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Bác Hồ ăn tết cùng nhân dân 
Xuân Tân Tỵ, năm 1941, Bác mới được đặt chân trở về giữa lòng Tổ 

quốc thân yêu sau đúng 30 năm trời ra đi tìm đường cứu nước (1911-1941). 

Hành trang theo Bác trở về vẻn vẹn chỉ có một chiếc va ly xách tay bằng mây, 

trong đựng hai bộ quần áo đã cũ và tập tài liệu Con đường giải phóng tập hợp 

những bài giảng trong lớp huấn luyện ở Nậm Quang (Quảng Tây, Trung 

Quốc) do Bác phụ trách vừa mới kết thúc trước Tết mấy hôm. 

Mùa Xuân năm ấy, từ hang Pác Bó đã ra đời một bài thơ Xuân tuyệt 

đẹp của Bác Hồ: 

“Non xa xa, nước xa xa 

Nào phải thênh thang mới gọi là 

Đây suối Lênin, kia núi Mác 

Hai tay xây dựng một sơn hà” 

Chỉ hơn bốn năm sau, ngày 02/9/1945, sơn hà của Tổ quốc đã được thu 

về một mối, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Hồ Chí Minh trở thành vị Chủ 

tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Và mùa Xuân độc lập 

đầu tiên, Xuân Bính Tuất năm 1946 đã trở về trên toàn cõi đất nước với một 

sắc màu khác lạ làm gợi nhớ đến một thời Nghiêu Thuấn xa xưa. Vào thời 

khắc mọi gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón giao thừa thì vị Chủ tịch 

nước xắn quần, bước thấp bước cao đến các ngõ hẻm ở phố Sinh Từ, phố 

Hàng Lọng... để được chính mắt nhìn thấy cảnh Tết vừa, Tết nghèo của bà 

con lao động Hà Nội mới vừa thoát khỏi ách thực dân phong kiến. 

Chính trong cuộc “vi hành” đêm Ba mươi Tết của mùa Xuân độc lập 

đầu tiên đó, Bác Hồ đã chứng kiến cảnh gia đình một người đạp xích lô “Tết 

mà không có Tết” ngoài một nén hương đang cháy dở trên bàn, còn chủ nhà 

thì đang đắp chiếu nằm mê mệt vì ốm. Bác đã xúc động lấy khăn lau nước 

mắt, lặng lẽ bước ra khỏi nhà, bảo đồng chí thư ký ghi lại địa chỉ để hôm sau 

báo cáo cho đồng chí Chủ tịch Hà Nội biết. 

Cũng đêm Ba mươi Tết Bính Tuất đó, đúng giờ giao thừa, khi Đài 

Tiếng nói Việt Nam truyền khi khắp đất nước lời chúc mừng năm mới của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chính Người lại đang vui Xuân cùng nhân dân ở 

đền Ngọc Sơn, trong vai một cụ già cùng cháu đi hái lộc. 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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Lần đầu tiên nhân dân Hà Nội, nhân dân cả nước, được hưởng một mùa 

Xuân mới mẻ, giao thừa nghe đọc thư chúc Tết của Bác Hồ: 

“Hỡi đồng bào cả nước! 

Hôm nay là mùng một Tết năm Bính Tuất, ngày Tết đầu tiên của nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tôi thay mặt Chính phủ chúc đồng bào năm 

mới muôn sự tốt lành”. 

Cuối thư là một bài thơ ngắn: 

“Trong năm Bính Tuất mới 

Muôn việc đều tiến tới 

Kiến quốc chóng thành công 

Kháng chiến mau thắng lợi” 

Kể từ mùa Xuân đầu tiên đó, suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, mỗi lần 

Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa Xuân ấm 

no, hạnh phúc. Thường thì trước Tết ba tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, các 

ngành chuẩn bị Tết cho dân. Riêng Bác cũng tự mình chuẩn bị sớm ba việc. 

Tìm ý thơ cho bài thơ mừng năm mới, nhắc văn phòng chuẩn bị thiếp “Chúc 

Mừng Năm Mới” để kịp gửi đến những nơi xa xôi nhất, kể cả bộ đội ở các 

vùng rừng núi, hải đảo xa xôi và cán bộ công tác ở nước ngoài. 

 

BÀI HỌC 

         Bác Hồ tuy đã đi xa, nhưng người Việt Nam cảm thấy như Bác vẫn ở 

bên cạnh mình. Và cứ mỗi dịp xuân về, nhân dân ta vẫn cảm thấy như có Bác 

trong ngày Tết ấm áp, vẫn nghe rõ những lời Bác căn dặn qua mấy câu thơ 

vừa giản dị, vừa sâu sắc: 

“Trăm năm trong cõi người ta, 

Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan, 

Mừng xuân, xuân cả thế gian 

Phải đâu lãng phí, cỗ bàn mới xuân”. 

 

(Nguồn: https://www.bqllang.gov.vn/danh-sach-khach-vieng.html?id=3243:mua-

xuan-va-nhung-cau-chuyen-y-nghia-ve-bac) 

 

https://www.bqllang.gov.vn/danh-sach-khach-vieng.html?id=3243:mua-xuan-va-nhung-cau-chuyen-y-nghia-ve-bac
https://www.bqllang.gov.vn/danh-sach-khach-vieng.html?id=3243:mua-xuan-va-nhung-cau-chuyen-y-nghia-ve-bac
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Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh  

về công tác giáo dục lý luận chính trị 
 

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh với cương vị là người lãnh đạo cao 
nhất của Đảng và cách mạng Việt Nam, Người đã dành nhiều thời gian cho 

công tác giáo dục lý luận chính trị, để không ngừng nâng cao trình độ lý luận 
và nhận thức chính trị đối với cán bộ, đảng viên. 

Qua nghiên cứu tư tưởng của Người về giáo dục lý luận chính trị, thì đây là 
vấn đề lớn và rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, có thể nêu 
ra một số vấn đề cơ bản sau đây: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của lý luận, vì 
vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập 

lý luận chính trị để nâng cao nhận thức, giác ngộ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ ra rằng: Lý luận là sự tổng kết kinh nghiệm của loài người, là sự tổng 

hợp những tri thức về tự nhiện và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử. Lý luận 
của Chủ nghía Mác - Lê nin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân 

từ trước đến nay của tất cả các nước trên thế giới. Do đó, với công việc kháng 
chiến kiến quốc, lý luận rất quan trọng không hiểu lý luận thì như “Người mù đi 

đêm”. Người đã chỉ ra rằng: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, 
trong và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư 

tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu 
tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông 

suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không thể làm được việc”. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh yêu cầu “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông, phải 

thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ…mọi người 
quyết tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không 
thống nhất, không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, trống đánh xuôi, kèn thổi 

ngược. Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng”. 
Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn và kỳ vọng làm sao tư tưởng tiên 

tiến, tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa phải trở thành chủ đạo, trường tồn cùng với Đảng, 
với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Tư tưởng 

thông suốt thì mọi việc làm đều tốt, phải làm cho tư tưởng Xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn thắng, tư tưởng cá nhân hoàn toàn thất bại”. 

Về học tập lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: Học để sửa chữa tư 
tưởng; Hăng hái theo cách mạng, điều đó rất hay nhưng tư tưởng chưa thật đúng là 
tư tưởng cách mạng, vì thế cần phải học tập để sửa chữa cho đúng, tư tưởng đúng 

mới khỏi sai lạc và làm tròn nhiệm vụ cách mạng được; học để tu dưỡng đạo đức 
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cách mạng, có đạo đức cách mạng mới hy sinh tận tụy với cách mạng, mới lãnh 

đạo được quần chúng, đưa cách mạng thắng lợi hoàn toàn; học để hành, “Học với 
hành phải đi đôi, học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành 

không trôi chảy. Học để làm việc, làm người làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn 
thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. 

 Đối với người dạy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: Phải bảo đảm tính chính 
xác, và sức lay động lan tỏa đối với dân chúng, phải biết cách nói. “Nói thì phải 

đơn giản, rõ ràng, thiết thực, phải có đầu có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ 
được”. Đến một địa phương nào cần phải đi thăm các cụ phụ lão, các người phụ 
trách, rồi đi thăm các nhà đồng bào để gây cảm tình và dể hiểu biết tình hình địa 

phương, “Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, ta cũng ra tay làm giúp. Đó là 
cách gây cảm tình tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên truyền kết quả gấp 

bội”. Người cán bộ làm công tác giảng dạy, tuyên truyền phải chủ động học tập 
nâng cao trình độ, kiến thức, nếu không sẽ lạc hậu, cần luôn luôn nắm vững chủ 

trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập quán, sinh hoạt của nhân 
dân. Chú trọng nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiến 

cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật thiết với quần chúng. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chỉ ra: “Người tuyên truyền không điều tra, không phân tích, không 

nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất 
định thất bại”. Người phê phán một số người sính dùng chữ, nhất là thích dùng chữ 

Hán “Tiếng ta có thì không dùng, mà cứ ham dùng chữ Hán. Dùng đúng đã là một 
cái hại, vì quần chúng không hiểu, mà cả cán bộ cũng không hiểu. Nhiều người 
biết không rõ, dùng không đúng, mà cũng ham dùng, cái hại lại càng to”, do 

đó “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao 
của quần chúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người làm cán bộ tuyêt truyền 

phải là tấm gương sáng, Người nói: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm 
bài diễn văn”, muốn hướng dẫn nhân dân thì tự mình phải mực thước để người ta 

bắt chước. Đây là phương pháp tuyên truyền không thông qua nói, viết mà bằng 
việc làm, bằng hành động cụ thể. 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục 
lý luận chính trị, trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng đất nước và sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng 
định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 

Những lời dạy bảo ân cần và quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là cẩm nang 
là công cụ sắc bén của Đảng ta trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp 

phần “Xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn” như mong ước 
của Bác Hồ kính yêu! 

 

 (Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/Pages/nganh-tp-lam-theo-dao-duc-
hcm.aspx?ItemID=104) 

https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/Pages/nganh-tp-lam-theo-dao-duc-hcm.aspx?ItemID=104
https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/Pages/nganh-tp-lam-theo-dao-duc-hcm.aspx?ItemID=104
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 Khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh 

 Tết đến, xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong 

không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu năm 2020, chuẩn bị đón Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia 

sẻ những cảm xúc, suy ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu để đạt được thành quả như ngày hôm nay. Hiển 

hiện trong đó là tất cả tâm huyết, trí tuệ và niềm tin, là khát vọng vươn tới một 

tương lai rạng rỡ của Đảng, của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập 

và phát triển cường thịnh. 

(Tạp chí Cộng sản điện tử) 

 Trung ương Đoàn nhận cờ thi đua Tập thể dẫn đầu 

trong công tác đối ngoại nhân dân 

Ngày 06/01/2020, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2020. 

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy 

viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương;Nguyễn Ngọc Lương, 

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương và các đại biểu lãnh 

đạo, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của các đoàn thể và tổ chức nhân dân 

ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành. 

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn đã nhận cờ thi đua danh hiệu Tập thể dẫn 

đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị 

năm 2019. 

(Ban Quốc tế T.Ư Đoàn) 

 Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

năm 2019 

Chiều ngày 24/12/2019, Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.  



 

 

8 
 

Phát biểu tại Hội nghị Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy đã biểu dương 

những thành tích mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã gặt hái trong thời gian qua. 
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn cần xác định nhiệm vụ trọng tâm 

trong năm 2019 như sau: các cấp bộ Đoàn phải chú trọng công tác tuyên truyền các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh với mục đích giáo dục đạo đức, lối 

sống cho đoàn viên thanh niên hiện nay. Triển khai có hiệu quả 03 Chương trình, 
03 Phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức 

phát động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, 
sản xuất kinh doanh giỏi, khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; tích cực triển khai nội dung xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chương trình giảm nghèo… 

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tặng cờ thi đua dẫn đầu cho 02 đơn vị: Thành 

đoàn Đồng Xoài và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, tặng 
bằng khen của Tỉnh Đoàn cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. 

 (Vũ Hằng - Thu Hà - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 

 Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội 

 nhân dân Việt Nam 

Sáng ngày 20/12, tại hội trường tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc 

phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) nhằm ôn lại quá trình xây dựng, 

chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; anh hùng lực lượng vũ 

trang; gia đình chính sách; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các 
đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố và lực lượng vũ trang trên 

địa bàn tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Dịp này, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tác văn học - 

nghệ thuật về truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh nhằm hướng đến chào mừng đại 
hội Đảng các cấp; 5 đồng chí vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 

 (Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 
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 Sôi nổi Coffee Talk “Khởi nghiệp và những điều cần biết” 

Ngày 17/12, hơn 40 Startups (khởi nghiệp) và cán bộ Đoàn, đoàn viên 
thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có niềm say mê khởi sự kinh 

doanh đã cùng tham gia Chương trình Coffee Talk “Khởi nghiệp và những 
điều cần biết”. 

Chương trình do Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng trường Đại học Bình 

Dương tổ chức nhằm tạo không gian để các bạn trẻ, những người khởi nghiệp chia 
sẻ ý tưởng khởi nghiệp và mô hình kinh doanh mới mẻ của mình. Các startup tham 

gia chương trình đều là những doanh nghiệp trẻ tiêu biểu trên địa bàn; trong đó, 
một số bạn đã có những ý tưởng đột phá, mang lại hiệu quả lớn quá trình khởi 

nghiệp. 

Bên cạnh đó, chương trình đã góp phần thúc đẩy các kênh kết nối và tạo cộng 

hưởng sức mạnh giữa doanh nghiệp, địa phương và trường đại học để hướng đến 
việc ươm tạo các dự án khởi nghiệp thành công trong tương lai; đồng thời tạo 

không gian truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho những người có 
đam mê và nhiệt huyết. 

Đặc biệt, 50 suất phần mềm Kế toán MISA đã được trao tặng cho Tỉnh Đoàn 

Bình Phước để cung cấp miễn phí cho các bạn trẻ tỉnh nhà thực sự muốn bắt đầu 
lập nghiệp với con đường kinh doanh trong thời gian tới. 

(Tỉnh Đoàn) 

 Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên 

Việt Nam-Lào 
 Từ ngày 19/12 - 22/12, Đoàn công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn 

La đã có chuyến thăm, hội đàm trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên nhân 

dân cách mạng Lào tại 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào). 

 Trong chuyến công tác, Đoàn công tác đã tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với 

Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Hủa Phăn. 

Tại các buổi làm việc, thay mặt đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh, đồng chí 

Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn 

La và đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Hủa Phăn 

và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã giới thiệu khái quát về một số kết quả về phát triển 

kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng năm 2019; các tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh, đồng thời tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi cũng như kết quả phối hợp các tỉnh đoàn trong những năm qua. 

(Huy Thành –Tỉnh Đoàn Sơn La)

https://giaoduc.net.vn/GDVN/Loi-keu-goi-tri-thuc-Viet-cua-Giao-su-Nguyen-Lan-Dung-post179343.gd
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 Vào chiến dịch Nguyễn Huệ (bắt đầu từ ngày 4/4/1972), Bộ Chỉ huy Miền 

sử dụng 3 sư đoàn bộ binh, gồm: Sư 5, Sư 9 và Sư 7. Sư đoàn 5 giải phóng Lộc 
Ninh, Sư đoàn 9 giải phóng Bình Long. Riêng Sư đoàn 7 nhận nhiệm vụ chốt chặn 

Tàu Ô (xóm Ruộng), kết hợp đánh vận động, sau đó chuyển sang chiến đấu phòng 
ngự khu vực đã chia cách địch trên đường 13. Chiến thuật này nhằm tạo điều kiện 

cho chiến dịch tiến công mục tiêu then chốt và giữ vững vùng mới được giải phóng. 
Đơn vị chủ lực trong trận chiến này là Sư đoàn 7. Liên tục suốt 5 tháng (từ ngày 

5/4/1972-28/8/1972) trên quốc lộ 13 dài gần 20 km, đoạn từ nam Bình Long đến 
bắc Chơn Thành dài khoảng hơn 10 km, trọng điểm là khu vực Tàu Ô. Sư đoàn 

7  xây dựng khu vực phòng ngự chốt cắt then chốt; đây cũng là nơi có phong trào 
chiến tranh nhân dân phát triển cao, nên đơn vị có điều kiện để xây dựng thế trận 

liên hoàn, vững chắc. Sư đoàn 7 đã phối hợp cùng với quân dân địa phương chiến 
đấu kiên cường suốt 150 ngày đêm… 

Địch hủy diệt biến Tàu Ô thành vùng đất trắng 

 Thực hiện chốt cứng, chặn đứng, giữ vững trận địa dài ngày và không để 
một tên địch, một xe tăng, xe cơ giới nào vượt qua chốt chặn Tàu Ô. Đồng thời 

hình thành thế bao vây chia cắt chiến dịch ngay từ đầu, chặn cho được bộ binh, cơ 
giới thuộc lực lượng của địch lên tăng viện đường bộ và ngăn không cho địch tháo 

chạy về Sài Gòn. Mục đích của ta giao Sư đoàn 7 chốt chặn Tàu Ô, nhằm đảm bảo 
cho lực lượng Sư đoàn 5 tiến công tiêu diệt địch giải phóng Lộc Ninh làm thủ đô 

cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và Sư đoàn 9 giải phóng căn cứ An Lộc 
(Bình Long). 

 Để khơi thông đường 13 và đập tan lực lượng quân giải phóng chốt chặn 
Tàu Ô. Địch đã huy động toàn bộ lực lượng của Sư đoàn 18, Sư đoàn 21, Sư đoàn 

25, Lữ đoàn 15 tăng thiết giáp, 1 Lữ đoàn lính dù và sử dụng ba vạn năm ngàn quả 
pháo 105, 155ly. Trong ba ngày đầu, địch đã dùng hai phi đội máy bay chiến thuật 
với 120 lần chiếc đánh vào Tàu Ô; 80 lần chiếc chỉ việc yểm trợ cho bộ binh tấn 

công trong 2 ngày vào Tàu Ô. Máy bay chiến lược B52, địch dùng 9 phi đội đánh 2 
lần vào 2 giờ gần nhau, đánh thành chữ (X) lấy Tàu Ô làm giao điểm từ tây sang 

đông sâu vào Tàu Ô 800m. Cuộc đọ sức vào những ngày căng thẳng nhất giữa ta 
và địch. Trước sự hủy diệt của lực lượng không quân, bộ binh và các hỏa lực pháo 

của địch, Việt cộng vẫn tồn tại và chống trả quyết liệt mỗi ngày. Đại tướng Cao 
Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam cộng hòa đi máy bay UH1 

đáp xuống căn cứ Lai Khê. Tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 và 
tướng Nguyễn Văn Nghi, Sư đoàn trưởng Sư 21 ra đón. Tướng Viên hỏi: “Các anh 

nói coi? Tại sao đến nay vẫn chưa khai thông được Tàu Ô? Tàu Ô là cái gì? Anh 

 

Tàu Ô, xóm Ruộng - Một thời máu và hoa 
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Minh, anh Nghi và tất cả các anh nói đi. Tổng thống và tướng Uây-OLen đang đợi 

các anh trả lời câu hỏi đó. Trong ba mặt trận là Hoa Kỳ và Sài Gòn, quan trọng 
nhất là mặt trận 13. Cấp trên không muốn để cuộc chiến này giằng co mãi”. Tướng 

Nghi đáp: “Tôi bay quan sát thấy trên mặt đất Tàu Ô lúc này còn ghê gớm hơn cả 
hình ảnh trên mặt trăng mà nhà du hành vũ trụ của Hoa Kỳ chụp được. Tôi không 

thể giải thích được vì sao Cộng sản lại có thể sống được ở đó và lại có thể từ đó 
trồi lên chặn đứng các cuộc tấn công của ta. Tôi nghi rằng cũng như Củ Chi, Cộng 

quân đào địa đạo xuyên qua đường 13 từ đông sang tây. Khi phi pháo của ta oanh 
kích, Cộng sản rút xuống đường hầm, hết oanh kích, Cộng sản lại chui lên quạt 
AK47, B40, ném lựu đạn tấn công chúng ta. Chúng tôi hứa chỉ trong thời gian 

ngắn sẽ khôi phục lại tình hình như trước, khi Cộng quân khởi sự tấn công”. 
Nhưng hoàn toàn chúng không đạt được như ý muốn. 

 “Đoạn gây cấn nhất cuộc chiến đấu này với ta rất quyết liệt. Địch dùng cả ba 
sư đoàn và lữ đoàn tăng thiết giáp, lữ đoàn dù mà vẫn không khơi thông được 

đường 13. Địch đã dùng mọi phương tiện quân sự hiện đại, hỏa lực hùng hậu nhằm 
hủy diệt lực lượng quân giải phóng. Khu vực Tàu Ô, hầm chữ A, kể cả ngọn cỏ 

cũng không còn, tất cả đều bay hết. Qua đó, thấy được lượng bom đạn địch dội 
xuống đây nhiều đến mức nào? Ta và địch đánh nhau và tranh nhau từng hố bom, 

lấy hết thức ăn của địch và súng đạn địch để đánh. Địch và ta quật lộn nhau trên 
từng mét đất. Lực lượng của ta hy sinh trong cuộc chiến này, riêng Sư đoàn 7 hy 

sinh 981 người, lực lượng địa phương hy sinh 120 người”, Thiếu tướng Nguyễn 
Ngọc Doanh nói. 

` Ý nghĩa, thắng lợi của trận chiến Chốt chặn Tàu Ô 

 Trong suốt 150 ngày đêm trấn giữ chốt chặn Tàu Ô, lực lượng vũ trang Sư 
đoàn 7 đã tổ chức đánh gần 800 trận lớn nhỏ với nhiều hình thức khác nhau như: 

đánh phục kích, tập kích, vây ép… tiêu diệt 8.189 tên; bắt 211 tên ngụy; bắn rơi và 
phá hủy 119 máy bay các loại; phá hủy 202 xe các loại, 102 khẩu pháo, 20 hầm 

đạn và nhiên liệu, 3 hệ thống siêu tần số; thu 390 súng các loại. 

 Địch thiệt hại nặng và buộc chúng phải rút chạy khỏi khu vực tác chiến, từ 

bỏ ý đồ giải tỏa đường 13. Chiến thắng chốt chặn Tàu Ô trên đường 13 đã làm cho 
Mỹ - ngụy khiếp vía. Đây là chiến công oanh liệt của Sư đoàn 7 cùng với quân dân 

địa phương đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của chiến dịch Nguyễn 
Huệ, trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ 

của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán 
để bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

  

(Trích nguồn: http://www.trian.com.vn/tin-tuc/chien-truong-xua-3571/cuoc-chien-dau-bi-trang-

tai-chot-chan-tau-o-371502) 

file:///C:/Users/THG/Downloads/nguồn:%20http:/www.trian.com.vn/tin-tuc/chien-truong-xua-3571/cuoc-chien-dau-bi-trang-tai-chot-chan-tau-o-371502
file:///C:/Users/THG/Downloads/nguồn:%20http:/www.trian.com.vn/tin-tuc/chien-truong-xua-3571/cuoc-chien-dau-bi-trang-tai-chot-chan-tau-o-371502
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Thành công từ sữa bắp non 

 Những năm qua, thanh niên huyện Lộc Ninh đã mạnh dạn với cách 

nghĩ, cách làm trong khởi nghiệp phát triển kinh tế và không ít bạn trẻ đã 

thành công. Mô hình sữa bắp non của thanh niên Trương Vĩnh Sang (SN 

1989) là một điển hình tiêu biểu. 

 Sau nhiều năm cùng gia đình trồng tiêu phát triển kinh tế, khi giá tiêu bấp 

bênh, nhất là 2 năm gần đây xuống thấp, nguồn thu không đủ trang trải cuộc 

sống, tháng 8-2018, thanh niên Trương Vĩnh Sang ở ấp 6, xã Lộc Thuận đã 

quyết định khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh. Sang cho biết: “Thời gian 

gần đây, tôi thấy ở thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng rất nhạy cảm với 

sữa tươi không rõ nguồn gốc, đồng thời giảm lượng nước ngọt vì chứa rất nhiều 

đường, không tốt cho sức khỏe nên mọi người chuyển sang dùng sữa bắp non. 

Nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng ở thành phố và hiện tại ở huyện Lộc Ninh 

chưa phát triển nghề làm sữa bắp non, nên tôi quyết định đầu tư làm sữa bắp non 

bán”. 

 

 Thanh niên Trương Vĩnh Sang khởi nghiệp từ mô hình sản xuất sữa bắp non 

 Sau đó, anh Sang đã tham gia lớp học chế biến sữa bắp tại Công ty 
Vinaorgnic (TP. Hồ Chí Minh) và đầu tư 200 triệu đồng mua máy nấu sữa bắp, 

tủ đông lạnh, máy in hạn sử dụng, xây nhà xưởng và thành lập cơ sở sản xuất 
sữa bắp non Vĩnh Sang. Ban đầu do là sản phẩm mới nên người tiêu dùng chưa 
mặn mà với sữa bắp non. Mỗi ngày cơ sở sản xuất sữa bắp non Vĩnh Sang chỉ 
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cung cấp từ 60-120 chai, loại 330ml/chai. Dần dần khách hàng thân thuộc và tin 

tưởng lợi ích do sữa bắp mang lại nên cơ sở sản xuất đã mở rộng thị trường, 
không chỉ cung cấp tại các xã, thị trấn trong huyện mà thương hiệu sữa bắp non 

Vĩnh Sang đã đến với khách hàng ở Bù Đốp, Bình Long, với 600 chai loại 
330ml/ngày. Nguyên liệu anh Sang dùng để chế biến thành phẩm sữa gồm: 

đường nước, sữa bột Mã Lai, phụ gia làm đặc sữa, đều được nhập từ thành phố 
Hồ Chí Minh. Riêng bắp non, anh đặt hàng từ chợ Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) 
trung bình 2 ngày nhập 5 bao, với số lượng 80 trái nên bắp lúc nào cũng tươi 

ngon. 

 Với các ưu điểm hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, cung cấp dinh dưỡng... mà sữa 

bắp mang lại, cộng với khâu chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các 

nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, cơ sở sản xuất sữa bắp non Vĩnh Sang của 

anh Sang đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Cơ sở tạo 

việc làm thường xuyên cho 6 thanh niên địa bàn, với mức lương 4 triệu 

đồng/người/tháng. 

 Bí thư Đoàn xã Lộc Thuận Hoàng Thị Hà cho hay: Hiện trên địa bàn xã 

có 2 mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế của thanh niên đem lại hiệu quả cao, 

trong đó tiêu biểu có mô hình của thanh niên Trần Vĩnh Sang. Đây là mô hình 

mới, đầu tiên không chỉ trên địa bàn xã mà còn toàn huyện Lộc Ninh. Tất cả 

nguyên liệu làm sữa bắp đều tự nhiên, không hóa chất độc hại và các nguyên, 

vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật. Đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia học hỏi mô hình này 

để nhân rộng, phát triển kinh tế. 

 Hướng đi đúng, cộng với sự đam mê đã góp phần làm nên thành công trên 

con đường khởi nghiệp của thanh niên Trương Vĩnh Sang. Sau 10 tháng hoạt 

động, hiện nay trung bình mỗi tháng sau khi trừ chi phí và trả lương cho công 

nhân, cơ sở sản xuất sữa bắp non Vĩnh Sang thu lợi nhuận 10 triệu đồng. Anh 

Sang cho biết thêm: Hiện sữa bắp non, tôi bỏ mối tại các điểm tạp hóa trong và 

ngoài huyện với giá 45.000 đồng/lốc 6 chai loại 330ml. Tôi đang đặt hàng mua 

máy nấu sữa bắp non lớn hơn, phấn đấu mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 

2.000-3000 chai sữa bắp non, tương đương 660.000-990.000ml. 

 Với cách làm bài bản, tin rằng thương hiệu “Sữa bắp non Vĩnh Sang” sẽ 

ngày càng vươn xa, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. 

Hy vọng thời gian tới, trên địa bàn huyện Lộc Ninh sẽ ngày càng có nhiều thanh 

niên mạnh dạn khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công từ các mô hình phát triển 

kinh tế không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn cả lĩnh vực kinh doanh các 

ngành nghề. 

(Nguồn http://baobinhphuoc.com.vn/Content/thanh-cong-tu-sua-bap-non-47310)

http://baobinhphuoc.com.vn/Content/thanh-cong-tu-sua-bap-non-47310
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10 MẸO NHỎ ĐỂ CUỘC SỐNG ĐƠN GIẢN 

 Ngày nay, chúng ta thường nghĩ rằng nhu cầu vật chất là quan trọng nhất. 
Nhiều vật chất hơn sẽ tốt hơn và theo cách nào đó nó phản ánh địa vị của chúng 

ta trong xã hội. 

 Thành công được đo lường bằng việc có nhiều tiền, có một ngôi nhà to 

với đầy đủ tiện nghi, có xe hơi, điện thoại đắt tiền và thậm chí còn được đo 
lường bằng việc chúng ta có bao nhiêu bạn bè. 

 Sống đơn giản hơn có thể cải thiện cách suy nghĩ, cảm nhận và khám phá 
thế giới. Dưới đây là 10 cách giúp bạn có cuộc sống đơn giản để dành chỗ cho 

hạnh phúc và niềm vui. 

1. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực 

 Bản chất tự nhiên khiến chúng ta mất nhiều thời gian suy nghĩ tiêu cực mà 
chẳng đem lại lợi ích gì cho cuộc sống. Khi chúng ta đối mặt với những cảm xúc 

tiêu cực này, chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều vì sức lan tỏa nhanh chóng 
và gây nên sự u sầu. 

 Những suy nghĩ tiêu cực như sự ai oán, phẫn uất, đố kỵ và ghen ghét hoàn 

toàn không có lợi mà còn khiến chúng ta trở nên đáng thương thảm hại. 

 Con người có khả năng kiểm soát suy nghĩ rất tốt vì vậy hãy chọn cách 

giảm những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực đi. Học cách tha thứ, suy nghĩ và nhìn 
vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống. 

2. Giảm thời gian ngồi trước màn hình 

 Chúng ta có xu hướng dành nhiều thời gian sử dụng máy vi tính hoặc tivi. 

Nghiện xem những chương trình truyền hình nhiều tập, chúng ta thường ngồi 
hàng giờ hoặc suốt đêm dán mắt vào màn hình tivi. Hay những người có công 

việc đòi hỏi thường xuyên làm việc trên máy tính. 

 Xem tivi, các video trên youtube hay chơi điện tử trên máy vi tính có thể 

là 1 hình thức giải trí khá hay để thoát khỏi áp lực thực tại, nhưng nếu lạm dụng 
quá nhiều có thể gây ra tác động xấu đến quan điểm và thái độ sống của bạn. 

Bạn sẽ không nhận thức được lượng thời gian đã dành cho những hoạt động này 
thay vì có thể sử dụng chúng một cách có lợi và hiệu quả hơn trong những hoạt 
động bổ ích khác. 

3. Hạn chế dùng những từ vô nghĩa 

 Điều này không có nghĩa là bạn phải giữ im lặng. Tuy nhiên, hãy chú ý 

tới những gì bạn nói. Chúng có tích cực không? Có chân thật không? Có ý nghĩa 
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gì không? Hay bạn chỉ thốt ra những lời đó theo kiểu tọc mạch, ghen ghét hay 

đố kỵ?  

 Chúng ta không ai hoàn hảo và hầu hết chúng ta có xu hướng thích dùng 

những từ mà chúng ta biết rằng không nên dùng. Hãy loại bỏ những từ ngữ sáo 
rỗng không liên quan tới những điều bạn muốn nói hay suy nghĩ. Chất lượng 

luôn tốt hơn số lượng. 

4. Giảm tiếp cận các mạng xã hội 

 Mạng xã hội luôn hiện hữu trong đời sống hằng ngày của chúng ta, thế 

nên hiếm ai lại không sử dụng Facebook, Instagram hay Twitter. Thế nhưng mặc 
cho những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại, nếu cứ bị ám ảnh bởi cuộc 

sống của “bạn bè ảo” có thể khiến chúng ta bế tắc. 

 Có những lúc khi cuộc sống không theo ý mình, chúng ta lại hay so sánh 

với người khác nhưng lại quên rằng chúng ta chỉ nhìn vào lúc hạnh phúc nhất 
của người khác. Chúng ta không bao giờ thực sự nhìn thấy bức tranh toàn cảnh 

và điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy không hài lòng và buồn bã. 

 Nhận thông báo từ bạn bè trên mạng xã hội có thể khiến chúng ta thấy 

quan trọng nhưng nó chỉ là trong thoáng chốc và sự quan trọng vô nghĩa này thật 
sự chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta cả. Một khi bạn thực sự giảm 

thời gian dùng các mạng xã hội thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những 
việc có ích khác. 

5. Xem xét lại tài sản của mình 

 Khối lượng tài sản chúng ta sở hữu có thế gây hại cho chính chúng ta. 
Chúng khiến bạn quên đi người khác và bỏ ngoài tai thế giới xung quanh và 

thậm chí là giá trị của bản thân. 

 Luôn chạy theo vật chất và ham muốn có được những món đồ hợp thời 

nhất thường là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tập trung vào hạnh phúc sai cách. 
Thực tế, chúng khiến chúng ta tiêu tốn sức lực và sự tập trung (chưa kể tiền bạc), 

trong khi chúng ta nên dành sức lực và tinh thần để làm những chuyện có ích 
hơn. 

 Có ít của cải hơn sẽ giúp chúng ta biết trân trọng những thứ đang có và 
nuôi dưỡng tinh thần vui vẻ hơn. 

6. Thanh toán các khoản nợ 

 Cách sử dụng tiền bạc chỉ rõ tại sao chúng ta lại nợ nần, giàu có hay 

nghèo khổ. Và tiếc là hầu hết nhiều người trong chúng ta không biết cách tiêu 
xài tiền bạc. 

 Nếu bạn đang mắc nợ, hãy bắt đầu từng bước để trả hết nợ. Đặt ra kế 

hoạch trả nợ cho từng tháng cho dù số tiền đó không nhiều. 

 Bất cứ động thái nào giúp bạn thanh toán bớt nợ, dù rằng nhỏ nhất, cũng 

sẽ mang lại cảm giác tự do tài chính hơn vào ngày hôm sau, tháng sau hay năm 
sau. 
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7. Hạn chế ăn các loại thực phẩm không lành mạnh 

 Nhận thức rõ những gì chúng ta đưa vào cơ thể là điều hết sức quan trọng. 
Hãy cố gắng chủ động loại bỏ thực phẩm có hại khỏi thực đơn của bạn. 

 Thức ăn chứa hàm lượng đường tinh luyện, muối, chất béo chuyển hóa, 
hương liệu nhân tạo và ngũ cốc tinh chế cao có thể gây hại nếu ăn thường 

xuyên. Giảm lượng thức ăn độc hại không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe hơn và 
nhiều năng lượng hơn mà còn giúp cho cuộc sống bạn đơn giản hơn về lâu dài. 

 Ngoài ra, việc hướng đến một cuộc sống lành mạnh có thể nhanh chóng 

giảm các loại bệnh mà chúng ta phải đối mặt, đặc biệt khi lớn tuổi. 

8. Giảm số lượng mục tiêu bạn đặt ra cho bản thân 

 Với nỗ lực cải thiện chính mình và biến mình thành con người hoàn hảo 
hơn, chúng ta thường đặt ra các mục tiêu. Điều này rõ ràng là tốt, nhưng có quá 

nhiều mục tiêu có thể ngăn cản chúng ta đạt được chúng vì mức độ tập trung bị 
phân tán. 

 Bằng cách chỉ đặt ra 1 hoặc 2 mục tiêu quan trọng, bạn vừa có thể tập 
trung và tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Một khi bạn đã hoàn tất một mục tiêu thì 

tiến tới mục tiêu tiếp theo, điều này sẽ loại bỏ căng thẳng, khiến bạn thấy mọi 
thứ có trật tự và hài lòng, vì bạn biết rằng bạn đã dành 100% sức lực và sự tập 

trung vào nó. 

9. Không làm nhiều công việc cùng lúc và loại bỏ cảm giác muốn bận rộn 

 Cũng giống như việc đặt ra quá nhiều mục tiêu, ngày nào cũng làm nhiều 

việc cùng lúc có thể gây ra căng thẳng và lo lắng không mong muốn. Đừng ôm 
đồm quá nhiều thứ hay cho rằng bận rộn mới là cách bạn sống một cuộc sống 

trọn vẹn. 

 Quá bận rộn và làm việc quá sức khiến chúng ta đánh mất những giây 

phút thực tại. Nhận ra hạnh phúc trong từng khoảnh khắc là điều rất quan trọng. 

 Giải quyết nhiều việc cùng lúc có thể cũng dẫn đến kiệt sức nếu chúng ta 

cứ quay vòng vòng cố gắng hoàn thành chúng. cuộc sống đơn giản bằng cách 
hoàn thành từng việc một và cũng nên nghỉ ngơi thư giãn để lấy lại sức cho việc 

tiếp theo.  

10. Đơn giản hóa việc tuân thủ thời gian 

 Thời gian không chờ đợi ai, từng giờ từng ngày dường như trôi qua rất 
nhanh. Chúng ta cứ tuân theo giờ giấc hằng ngày và mọi thứ cần phải được hoàn 

thành trước hoặc kịp lúc. 

 Hãy cố gắng thoát khỏi việc phải hoàn thành công việc, hoạt động hay 
mục tiêu trong 1 thời gian giới hạn. Không những điều này giải phóng tinh thần 

của bạn khỏi áp lực mà còn cho phép bạn làm việc theo đúng nhịp độ của bạn, 
nhịp độ khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn. 

 (Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn/di-nghi-viet/10-meo-nho-de-co-cuoc-song-don-gian-
1084829.html)

https://doanhnhansaigon.vn/di-nghi-viet/10-meo-nho-de-co-cuoc-song-don-gian-1084829.html
https://doanhnhansaigon.vn/di-nghi-viet/10-meo-nho-de-co-cuoc-song-don-gian-1084829.html
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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 hơn 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 hằng ngày, nhìn, nghe, nói và sử 
dụng. 

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

 Dịp cuối tuần, kì nghĩ giữa kì hay mùa hè là 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 biết 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 những nền văn hóa 
khác nhau đến từ đâu. 

4.  Du học giúp bạn phát triển các kĩ 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 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: 
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 Trong khi du học tại nước ngoài, bạn không những chỉ gặp gở 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 rỏ hơn về chính bản thân mình: 

 Cựu du học sinh khi trở về quê hương 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 cũng 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 cho bạn cơ hội để thoát ra 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 có đã 

theo nhiều năm học tập. 

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

 Việt Nam đang trong thời kì 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 và 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 nước nhà. Thêm vào đó, học tại nước ngoài mang tới 

cho bạn khả năng ngôn ngữ giúp ích cho việc học 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. 

(Sưu tầm: https://ktdcgroup.vn/10-ly-do-vi-sao-ban-nen-di-du-hoc/) 
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