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BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN 

 Trong những ngày ra thăm miền Bắc, đoàn anh hùng, 

dũng sĩ miền Nam đƣợc Bác chăm lo, ân cần nhƣ cha đối với 

con. Bác bảo tôi (Anh hùng quân đội Hồ Thị Bi): 

- Cô Bi phải chăm sóc các cô, các chú ấy thật tốt, đừng để các 

cô các chú ấy ốm. 

 Một bữa, đồng chí Huỳnh Văn Đảnh bị sốt rét, Bác biết 

đƣợc, gọi tôi lên hỏi: 

 - Chú Đảnh bị sốt ra sao? 

 Tôi báo cáo tình hình của đồng chí Đảnh cho Bác. Bác 

nhắc: 

 - Cô phải cho các cô, các chú ấy ăn uống đầy đủ, chú ý các 

món ăn của địa phƣơng để các cô, các chú ấy ăn đƣợc nhiều, 

sức khỏe mới tốt.Một hôm khác, Bác chỉ vào Trần Dƣỡng và 

hỏi tôi: 

 - Cô Bi, tại sao chú Dƣỡng hơi gầy? 

 Bác nghe anh hùng Vai kể chuyện quê hƣơng miền núi 

nghèo khổ của mình. Bác cảm động nói: 

 - Thống nhất Bác vô Nam, thế nào cũng về thăm quê 

hƣơng cháu Vai. Trong những ngày sống bên Bác, tôi càng 

thấm thía hơn tình cảm của Bác đối với đồng bào miền Nam. 

Chị Tạ Thị Kiều nói với tôi: 

 - Càng đƣợc gần Bác, càng thấy Bác thƣơng yêu dân miền 

Nam ta quá chị à! 

 Nói xong, hai chị em lại khóc vì sung sƣớng và cảm động 

trƣớc tấm lòng của Bác Hồ.       
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 

 

            

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, miền Nam - mảnh đất “đi 

trƣớc về sau” kiên cƣờng đánh giặc suốt mấy chục năm trƣờng, 

từng chịu biết bao đau thƣơng, gian khổ, đƣợc Bác Hồ gửi 

gắm những tình cảm tin cậy và yêu thƣơng nhất ! Sinh thời, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam 

những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Tình cảm ấy đƣợc 

nhà thơ Tố Hữu viết: 

Bác nhớ miền nam nỗi nhớ nhà 

Miền nam mong Bác nỗi mong Cha 

(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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GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DI CHÚC BÁC HỒ 

a. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách 

nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự 

nghiệp cách mạng 

 Di chúc là tâm nguyện của Ngƣời: “Suốt đời tôi hết lòng phụng 

vụ Tổ quốc, phụng vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ 
biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng 

không đƣợc phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Ý chí, niềm tin, 

tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của Ngƣời thể 
hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và 

ngày thống nhất đất nƣớc, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp 

cách mạng còn dang dở. Di chúc là tâm sự của một ngƣời đã suốt đời 
hy sinh hạnh phúc riêng tƣ, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và 

nhân dân; là tấm lòng chung thủy với “các nƣớc anh em” và “bầu bạn 

khắp năm châu”. 
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 b. Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng 

cầm quyền 

 - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là 
Đảng cầm quyền”. Để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng 

phải luôn vững mạnh về chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức và gắn bó máu 

thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, 
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tƣ tƣởng, làm kim chỉ nam 

cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của 

công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, 

rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng 

phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn 
Đảng là nhiệm vụ chiến lƣợc, là công việc thƣờng xuyên để giữ vững 

vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. 

 - Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo, phát 

triển lực lƣợng cho hiện tại và chuẩn bị cho tƣơng lai một thế hệ trẻ 

vừa “hồng” vừa “chuyên”, có nhƣ vậy mới thực hiện thành công lý 
tƣởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn: “Bồi 

dƣỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 

cần thiết”, đó là công việc bồi dƣỡng lý tƣởng cộng sản, giáo dục 
truyền thống yêu nƣớc, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo 

nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

 - Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. 
Sự vững mạnh của Đảng còn đƣợc khẳng định trong mối quan hệ đoàn 

kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Điều Bác dặn 

trong Di chúc “về phong trào cộng sản thế giới” chỉ dẫn định hƣớng 
quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, đó là nguyên tắc đoàn kết 

quốc tế dựa trên “nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc 

tế vô sản, có lý có tình”. 

c. Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở 

Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nƣớc ta 

 - Di chúc là điểm kết tinh tƣ tƣởng của Bác về độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh 

Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ 

giữa tăng trƣởng kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng xã hội 
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mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi 
ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con ngƣời, tƣ tƣởng trọng dân, 

coi dân là gốc, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nƣớc. 

- Di chúc nhƣ một kế hoạch, một chƣơng trình hành động của 
toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nƣớc sau chiến tranh 

với những chỉ dẫn về quản lý xã hội nhƣ: đào tạo nguồn nhân lực cho 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; sửa đổi chế độ giáo dục cho phù 
hợp hoàn cảnh mới; khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế; phát 

triển công tác vệ sinh, y tế; chính sách miễn thuế nông nghiệp cho 

nông dân; chính sách xã hội, công bằng xã hội... 

- Giá trị văn hoá của Di chúc chỉ dẫn con đƣờng, mục tiêu phát 

triển của nền văn hóa Việt Nam; trù tính, dự liệu về những cuộc vận 

động lớn giáo dục văn hóa trong toàn dân, toàn xã hội, lấy văn hóa 
chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền và văn hóa trong thể chế Nhà 

nƣớc - một Nhà nƣớc dân chủ pháp quyền của dân, do dân, vì dân làm 

sức mạnh tiêu biểu nêu gƣơng thuyết phục nhân dân. Qua lời dặn dò 
về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng 

một đời sống văn hóa mới; một lối sống tiết kiệm, không lãng phí; 

mối quan hệ giữa con ngƣời với thiên nhiên, môi trƣờng sinh thái. 

 - Di chúc phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi 

mới đất nƣớc. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng đổi mới là một 

tất yếu để phát triển; đổi mới là một cuộc đấu tranh bền bỉ, một quá 
trình xây dựng gian khổ, “là một công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và 

phức tạp”, là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hƣ hỏng, 

để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tƣơi”. Ngƣời yêu cầu Đảng cần phải 
có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không 

ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. 

Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/33/31589/nhung-gia-tri-cot-loi-tr-

111-ng-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh 
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https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/33/31589/nhung-gia-tri-cot-loi-tr-111-ng-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh
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  Thanh ni n Việt Nam - Nhật Bản chung tay tô th m tình 

hữu nghị 

Những hoạt độ   t   t t    v           ủ         t            u 

t       ê  V ệt - Nhật lần thứ             v           tạ  t            ớc 

t            đ             đ    u  ạ      u             đầ  ấ  t ợ   t     

    t    t        ạ  t     u  đ        ầ   ủ      t    t ầ  đ      t   ữu 

       ữ  t       ê        ớc. 

Đƣợc biết, các đại biểu thanh niên Việt - Nhật đều là những bạn trẻ tiêu 

biểu, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực đến từ các trƣờng Đại học tại Nhật Bản và 

thành phố Hồ Chí Minh đã tranh tài cùng hơn 300 ứng viên để vƣợt qua các 

vòng tuyển chọn đầy gắt gao của Ban Tổ chức Chƣơng trình để giành lấy tấm vé 

tham gia hành trình giao lƣu quốc tế năm nay. 

Trong năm ngày của hành trình giao lƣu đầy ý nghĩa này, đại biểu thanh 

niên hai quốc gia đã cùng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và đầy thiết thực, 

qua đó góp phần nâng cao các kỹ năng hội nhập quốc tế và trao đổi văn hóa, 

chia sẻ các ý tƣởng: Góp tiếng nói chung về khởi nghiệp xanh; Tô thắm thêm 

tình hữu nghị trên vùng biên cƣơng; Cùng nuôi dƣỡng tình yêu thiên nhiên 

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Chƣơng trình giao lƣu thanh niên Việt - Nhật 

đầu tiên diễn ra tại tỉnh Bình Phƣớc. Kể từ đó, chƣơng trình đã thay đổi cuộc 

sống của hơn 70 sinh viên tiêu biểu, điển hình từ Việt Nam và Nhật Bản, tạo cơ 

hội rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh 

Bình Phƣớc, đồng thời mang đến những trải nghiệm vô giá về những sự trao đổi 

văn hóa độc đáo và về cuộc sống ở Bình Phƣớc - một tỉnh vùng biên giới. Tiếp 

nối thành công trong những năm trƣớc, Chƣơng trình giao lƣu thanh niên Việt - 

Nhật lần thứ tƣ đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế, 

hƣớng đến một tƣơng lai rạng rỡ của Việt Nam và Nhật Bản. 

Trân Thắng 

 

 392 đảng vi n trẻ ti u biểu toàn quốc báo công dâng Bác 

S          7    đ    đại biểu 3   đ    v ê  t   t êu   ểu học tậ  v  

    t e   ờ      t     u            đ  t                ô   tạ  L      ủ 

t ch Hồ   í M   . 

Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trƣớc anh 

linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động và học 

tập theo gƣơng Bác kính yêu. 
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Thay mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc, đồng chí Phạm Văn Việt, Phó 

trƣởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trƣờng Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với Bác: Chúng 

cháu - những đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác toàn quốc 

năm 2019 đã có những hành động, việc làm cụ thể, có công trình, phần việc, 

sáng kiến trong học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng 

đồng...; là cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu; là công chức viên chức trẻ giỏi, 

thân thiện; là học sinh 3 tích cực, sinh viên 5 tốt; là nhà khoa học trí thức trẻ; là 

vận động viên, văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu; là chiến sĩ, sỹ quan trẻ tiêu biểu; là 

doanh nhân trẻ tiêu biểu; là những công nhân, ngƣời thợ trẻ giỏi có uy tín, ảnh 

hƣởng tới đoàn viên, thanh niên; là tấm gƣơng thanh niên điển hình tại địa 

phƣơng, đơn vị trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách của 

Ngƣời. 

www.doanthanhnien.vn 

 

 Tỉnh ủy sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW 

N          T nh ủ  đ  tổ chức hội ngh  s    t 5 th c hiện Ch  th  40-

 T TW                  ủ       í t   T u        Đ ng v  “t      ờng s  

     đạo củ  Đ    đ i vớ  tí   ụ     í   s    x   ộ ”.       ủ t ch UBND 

t nh Huỳnh Th  Hằng đ  chủ t    ội ngh . 

Xác định vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Chỉ thị 40, ngay khi Chỉ thị 

này có hiệu lực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành, địa 

phƣơng tích cực triển khai. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 đã thực sự 

đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực đối với tín dụng chính sách 

và có những đóng góp quan trọng đối với công tác giảm nghèo của tỉnh. Không 

chỉ quy mô, chất lƣợng tín dụng đều tăng, Chỉ thị 40 đã tạo ra sự cộng hƣởng 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị để làm rõ nét hơn một chính sách tín dụng 

riêng mang tính nhân văn của Đảng.  

Dịp này, ban tổ chức đã thông qua các quyết định khen thƣởng một số tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn tỉnh và 

các cá nhân, tổ chức đạt giải Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40. 

Xuân Nguyên 

 

 Tặng học bổng cho 329 học sinh, sinh vi n vƣợt khó học tốt 

N    3     Đ    đại biểu Qu c hội t nh đ  ph i hợp với T nh Đ    tổ 

chức L  trao học bổ   “Họ  s     s    v ê  v ợt      ọc t t”  ần thứ       

2019. 

Kết quả này có sự đóng góp của Quỹ học bổng “Học sinh, sinh viên vƣợt 

khó học tốt”, là sáng kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tỉnh Đoàn. Qua 8 

http://www.doanthanhnien.vn/
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năm Quỹ ra đời, Ban tổ chức đã tổ chức 8 lần trao học bổng với 3.624 suất, tổng 

trị giá hơn 5,7 tỷ đồng. Riêng năm học này, Quỹ tặng học bổng cho 329 em trị 

giá hơn 1,3 tỷ đồng. 

Các mức học bổng đƣợc trao trong lần thứ 8 này gồm: 2 triệu đồng/suất 

đối với học sinh tiểu học, 4 triệu đồng/suất đối với học sinh THCS, 6 triệu 

đồng/suất đối với học sinh THPT, 8 triệu đồng/suất đối với học sinh, sinh viên 

hệ trung cấp, cao đẳng và 10 triệu đồng/suất đối với sinh viên đại học. 

Trong buổi lễ trao học bổng, Quỹ học bổng “Học sinh, sinh viên vƣợt khó 

học tốt” đã tiếp tục nhận đƣợc sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 

đóng góp với tổng số tiền là 3,632 tỷ đồng. 

Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước  

 

 Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, 

Quốc khánh 2/9 

N    3     T nh ủ   HĐND  U ND  Ủy ban MTTQ Việt Nam t    đ  

long trọng tổ chức L  vi ng anh linh          ù     ệt s  tạ  N     t       ệt 

s  t      â   ỷ niệ  7            ạ   t     T   v  Qu            . 

Cách đây 74 năm, dƣới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

nhân dân ta đồng loạt vùng dậy, tiến hành Cuộc tổng khởi nghĩa. Chỉ trong 15 

ngày cuối tháng 8/1945, Cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi, chính quyền 

về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trƣờng Ba Đình lịch sử, trƣớc hàng 

triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng 

đọc bản Tuyên ngôn độc lập, công bố trƣớc quốc dân và thế giới: Nƣớc Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay là nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nƣớc ta. 

Tại lễ viếng, trƣớc anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn 

nghiêng mình tƣởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp 

cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nƣớc. Các đại biểu đã đặt vòng 

hoa thắp hƣơng tri ân trƣớc tƣợng đài Tổ quốc ghi công và trên từng phần mộ 

liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

Xuân Nguyên - Thanh Phương 

 Tuổi trẻ toàn quân nhận thức sâu s c giá trị lịch sử to lớn 
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 

S    3     tạ  H  Nộ       T       ê   uâ  đội, Bộ T   ệnh B o vệ 

L      ủ t ch Hồ   í M         Quâ  độ    â   â   T u   tâ     t t     

- Truy         uâ  đội đ  ph i hợp tổ chức tọ  đ   “Trung hi u  ê  N  ời”. 

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Thƣợng tƣớng, Anh hùng lực lƣợng vũ 

trang Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm 
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Tổng cục Chính trị; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên 

Trƣởng ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Trung ƣơng; PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, 

nguyên Viện trƣởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh; 

GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận 

Trung ƣơng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ƣơng, các 

chuyên gia, nhà khoa học, cựu chiến binh... 

Tọa đàm là dịp để tuổi trẻ toàn quân bày tỏ tấm lòng kính yêu vô hạn, đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân 

văn hóa kiệt xuất, ngƣời đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân, ngƣời cha thân yêu của lực lƣợng 

vũ trang. Qua đó, giúp chúng ta nhận thức sâu hơn về giá trị to lớn về tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua bản Di chúc thiêng liêng của 

Ngƣời. 

Đây đồng thời là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn lại kết quả 

đạt đƣợc qua nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác và công tác giữ gìn lâu dài, 

bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó tiếp tục bảo vệ, vận 

dụng và phát triển sáng tạo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách của Bác trong quá 

trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trịnh Lý 

 Hoàn thành Đại hội Hội Li n hiệp Thanh ni n cấp huyện, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Tí   đ          t      3          Hội LHTN Việt Nam t         

   ớ  đ      đạ     ớng dẫn 11/11 huyện, th   t         tổ chứ  t      ô   

Đại hội Hộ  L ê    ệ  t       ê  V ệt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện có sự tham gia của hơn 2 nghìn 

hội viên thanh niên, là đại diện cho tiếng nói của trên 97 nghìn hội viên, thanh 

niên toàn tỉnh. Các Đại hội đã lựa chọn và hiệp thƣơng 250 đại biểu tiêu biểu 

tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -

2024. 

          Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp 

huyện, thị, thành phố, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phƣớc đã tập 

trung các hoạt động để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 

Phƣớc lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

                                                               Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước  

 

 Phó Thủ tƣớng Trƣơng Hòa Bình về nguồn và tặng quà các gia 

đình chính sách tại Bình Phƣớc 

N    3     đ     ô   t    ủ  T u           Ủ  v ê   ộ   í   t        

Thủ t ớ   T  ờng tr     í     ủ T      Hò           t  ở   đ        
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chuy    ô   t   v  nguồ   t    đồng b    â  tộc thiểu s ,     đ      í   

s    t ê  đ       t            ớ    â   ỷ niệ  7      Qu            . 

Sau khi tặng quà và thăm hỏi đồng bào, Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực 

Trƣơng Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ƣơng, đại diện các doanh 

nghiệp, đơn vị và lãnh đạo tỉnh đã tới thăm Thiền viện Trúc Lâm, dâng hƣơng 

Đài tƣởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đền thờ Bác Hồ và các tƣớng lĩnh quân đội 

tại khu di tích Tà Thiết (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh). 

Trần Phương 

 

 Tổ chức JETRO tìm hiểu môi trƣờng đầu tƣ tại Bình 

Phƣớc 

N         đ     ô   t   Tổ chứ  t ú  đẩy ngoạ  t      N ật B n 

(JETRO) tại TP. Hồ   í M       T  ở   đại diệ  V     ò   tại TP. Hồ   í 

M    H s   S   j      t  ở   đ    đ      uổ      v ệc với UBND t         

   ớ  để t     ểu t ô   t   v   ô  t  ờ   đầu t . 

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, 

cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. 

Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Hằng mong muốn đoàn công tác Tổ chức 

JETRO sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tƣ tại Bình 

Phƣớc. So với các tỉnh thành khác nhƣ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng và Đồng 

Nai, Bình Phƣớc yếu thế về vị trí địa lý thuận tiện cho hoạt động xuất - nhập 

khẩu. Tuy nhiên, Bình Phƣớc có nhiều lợi thế khác nhƣ: Còn nhiều quỹ đất 

trong các khu công nghiệp; tỉnh luôn có chính sách ƣu đãi thu hút đầu tƣ cho các 

doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời 

gian làm giấy tờ, thủ tục đầu tƣ; tại tỉnh có nguồn lao động trẻ dồi dào; …. 

Ông Hisai Shinji đánh giá cao những thế mạnh và tiềm năng của Bình 

Phƣớc, đồng thời hứa sẽ truyền tải các thông tin về tiềm năng, môi trƣờng đầu tƣ 

đến các doanh nghiệp Nhật Bản tham khảo và tìm hiểu. 

Hải Thanh 
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Kỹ năng thoát hiểm cho bé khi bị bỏ quên trên xe ô tô    

 ù   với việc l a chọ             t ện di chuyể     t    v  

  ù  ợp, phụ  u     ê  t               n thứ  v   ỹ       ần thi t 

         e       để tr     t ể      t         ặp s  c  t    v  sợ      

ho ng loạn. 

Theo nghiên cứu, để quên một đứa trẻ trong xe hơi không phải là 
vấn đề về sơ suất, mà là một vấn đề về trí nhớ. Vì vậy, các bậc phụ 

huynh cần trang bị ngay cho con, em mình để kêu cứu hoặc thoát ra 

ngoài khi mắc kẹt trên xe. 

Thực tế, khi ô tô đóng kín cửa và không bật điều hòa thì chỉ 

trong trong thời gian rất ngắn sẽ gặp phải tình trạng thiếu ôxy và dẫn 

đến tình trạng hôn mê sâu và tử vong.Đặc biệt, với trẻ em chỉ trong 
thời gian rất ngắn sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm nói trên nhất là khi 

thời tiết nắng nóng dẫn đến nhiệt độ trong xe ô tô tăng cao gấp nhiều 

lần so với ngoài trời. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, phụ huynh cần 
trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để thoát thân khi sử dụng ô 

tô gia đình hoặc xe đƣa đón học sinh đến trƣờng. 

Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh đều trang 
bị cho con, em mình các thiết bị di động, đồng 

hồ thông minh. Do đó, hãy dạy bé kỹ năng liên 

lạc với cha, mẹ hay ngƣời ngoài để tìm kiếm sự 
giúp đỡ. Ngoài các số điện thoại lƣu trực tiếp 

trên điện thoại, cha mẹ cần dạy các em gọi đến 

các số điện thoại của cảnh sát, cứu thƣơng khi 
gặp phải sự cố. 

Hãy dạy trẻ tìm mọi cách phát ra các âm 

thanh, tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của 
ngƣời khác. Có thể nhiều bậc phụ huynh chƣa biết 

còi xe vẫn có thể hoạt động khi xe đã tắt máy.Vì 

thế, ngay lúc này, các bậc phụ huynh hãy hƣớng 
dẫn trẻ sử dụng còi xe để cầu cứu khẩn cấp hay 

tìm bất cứ dụng cụ nào có thể phát ra âm thanh 

cảnh báo. 
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Để cố gắng thoát hiểm khi bị bỏ quên trên ô tô và trên xe buýt, 
hãy dạy trẻ thử mở tất cả các cửa trên xe ô tô để tìm kiếm cơ hội thoát 

ra ngoài. 

                     

(Lẫy mở khóa cửa từ bên trong: Các xe hơi đều thiết kế luôn có lẫy 

mở khoá cửa từ bên trong tại mỗi cửa lên xuống. Hãy bớt chút thời 

gian, dạy trẻ cách bật lẫy này để mở cửa trong trường hợp khẩn cấp) 

          Đây phải là bài học hàng ngày và thƣờng xuyên mà cha mẹ cần 

dạy cho trẻ. Trên xe buýt hay có trang bị các dụng cụ phá kính trong 

xe. Vì vậy, cha mẹ hãy dạy trẻ cách nhận 

dạng, tìm kiếm các dụng cụ và không 

quên dạy trẻ cách đập vỡ cửa sổ kính 

trên ô tô để tự thoát thân nếu chẳng may 

bị bỏ quên trong xe. Nếu trên xe không 

có dụng cụ phá kính, hãy dạy trẻ tìm các 

dụng cụ khác để tìm cách phá kính hoặc 

mở cửa xe để thoát thân. 

Bật đèn khẩn cấp (Đèn Hazard): 

Tƣơng tự còi, đèn Hazard đƣợc thiết 

kế nguồn điện riêng để lúc nào cũng 

sẵn sàng hoạt động. Hãy chỉ cho con 

nút bật cái đèn này có hình tam giác 

và rất dễ thấy trên tablo buồng lái. 

Bấm nó để bật gây sự chú ý, kết hợp 

với bấm còi. 
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Những mô hình thoát nghèo ở vùng biên 

Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay ƣu đãi từ Ngân hàng Chính 

sách xã hội hàng nghìn hộ nghèo, đối tƣợng chính sách, nhất là hộ bà con dân 

tộc thiểu số ở Bình Phƣớc đã và đang từng bƣớc thoát nghèo bền vững. Nguồn 

vốn đã giúp cho các đối tƣợng thuộc diện vay vốn đầu tƣ mở rộng sản xuất, chăn 

nuôi phát triển kinh tế gia đình, ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn 

vùng biên. 

 

 

         Ghi nhận tại xã biên giới Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), địa phƣơng có 

tổng dân số toàn xã 1.579 hộ; trong đó, ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 

73%. Số tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay đã tạo nên đòn bẩy phát 

triển kinh tế, mang niềm vui cho nhiều hộ gia đình khi có cuộc sống ổn định hơn. 

Từ nguồn vốn đó, các hộ dân đã mạnh dạn đầu tƣ vào cây điều, hồ tiêu, cà phê, 

nuôi bò, trâu… mang lại hiệu quả hơn trƣớc. 

Hộ gia đình bà Điểu Thị Ngơu, dân tộc S’tiêng ở thôn Bù Lƣ thuộc hộ gia 

đình nghèo. Gia đình rất khó khăn, hàng ngày phải đi làm thuê, cuốc mƣớn để 

có tiền mua gạo, lo sắm đồ cho con đến trƣờng, nhiều lúc không đủ ăn. Năm 

2016, gia đình bà đƣợc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập cho 

vay 40 triệu đồng để đầu tƣ vào sản xuất. Gia đình bà đã mua 3 con bò sinh sản. 

Sau 4 năm chăm sóc, đến nay có 5 con đang nuôi. 

 

Hộ gia đình người dân tộc thiểu số S’tiêng  tại xã biên giới Bù Gia Mập phát 

triển chăn nuôi bò từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. 
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Cũng trong thời gian này, gia đình bà đã bán 8 con bò với số tiền gần 90 

triệu đồng để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, năm 2019, gia đình bà còn hỗ trợ 2 

con bò cho ngƣời thân để phát triển kinh tế. 

Bà Điểu Thị Ngơu phấn khởi cho biết: Trƣớc kia gia đình rất khó khăn 

nhƣng kể từ khi đƣợc Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tiền mua bò để từ 

đó nhân giống lên thì gia đình đã có đồng ra đồng vào, đủ trang trải và lo cho 

các con ăn học. 

    

Người dân tộc S'tiêng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập.  

          Ngoài ra, từ chăn nuôi bò, gia đình còn có thêm phân chuồng để bón cho 

cây trồng. Từ đó, cây cà phê, điều, tiêu trên diện tích đất ít ỏi khoảng 0,8 ha 

càng xanh tốt, cho hiệu quả cao. Hơn nữa, nguồn phân chuồng gia đình còn 

mang lại thu nhập thêm khi bán cho ngƣời dân có nhu cầu mua. Đến nay, cuộc 

sống gia đình vợ chồng bà Ngơu đã ổn định hơn, 3 đứa con yên tâm bám trƣờng, 

bám lớp và không lo bỏ học nhƣ trƣớc. 

Còn hộ gia đình ông Điểu Vy Rút (56 tuổi) cũng ở thôn Bù Lƣ đƣợc nhiều 

ngƣời dân trong vùng biết đến từ việc sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng 

Chính sách xã hội nay cuộc sống đã khá giả. 

Trƣớc năm 2014, gia đình ông có 8 khẩu ăn no đã khó nói chi làm giàu. 

Sau năm 2014, gia đình ông Rút quyết định vay 12 triệu đồng nguồn vốn 

chƣơng trình nƣớc sạch. Từ vốn đó gia đình nhanh chóng đào giếng, mua máy 

bơm để có nƣớc tƣới tiêu cho rẫy cà phê, hồ tiêu. Mặt khác, gia đình tập trung 

nuôi bò, trâu nên có nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng. 

Đặc biệt, nguồn nƣớc giếng khoan giúp gia đình không lo thiếu nƣớc để 

tƣới tiêu cho cây trồng, nƣớc uống cho vật nuôi. Ông Điểu Vy Rút chia sẻ: 

“Năm 2014 tôi đƣợc vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội về nƣớc sạch vệ sinh 

môi trƣờng. Đầu tiên, gia đình đào giếng để có nƣớc tƣới tiêu, xây nhà tắm, bồn 
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cầu, bồn nƣớc để sinh hoạt. Sau đó, gia đình tiếp tục vay thêm 30 triệu đồng để 

kinh doanh sản xuất đầu tƣ trồng tiêu, điều, từ đó trở nên khá giả”. 

Nhờ mạnh dạn tiếp tục đầu tƣ cho cây cà phê, điều, tiêu từ vốn vay ƣu đãi 

nên kinh tế gia đình ông Rút ngày càng ổn định, thu nhập khoảng 200 triệu 

đồng/năm. “Vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội bây giờ cũng đơn giản 

lắm, tất cả mọi giấy tờ, thủ tục vay vốn, trả lãi, gốc hàng tháng… đều các Tổ 

trƣởng Tổ tiết kiệm và vay vốn hƣớng dẫn rất nhiệt tình, chi tiết ở địa phƣơng và 

nhận vốn tại xã”, ông Vy Rút nói thêm. 

Đa số các hộ vay vốn chƣơng trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc 

thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn,… đều sử 

dụng số tiền vay đƣợc vào mục đích chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây, mua 

giống, phân bón. Đặc biệt, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, các 

phong trào phát triển sản xuất của hộ gia đình không ngừng lan rộng. Nhờ đó, 

nhiều hộ ở Bù Gia Mập không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành 

những tấm gƣơng làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Tiêu biểu nhƣ mô hình nuôi trâu, bò sinh sản, trồng điều, hồ tiêu. 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập Nguyễn Thị 

Thoa cho biết: “Xã Bù Gia Mập là một trong những xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nên việc hƣớng dẫn chủ trƣơng cho bà con 

cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, từ khi đƣợc tăng cƣờng tập huấn, cầm tay chỉ việc 

nên bà con ở đây hiểu rõ về nguồn vốn sử dụng vào mục đích gì, lợi ích việc gửi 

tiền về ngân hàng chính sách để sau này có khoản đóng lãi, trả nợ sẽ không bị 

khó khăn. Đến nay, bà con ở đây tiếp cận và sử dụng nguồn vốn ngày càng có 

hiệu quả”. 

Theo Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập Phạm Sỹ Hoàn, việc phát huy hiệu 

quả từ các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã đƣợc bà con 

thực hiện rất tốt. Riêng với vốn xóa đói, giảm nghèo cho vay những hộ nghèo, 

cận nghèo, thoát nghèo thì cơ bản nguồn vốn này đƣợc phát huy từ việc đầu tƣ 

chăm sóc cây trồng, chăn nuôi. Chính vì vậy, trong những năm vừa qua, việc 

xóa hộ nghèo cũng đƣợc đảm bảo. 

Thống kê của xã Bù Gia Mập cho thấy năm 2018, thu nhập bình quân đầu 

ngƣời đạt 24,8 triệu đồng/ngƣời/năm, tăng 1,4 triệu đồng so với năm 2017 và 

tăng 0,8 triệu đồng so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đề ra. Đây là tín 

hiệu đáng mừng vì nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, nhất là hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đã biết vận dụng hiệu quả nguồn vốn vay ƣu đãi để 

phát triển kinh tế, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. 

(Nguồn: https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/binh-phuoc-nhung-mo-

hinh-thoat-ngheo-o-vung-bien/229996.html) 

https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/binh-phuoc-nhung-mo-hinh-thoat-ngheo-o-vung-bien/229996.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/binh-phuoc-nhung-mo-hinh-thoat-ngheo-o-vung-bien/229996.html
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NGƢỜI CÓ THỂ KIÊN TRÌ MỚI CÓ ĐƢỢC THÀNH TỰU 

Cổ   â      âu: “Đ  t     ặ   t       ặ   ũ           ử  đ ờ  ”. 

Bở  v        ần đ n cu i con đ ờ      g nhi u                ê        ần 

tớ  đí   t     ất đ                ê  t  . 

Thời nhà Tần chƣa thống nhất lục quốc, Tần vƣơng dựa vào thực lực 

cƣờng đại và lợi thế về địa lý của nƣớc mình đã thực hành thành công chính 

sách “Hợp tung liên hoành”, “Xa thân gần đánh”. Sau mấy năm thực hiện chính 

sách này, các nƣớc hoặc là bị đánh hạ hoặc là bị suy yếu. Đại cục gần 

nhƣ đã đƣợc định hình, vì thế Tần vƣơng dần dần buông lơi cố gắng, đem 

việc chính sự giao hẳn cho tƣớng quốc còn bản thân mình ngày đêm ở trong 

cung uống rƣợu mua vui, tùy ý hƣởng thụ. 

Một hôm thị vệ vào báo cáo với Tần vƣơng có một ông lão gần 90 tuổi 

mới đi cả trăm dặm đƣờng tới nhất định đòi cầu kiến Tần vƣơng. Vì thế, Tần 

vƣơng đã tự mình tiếp kiến ông lão. 

Tần vƣơng nói: “Ông đã đi cả trăm dặm đến đây, chắc hẳn là rất vất vả”. 

Ông lão nói: “Đúng vậy! Lão phu bắt đầu xuất phát từ quê nhà, đi 10 ngày 

đƣợc 90 dặm, sau lại đi thêm 10 ngày nữa mới qua đƣợc 10 dặm cuối, thật rất 

vất vả mới tới đƣợc kinh thành”. 

Tần vƣơng cƣời nói: “Ông lão, ông tính vậy là sai rồi. 10 ngày đầu ông đã 

đi đƣợc 90 dặm rồi, 10 dặm sau sao ông lại mất những 10 ngày đi vậy?” 

Ông lão đáp: “Bởi vì đoạn đƣờng đầu tôi đã dốc toàn lực để đi, nên 10 

ngày có thể đi đƣợc 90 dặm, nhƣng đoạn đƣờng sau tôi không còn sức nữa, nên 

càng đi càng chậm, mỗi bƣớc đi đều cố hết sức, phải mất 10 ngày mới đi đến 

đây. Cho nên ngẫm lại, đi đƣợc 90 dặm đầu cũng chỉ có thể xem nhƣ đi đƣợc 

nửa chặng đƣờng mà thôi”. 

Tần vƣơng gật đầu nói: “Ông đã đi cả quãng đƣờng xa nhƣ vậy đến gặp ta, 

có thể nói cho ta biết là vì điều gì không?” 

Ông lão đáp: “Lão phu đến gặp đại vƣơng, chính là muốn đem cái đạo lý 

đi đƣờng này bẩm báo với ngài. Đại nghiệp thống nhất thiên hạ của nƣớc Tần 

chúng ta sắp hoàn thành giống nhƣ đoạn đƣờng 100 dặm lão phu đã đi đƣợc 90 

dặm. Lão phu hy vọng đại vƣơng hãy xem thành tựu trƣớc mắt nhƣ thành công 

một nửa, nửa còn lại càng cần cố gắng để hoàn thành, nếu nhƣ lúc này buông lơi, 

con đƣờng tƣơng lai sẽ càng gian nan, thậm chí khó lòng đến đƣợc đích”. 

Cuộc gặp gỡ với ông lão ngày hôm ấy đã khiến Tần Vƣơng tỉnh ngộ. Từ 

đó về sau, Tần vƣơng thƣờng xuyên nhắc nhở bản thân không đƣợc buông lơi, 

tập trung hoàn thành đại nghiệp, thống nhất lục quốc. 
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Một ngƣời nếu không có ý chí kiên cƣờng và tinh thần bền vững thì cho 

dù là làm việc gì cũng khó giữ đƣợc sự kiên trì, bền bỉ để đi đến thành công. Bởi 

vì mấu chốt của việc thành hay bại chính là ở chỗ có thể kiên trì, bền bỉ đến cuối 

cùng đƣợc hay không. Sự nhiệt tình nhất thời có thể khiến ngƣời ta dễ dàng bỏ 

dở giữa chừng, chỉ có ngƣời kiên trì mới có thể đi đến thành công cuối cùng, đạt 

đƣợc thành tựu trong đời. 

Có một câu chuyện kể về triết gia Hy Lạp nổi tiếng Socrate nhƣ thế này. 

Khi bắt đầu dạy học cho một nhóm môn sinh, Socrate nói với các học trò của 

mình: “Hôm nay, chúng ta chỉ học một việc đơn giản nhất là làm một việc cực 

kỳ dễ dàng, đó là mỗi ngƣời cố gắng hết sức vung tay về phía trƣớc, sau đó lại 

cố gắng hết sức vung tay về phía sau”. 

Nói xong, Socrates tự mình làm mẫu qua một lần. Sau đó ông nói 

tiếp: “Kể từ hôm nay trở đi, mỗi ngƣời hãy làm 300 lần mỗi ngày, mọi ngƣời có 

thể làm đƣợc chứ?” 

Các học trò của ông đều cƣời và nghĩ rằng một việc đơn giản nhƣ vậy, ai 

có thể không làm nổi sao? Chẳng lẽ thầy coi chúng ta là ngốc nghếch. Vì thế, 

các học trò của Socrates thực sự đã hứa với ông, cam đoan mỗi ngày sẽ hoàn 

thành đƣợc công việc này. 

Ngày thứ hai, Socrates hỏi các học sinh của mình có bao nhiêu ngƣời đã 

vung tay 300 lần? 100% các học sinh của ông đều phấn khích giơ tay lên. 

Một tháng trôi qua, Socrates lại hỏi các học sinh: “Mỗi ngày vung tay 300 

lần, việc dễ dàng và đơn giản nhƣ vậy, có học trò nào vẫn kiên trì đƣợc?”. Lúc 

này chỉ còn 80% số học sinh của ông giơ tay lên, biểu thị rằng bản thân vẫn 

đang kiên trì. Một năm trôi qua, Socrates lại lần nữa đề cập đến chuyện vung tay, 

cả lớp đều im lặng, đều cảm thấy rất xấu hổ. Lúc này, chỉ còn có một học trò giơ 

tay lên, ngƣời đó chính là Plato. 

Plato về sau chính là nhà triết học cổ đại Hy Lạp đƣợc xem là thiên tài 

trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều ngƣời coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại 

cùng với thầy của ông là Socrates. 

Vung tay cũng không phải việc thần kỳ, nhƣng ngƣời có thể tiếp tục kiên 

trì việc đơn giản đó mới có thể có đƣợc tiềm năng thành công hơn ngƣời. 

Câu chuyện về Socrates và Plato rất có thể chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, 

nhƣng đạo lý nhân sinh quả thật chính là nhƣ vậy. Cho dù là việc đơn giản và dễ 

dàng nhất trên thế gian, nếu không có nghị lực và ý chí kiên trì, bền bỉ thì cũng 

sẽ không thể hoàn thành đƣợc. Nếu một ngƣời muốn đạt đƣợc thành công cuối 

cùng, có đƣợc thành tựu nhất định trong đời thì phải kiên trì và bền bỉ với 

con đƣờng mình đã lựa chọn. 

(Nguồn: https://trithucvn.net/van-hoa/nguoi-co-the-kien-tri-moi-co-duoc-thanh-

tuu.html) 

 

https://trithucvn.net/van-hoa/nguoi-co-the-kien-tri-moi-co-duoc-thanh-tuu.html
https://trithucvn.net/van-hoa/nguoi-co-the-kien-tri-moi-co-duoc-thanh-tuu.html
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Du học cũng giống nhƣ làm bất cứ việc gì, để thành công, trƣớc tiên, 

chúng ta cần xác định đƣợc mục đích, mục tiêu cụ thể mà mình muốn làm, thời 

điểm, cách thức và địa điểm sẽ làm việc đó. 

Mục đích chúng ta du học là gì? 

Không thể phủ nhận rằng, du học là bƣớc ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi 

ngƣời và sẽ ảnh hƣởng đến hiện tại, tƣơng lai và có khi cả quãng đời về sau của 

bạn. Vậy bạn đã tìm ra cho mình một mục đích đủ lớn để quyết định du học hay 

chƣa? Mỗi ngƣời hẳn sẽ tìm ra đƣợc những lý do khác nhau và dƣới đây là 

những mục đích căn bản nhất, mà phần lớn du học sinh đều mong muốn đạt 

đƣợc trong quá trình du học: 

- Nâng cao trình độ, tích lũy kiến thức, tiếp cận và học hỏi kỹ thuật tiên 

tiến, khẳng định bản thân 

- Cải thiện ngoại ngữ 

- Mở rộng hợp tác, tìm kiếm cơ hội 

- Rèn luyện bản thân, tự lập và trƣởng thành hơn 

- Trải nghiệm cuộc sống “phƣợt” 

N n du học vào thời điểm nào? 

Thực tế không có một tiêu chuẩn hay thời điểm du học nào phù hợp với 

mọi đối tƣợng ở mọi hoàn cảnh khác nhau. “Thời điểm” ở đây không phải là 

một ngày tháng năm cố định nào đó mà là khi chúng ta có đủ vốn kiến thức cơ 

bản, vốn ngoại ngữ và có thể sống một cách độc lập. 

Dù học tập ở bất kỳ đâu, trong nƣớc hay nƣớc ngoài, châu Âu hay châu Á 

thì bạn phải cần hiểu rõ rằng kiến thức căn bản rất quan trọng. Nếu bạn không 

có kiến thức căn bản thì bạn sẽ rất vất vả để theo kịp chƣơng trình học, đặc biệt 

nếu nhƣ đó phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Việc chƣa vững kiến thức cân bản giống 

nhƣ bạn xây một ngôi nhà mà phần móng lại yếu nhất vậy, điều đó rất nguy 

hiểm. Vậy nên lời khuyên là hãy học tập thật tốt trên lớp, việc đạt kết quả cao 

Điều Cần Biết Về Du Học 
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không chỉ chứng minh bạn nắm vững kiến thức căn bản mà còn giúp bạn có một 

hồ sơ xin học bổng đẹp, cơ hội trúng tuyển cao hơn. 

Du học nghĩa là bạn phải có một vốn ngoại ngữ đủ dùng. Đủ dùng để giao 

tiếp với mọi ngƣời, đủ dùng để hiểu những gì đƣợc giảng dạy và hơn nữa là đủ 

dùng để sinh sống ở đất nƣớc đó. Việc bạn có các chứng chỉ với điểm số cao 

thực sự không quan trọng bằng việc năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ hằng 

ngày của bạn ở mức nào. Học ngoại ngữ là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự 

kiên nhẫn để có thể thực sự thành thạo. 

Kinh nghiệm sống là một yếu tố đôi khi rất ít ngƣời quan tâm khi quyết 

định du học; tuy nhiên, kinh nghiệm sống thực sự góp phần rất lớn đến sự thành 

công cho bạn trong thời gian du học. Bởi bạn không thể mãi dựa dẫm vào ngƣời 

khác mà phải tự biết chăm sóc bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân để 

tránh bị sa đà vào những thứ không mấy tốt đẹp. 

Những việc cần chuẩn bị trƣớc và trong khi du học 

Trước khi du học: 

Sau khi xác định rõ ràng mục đích du học, lựa chọn thời điểm, hình thức 

và địa điểm du học thích hợp cho mình, bạn cần hoàn tất các công việc sau đây 

trƣớc khi lên đƣờng: 

- Tìm hiểu điều kiện nhập học 

- Chuẩn bị hồ sơ du học 

- Chuẩn bị các giấy tờ để xin visa 

- Tìm hiểu về ngôi trƣờng mình sẽ theo học 

- Tìm hiểu về điều kiện ăn ở 

- Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên, xã hội nơi mình sẽ đến 

Những việc cần chuẩn bị khi du học: 

Do giới hạn về khối lƣợng hành lý khi lên máy bay nên rất nhiều ngƣời tự 

hỏi nên và không nên mang theo thứ gì khi du học. Dƣới đây là gợi ý về những 

vật dụng và đồ dùng cần thiết trong lần đầu đi nƣớc ngoài học tập: 

Giấy tờ, tiền là hai thứ bạn tuyệt đối không thể quên. Đƣơng nhiên bạn 

cần phải mang đủ giấy tờ cần thiết để đƣợc lên máy bay và có thể làm thủ tục. 

Về tiền thì chỉ cần mang theo một ít tiền mặt và nên sử dụng thẻ Visa để thuận 

tiện khi di chuyển. 
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Một vài tài liệu học tập chuyên ngành sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong 

thời gian đầu khi chƣa quen với việc học hoàn toàn bằng một ngoại ngữ khác và 

khối lƣợng kiến thức tiếp thu đƣợc còn hạn chế. 

Giữa đồ ăn và quần áo thì bạn nên ƣu tiên đồ ăn hơn. Khi đi xa, đặc biệt là 

việc sinh sống ở các nƣớc phƣơng Tây sẽ khiến bạn rất nhớ những món ăn Việt 

Nam. Rất cần thiết trong thời gian đầu khi bạn chƣa thể tự đi mua sắm và nấu 

nƣớng. Quần áo thì khác, chỉ nên mang theo những bộ thực sự cần thiết. Vì mỗi 

nƣớc có một phong cách ăn mặc và thời tiết khác nhau, quần áo của bạn có thể 

không phù hợp lắm với ngƣời bản địa. 

Đồ dùng cá nhân, thuốc, phƣơng tiện liên lạc là những thứ thiết yếu, bạn 

cần sử dụng hằng ngày dù trong hay ngoài nƣớc. Riêng với thuốc, hãy chọn 

những loại thời hạn sử dụng còn dài vì việc sống tự lập tuyệt đối không đƣợc để 

bản thân bị ốm, điều này là vô cùng quan trọng. 

Hãy mang theo vài món quà đậm bản sắc Việt Nam để tặng những ngƣời 

bạn mới. Đây là một cách làm quen rất thú vị và đồng thời là cách để mọi ngƣời 

biết đến nhiều hơn về đất nƣớc và con ngƣời Việt Nam. 

(Nguồn: Sưu tầm) 
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Du lịch tháng 9, tới 6 điểm đến lãng mạn 

nhất Việt Nam 

Hạ đã lùi vào cuối đƣờng để nhƣờng bƣớc cho thu về. Tháng 9 mùa dễ 

chịu nhất trong năm, thiên nhiên cảnh sắc chiều lòng ngƣời với vẻ đẹp dịu dàng, 

tinh khôi. Hãy tô thêm màu sắc cho một tháng 9 lung linh với 6 điểm đến lãng 

mạn nhất Việt Nam. 

1. ĐÀ LẠT MỘNG MƠ 

                         

           Đà Lạt không chỉ “níu chân” du khách bởi vì khí hậu se lạnh mà Đà Lạt 

còn hấp dẫn dân phƣợt với những điểm check-in cực chất nhƣ : Quảng trƣờng 

Lâm Viên, Ngôi làng đất sét, Ma Rừng Lữ Quán, ga Đà Lạt, homestay xinh xắn, 

đồi chè và cả những vƣờn dâu chín mọng.  

2. NHA TRANG XINH ĐẸP 

                    

Nha Trang luôn là một trong những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam mà 

bạn trẻ nào cũng muốn khát khao đƣợc một lần đặt chân đến. Không chỉ sở hữu 

những bãi tắm quyến rũ, Nha Trang còn hấp dẫn với nhiều điểm đến tuyệt đẹp 
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và vô vàn món ăn ngon. Những điểm vui chơi đẹp nhất Nha Trang luôn làm du 

khách “say lòng” muốn đến mà chẳng muốn quay về nhƣ: Vinpearl Land, Hòn 

Tằm, Đảo Hòn Mun , Tháp bà Ponagar, Viện Hải Dƣơng Học và những bãi biển 

sạch đẹp. 

3. ĐÀ NẴNG YÊU KIỀU 

                       

Có thể nói Đà Nẵng là địa điểm du lịch tuyệt nhất cho bạn với nhiều điểm 

đến độc đáo nhƣ cầu khóa tình yêu, Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng 

thần tài, Khu phim trƣờng Thuận Phƣớc Field,… 

4. SAPA HUYỀN ẢO 

                        

Trong danh sách điểm đến lãng mạn nhất Việt Nam không thể thiếu cái 

tên Sapa. Nơi này nổi tiếng là vùng cao nguyên xinh đẹp với những thửa ruộng 

bậc thang và bản làng phủ trong sƣơng mờ. Không khí ở Sapa khá lạnh nhƣng 

bù lại bạn sẽ đƣợc ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp trên thung lũng cao vào buổi 

sáng sớm.  
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5. PHÚ YÊN - XỨ SỞ HOA VÀNG CỎ XANH 

                       

Phú Yên là một trong những điểm đến tuyệt đẹp của Việt Nam mà ai cũng 

mê tít kể từ khi xem phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor 

Vũ. Những danh thắng tuyệt đẹp đừng nên bỏ qua khi đến Phú Yên có thể kể 

đến nhƣ: Gành Đá Dĩa, Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, núi Nhạn - sông Đà, Bãi Môn 

- Mũi Điện, Hòn Nƣa, Hòn Yến - Hòn Sụn,… 

6. NINH BÌNH THƠ MỘNG 

                       

Nếu bạn đã từng say mê những cảnh quay tuyệt đẹp trong phim “ Thiên 

mệnh anh hùng” thì chắc chắn sẽ muốn vác ba lô khám phá Ninh Bình vào một 

ngày không xa. Trong lần đầu tiên đặt chân đến Ninh Bình, bạn sẽ đƣợc trải 

nghiệm từng cung bậc cảm xúc thú vị khi ngồi trên thuyền thƣởng thức vẻ đẹp 

bất tận của non nƣớc hữu tình, ngắm nhìn những chú cá tung tăng dƣới làn nƣớc 

trong vắt, khám phá những hang động mang một vẻ đẹp kỳ bí. Những điểm đến 

nổi tiếng ở Ninh Bình mà bạn không thể không đến gồm: Cố đô Hoa Lƣ, Tam 

Cốc - Bích Động, Khu du lịch Tràng An, Vƣờn chim Thung Nham,… 

(Nguồn: Sưu tầm) 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

NHỮNG SAI LẦM TRONG VIỆC HỌC 

TIẾNG ANH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 
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(Nguồn: http://news.lhu.edu.vn/600/213897/Nhung-sai-lam-trong-viec-hoc-tieng-Anh-cua-tre-mau-giao.html) 

http://news.lhu.edu.vn/600/213897/Nhung-sai-lam-trong-viec-hoc-tieng-Anh-cua-tre-mau-giao.html

