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Mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp, đối với Bác, kể từ thời 
điểm đó, trong mọi việc từ sinh hoạt hàng ngày tới công việc, nhằm tìm ra con 

đường cứu nước, cứu dân đều phải sử dụng tiếng Pháp. Vì thế, nếu không biết 
tiếng Pháp thì thật là “trở ngại lớn nhất trên con đường tìm đường cứu nước, cứu 

dân”. Bác đã đặt ra quyết tâm “Nhất định phải học nói, học viết cho kỳ được” và 
Bác đã tìm ra phương pháp học cho riêng mình dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, 

khó khăn. 

Ngay khi còn trên chuyến tàu sang Pháp (La-tu-sơ Tơ-rê-vin, dưới cái tên 

Văn Ba) mỗi lúc rảnh rỗi, Bác thường tìm đến hai người lính trẻ đi cùng chuyến 
tàu để học đọc và viết tiếng Pháp. Họ cho Bác mượn những quyển sách nhỏ in 
tiếng Pháp. Muốn biết rõ về cái gì, muốn biết đồ vật nào đó viết bằng tiếng Pháp 

như thế nào, Bác đều chỉ tay hỏi. Tối tối sau khi đi làm về, Bác ghi lại những từ 
mới vào. Học được chữ nào, Bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay. 

Ban đầu, Bác tập ghép một vài từ, sau ghép thành đoạn, dần dần Người 
tập viết thành từng bài dài. Một thời gian sau, Bác tìm đến các tờ báo của Pháp 

để xin được viết bài đăng báo. Trong những lần gửi bài, Bác nói với mọi người 
trong Tòa soạn rằng: “Tôi rất sung sướng nếu bài viết này của tôi được đăng, 

nhưng dù thế nào cũng xin các đồng chí sửa lỗi tiếng Pháp cho tôi”. Sau mỗi lần 
bài viết của Bác được đăng báo, Bác vui mừng khôn xiết; theo chỉ dẫn của 

những chủ bút, Bác vẫn không quên xem lại từng câu, từng chữ, xem bài viết 
của mình đúng, sai chỗ nào, Toàn soạn báo đã sửa lại cho mình ra sao? Bác tập 

viết đi viết lại, khi thì viết diễn giải ra cho dài, lúc là những đoạn ngắn cho súc 
tích. 

Cứ sau mỗi ngày làm việc, dù công việc bận bịu tới đâu, Bác vẫn tranh 

thủ đọc vài trang tiểu thuyết, vừa để giải trí, thư giãn đầu óc lại vừa để trau dồi 
kiến thức. Bác tập viết những bài phóng sự. Sáng nào Bác cũng viết từ 5 giờ đến 

6 giờ rưỡi, tới 7 giờ Bác lại bắt tay vào công việc. Dù trời nóng hay rét Bác cũng 
không nản chí. Thấm thoắt thời gian trôi đi, cho đến năm 1922, Bác đã trở thành 

chủ bút của tờ báo “Người cùng khổ” viết bằng 3 thứ tiếng. Tên báo bằng tiếng 
Pháp đặt ở giữa, chữ Ả Rập bên trái và bên phải là chữ Hán, tất cả đều do Bác 

viết. Do Tòa soạn báo không có Ban biên tập thường xuyên nên nhiều khi Bác 
phải “cáng đáng” mọi việc từ khâu sửa chữa, biên tập bài vở tới khâu bán báo. 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tinh thần tự 

học, lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình 

độ mọi mặt của bản thân. Tự học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở 

thành một triết lý nhân văn sâu sắc với một kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, 

khoa học; với một ý chí và quyết tâm bền bỉ, dẻo dai, tinh thần sáng 

tạo, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học. Tấm gương sáng của Người là 

nguồn cổ vũ, nguồn cảm hứng vô tận cho mỗi người Việt Nam xây 

dựng xã hội học tập hiện nay. 

 

(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. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 

TTƯƯ  TTƯƯỞỞNNGG  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  
VVỀỀ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  TTHHIIẾẾUU  NNIIÊÊNN,,  NNHHII  ĐĐỒỒNNGG  

  
Từ tình yêu thương thiếu niên, nhi đồng vô hạn, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - nhà giáo dục mẫu mực có nhiều luận điểm đặc sắc và giàu tính nhân 
văn về giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 

 

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960).  

Về tính tất yếu phải giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Trước hết, tình yêu thương vô hạn của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi 
đồng chính là điểm xuất phát, là điểm căn cốt và là lý do chính để Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đặt ra tính cấp thiết phải giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Không ai khác 
và hơn ai hết, trong hoàn cảnh nước nhà phải kháng chiến chống thực dân Pháp, 
Người rất mực lo lắng cho tương lai của các cháu. Trong Thư gửi thiếu nhi toàn 

quốc nhân ngày 1-6-1950, Người viết: “Ở nước Việt Nam ta, thì vì giặc Pháp 
gây ra chiến tranh, chúng nó đốt nhà, giết người, cướp của. Vì vậy, người lớn 

phải kháng chiến, trẻ con cũng phải kháng chiến. Bác thương các cháu lắm. Bác 
hứa với các cháu rằng: đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành 

công, thì Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể cũng cố gắng làm cho các cháu 
đều được no ấm, đều được vui chơi, đều được học hành, đều được sung sướng”. 

“Các cháu đã xứng đáng là dòng dõi Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản. 
Thật xứng đáng là nhi đồng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác rất bằng 

lòng các cháu”. 

Thứ hai, từ vị trí, vai trò của thiếu niên, nhi đồng, tầm nhìn chiến lược của 

Hồ Chí Minh ở chỗ, Người hiểu rằng thiếu niên, nhi đồng là chủ nhân tương lai 
của đất nước. Vì vậy, một mặt, Người khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là 

người chủ tương lai của nước nhà”. Mặt khác, Người yêu cầu toàn Đảng, toàn 
dân và tất cả mọi lực lượng quan tâm, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: 
“Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 
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dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Nhất quán tư tưởng ấy, trong Thư 

gửi các cháu thiếu niên Hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, 
huyện Yên Phong (Bắc Ninh), gửi ngày 19-5-1969, Bác tiếp tục khẳng định: 

“Các cháu tuy tuổi còn nhỏ, cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các 
cháu là những người chủ tương lai của nước nhà”. Với niềm tin yêu lớn, trong 

bài Em bé Triều Tiên, Người nhấn mạnh: “Em bé Việt Nam, các cháu Bác Hồ, 
cũng nhiều em anh hùng. Trẻ con anh hùng chứng tỏ cả dân tộc anh hùng. Với 

chí khí anh hùng do lòng yêu nước và tinh thần quốc tế hun đúc, nhất định đánh 
tan được bọn đế quốc tham tàn”. 

Thứ ba, từ tầm quan trọng của công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng, 

trong bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc, 
Người căn dặn các cán bộ phụ trách thiếu nhi: “Công tác giáo dục thiếu niên, nhi 

đồng rất quan trọng, đó là nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho Tổ quốc”. 

Về mục tiêu giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Theo Hồ Chí Minh, nền giáo dục mới mà chúng ta xây dựng sẽ phải 
hướng đến mục tiêu đào tạo thiếu niên, nhi đồng thành những công dân có ích 

cho xã hội trên tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, hướng 
đến mục tiêu giáo dục các em trở thành những người: 

“- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 

 - Học tập tốt, lao động tốt. 

 - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 

 - Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

 - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.” 

Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các 
cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân 

tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh”. 

Về nội dung giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Trong bài “1-6”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Yêu quý các em, 

chúng ta phải lấy tinh thần dân chủ mới mà giáo dục các em “5 điều yêu”: Yêu 
Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu quý của công. Chúng ta 

phải khéo nuôi dạy, giúp cho nhi đồng phát triển sức khoẻ và trí óc, thành những 
trẻ em có “4 tính tốt”: hoạt bát, mạnh dạn, chất phác, thật thà”. Như vậy, nội 

dung giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng theo Người rất toàn diện, cả đức và tài. 

Thứ nhất, giáo dục đạo đức cho thiếu niên, nhi đồng. Trong nhiều bài nói, 

bài viết và chỉ dẫn của mình, Người cho rằng, giáo dục đạo đức cho thiếu niên, 
nhi đồng là giúp thanh niên trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, 
người chiến sĩ tốt, người chủ tương lai của đất nước. Vì vậy, từ rất sớm, trong 

Thơ tặng các cháu nhi đồng, ngày 10-4-1946, Người mong mỏi: 
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“Bác mong các cháu “cho ngoan”, 

Mai sau gìn giữ giang san Lạc - Hồng. 

Sao cho nổi tiếng Tiên - Rồng, 

Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam.” 

Thứ hai, giáo dục những kỹ năng cơ bản cho thiếu niên, nhi đồng. Trong 

Thư gửi các cháu thiếu nhi, trên Báo Cứu quốc, số 385, ngày 24-10-1946 khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp, Người viết: 

“Bác viết mấy chữ, để cảm ơn các cháu và khuyên các cháu: 

1. Phải siêng học, 

2. Phải giữ sạch sẽ, 

3. Phải giữ kỷ luật, 

4. Phải làm theo đời sống mới, 

5. Phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ anh em.” 

Tóm lại, theo Người: “Đối với các em, việc giáo dục gồm có: 

- Thể dục: Để làm cho thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh 
riêng và vệ sinh chung. 

- Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới. 

- Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp. 

- Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, 
yêu trọng của công (5 cái yêu).” 

Về phương thức giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Thứ nhất, phải kết hợp các hình thức giáo dục giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội; trong đó, người lớn phải nêu gương sáng cho thiếu niên, nhi đồng noi 

theo. Người luôn nhắc nhủ người lớn (trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, 
Đoàn Thanh niên) nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng, và lưu ý người lớn 

phải là tấm gương cho trẻ em. 

Thứ hai, phát huy vai trò của cán bộ phụ trách thiếu nhi trong giáo dục 

thiếu niên, nhi đồng. Về giải pháp này, trong Thư gửi hội nghị cán bộ phụ trách 
nhi đồng đăng trên Báo Cứu quốc, số 1427, ngày 22-12-1949, Người định 

hướng một cách cụ thể: “Sau đây là vài ý kiến để giúp các bạn thảo luận: - Cách 
dạy trẻ, cần làm cho chúng biết: Yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao 

động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hóa. - Đồng thời phải giữ toàn vẹn cái 
tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng (chớ nên làm cho 

chúng hóa ra những “người già sớm”. Nhiều thư các cháu gửi cho Bác Hồ, viết 
như người lớn viết; đó là một triệu chứng già sớm nên tránh)”. Theo Bác, điều 

quan trọng nhất của người phụ trách thiếu nhi là phải truyền cảm hứng cho thiếu 
niên, nhi đồng để các cháu vui tươi, vừa học, vừa chơi, nhưng hiệu quả: “Trong 
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lúc học, cũng cần cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng học. Ở 

trong nhà, ở trường học, ở xã hội, chúng đều vui đều học. Muốn vậy thì các bạn 
phụ trách nhi đồng cần phải liên lạc mật thiết với cha mẹ và thầy giáo của nhi 

đồng. Hơn thế, người phụ trách thiếu nhi cần phải liên lạc mật thiết với cha mẹ 
và thầy giáo của thiếu nhi. Vì vậy, Chính phủ, các đoàn thể và tất cả các đồng 

bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi đồng. Công việc ấy phụ nữ và 
thanh niên phải là người phụ trách chính, nhất là thanh niên”). Những định 

hướng đó của Người cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. 

Thứ ba, phải tập hợp thiếu niên, nhi đồng trong các tổ chức và thông qua 
các tổ chức để giáo dục các cháu. Năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác Hồ về 

nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Cùng với những công việc đại 
sự, Người còn chú ý ngay đến phong trào thiếu nhi, Bác vừa giáo dục các em 

theo tinh thần cách mạng, vừa coi các em là một lực lượng cách mạng. Ý Đảng - 
lòng Bác đã gặp nhau ở một điểm, đó chính là tinh thần của Nghị quyết Trung 

ương Đảng lần thứ 8 (5/1941): …tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc như “Nhi 
đồng cứu vong Đoàn” là đoàn thể cứu quốc của trẻ em và giao cho Đoàn Thanh 

niên phụ trách. Đến Di chúc, Người căn dặn và khẳng định tính cấp thiết phải 
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung 

là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. 
Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 

những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng vừa “chuyên”. Bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Hết lòng thương yêu và ân cần giáo dục thiếu niên, nhi đồng bằng chính 

tấm gương sáng ngời của mình, Bác Hồ rất tin tưởng vào lực lượng này đối với 
tương lai đất nước. Lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn luôn đồng 

hành cùng thiếu niên, nhi đồng mọi thời đại. Thấu triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí 
Minh về giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước 

ta đã có nhiều chủ trương giáo dục thiếu niên, nhi đồng và ban hành nhiều chính 
sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bảo vệ các quyền 

trẻ em. Lời dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng 
người” của Bác Hồ đã, đang và sẽ tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân ta học tập, 

làm theo với phương châm “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”! Nhớ ơn Bác, 
toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn 

luyện thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi để xứng đáng với danh hiệu “Cháu 
ngoan Bác Hồ”./. 

(Trích nguồn: http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-
tuong-dao-duc-ho-chi-minh/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-thieu-nien-nhi-dong-

1832) 

 

 

http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-thieu-nien-nhi-dong-1832
http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-thieu-nien-nhi-dong-1832
http://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-thieu-nien-nhi-dong-1832
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II. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN: 

CChhủủ  nngghhĩĩaa  MMáácc  vvàà  tthhếế  ggiiớớ ii  đđưươơnngg  đđạạ ii  

Thời gian gần đây, nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, 

170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và 200 năm ngày sinh Các Mác, trên 

nhiều diễn đàn và nhiều trang báo chí ở phương Tây, ở các nước Đông Âu, các 

nước thuộc Liên Xô trước đây, với những mức độ khác nhau, đã nổi lên một 

chiến dịch đả kích chủ nghĩa Mác. Lý lẽ thông thường hiện nay cho rằng, chủ 

nghĩa tư bản đã thay đổi đến mức không còn nhận biết được nữa so với thời của 

C.Mác, và do đó những tư tưởng của C.Mác không còn phù hợp nữa; rằng chủ 

nghĩa Mác là đấu tranh giai cấp dẫn tới đầu rơi, máu đổ, không thích hợp với thế 

giới đương đại đang trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế… Từ lập 

luận kiểu đó, người ta phê phán chủ nghĩa Mác. Đầu tiên là những bài phê bình 

“thận trọng” một số luận điểm, đưa ra một vài khiếm khuyết của chủ nghĩa Mác 

rồi sau đó, tiến tới sự phê phán những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, coi 

học thuyết Mác - Lênin đã thuộc về quá khứ, không còn phù hợp với thế giới 

đương đại và cuối cùng là phủ định chủ nghĩa Mác, nói chung. 

Tại sao có tình trạng như thế? Phải chăng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời? Chủ 

nghĩa Mác có còn phù hợp trong thế giới đương đại hay không? 

Đúng là hiện nay chủ nghĩa Mác đang đứng trước thử thách nghiêm trọng. Thực 

tiễn đã có những biểu hiện khác với những quan niệm truyền thống của chúng ta 

và không giống như dự đoán của Mác. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều có 

nguyên do và có thể cắt nghĩa được. Có những loại vấn đề và những nguyên 

nhân tác động trực tiếp, có những vấn đề sâu xa hơn, thuộc về bản thân chủ 

nghĩa Mác. Nguyên nhân trực tiếp trở thành cơ hội để người ta phủ nhận chủ 

nghĩa Mác là những hiện tượng mới nảy sinh của chủ nghĩa tư bản hiện đại và 

chủ nghĩa xã hội trong thế giới đương đại: một mặt, chủ nghĩa tư bản mà Mác 

tuyên bố tất yếu sẽ diệt vong thì đã chưa chết và chưa chuẩn bị chết. Mặt khác, 

chủ nghĩa xã hội đã được sinh ra và dường như được mô phỏng theo những 

nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin thì lại kém hiệu quả và đã sụp đổ ở các 

nước Đông Âu và ở nơi đầu nguồn là Liên Xô (cũ). 

Trước tiên, chúng ta xem xét về chủ nghĩa tư bản hiện đại. Như C.Mác đã 

tiên đoán, bất bình đẳng trong thu nhập của chủ nghĩa tư bản ngày nay đã tăng 

lên mạnh mẽ. Theo báo cáo của Oxfan ngày 20-1-2018, 82% số tài sản được tạo 

ra trên thế giới thuộc về 1% dân số thế giới (là những người giàu có), trong khi 

hơn nửa dân số thế giới đang khốn khó, cũng theo Oxfan, 42 tỷ phú giàu nhất 

của thế giới có thu nhập ngang với 3,7 tỷ người. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra sự 
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thịnh vượng hơn bao giờ hết mà lịch sử nhân loại từng chứng kiến, nhưng cái 

giá phải trả vô cùng to lớn, nhất là khi nói tới cảnh xa hoa tột đỉnh của một số ít 

con người và cảnh cùng cực của hàng tỉ con người. Đó chính là mâu thuẫn 

không thể chối cãi trong lòng chế độ tư bản. Một điều nữa cần đề cập tới là 

trong khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản để đưa ra những luận điểm trên, Mác đã 

trừu tượng hóa, coi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa khi đó là duy nhất 

thống trị. Sự xuất hiện và phát triển của chủ nghĩa xã hội đã trở thành đối tượng 

đáng kể nhất làm cho chủ nghĩa tư bản mất đi vị trí độc tôn và bởi thế, chủ nghĩa 

tư bản không thể phát triển tự phát trên cơ sở của bản thân nó nữa mà buộc phải 

tự điều chỉnh lại mình. Trong quá trình điều chỉnh để thích nghi đó, chủ nghĩa tư 

bản đã ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 

thuật và đặc biệt đã sử dụng có hiệu quả nhiều giải pháp của chủ nghĩa xã hội. 

Vì thế, chủ nghĩa tư bản đã tạm thời làm dịu đi những mâu thuẫn vốn có trong 

lòng nó về khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. Nguyên nhân của những khó 

khăn và bi kịch của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là do rất nhiều yếu 

tố. Sự xuất hiện và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã diễn ra theo một kịch bản hoàn 

toàn khác với dự kiến của Mác. Trên thực tế, chủ nghĩa xã hội không phải là kết 

quả của sự phủ định chủ nghĩa tư bản. Nó được thực hiện ở những nước tư bản 

chủ nghĩa kém phát triển, ở những nơi có tình thế cho giai cấp vô sản giành 

chính quyền nhưng lại thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Chủ 

nghĩa Mác chưa dự tính đến việc chủ nghĩa xã hội tồn tại song song với chủ 

nghĩa tư bản và hơn thế nữa, lại ở điểm xuất phát thấp hơn các nước tư bản 

phương Tây.  

Ngọn cờ tư tưởng và lý luận mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương 

cao là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác là vỉa tầng quý giá nhất của trí tuệ 

loài người, là cốt lõi tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Chính chủ nghĩa Mác - 

Lênin đã tạo điều kiện cho phong trào xã hội chủ nghĩa có những bước đi mạnh 

mẽ, đem lại cho chủ nghĩa xã hội vị trí xứng đáng trong những nấc thang phát 

triển của xã hội loài người. Chủ nghĩa Mác không nghĩ thay cho chúng ta. Tuy 

nhiên, chính chủ nghĩa Mác đã cung cấp cho chúng ta một phương pháp phân 

tích, một cách nhìn thích hợp, một chiến lược chính trị đúng để cải tạo và phát 

triển xã hội, để áp dụng một cách thành công vào công cuộc đổi mới mọi mặt 

đời sống xã hội hiện nay và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa lâu dài trên đất 

nước Việt Nam./. 

(Trích nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-

minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/chu-nghia-mac-va-the-gioi-duong-dai-3469) 

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/chu-nghia-mac-va-the-gioi-duong-dai-3469
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/c-mac/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/chu-nghia-mac-va-the-gioi-duong-dai-3469
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 Học kỳ trong quân đội - 10 năm một chặng đường 

Tối ngày 17/7/2019, Tỉnh đoàn phối hợp hợp Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình 
Phước với chủ đề “10 năm một chặng đường”. Về dự có các đồng chí: Đại 

tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Trịnh Thanh 
Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh 
đoàn, Đại tá Trương Văn Giã - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh 

Bình Phước. 

Tại chương trình, các chiến sỹ nhí đã cùng ôn lại những kết quả mà “Học 

kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Phước đã gặt hái trong 10 năm qua thông qua 
phóng sự “Học kỳ trong quân đội” với chủ đề “Mười năm - Một chặng đường”; 

đồng thời có dịp được giao lưu với các anh, chị trong Ban Tổ chức chương trình 
qua các năm, các anh chị điều phối viên, Tiểu đội trưởng và các chiến sỹ từ năm 

2009 đến 2019. 

Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước  

 

 Tuyên dương 102 gương điển hình Cháu ngoan Bác 

Hồ cấp tỉnh năm 2019 

Sáng ngày 25/7/2019, Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại 

hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2019. Về dự có các đồng chí: Điểu Huỳnh 
Sang - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Quốc Duy 

- Bí thư Tỉnh đoàn, Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch 
Hội đồng Đội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng 

102 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ thay mặt hơn 160 nghìn thiếu nhi trong 
toàn tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thiếu nhi Bình Phước đã duy trì hiệu quả các 

phong trào, các cuộc vận động: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn 
việc tốt”, “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai”, 

“Nuôi heo đất giúp bạn”, “Giúp bạn vượt khó”, phong trào “Trần Quốc Toản”, 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” , “Áo lụa tặng bà”...  

Kết quả: đã vận động trên 60 tỷ đồng từ các nguồn quỹ, mạnh thường 
quân; quyên góp hàng nghìn sách giáo khoa, tập vở và rất nhiều quần áo giúp 

được trên 45.083 lượt học sinh vượt khó, xây dựng trên 55 Nhà Khăn quàng đỏ, 
trao 410 xe đạp…; ngoài ra, toàn tỉnh đã thực hiện và duy trì 728 công trình 

măng non với các công trình, phần việc như: chăm sóc cây cảnh, bồn hoa, làm 
khu vui chơi, xây dựng tủ sách, mua trống, kèn và các dụng cụ phục vụ công tác 
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Đội tại đơn vị; 281 Liên đội duy trì hiệu quả việc tổ chức viếng, đảm nhận dọn 

vệ sinh các tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ với 1.657 ngày công và tặng 1.104 
phần quà cho gia đình chính sách với tổng trị giá trên 675 triệu đồng. 

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng giấy khen cho 11 gương 
thiếu nhi tiêu biểu điển hình và 22 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu giai 

đoạn 2014 - 2019; Hội đồng Đội tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho 102 đội viên 
đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. 

Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước 

 

 Hội thảo quốc gia “Văn hóa ứng xử trong trường học” 

Sáng ngày 26/7/2019, tại trụ sở Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ 

chức Hội thảo quốc gia “Văn hóa ứng xử trong trường học”. 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo 

dục Chính trị và Công tác học sinh - sinh viên, Bộ GD&ĐT; đồng chí Nguyễn 

Minh Triết, UV. BTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học TW Đoàn; lãnh đạo 

các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các tỉnh, thành Đoàn, các chuyên gia 

nghiên cứu trong ngành giáo dục. 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, UV. BTV, Trưởng 

Ban Thanh niên trường học TW Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương 

Hội SVVN mong muốn thông qua hội thảo có thể đánh giá thực trạng, kết quả 

triển khai công tác xây dựng văn hóa ứng xử của ĐVTN trong trường học từ 

thực tiễn từng địa phương, đơn vị; những mô hình, cách làm hiệu quả cùng 

những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. 

Việc xây dựng môi trường văn hóa học đường là hết sức cần thiết nhằm 

tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tăng cường nền nếp, kỷ 

luật và ứng xử văn hóa trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Lê Nguyên Phương - Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế  
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 Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng 

liệt sỹ 

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ thắp 

nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt 

sĩ. 

Đồng chí Đỗ Đại Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại 

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và trên 500 đoàn viên thanh niên đến 

từ huyện Đoàn Đồng Phú, thành Đoàn Đồng Xoài và các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Tỉnh Đoàn đã tham gia Lễ thắp nến tri ân. 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa 

lên đài tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với tâm niệm “Mỗi ngọn nến, một 

tấm lòng”, hơn 4.000 ngọn nến và những nén hương thơm đã được các đại biểu 

và đoàn viên thanh niên thắp lên trên từng phần mộ, qua đó thể hiện sự tri ân 

“Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. 

Thay mặt thế hệ trẻ tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy đã đọc 

diễn văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh rằng tuổi trẻ tỉnh 

nhà nguyện chung sức, đồng lòng kế tục truyền thống vinh quang của các thế hệ 

cha anh, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; tích cực thi đua 

rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng 

đến sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập hóa toàn cầu 

và khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa và tác động mạnh mẽ trên 

toàn thế giới.  

.          Nhật Phong - Báo Bình Phước 

 

 Chi bộ trường THPT Đồng Xoài tổ chức Lễ kết nạp 

đảng viên cho học sinh 

Sáng ngày 30/7/2019, Chi bộ trường THPT Đồng Xoài long trọng tổ 

chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú là học sinh Ngô Hải Bình. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Đông - Bí thư Chi bộ - Hiệu 

trưởng nhà trường; các đồng chí trong cấp ủy và 45 đồng chí đảng viên 

trong Chi bộ. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng 

quy trình, trình tự theo hướng dẫn kết nạp Đảng của thành ủy Đồng Xoài. 
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Phát biểu tại Lễ kết nạp, đồng chí Trần Quang Đông - Bí thư Chi bộ đã 

chúc mừng cá nhân đồng chí Bình sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách 

đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và phân công 

nhiệm vụ cho đồng chí Ngô Hải Bình, đồng thời phân công các đồng chí đảng 

viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới 

trong thời gian dự bị. 

Ngoài ra, thầy Trần Quang Đông đã khẳng định: trong công tác phát triển 

đảng viên, cấp ủy, Chi bộ nhà trường rất quan tâm phát triển Đảng từ khối học 

sinh. Bởi đây là nơi tạo nguồn, lựa chọn nhân tố điển hình giới thiệu cho Đảng. 

Do vậy, toàn thể cán bộ - đảng viên - giáo viên - nhân viên nhà trường cần chú 

trọng tuyên truyền cho các học sinh về chủ trương kết nạp đảng viên trẻ và tạo 

môi trường thuận lợi để các em cống hiến, trưởng thành. 

Hải Bình bộc bạch: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, đó là 

niềm vinh dự và là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Vào Đảng, em càng quyết 

tâm nỗ lực hơn nữa để cống hiến sức trẻ, xứng đáng là đảng viên trẻ. Để được 

đứng vào hàng ngũ của Đảng, ngoài việc học tập tốt, các bạn đoàn viên cần kiên 

trì, nỗ lực phấn đấu và nhiệt tình cống hiến.” 

Tiến Hiệp - Trường THPT Đồng Xoài 

 

 Phước Long đạt giải nhất toàn đoàn tại Liên hoan 

nghệ thuật thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” tỉnh Bình 

Phước lần thứ 21 năm 2019 

Trong 02 ngày 30 - 31/7/2019, Tỉnh Đoàn Bình Phước đạ phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi 

“Hoa phượng đỏ” tỉnh Bình Phước lần thứ 21, năm 2019. 

Tham dự Lễ bế mạc Liên hoan có các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang - UV. 

BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Phạm Thị Anh Thư - Giám 

đốc Sở Ngoại vụ, Đỗ Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng sự tham gia của hơn 

300 em thiếu nhi. 

Kết thúc Liên hoan, thị xã Phước Long đã đạt giải Nhất toàn đoàn, giải 

Nhì toàn đoàn thuộc về thành phố Đồng Xoài và thị xã Bình Long, giải Ba toàn 
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đoàn thuộc về các đơn vị: Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Gia Mập. Đối với từng 

thể loại: Giải nhất đơn ca và song tam ca thuộc về huyện Chơn Thành; giải nhất 

thể loại người dẫn chương trình thuộc về em Lê Thị Thu Hà - huyện Phú Riềng; 

giải nhất thể loại múa thuộc về thị xã Bình Long; thị xã Phước Long đạt giải 

nhất thể loại ca múa; ở thể loại độc tấu nhạc cụ, giải nhất thuộc về đơn vị huyện 

Lộc Ninh. 

Thu Hà - Tỉnh Đoàn Bình Phước 

 Công bố Quyết định hợp nhất và chỉ định Ban Chấp 

hành lâm thời Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh 

Sáng ngày 01/8/2019, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đảng ủy Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc hợp 

nhất và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Danh - Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đỗ Đại Phong - Phó Bí thư 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh 

Đoàn cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn 

Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị Ban 

Chấp hành lâm thời Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phải thực sự là 

một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất cả về ý chí 

lẫn hành động; tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phải 

quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương 

Đoàn và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh cần nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung, 

chương trình nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

 

                 Thu Hà - Tỉnh Đoàn Bình Phước 
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KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 

THÀNH CÔNG 
(19/8/1945- 19/8/2019) 
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Kỹ năng trình bày của cán bộ Đoàn 

Trong rất nhiều kỹ năng cần thiết đối với cán bộ Đoàn, một kỹ 

năng không thể thiếu được chính là kỹ năng trình bày. 

Để trình bày tốt một vấn đề đặt ra, cán bộ Đoàn cần có các kỹ 

năng cụ thể sau: 

- Lắng nghe chăm chú 

- Diễn đạt đơn giản 

- Định nghĩa trong sáng, rõ ràng 

- Quan tâm đến phản ứng của người nghe 

- Gây ảnh hưởng 

- Giải quyết thắc mắc 

Cán bộ Đoàn là thủ lĩnh của thanh niên, để làm tốt nhiệm vụ đó 

họ phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp hoạt động chính trị - xã 

hội. Nắm vững phương pháp luận khoa học, có kiến thức xã hội đủ 

rộng; thông thạo nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội và có kỹ năng công tác 

thanh thiếu niên. 

Chúng ta đều biết, nghe thật tốt những gì người khác đang nói 

với chúng ta thì chúng ta mới có thể nói chuyện tốt được. Có ba yếu tố 

trong việc lắng nghe chăm chú đó là nghe - hiểu và vận dụng. Để hiểu 

được nghĩa, chúng ta phải có một số kiến thức hoặc kinh nghiệm để có 

thể liên hệ với những điều mà chúng ta đang nghe. Nếu chúng ta có 

thể thiết lập được các mối liên hệ thì sự am hiểu của chúng ta sẽ phát 

triển và có được thông tin. Khi có được thông tin, chúng ta nên vận 

dụng nó, có nghĩa là đặt thông tin vào trong từ ngữ có mối liên hệ với 

những điều đã biết. Điều đó thể hiện mức độ của sự am hiểu về thông 

tin mới. 

Diễn đạt thông tin đơn giản có nghĩa sử dụng ngôn ngữ thông 

dụng bằng cách xây dựng những câu mang một thông điệp đơn giản. 

Các từ và câu càng đơn giản bao nhiêu thì người nghe càng dễ hiểu và 

dễ nắm bắt bấy nhiêu. 
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Định nghĩa trong sáng, rõ ràng có nghĩa là nếu trong khi đang 

nói, chúng ta có thể làm rõ ý nêu ra thì rất có ích cho những người 

nghe. Có thể làm rõ những điều ta đang nói bằng cách đưa ra những ví 

dụ trực quan để minh họa. 

Trong khi trình bày, hãy quan tâm đến phản ứng của người nghe: 

Nếu người trình bày quan tâm đến phản ứng của người nghe bằng 

những biểu hiện cụ thể của họ như: sự mỉm cười, động tác gật đầu, vẻ 

không mệt mỏi... thì bản thân người trình bày có thể điều chỉnh những 

điều họ đang nói để đáp ứng lại các phản ứng của người nghe một 

cách tích cực hơn. Người trình bày có thể dừng lại và bình luận về một 

phản ứng của người nghe để người nghe được giải thích một cách rõ 

ràng hơn. Đây là cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc bỏ qua những 

phản ứng kể cả với phản ứng tiêu cực của người  nghe. 

Gây ảnh hưởng: Để mọi người chăm chú lắng nghe là một việc 

khó, nếu người trình bày không có sự tác động thêm vào để thu hút sự 

chú ý thì người nghe chỉ có thể tập trung lắng nghe trong vòng vài 

phút đầu. Để gây ảnh hưởng, cứ mỗi năm phút một, người trình bày 

nên đưa ra một câu nói tác động đến người nghe. Người nghe sẽ chăm 

chú lắng nghe nếu người trình bày nói với tốc độ khoảng 100 từ/ phút, 

nếu nhanh hơn tốc độ đó thì họ sẽ khó lắng nghe, còn chậm hơn thì 

người nghe sẽ cảm thấy sốt ruột. Với tốc độ trình bày như vậy, người 

trình bày có khoảng thời gian nhấn mạnh, ngắt quãng và tận dụng 

được khoảng thời gian im lặng. Giá trị của điều chúng ta nói ra là 

thông điệp gửi tới người nghe, giá trị của chúng ta nói là người nghe 

lắng nghe chăm chú và hiểu được thông điệp đó. 

Giải quyết thắc mắc: Những người nghe có thể đặt câu hỏi với 

người trình bày, những câu hỏi này chủ yếu để người nghe khẳng định 

lại những hiểu biết của mình. Để giải đáp thì người trình bày cần đưa 

ra thêm nhiều thông tin cụ thể hơn là việc nhắc lại những điều đã nói. 

Điều quan trọng là nên giải quyết thắc mắc từ quan điểm thực tế của 

mỗi cá nhân. 

Hiểu được kỹ năng trình bày và biết vận dụng nó một cách 

thường xuyên sẽ giúp cán bộ Đoàn hoàn thành tốt hơn công việc của 

mình, đặc biệt với vai trò là người thủ lĩnh của thanh niên. 

Nguồn: Sưu tầm 
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Chuyện khởi nghiệp của chàng trai 9x 

Thời gian qua, rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học muốn tìm việc 

làm tại các cơ quan, công sở... Nhưng câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên 

Trần Văn Quý (1990), trú xã Phước Sơn (Bù Đăng) sẽ khiến nhiều bạn trẻ có 

thêm cái nhìn mới về tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, luôn biết vượt lên chính mình. 

BÉN DUYÊN VỚI HOA HỒNG NGOẠI 

Trần Văn Quý sinh ra và lớn lên tại xã Phước Sơn - một vùng quê nghèo 

của huyện Bù Đăng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thấy các 

em nhỏ nơi đây chịu nhiều thiệt thòi từ cái ăn, cái mặc đến cái chữ nên Quý 

quyết tâm trở thành thầy giáo. 

Năm 2010, Quý thi đậu trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 

chuyên ngành Lịch sử. Năm 2014, Quý ra trường nhưng loay hoay mãi vẫn 

không xin được việc làm đúng ngành nghề đào tạo. “Lúc đó, em hụt hẫng lắm, 

bao nhiêu tâm huyết, dự định không thực hiện được. Chán nản, em làm hồ sơ xin 

làm công nhân tại khu công nghiệp, nhưng tiếc công sức 4 năm ăn học trong khi 

gia đình có 2,5 ha rẫy trồng cây ăn trái, tiêu, điều đang cần lao động. Vì vậy, 

em quyết định về nhà phụ giúp gia đình”. Quý còn thuyết phục cha mẹ mở thêm 

tiệm Internet gần nhà nhằm tăng nguồn thu nhập lúc nông nhàn.  

Quý kể về quá trình khởi nghiệp của mình: “Trong một lần lên mạng, 

thấy các nhà vườn trồng hoa hồng ngoại ở Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyển cộng tác 

viên nên em đăng ký vừa để kiếm thêm thu nhập vừa học hỏi kinh nghiệm. Đây 

là công việc mới nên em gặp nhiều khó khăn bởi hồng ngoại có nhiều loại, mỗi 

loại có đặc tính khác nhau, để hiểu và phân biệt chúng cần phải có thời gian.” 

“Em chỉ phân phối trên mạng, khi nào có người đặt mới báo nhà vườn 

chuyển cây nên thi thoảng bị khách hàng phàn nàn vì cây giao không đạt yêu 



24 

 

 

 
 

 

cầu, cây bị chết, phom hoa không chuẩn. Vì vậy, cuối năm 2017, em tự bỏ tiền 

nhập hoa về tự trồng, chăm sóc, nhân giống và bán”, Quý từ tốn tiếp lời. 

Hiện vườn hồng 

của Quý có trên 1.000 

chậu với hơn 60 loại 

hoa, trong đó chủ yếu 

hồng ngoại và một số 

loại hồng cổ như Hải 

Phòng, Sa Pa, Quế 

Son... Ngoài sưu tầm, 

chiết cành, nhân giống, 

mỗi tháng Quý bán từ 

250 đến 300 chậu hoa. Vườn hồng đã mang về thu nhập cho Quý gần 150 triệu 

đồng/năm. Quý cho biết, so với một số loại hoa hồng trong nước thì hồng ngoại 

khó trồng hơn nhiều bởi những khác biệt về khí hậu, đất đai. Do đó, để cây phát 

triển tốt cần điều chỉnh lượng nước, ánh nắng phù hợp, bón đủ phân. Với vườn 

của mình, em chủ yếu bón phân bò và phân NPK. Ngoài ra, phải phun thuốc 

theo định kỳ, phù hợp từng mùa cũng như thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây. 

Bên cạnh đó, thường xuyên cắt tỉa cành già, lá úa, dọn dẹp vườn hồng sạch sẽ để 

hạn chế sâu bệnh. Khi chiết cành, cần chọn những cành khỏe, đẹp, vừa mới tàn 

hoa khoảng 3-4 ngày. Sau khi bó bầu khoảng 3 tuần thấy rễ trắng xuất hiện thì 

cắt xuống trồng vào bầu đất. 

“Ngày nay, đời sống được nâng cao, nhiều người có xu hướng chơi hoa, 

cây kiểng, nhất là với hoa hồng như một thú vui quý phái. Tuy nhiên, hồng có 

nhiều dạng: leo, thân gỗ, bụi, bon sai. Để có một cây hồng đẹp, phát triển tốt 

không chỉ đòi hỏi người chơi phải khéo léo, tỉ mỉ mà cần có niềm đam mê để những 

gốc hồng có sự hài hòa, cân đối của tàng lá và kết hoa sặc sỡ” - Quý cho biết thêm. 
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NẶNG TÌNH VỚI NGHỀ GIÁO 

Là ông chủ của vườn hoa hồng ngoại có giá trị lớn thế nhưng Quý 

vẫn luôn nặng tình với nghề giáo. Đã 3 năm nay, thành thông lệ, cứ đến dịp 

hè, người dân xã Phước Sơn lại thấy chàng thanh niên có nước da ngăm 

đen đến từng nhà vận động phụ huynh cho các em nhỏ đến điểm lẻ Bù Sa 

thuộc trường Tiểu học Phước Sơn để ôn tập kiến thức văn hóa và tham gia 

các trò chơi vận động miễn phí. 

“Ở đây cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Ngày hè, các 

em thường lên rẫy phụ giúp cha mẹ nên nhiều phụ huynh không muốn cho 

con tham gia lớp học. Những trường hợp như vậy, em thường đến tận nhà 

để thuyết phục. Thậm chí nhiều em đến lớp không có tập, viết, em phải bỏ 

tiền để mua cho các em” - Quý chia sẻ.  

Năm nào cũng vậy, lớp học hè của thầy Quý có từ 30 đến 50 em với 

đủ lứa tuổi ở khối Tiểu học, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. 

Lớp học 2 buổi sáng, chiều vào các thứ Ba, Năm, Bảy trong tuần với 3 

môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Chương trình ôn luyện hè năm nay sẽ 

có nhiều đổi mới ngoài ôn tập văn hóa để bổ sung kiến thức. Được biết, hè 

năm nay, Quý phối hợp với Đoàn thanh niên xã lồng ghép giáo dục kỹ 

năng sống cho các em, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm trong thời gian 

qua như xâm hại tình dục ở trẻ em, phòng tránh tai nạn, đuối nước... 

“Ở vùng quê nghèo, người dân nặng gánh mưu sinh nên trẻ em thiếu 

sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè. Trong khi trên địa bàn có 

nhiều suối, hồ, đập tích trữ nước nên tiềm ẩn rủi ro tai nạn, thương tích rất 

cao, em chỉ mong các em nhỏ nơi đây có một mùa hè vui khỏe, bổ ích và 

an toàn” - Quý nói về kế hoạch mùa hè của mình. 

(Nguồn: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/chuyen-khoi-nghiep-cua-chang-

trai-9x-305015) 

http://baobinhphuoc.com.vn/Content/chuyen-khoi-nghiep-cua-chang-trai-9x-305015
http://baobinhphuoc.com.vn/Content/chuyen-khoi-nghiep-cua-chang-trai-9x-305015
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Những câu nói hay về đam mê, khát vọng, kỹ năng sống, 

 lý tưởng sống 

Đam mê, khát vọng trong cuộc sống đều là những ước mơ, những 
điểm đến mà ai trong chúng ta cũng đều mơ ước, dù chúng to hay nhỏ. Nếu 
con người sinh ra mà không có lý tưởng sống, không có nổi một đam mê thì 

thật là vô dụng. Khát vọng thay đổi bản thân, thay đổi cả thế giới chính là 
mục đích sống của con người. Hãy cùng đọc và suy ngẫm những triết lý 

dưới đây để tìm cho mình những kỹ năng sống để vươn xa hơn! 

 

1. Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng 
niềm đam mê - Nick Vujicic. 

2. Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê - Ngạn 
ngữ Tây Ban Nha. 

3. Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ - Ngạn 
ngữ Nga 

4. Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của 
người phụ nữ - Balzac. 

5. Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống 
động và đáng kể - Ralph Waldo Emerson. 

 

 

 

 

 

 

6. Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa 

- Thomas Fuller. 

7. Nhiều người nghĩ mình đi mua lạc thú, trong khi thực ra đang bán 

mình cho nó - Benjamin Franklin. 

8. Ai muốn tỏa sáng thì phải cháy lên - Khuyết danh. 

9. Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang 

theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước - J Rohn 
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Bạn có bao giờ từng nghĩ đến việc du học? Bạn muốn du học để trải 
nghiệm hay để thay đổi cuộc đời bạn? Liệu rằng du học có “xứng đáng” với thời 
gian, công sức và chi phí bạn phải bỏ ra? Trong hầu hết các trường hợp, các bạn 

cựu du học sinh khi được hỏi về điều này đều chắc chắn có câu trả lời rằng đó là 
trải nghiệm thay đổi cuộc đời họ, là một trong những quyết định đúng đắn nhất 

mà họ từng làm. 

1. Du học là phương thức tối ưu nhất để học một ngôn ngữ mới: 

Không có cách nào tốt và hữu hiệu hơn để học một ngôn ngữ là đắm mình 
trong nguồn văn hóa sử dụng chính ngôn ngữ mà bạn đang học. Bạn được bao 

bọc bởi thứ ngôn ngữ đó trong đời sống hàng ngày, nhìn, nghe, nói và sử dụng. 

2. Du học mang tới cơ hội du lịch và nhìn ngắm thế giới: 

Dịp cuối tuần, kỳ nghỉ giữa kỳ hay mùa hè là những thời điểm bạn có thể 
khám phá những khu vực lân cận hay thậm chí là các quốc gia gần kề. Du học 

mang bạn tới một châu lục khác, bạn giờ đây gần kề với các quốc gia mà bạn có 
thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đi đến. Ngoài ra, nhiều chương trình du học còn 

thiết kế các chuyến đi trong các hoạt động ngoại khóa cho học viên. 

3. Du học hiểu biết về một nền văn hóa khác trong tầm tay: 

Khác biệt về văn hóa không chỉ là sự khác biệt trong ngôn ngữ mà còn 

trong thức ăn, diện mạo và sở thích cá nhân. Văn hóa của một người thể hiện sự 
phản ánh sâu sắc về sự nhận thức, niềm tin và các giá trị có ảnh hưởng đến cái 

nhìn của người đó về thế giới và mọi vật xung quanh. Du học sinh trải nghiệm 
sự khác biệt về văn hóa cá nhân sẽ có sự thấu hiểu thực sự về việc những nền 

văn hóa khác nhau đến từ đâu. 

4. Du học giúp bạn phát triển các kỹ năng  và kinh nghiệm mới: 

Du học mang đến những kinh nghiệm mà trường lớp, sách vở không thể 
nào cung cấp cho bạn. Bị bao vây bởi một môi trường hoàn toàn xa lạ, bạn sẽ 

không tránh khỏi những sợ hãi lúc ban đầu nhưng cũng không kém phần hồi hộp 
và phấn khởi. Đó chính là cơ hội để bạn khám phá khả năng và thế mạnh mới 

của bản thân, chinh phục thử thách mới và đối đầu với nhiều vấn đề.                                                                             

          5. Là du học sinh, bạn bè của bạn đến từ khắp năm châu: 

10 LÝ DO NÊN DU HỌC 
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Trong khi du học tại nước ngoài, bạn không những chỉ gặp gỡ, trao đổi 

văn hóa với người bản xứ mà còn với tất cả các du học sinh đến từ khắp nơi trên 
thế giới giống như bạn vậy. 

6. Du học giúp bạn hiểu rõ hơn về chính bản thân mình: 

Cựu du học sinh khi trở về quê hương đều mang theo nhiều ý tưởng mới, 

nhận thức mới về chính bản thân họ và văn hóa cá nhân của họ. Việc du học 
thường thách thức du học sinh cân nhắc lại niềm tin và các giá trị của chính họ. 
Trải nghiệm có thể sẽ củng cố các giá trị sẵn có, cũng có thể thay đổi hay từ bỏ 

các giá trị đó và thay vào đó là các khái niệm và nhận thức mới. Sự tiếp xúc với 
nền văn hóa mới giúp du học sinh nhìn vào nền văn hóa của chính họ thông qua 

con mắt hoàn toàn mới. 

7. Du học mở rộng tầm nhìn của bạn về thế giới: 

So với các công dân của hầu hết các nước khác, đa số người Việt thường 
không có nhiều hiểu biết về thế giới bên ngoài. Du học sinh khi trở về thường có 

quan điểm rộng mở và ít có thành kiến đối với con người và các quốc gia khác. 

8. Du học là cơ hội để thoát khỏi thói quen học tập của chính bạn: 

Học tập ở nước ngoài sẽ có nhiều yếu tố và phương pháp khác hẳn với 
thói quen và phương thức học tập của bạn được hình thành khi còn ở nhà. Bạn 

có thể làm quen với một hệ thống giáo dục hoàn toàn mới và bạn sẽ có cơ hội để 
có các khóa học không được cung cấp trong hệ thống giáo dục của bạn. Đó cũng 
là một cơ hội tuyệt vời để thoát ra khỏi sự đơn điệu của các thói quen bạn đã có 

theo nhiều năm học tập. 

9. Du học giúp bạn tăng khả năng và cơ hội việc làm: 

Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài 
và có nhu cầu cao cho lực lượng lao động tiên tiến, được đào tạo bài bản, có khả 

năng quản lý và làm việc trong các dự án liên doanh, hợp tác với các quốc gia 
khác trên thị trường quốc tế. 

Thông qua sự nhìn nhận và đánh giá của các nhà tuyển dụng, du học sinh 
thường năng động, độc lập, sẵn sàng chấp nhận thử thách và có khả năng đương 

đầu với nhiều vấn đề cùng tình huống khó khăn. Với kinh nghiệm học tập, làm 
việc và sinh sống tại nước ngoài của bạn, khả năng thương thuyết với đối tác 

đến từ nền văn hóa khác, sử dụng một ngôn ngữ khác sẽ đặt bạn ở một vị trí cao 
hơn so với số đông các ứng viên khác cho công việc mơ ước của bạn. 

10. Du học làm tăng giá trị bằng cấp của bạn: 

Khi học tập tại nước ngoài, bạn có thể chọn các môn học bạn sẽ chẳng 
bao giờ có cơ hội học tại Việt Nam. Thêm vào đó, học tại nước ngoài mang tới 

cho bạn khả năng ngôn ngữ giúp ích cho việc học thêm ngôn ngữ thứ 2 hay thứ 
3, học một ngôn ngữ mới giờ đây không còn là việc quá khó khăn nằm ngoài 

khả năng của bạn.                                                                       

                 (Nguồn: Sưu tầm) 
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Đến Miền Tây trái cây miệt vườn 

Vì tháng 8, tháng  là thời 

điểm cuối hè nhưng vẫn là thời 

gian của mùa trái chín, chính vì 

vậy, nếu hè này vẫn chưa có địa 

điểm du lịch ở miền Nam thì 

xách ba lô về miền Tây miệt 

vườn kẻo hết mùa trái chín nhé. 

 

 

Một số miệt vườn gợi ý dành cho bạn: 

Miệt vườn Cái Mơn, Bến Tre: thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre, được bao bọc giữa bốn bề sông nước của dòng Cổ Chiên và Hàm 

Luông nên quanh năm khí hậu ôn hòa, cây lá xum xuê, tươi tốt. Đặc sản nức 

tiếng ở đây gồm: sầu riêng Cái Mơn, bưởi da xanh Hai Hoa, sầu riêng cơm vàng 

sữa hạt lép Chín Hóa… 

Miệt vườn Mỹ Khánh, Cần Thơ: sở hữu hơn 20 loại cây được trồng đan 

xen dọc lối đi như: mận, xoài, chôm chôm, mít, dâu, sầu riêng… lúc nào cũng 

tươi tốt, trĩu quả cùng hương vị thơm ngon độc đáo. Từ thành phố Cần Thơ, đi 

theo quốc lộ 1 về hướng Sóc Trăng, đến gần cầu Cái Răng rẽ phải và đi thêm 

khoảng 6km là đến vườn du lịch Mỹ Khánh. 

Miệt vườn Vĩnh Long: Đến thăm nơi đây vào thời điểm cuối tháng 8 

cũng là cuối mùa thu hoạch chôm chôm; bên cạnh đó, đây là nơi nổi tiếng của 

các loại trái cây như: cam sành Tam Bình vừa to, vừa có vị ngọt thanh tao hay 

sầu riêng, quýt đường, xoài…. 

Miệt vườn Cái Bè, Tiền Giang: Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 

khoảng 70 km, dọc theo bờ Bắc của sông Tiền, thuộc huyện Cái Bè. Đây là vựa 

trái cây lớn vào bậc nhất Đồng bằng sông Cửu Long và là điểm dừng chân tham 

THÁNG 8 NÊN DU LỊCH Ở ĐÂU? 
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quan du lịch ở miền Nam khi sở hữu những giống trái cây ngon, nổi tiếng như 

xoài cát, bưởi, nhãn, cam sành, cam mật, ổi, táo, quýt, mít, mận… 

Miệt vườn Bình Phước: Ngoài các loại cây trồng chủ lực như điều, tiêu, 

cao su, cà phê, Bình Phước còn được biết đến với nhiều loại trái cây thơm ngon 

nổi tiếng, như quýt đường Tân Thành, sầu riêng Ba Đảo, bơ sáp Mã Dưỡng, mít 

nghệ Lộc Ninh, nhãn da bò Thanh Lương... Toàn tỉnh hiện có 8.831 ha cây ăn 

trái, chiếm 2,14% tổng diện tích cây lâu năm, tập trung ở các huyện, thị xã: Bình 

Long, Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh... Với khí hậu và thổ 

nhưỡng phù hợp, các loại cây ăn trái phát triển tốt và có hương vị đặc trưng của 

vùng đất đỏ bazan.  

    

 

Mũi Né - Đồi cát đỏ trải dài như sa mạc 

Cách thành phố Phan Thiết khoảng 222km về phía Đông Bắc, vùng biển 

Mũi Né dường như là tâm điểm du lịch miền Trung. Nếu hè này mà bạn không 

lên kế hoạch đến Mũi Né thì thật là đáng tiếc. Đến Mũi Né, không chỉ có một 

vài địa điểm như Hòn Thơm, Suối Tiên, đồi Cát Vàng, ghềnh đá Mũi Né mà còn 

có khá nhiều địa điểm xung quanh như Bàu Trắng, Bàu Sen, Tháp Chàm 

Pôshanu và cả những điểm tham quan nên đến ở trong thành phố. 
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