí Minh. 

Chương trình nhằm hướng tới chào mừng kỉ niệm 52 năm Ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2019), 57 năm 

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2019), 42 

năm Ngày kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 

18/7/2019). 

Bạn Seth Siem sinh viên Campuchia đang học tập tại TP.Hồ Chí Minh 

cho biết: Hôm nay mình rất vui được về thăm và giao lưu với các bạn sinh viên 

Bình Phước. Tại đây, mình đã được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hóa của 

con người Việt Nam và mình cũng cảm nhận được những tình cảm của các bạn 

dành cho chúng mình. Mong rằng trong thời gian tới mình sẽ được về thăm Bình 

Phước nhiều hơn nữa. 

Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn 

 “Đi bộ vì sức khoẻ” kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thầy 

thuốc trẻ Việt Nam 

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 

cùng các thầy thuốc trẻ và nhân dân “đi bộ vì sức khỏe” nhân dịp kỷ niệm 10 

năm thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 

Tham dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung 

ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam; Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ y tế; đại diện 

WHO tại Việt Nam và các lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng 1.000 y bác sĩ trên 
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địa bàn Hà Nội và 2.000 đoàn viên thanh niên cùng hàng ngàn người dân tham 

gia khám bệnh, sàng lọc miễn phí. 

Tại Lễ phát động, các đại biểu đã đi bộ 2 km quanh khu vực Hồ Hoàn 

Kiếm, hơn 1.000 người đã tham gia cuộc thi đi bộ vì sức khỏe. Trước chương 

trình, Ban tổ chức đã tặng miễn phí 2.000 vòng theo dõi sức khỏe để khuyến 

khích người dân đăng ký tham gia đi bộ, giảm nguy cơ tử vong vì bệnh không 

lây nhiễm. 

Ngọc Anh 
 

 Việt Nam tham dự các Hội nghị và cuộc họp trong khuôn 

khổ G20  

         Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt 

Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 14 và thăm Nhật Bản từ 

ngày 27/6 - 1/7/2019. 

Với tư cách khách mời, Việt Nam được mời tham dự các hội nghị và cuộc 

họp trong khuôn khổ G20 trong năm 2019; tham gia thảo luận tại tất cả các 

phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh và đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố 

chung của Hội nghị. 

Nội dung nghị sự G20 những năm gần đây mở rộng nhiều lĩnh vực (tài 

chính, thương mại, đầu tư, lao động, xã hội, môi trường, công nghệ…), nhưng 

việc đạt đồng thuận trong một số vấn đề kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, nhất là 

cam kết tự do hóa thương mại, chống bảo hộ, chống biến đổi khí hậu. 

                      Mạnh Hùng - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 
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 KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 

(27/7/1947 - 27/7/2019) 
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ĐƯA ỐNG HÚT TRE VIỆT NAM RA THẾ GIỚI, 

8X KIẾM HÀNG TỈ ĐỒNG MỖI THÁNG 
 

Ở tuổi 32, nhờ xuất khẩu các sản phẩm ống hút từ tự nhiên 

như tre, trúc, cỏ sang thị trường châu Âu và Đài Loan (Trung 

Quốc), Nguyễn Văn Mão đã có thu nhập hàng tỉ đồng mỗi tháng 

nhờ ý tưởng này. 

        Hành trình khởi nghiệp 

Từng là chủ nhiệm câu lạc bộ Sáo trúc Miền Bắc, từ thời còn là 

một chàng sinh viên Trường Đại học Kiến trúc, xuất phát từ đam mê 

thổi sáo, Nguyễn Văn Mão từng bước xây dựng thương hiệu với các 

sản phẩm nhạc cụ dân tộc là từ tre, trúc, nứa..., đến nay đã có hơn 20 

hệ thống đại lý cửa hàng trên toàn quốc. 

 

 
Anh Nguyễn Văn Mão giới thiệu ống hút tre tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 3/2019. 

https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/icdn.dantri.com.vn/2019/06/08/maomeo-12-1560007543318.jpg
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Trong những lần lặn lội đến những nơi rừng  núi cao, sâu tìm 

nguyên liệu làm sáo trúc, Nguyễn Văn Mão đã phát hiện ra một vùng 

nguyên liệu rộng lớn là những cây tre, trúc, thân nhỏ, đốt ngắn chưa 

được tận dụng nhiều trong sản xuất. 

Xuất phát từ trào lưu “Không dùng ống hút nhựa của giới trẻ 

Việt”, Nguyễn Văn Mão đã nảy sinh ý tưởng sản xuất loại ống hút 

mới từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, tốt 

cho sức khỏe và không làm tăng rác thải. 

“Những ngày ngồi xe máy hàng trăm cây số đến tận nơi để lấy 

nguyên liệu về trực tiếp mày mò sản xuất ống hút là những ngày đầu 

khó khăn vất vả nhất vì không có ai hướng dẫn. 

Tôi tự mày mò và tự bỏ vốn liếng, chẳng suy tính gì nhiều vì cứ 

nghĩ là làm thôi, cũng mất ăn mất ngủ mấy tháng trời”, anh Nguyễn 

Văn Mão chia sẻ. 

Sau nhiều lần thử nghiệm, đến tháng 2 năm 2019, sản phẩm 

ống hút làm từ tre Việt Nam đã ra đời với đặc tính 100% sản xuất từ 

tự nhiên, sản phẩm thân thiện với môi trường và đặc biệt an toàn cho 

sức khỏe. 

Ống hút tre này mặt ngoài có độ trơn nhẵn của vỏ tre, bên 

trong có lớp lụa, được làm sạch 100%, khi sử dụng có thêm mùi tre 

đặc trưng thanh nhẹ dễ chịu. 

        Hướng đến thị trường quốc tế 

Ban đầu, sản phẩm mới và chưa được đón nhận nhiều trên thị 

trường trong nước khi phải cạnh tranh với nhiều loại ống hút nhựa 

giá rẻ. Không chùn bước ở đó, Nguyễn Văn Mão đã tìm hướng đi 

mới cho sản phẩm của mình. 

Qua nghiên cứu đánh giá một số thị trường đang ưa tiên các 

sản phẩm thân thiện với môi trường, Nguyễn Văn Mão đã thành 



23 

 

 

 
 

 

công khi xuất khẩu sản phẩm ống hút tre Việt sang thị trường EU và 

Đài Loan (Trung Quốc). 

“Việc sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm làm từ tự nhiên của 

Việt Nam ra nước ngoài đang rất được Chính phủ quan tâm, ủng hộ 

và tạo điều kiện.  Hiện nay, tôi đang đẩy mạnh hơn việc xuất khẩu 

sản phẩm sang thị trường EU, ở Châu Á hiện chỉ mới bán ở Đài Loan.  

Sau khi ổn định hơn, tôi rất mong có thể bán sang các nước 

Châu Á phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...”, anh Mão 

cho biết. 

 
Xưởng sản xuất đặt tại Đồng Nai của anh Mão hiện đang hoạt động ổn định  

và cho ra đời sản lượng 10 triệu ống mỗi tháng. 

  Là người đi đầu trong việc sản xuất ống hút tre Việt Nam xuất 

khẩu ra thị trường thế giới, hiện tại, anh Nguyễn Văn Mão có doanh 

thu hàng chục tỷ đồng mỗi tháng và được bạn bè quốc tế khen ngợi 

và đánh giá rất cao dòng sản phẩm thân thiện với môi trường này. 

Mong muốn cung cấp nhiều hơn cho thị trường trong nước 

Mặc dù vui mừng khi sản phẩm ống hút tự nhiên của mình 

được đón nhận nhưng anh Mão vẫn luôn trăn trở với việc tiêu thụ 

sản phẩm này trong nước. 
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“Với lượng tiêu thụ không nhỏ trên thị trường quốc tế, ống hút 

của chúng tôi đã bước đầu khẳng định được chỗ đứng của mình. 

Nhưng hiện nay, chúng tôi chỉ mới có một vài đối tác và nhà phân 

phối trong nước sản phẩm này mặc dù đưa ra rất nhiều ưu đãi. 

 

Ống hút tre Việt Nam mang thương hiệu Mão Mèo ra thế giới. 

 

Tuy nhiên, sự quan tâm trong nước đến những sản phẩm tương 

tự chưa cao, trong thời gian tới chúng tôi sẽ làm nhiều chương trình 

giới thiệu sản phẩm và những ưu đãi tận gốc cho các đối tác trong 

nước để loại ống hút tự nhiên này phổ biến hơn và đến được với 

nhiều người tiêu dùng hơn”, anh Mão chia sẻ thêm. 

(Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/dua-ong-hut-tre-viet-nam-ra-

the-gioi-8x-kiem-hang-ti-dong-moi-thang-540152.html)

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/dua-ong-hut-tre-viet-nam-ra-the-gioi-8x-kiem-hang-ti-dong-moi-thang-540152.html
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/dua-ong-hut-tre-viet-nam-ra-the-gioi-8x-kiem-hang-ti-dong-moi-thang-540152.html
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TIẾNG CƯỜI 
KHIẾN BẠN LÀM VIỆC TỐT HƠN 

Tiếng cười có phải là một cách để xây dựng một nền văn hóa 
nhóm mạnh mẽ và sáng tạo hơn ở nơi làm việc? 

Nhưng thay vì báo hiệu sự ngừng trệ, sẽ thế nào nếu cười 
cùng nhau là điều giúp cải thiện sự cộng tác nhóm và kích thích sự 
đổi mới? Sau nhiều năm không chú ý nhiều đến tiếng cười, các nhà 
khoa học đang bắt đầu đạt tới kết luận đó. 

 Khoa học hài hước 

Vậy tiếng cười là gì? Trong 
hai thập kỷ qua, có lẽ công việc 
nhiều nhất để hiểu điều này đã 
được thực hiện bởi nhà thần kinh 
học người Mỹ Robert Provine, hiện 
là giáo sư tâm lý học tại Đại học 
Maryland, Hạt Baltimore. Ông nhắc 
nhở chúng ta rằng tiếng cười giống 
như tín hiệu gọi của động vật, khi 
nói trong cuốn sách năm 2001 của 
ông “Tiếng Cười: Một Điều Tra 
Khoa học” rằng “Tiếng cười là tín 
hiệu tinh túy của xã hội con người. Tiếng cười là mối quan hệ.” 

Provine nghiên cứu khi nào ta cười và thấy rằng ta cười 
nhiều hơn gấp 30 lần khi cùng với người khác hơn là khi một mình. 
Điểm quan trọng của Provine nói trong sách là: “Chúng ta thường 
bỏ qua một thực tế là tiếng cười thay đổi đi vì ảnh hưởng của nó 
đối với người khác, không phải để cải thiện tâm trạng hay sức 
khỏe của chúng ta.” 

http://nghethuatsong.com.vn/v869/10-cach-giup-ban-co-tieng-cuoi-trong-cuoc-song.html
http://nghethuatsong.com.vn/v1292/9-suy-nghi-tich-cuc-lam-tam-trang-ban-kha-hon.html
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Tiếng cười là một tín hiệu tiềm thức rằng chúng ta đang 
trong trạng thái thư giãn và an toàn, giáo sư Sophie Scott từ Đại 
học College London nói. Ví dụ, nhiều động vật có vú biểu hiện các 
phản ứng kiểu như cười, nhưng chúng có thể bị dừng lại bởi một 
số trạng thái cảm xúc nhất định. “Chuột sẽ ngừng cười nếu chúng 
thấy lo,” bà nói. “Con người cũng như vậy. Đó là một dấu hiệu thể 
hiện rằng nếu người ta cười nghĩa là họ không ở trong trạng thái 
lo lắng đó. Đó là sự đánh dấu là nhóm đang ở một nơi tốt lành”. 

Nói cách khác, nếu một nhóm đang cười với nhau thì cho 
thấy sự phòng vệ là không cần thiết. Điều này là quan trọng bởi vì 
có nghiên cứu cho rằng khi bộ não của chúng ta được thư giãn thì 
chúng ta dễ dàng đạt được sự liên kết tự do về ý tưởng mà nó có 
thể dẫn đến sáng tạo. 

 Ý tưởng lóe sáng do cảm hứng 

John Kounios tại Đại học Drexel và Mark Beeman tại Đại học 
Northwestern đã muốn xem xét liệu tiếng cười có thể giúp người 
ta giải quyết các vấn đề logic phức tạp hay không. 

Họ cho những người được thử nghiệm coi buổi diễn tấu hài 
của Robin Williams và sau đó hỏi những người này các câu hỏi thử 
nghiệm. Họ quan tâm xem liệu tiếng cười có tạo ra nhiều hơn các 
tia lóe sáng cảm hứng ở hồi thái dương phía trước (tức một phần 
của bộ não ở ngay phía trên tai phải của bạn, có liên quan đến kết 
nối các ý tưởng được liên kết từ xa). 

Chỉ một đợt cười ngắn khi xem một clip hài cũng làm tăng 
khả năng giải quyết các vấn 
đề hóc búa lên 20%. Tại sao 
lại như vậy được? Beeman 
và Kounios nói rằng sự thiếu 
tập trung liên quan đến 
tiếng cười này có vẻ như cho 
phép tâm trí của chúng ta 
nhào lộn và kết nối các khái 
niệm theo một cách mà sự 
tập trung cứng nhắc không 
làm được.        Cảm hứng từ nơi làm việc (Nguồn: Tomo)  
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  Có lẽ tiếng cười chỉ giúp chúng ta loại bỏ căng thẳng ở 
nơi làm việc. Teresa Amabile là một giáo sư ở Harvard, người đã 
dành 40 năm để xây dựng sự hiểu biết về thời điểm mà chúng ta 
sáng tạo nhất. Các nhận xét của bà (nằm trong số những trích dẫn 
được nêu nhiều nhất trong lĩnh vực tâm lý học làm việc) là một 
môi trường làm việc tốt sẽ sinh ra sự sáng tạo hơn một môi 
trường căng thẳng. Căng thẳng là kẻ thù của sự sáng tạo. Một tác 
phẩm nổi tiếng của bà đã được khẳng định đầy kịch tính rằng: “Khi 
sự sáng tạo bị chĩa súng vào thì kết quả là nó thường bị chết". 

 Thái độ sẵn sàng cười 

Vậy tiếng cười có nhiều chức năng. Nó làm cho chúng ta cảm 
thấy gắn kết hơn với nhóm làm việc và kết quả là không cần sự 
bảo vệ cho sáng tạo nữa, qua đó dẫn đến việc sản sinh rộng mở 
hơn cho sáng tạo. Vậy làm thế nào chúng ta đạt được điều này 
nhiều hơn nữa? 

Provine đề nghị rằng chúng ta cố gắng áp dụng một “thái độ 
sẵn sàng cười”, có nghĩa là cởi mở hơn với tiếng cười. “Bạn có thể 
tự nguyện cười nhiều hơn bằng cách hạ thấp ngưỡng vui của mình. 
Chỉ là luôn sẵn sàng và chuẩn bị để cười,” ông viết. 

Trong thời đại kinh tế hạn hẹp, khái niệm ưu tiên cho thảo 
luận và tiếng cười khiến bạn làm việc tốt hơn, nếu không phải đối 
với cá nhân bạn, thì đối với người khác. 

Nhưng hãy nhớ rằng khoa học đang ủng hộ bạn, và có thể lần 
sắp tới bạn cười, cảm hứng sẽ xuất hiện. 

(Nguồn: http://nghethuatsong.com.vn/v1309/tieng-cuoi-khien-ban-lam-viec-tot-

hon.html)

http://nghethuatsong.com.vn/v1309/tieng-cuoi-khien-ban-lam-viec-tot-hon.html
http://nghethuatsong.com.vn/v1309/tieng-cuoi-khien-ban-lam-viec-tot-hon.html
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Khi chuẩn bị kế hoạch du học tại bất kỳ một quốc gia nào, du học 

sinh cần ước tính tổng số chi phí cho toàn bộ thời gian học, chính sách 

cho sinh viên quốc tế, cơ hội làm việc và nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Các 

bạn hãy tham khảo bài viết về chi phí du học và chính sách giữa một số 

quốc gia trên thế giới để hiểu rõ hơn nhé. 

 

 Du học Châu Mỹ (Mỹ và Canada) 

Theo Trung tâm Giáo dục Hoa Kỳ, hơn 2/3 các sinh viên quốc tế 

học tại Hoa Kỳ trang trải chi phí học tập bằng tiền của chính họ hoặc qua 

sự hỗ trợ của gia đình. Chỉ có khoảng 20% sinh viên quốc tế trang trải 

được phần lớn chi phí học tập của mình qua sự hỗ trợ tài chính của một 

trường cao đẳng hoặc đại học ở Hoa Kỳ. 

Chi phí giáo dục ở các trường đại học của Mỹ chênh nhau rất lớn, 

có trường tổng chi phí mỗi năm chỉ khoảng 20.000 USD, nhưng cũng có 

trường lên đến hơn 100.000 USD/năm. 

Các sinh viên quốc tế học các chương trình cấp bằng đại cương ở 

các trường đại học, cao đẳng cộng đồng thường phải tự túc chi phí học 

SO SÁNH CHI PHÍ DU HỌC CÁC NƯỚC 

 

https://megastudy.edu.vn/chia-se/so-sanh-chi-phi-du-hoc-cac-nuoc-sh46.html
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tập. Tuy nhiên, các trường đại học hệ nghiên cứu có nhiều cơ hội tài trợ 

dành cho sinh viên hơn. Điều quan trọng là phải tìm hiểu thêm mọi cơ 

hội tài trợ có sẵn. 

Dù học phí và dịch vụ phí dao động rất lớn tùy từng trường, 

nhưng không có sự tương quan nào giữa mức học phí, dịch vụ phí với 

chất lượng của trường. 

Canada cho bạn chất lượng giáo dục cao, sự đa dạng về văn hóa và 

bằng cấp có giá trị toàn cầu. Du học sinh quốc tế có thể tiết kiệm đáng kể 

chi phí khi theo học ở Canada. Theo một kết quả khảo sát thực hiện bởi 

Hiệp hội Đại học của Khối Thịnh vượng chung (Assiciation of 

Commonwealth Universities), Canada là nơi có học phí thấp nhất cho du 

học sinh so với các nước Anh, Úc, Mỹ và New Zealand. Ngoài ra, học 

phí các trường Đại học công lập tại Mỹ cao hơn 1/3 so với học phí Đại 

học Canada, trong khi học phí các Đại học tư cao hơn gấp đôi. 

 Du học Châu Úc (Úc và New Zealand) 

Tại New Zealand, chất lượng giáo dục và cuộc sống cao nhất nhì 

thế giới trong khi chi phí học tập thấp hơn nhiều so với các nền giáo dục 

hàng đầu khác 

Sinh viên đang học có thể nộp đơn xin làm việc được 20 giờ/tuần 

so với quy định cũ là 15 giờ/tuần. Sinh viên theo học các khóa học từ 12 

tháng trở lên có thể nộp đơn xin đi làm toàn thời gian vào các kỳ nghỉ hè. 

Học sinh đang học lớp 12, lớp 13 hoặc các khóa học Anh văn cũng 

được phép làm việc đến 20 giờ/tuần. 

Trước đây, chi phí sinh hoạt và học tập tại Úc thấp hơn so với du 

học tại Anh quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vài năm qua, tỷ giá đồng đô Úc 

tăng khiến du học sinh Việt đau đầu vì chi phí du học ở xứ chuột túi 

bỗng dưng đắt hơn cả Anh, Mỹ. 

Ngoài việc đóng học phí trước khi vào học, một số trường có thể 

yêu cầu du học sinh đóng thêm một số lệ phí khác như lệ phí gia nhập 

hội sinh viên học sinh, lệ phí thư viện và phòng thí nghiệm, lệ phí sử 

dụng các tiện nghi thể thao, lệ phí phụ như du ngoạn, sách vở, văn 

phòng phẩm và các vật liệu cần thiết khác cho một số khóa học. Tất cả 

các loại học phí đều được miễn thuế GST (thuế hàng hóa và dịch vụ). 

 Du học Châu Âu (Anh, Hà Lan, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha) 

https://megastudy.edu.vn/du-hoc-new-zealand-n24.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-uc-n23.html
http://atlantic.edu.vn/du-hoc-chau-au/anh
http://atlantic.edu.vn/du-hoc-chau-au/anh
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Vương quốc Anh có thể xếp vào nhóm quốc gia có chi phí du học 

cao nhất thế giới… Tuy nhiên, khóa học sau đại học tại Anh chỉ kéo dài 

một năm, bằng nửa thời gian so với các khóa học tương tự tại khối các 

nước nói tiếng Anh khác. 

Bên cạnh học phí, các chi phí cho sinh hoạt khi học tập tại Anh 

cũng rất đáng kể. Nếu sống ở London, mức sinh hoạt phí sẽ cao gần gấp 

đôi so với các thành phố khác. Tuy sinh hoạt phí ở Anh cao nhưng sinh 

viên sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi như: giảm giá tại các cửa hàng, 

nhà hát, rạp chiếu phim, viện bảo tàng, phòng trưng bày, xe buýt, tàu 

lửa… 

Thụy Sỹ là quốc gia nổi tiếng về ngành khách sạn với chất lượng 

hàng đầu thế giới. Đất nước này thu hút sinh viên quốc tế đến học rất 

đông bởi chương trình đào tạo kết hợp thực tiễn, chi phí du học Thụy Sỹ 

được đánh giá là cao so với các quốc gia khác. Sinh hoạt phí của sinh 

viên quốc tế thường sẽ được giảm thiểu bởi chính chương trình thực tập 

hưởng lương và sinh viên không được phép làm thêm. 

Tây Ban Nha và Hà Lan có mức học phí thấp hơn cùng nhiều 

chương trình học bổng hàng năm, sinh hoạt ở đây cũng không quá đắt 

đỏ nên 2 quốc gia này là lựa chọn cho những du học sinh có mức ngân 

sách tầm trung. 

 Du học Châu Á 

Ngoài ba trường đại học công nổi tiếng thế giới, Singapore còn có 

những trường đại học hàng đầu của Mỹ, Úc, Pháp thành lập cơ sở giáo 

dục tại đây. Hệ thống trường tư được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, đảm 

bảo chất lượng đào tạo. Hiện nay, ngày càng nhiều học sinh trường 

chuyên của Việt Nam chọn du học ở đảo quốc sư tử. Những học sinh 

muốn nâng cao trình độ Anh ngữ cũng đã tìm đến Singapore. Học phí 

du học tại Singapore có thể nói là cao ngang ngửa các quốc gia như Anh, 

Úc,.. 

Ngoài Singapore, trong những năm gần đây, sinh viên Việt Nam 

đặc biệt quan tâm tới một số quốc gia như Philippines (để học tiếng 

Anh); Thái Lan; Hàn Quốc; Nhật Bản. 

 “Mẹo” giảm sinh hoạt phí  

           Tất cả mức sinh hoạt phí trên đây chỉ mang tính tham khảo vì tiêu 

xài ít hay nhiều phụ thuộc vào “tài” của du học sinh và tất nhiên, nếu 

“khéo co” thì “mới ấm”. Thông thường, sinh hoạt phí cơ bản bao gồm 

https://megastudy.edu.vn/du-hoc-anh-n9.html
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tiền ăn, ở, sách và đồ dùng cho cả năm học. Hầu hết các trường đều có 

hiệu sách trong khuôn viên, cho phép bạn mua sách đã dùng rồi với giá 

rẻ, hoặc bán lại sách mình đã dùng vào cuối học kỳ bằng một phần giá 

trị của sách mới. 

            Để nguồn tài chính không bị “nửa đàng gãy gánh”, phụ huynh và 

học sinh cần lập kế hoạch tài chính ít nhất 12 tháng trước khi bắt đầu du 

học. Chuẩn bị kinh phí cho chương trình học của con, em bao gồm: 

            - “Tự kiểm” các nguồn kinh phí cá nhân 

            - Xác định các khoản tài trợ (học bổng, vay tiền…) mà bạn có đủ 

tiêu chuẩn để xin cấp. 

 

Những quốc gia Mỹ, Canada, Anh, Úc, Singapore đều có nền giáo dục 

đỉnh cao, cùng là môi trường nói tiếng Anh, cùng là những cường quốc kinh tế. 

Chọn quốc gia nào dựa vào nhu cầu “đầu ra”, sở thích hay có họ hàng ở bản 

xứ… đều đòi hỏi các bậc phụ huynh và học sinh cân nhắc kỹ  lưỡng. 

(Nguồn: https://megastudy.edu.vn/chia-se/so-sanh-chi-phi-du-hoc-cac-nuoc-

sh46.html) 

https://megastudy.edu.vn/chia-se/so-sanh-chi-phi-du-hoc-cac-nuoc-sh46.html
https://megastudy.edu.vn/chia-se/so-sanh-chi-phi-du-hoc-cac-nuoc-sh46.html
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Tháng 7 về, các em học sinh cuối cấp đã kết thúc kỳ thi quan trọng của 

cuộc đời mình và đang sẵn sàng cho những chuyến đi vui hè. Những lời hứa “cố 

gắng học đi rồi thi xong bố mẹ/ anh chị cho đi du lịch” đã đến  lúc “phải” thực 

hiện. 

 Quy Nhơn - Bình Định 

Nổi tiếng là vùng “đất võ trời văn”, từ  ngày có đường bay thẳng từ Hà 

Nội và Hồ Chí Minh thì Quy Nhơn đã được nhiều khách du lịch biết đến. Ngoài 

những giá trị lich sử của vùng đất quê hương người anh hùng áo vải Quang 

Trung - Nguyễn Huệ, Bình Định còn có một thành phố ven biển rất nên thơ, 

lãng mạn và rất nhiều điểm đến để bạn khám phá: Tháp Chăm Bánh ít -  Cụm 

tháp có tuổi đời gần 1.000 năm, một trong những dấu tích còn sót lại của lịch  sử 

Chăm pa, Tháp Đôi, Đầm Thị Nại - Cây cầu vượt biển dài nhất cả nước, 

Ghềnh  Ráng Tiên Sa, khu mộ Hàn Mặc Tử với bãi đá trứng... Và gần đây nhất, 

nổi lên là một điểm đến hút hồn khách du lịch là Kỳ Co, Eo Gió với những bãi 

biển trong xanh 

 

Ngoài ra, đến với Quy Nhơn, du khách không thể bỏ qua những đặc sản 

có tiếng như bún chả cá, bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh ít lá gai... 

Đặc biệt là rượu Bầu Đá hay nón Gò Găng, bánh tráng nước dừa là những món 

đặc sản nức tiếng ở Bình Định. 

THÁNG 7 NÊN ĐI DU LỊCH Ở ĐÂU? 
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  Nha Trang - Khánh Hòa 

Nha Trang nổi tiếng là “thiên đường du  lịch biển” với những bãi biển 

xinh đẹp, hoang sơ và ẩm thực biển độc đáo, hấp dẫn. 

 

Du lịch Nha Trang có quá nhiều điểm thu hút như Vinpearl Land - thiên 

đường của miền nhiệt đới, đảo Hòn Mun trong veo và hệ sinh thái san hô lộng 

lẫy, đảo Hòn Tằm nổi tiếng với hoạt động khám phá biển bằng tàu đáy kính, 

Hòn Chồng - Hòn Vợ, bãi biển Đại Lãnh, Viện Hải Dương học đa dạng, nhiều 

sắc màu và đầy khám phá kỳ thú... 

 Sapa, Lào Cai 

Sapa là thiên 

đường có thật ở mặt đất. 

Được mệnh danh là nơi 

gặp gỡ đất trời, du khách 

có thể lên Sapa suốt 4 

mùa trong năm nhưng 

tháng 7, tiết trời mát mẻ 

là một dịp lý tưởng cho 

du khách chiêm ngưỡng 

muôn hoa đua sắc và những cánh đồng ruộng bậc thang xanh mướt. 

 Một số  điểm tham quan tại Sapa như: Núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Nhà thờ 

cổ Sapa - một dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại, bản 
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Cát Cát, bản Tả Phìn với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những nét 

văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… 

 Đà Lạt -  Thiên đường hoa 

Tháng 7, thời tiết ở một số tỉnh, thành thường ngột ngạt và oi bức. Chính 

vì thế, mọi người thường “đổ xô nhau” đi Đà Lạt để tránh nắng bởi không khí ở 

Đà Lạt cực kỳ dễ chịu và khiến du khách cảm thấy vô cùng thư thái và yên bình 

 

Nếu có dịp  du lịch Đà Lạt, du khách hãy thực hiện một chuyến đi dài 

ngày mới có thể khám phá hầu hết vẻ đẹp của thành phố này. Từ những vườn 

hoa tươi xinh đến những vườn dâu chín mọng, từ dinh Bảo Đại cổ xưa cho đến 

chợ Đà Lạt nhộn nhịp đêm ngày, từ Thung lũng tình yêu cho đến Hồ Than Thở, 

từ ga cổ Đà Lạt cho đến nhà thờ Con Gà…, tất cả sẽ cho du khách cái nhìn trọn 

vẹn nhất, khái quát nhất về vẻ đẹp và sự lãng mạn của phố núi. Và chắc chắn 

“dư âm” của Đà Lạt vẫn còn theo mãi trên đường về của du khách bằng những 

chậu hoa nho nhỏ xinh xinh, bằng những chiếc áo khoác len ấm áp, bằng túi mứt 

dâu ngọt ngào hay hộp trà atiso thanh mát…  

 (Sưu tầm) 
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