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BÁC HỒ VỚI CHIẾN SĨ NGƯỜI DÂN TỘC 

Bác Hồ rất yêu quý chiến sĩ. Đối với các chiến sĩ gái, chiến sĩ người dân tộc, 

Bác còn chăm sóc hơn vì đây là những người làm cách mạng khó khăn hơn chiến 

sĩ trai, chiến sĩ người Kinh nhiều. 

Anh hùng La Văn Cầu, dân tộc Tày mãi mãi không quên bữa cơm của Bác 

“đãi” với rau, thịt gà… những “sản phẩm” do chính Bác nuôi, trồng. Bác hỏi thăm 

mẹ Cầu, gửi quà cho mẹ, dặn cán bộ tạo mọi điều kiện để Cầu về thăm mẹ, giúp đỡ 

gia đình. 

Nhiều chiến sĩ người dân tộc đã lấy họ Hồ cho mình như Hồ Vai, Hồ Can 

Lịch, Hồ Văn Bột… 

Mùa thu năm 1964, chị Choáng Kring Thêm, chiến sĩ người dân tộc Cà Tu 

tham gia đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được ra miền Bắc, 

gặp Bác Hồ. Chị Thêm kể: 

“Đoàn chúng tôi vừa bước xuống xe thì đã thấy Bác đứng chờ ngay ngoài 

sân. Bác ôm hôn thắm thiết các thành viên trong đoàn. Chúng tôi theo Bác đến dãy 

bàn tiếp khách kê ngay ngoài vườn đầy hoa và nắng.” 

Thấy tôi mặc bộ quần áo dân tộc, Bác nói: 

  Cháu đúng là con gái dân tộc Cà Tu giữ được tính chất của dân tộc mình. 

Chị Ngân, chị Cao gặp Bác, mừng quá khóc lên. Bác dịu dàng bảo: 

 Cháu gái đừng khóc. Gặp Bác phải vui chứ. Hai cháu hãy kể cho Bác nghe 

bà con ta ở tiền tuyến đánh Mỹ như thế nào? 

Các chị nói:  

Thưa Bác, cháu thương, cháu nhớ Bác. Tất cả đồng bào dân tộc miền Nam 

đều thương nhớ Bác. 

Sau đó, các chị kể Bác nghe một số chuyện chiến đấu của mẹ Giớn, anh Bên, 

em Thơ… Bác nói: 

Cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam ta là toàn dân, toàn diện. Trẻ, 

già, gái, trai, Kinh, Cà Tu, Cà Tang và đồng bào các dân tộc khác đều sản xuất 

giỏi, chiến đấu giỏi”. 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 
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Bác đã dành tình cảm sâu nặng, tình thương mênh mông và tấm lòng nhân ái 

bao la đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đối với đồng bào miền Nam, đặc biệt là 

những người trực tiếp tham gia chiến đấu, trải qua nhiều gian khổ. Đồng thời, Bác 

luôn động viên và khẳng định niềm tin của mình vào sức mạnh đoàn kết toàn dân 

tộc, nếu thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc tốt, nhất định chúng ta sẽ thành 

công trên bất cứ mặt trận nào.  

            Câu chuyện ngắn gọn nhưng cho chúng ta nhiều bài học lớn: Bài học về 

tình cảm, sự quan tâm đối với các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc 

Việt Nam; bài học về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc để có thành công lớn... Điều 

chúng ta phải quan tâm là làm gì để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là 

việc đề ra các chính sách đối với các dân tộc thiểu số, quan tâm đến các vùng sâu, 

vùng xa để tạo ra sức mạnh to lớn của cả dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp, mọi 

người dân đều ấm no, hạnh phúc. 

(Nguồn: http://www.hochiminh.vn/book/tac-pham-ve-ho-chi-minh/tac-pham-trong-nuoc/sach-

nhung-mau-chuyen-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-tap-ii-314) 

http://www.hochiminh.vn/book/tac-pham-ve-ho-chi-minh/tac-pham-trong-nuoc/sach-nhung-mau-chuyen-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-tap-ii-314
http://www.hochiminh.vn/book/tac-pham-ve-ho-chi-minh/tac-pham-trong-nuoc/sach-nhung-mau-chuyen-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-tap-ii-314
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GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  ĐĐẠẠOO  ĐĐỨỨCC  CCÁÁCCHH  MMẠẠNNGG  CCHHOO  CCÁÁNN  

BBỘỘ,,  CCHHIIẾẾNN  SSĨĨ    TTHHEEOO  TTƯƯ  TTƯƯỞỞNNGG  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và 

rèn luyện quân đội ta trưởng thành và chiến thắng. Hơn ai hết, Người hiểu rõ vị 
trí, vai trò của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Bác Hồ 

chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất 
bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. 

Bác thường xuyên 
quan tâm chăm lo xây 

dựng đội ngũ cán bộ, 
chiến sĩ quân đội có đạo 

đức cách mạng, trong 
sáng. Cán bộ, chiến sĩ 
Quân đội nhân dân phải 

có đạo đức làm nền tảng 
mới hoàn thành được 

nhiệm vụ cách mạng vẻ 
vang... Bác dạy: “Người 

cán bộ phải có đạo đức, 
không có đạo đức thì tài 

giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được”. Trước 

hết, Người chú trọng đến 
đạo đức của người cán 

bộ, chiến sĩ cách mạng, 
Người chỉ rõ: “Người 
làm cách mạng để cải tạo 

xã hội cũ thành xã hội 
mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một 

cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng 
và đi được xa. Trong nhiều bài viết, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, 

Bác thường nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải rèn luyện đạo đức cách 
mạng, trong đó tập trung và nổi bật là đạo đức: “cần, kiệm, liêm, chính”. Người coi 

việc rèn luyện, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, chiến 
sĩ trong Quân đội nhân dân nói riêng, cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của 

Đảng và Nhà nước là công việc vô cùng hệ trọng, phải làm thường xuyên, liên tục, 
đây không chỉ là “công việc của Đảng” mà là công việc của mỗi người cán bộ, 

đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện. 



 

 

6 
 

Đạo đức của người cán bộ cách mạng được thể hiện trước hết ở chỗ: Luôn 

đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; trước hết, biết giải quyết đúng đắn 
giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đạo đức cách mạng là 

sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, lãng phí, không hủ hóa, tham ô, không 
đặc quyền đặc lợi. Đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên bất luận trong 

hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, tích cực 
học tập, phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng. Nếu khi lợi ích của Đảng và của 

cá nhân mâu thuẫn với nhau thì lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích 
của Đảng. Người khẳng định: “Tiêu chuẩn số một của người cán bộ cách mạng là 
quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Như vậy, đạo đức của 

người cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân là phải nỗ lực học tập, rèn luyện để 
không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, 

phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, vì Đảng, vì dân mà chiến đấu quên mình, 
gương mẫu trong mọi công việc của Đảng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân 

lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình.  

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cán bộ phải thực sự thấm 

nhuần đạo đức cách mạng, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Muốn vậy, 

người cán bộ phải kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu là 3 thứ “giặc nội 
xâm”; đồng thời phải chống cả chủ nghĩa cá nhân, vì nó là nguồn gốc đẻ ra đủ loại 

tệ nạn, làm tổn hại đến sự nghiệp cách mạng. Theo Bác, cán bộ “khi có ít nhiều 
quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ.  Phạm vào tham ô, lãng phí, quan 
liêu, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng”. Cho nên: “người 

cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh 
đạo được nhân dân”.  

Trong tình hình hiện nay, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức là một nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm “nâng cao ý thức 

tự bảo vệ, tự đề kháng của cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên trước những 
âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 

trên cơ sở tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, chính sách quản lý cán bộ và 
công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, 

đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ta yêu cầu: “Kiên quyết 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực 

dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đi đôi với làm”. Quán triệt tư tưởng chỉ 
đạo chú trọng cả hai nhiệm vụ “xây” và “chống”, trong đó lấy xây dựng là chính; 

đồng thời, phải chủ động và có giải pháp đúng kết hợp chặt chẽ giữa chủ động 
ngăn chặn, phòng ngừa từ xa với chủ động tiến công làm thất bại âm mưu và ý đồ 
chống phá của các thế lực thù địch, là phương châm đúng đắn, thể hiện rõ tư tưởng 

cách mạng tiến công trong chỉ đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tình hình mới.  

(Nguồn: http://baoquankhu1.vn/tin-tuc/quoc-phong-an-ninh/giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-
can-bo-chien-si-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-251099-85.html) 

http://baoquankhu1.vn/tin-tuc/quoc-phong-an-ninh/giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-can-bo-chien-si-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-251099-85.html
http://baoquankhu1.vn/tin-tuc/quoc-phong-an-ninh/giao-duc-dao-duc-cach-mang-cho-can-bo-chien-si-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-251099-85.html
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 Tỉnh Đoàn giám sát xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

dân cư 

Ngày 20/11, Đoàn giám sát do đồng chí Trần Quốc Duy - Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn đã tổ chức 

giám sát việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn dân cư tại phường 

Phước Bình, thị xã Phước Long. 

Đồng chí Trần Quốc Duy - Trưởng Đoàn giám sát đã thay mặt Đoàn giám 

sát ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương về công tác xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị lãnh đạo 

địa phương quan tâm, nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý những bãi rác đã tồn tại 

từ trước đây gây bức xúc trong dư luận và lựa chọn khu xử lý rác hiện đại trong 

thời gian sớm nhất. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn mong muốn lãnh đạo 

UBDN thị xã sẽ có những giải pháp, chính sách tác động tới tư duy, ý thức, hành 

động của các tầng lớp nhân dân để ngày càng quan tâm đến việc hạn chế sử dụng 

vật liệu nhựa, nhất là vật liệu nhựa sử dụng một lần, từ đó góp phần bảo vệ môi 

trường xanh - sạch - đẹp. 

(Tỉnh Đoàn Bình Phước) 

 Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị 

quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

  
Chiều ngày 19/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị học 

tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết 

luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cho 100% 

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng hơn 

100 đoàn viên, thanh niên. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp các cấp bộ 

Đoàn, ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị 

quyết, Kết luận; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai 

thực hiện Kết luận đạt hiệu quả. 

(Thu Hà - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 
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 Bình Phước đạt giải khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15, năm 2019 

Tối 04/11, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi 

đồng toàn quốc lần thứ 15, năm 2019 đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do 

Liên hiệp Các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học - Công nghệ, 

Bộ GD&ĐT, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và Trung 

ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. 

  Năm nay, có 702 đề tài dự thi của 55 tỉnh, thành phố thuộc 5 lĩnh vực: bảo 

vệ môi trường và phát triển kinh tế; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ 

em; đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện môi trường; phần mềm tin học. 

Tỉnh Bình Phước dự thi với mô hình “Nhà cộng đồng chống thiên tai” của 

đồng tác giả: Lê Anh Tài - học sinh lớp 9A1, Trần Minh Tiến - học sinh lớp 8A2, 

trường THCS Minh Hưng, huyện Bù Đăng và đã đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi.  

 

 Tuyên dương 87 gương đảng viên và nhà giáo trẻ tiêu biểu 

Ngày 30/11, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương đảng viên, nhà giáo 
trẻ tiêu biểu; công diễn, trao giải Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, 

Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ” và ra mắt CLB “Lý luận trẻ”.  

Nhằm biểu dương, tôn vinh đảng viên trẻ, nhà giáo trẻ tiêu biểu có nhiều 

thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và tham gia các phong trào Đoàn - Hội - 
Đội, Tỉnh Đoàn đã trao bằng khen cho 73 đảng viên và 14 nhà giáo trẻ tiêu biểu 

năm 2019. Đó là những cán bộ Đoàn - Hội - Đội nòng cốt trong tỉnh đã tạo hiệu 
ứng lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng; là những Bí thư, Phó Bí thư, Tổng 
phụ trách Đội, đoàn viên tiêu biểu từ các trường học trên địa bàn tỉnh có thành tích 

xuất sắc trong dạy - học và các phong trào Đoàn - Hội - Đội. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ra mắt CLB “Lý luận trẻ” gồm 19 

thành viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt, các giảng viên của các trường Chính trị 
tỉnh, Cao đẳng Công nghiệp cao su, Cao đẳng Sư phạm Bình Phước. 

(Vũ Hằng - Tỉnh Đoàn Bình Phước) 
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Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ 

Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền 

thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập. Cũng từ đó, ngày 22/12 

trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, cũng là ngày truyền thống của 

Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ 

Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội 

Việt Nam Tuyên truyền Giải 

phóng quân. Chỉ thị nhấn 

mạnh: “Tên Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân nghĩa là 

chính trị quan trọng hơn quân sự. 

Nó là đội tuyên truyền...; đồng 

thời nó là khởi điểm của giải 

phóng quân, nó có thể đi suốt từ 

Nam chí Bắc...”. Chính vì vậy, 

vào ngày 22/12/1944, tại khu 

rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên 

Bình (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền 

Giải phóng quân đã chính thức thành lập với 03 tiểu đội gồm 34 chiến sĩ được lựa 

chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng.Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 

quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí Võ Nguyên Giáp trực 

tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là 

tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Dưới lá cờ đỏ sao vàng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã 

long trọng đọc 10 lời tuyên thệ. Việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải 

phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử Quân đội nhân dân Việt 

Nam. 

 

75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

(22/12/1944 - 22/12/2019) 

 
 



 

 

10 
 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại, Quân đội nhân dân Việt Nam và 

mọi bộ phận khác của nó mang cái tên lịch sử là Giải phóng quân miền Nam đã 

góp phần tạo nên thành công trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam vào 

mùa Xuân 1975. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một quân đội kiểu mới do 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và 

rèn luyện; một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, 

mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì 

mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1989, theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định của 

Chính phủ, ngày 22/12 hàng năm không chỉ là Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. 

Từ đó, mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt 

động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội nhằm tuyên truyền sâu rộng 

truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục 

lòng yêu nước, yêu CNXH, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, 

xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.  

 

(Nguồn:https://baodautu.vn/lich-su-y-nghia-cua-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-

viet-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-2212-d92812.html) 
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NUÔI GÀ THỜI CÔNG NGHỆ 4.0 

 
Khởi nghiệp nuôi gà thịt cách đây 10 năm, từ 02 sào đất và 1.000 con gà, 

đến nay anh đã có 02 trang trại nuôi gà thả vườn quy mô 60.000 con/lứa. Ngoài 
ra, anh là nông dân nuôi gà thịt lông màu thả vườn có số lượng lớn nhất tỉnh, 

mỗi năm thu lợi nhuận hàng tỷ đồng. Nửa cuối năm 2019, với số vốn hơn 5 tỷ 
đồng, anh tiếp tục xây dựng 01 cơ sở ấp trứng công suất ban đầu 60.000 quả 

trứng/chu kỳ. Đó là hộ nông dân Ngô Việt Tiến, ngụ ấp Thanh Bình, xã Thanh 
Lương, thị xã Bình Long. 

Gia đình anh Ngô Việt Tiến đến sinh sống tại ấp Thanh Bình từ những 
năm 2005 và mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó có nghề sấy long nhãn. Tuy 

nhiên, sấy long nhãn bị thất bại sau 02 năm, từ đó anh chuyển qua nuôi gà đẻ, gà 
thịt nhưng rồi cũng không thành công. Anh rút ra kinh nghiệm, do chăn nuôi 

truyền thống, nhỏ lẻ thiếu kỹ thuật nên gà hay bị bệnh, con giống không tốt, gà 
bị chết nhiều dẫn đến thua lỗ. Trăn trở suy nghĩ một thời gian, anh quyết định 

tiếp tục nuôi gà nhưng cách làm hoàn toàn thay đổi. Anh cải tạo lại lò sấy nhãn 
thành chuồng úm gà (úm bằng củi), đồng thời tìm mua loại gà phù hợp, tin cậy, 

có chất lượng, độ đồng đều cao, mẫu mã đẹp làm con giống chủ lực và anh đã 
“bén duyên” với gà giống Bình Định.  

Nhân viên kỹ thuật tiêm vắc-xin Marek cho gà 01 ngày tuổi tại trại gà của hộ anh Ngô Việt 

Tiến, ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương 

Năm 2009, Trạm Khuyến nông thị xã Bình Long thành lập Câu lạc bộ 

(CLB) chăn nuôi gà ấp Thanh Bình. Anh Tiến tiên phong tham gia và làm Chủ 
nhiệm CLB, đồng thời thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn để đánh giá hiệu quả 

kinh tế. Hơn 03 tháng nuôi với 1.000 con gà, anh lãi 35 triệu đồng. Anh dùng số 
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tiền lãi cộng với vay mượn thêm để đầu tư nuôi quy mô lớn hơn đến 5.000 rồi 

10.000 con/lứa. Năm 2011, anh tham gia lớp học nghề nuôi gà, sau đó là lớp 
trung cấp thú y và không bỏ sót bất kỳ lớp tập huấn nào. CLB ổn định và phát 

triển cả về quy mô, số lượng thành viên, anh kiêm luôn công việc cung ứng con 
giống, thức ăn và thuốc thú y cho các thành viên, hộ dân có nhu cầu. 

Nhờ có vốn tích lũy, năm 2012, anh mua đất đầu tư xây dựng trang trại 
nuôi gà hiện đại với quy mô 30.000 con/lứa, cùng hệ thống chăm sóc (cho ăn, 
uống) tự động, đồng thời tham gia chương trình chăn nuôi theo quy trình 

VietGAHP và an toàn dịch bệnh. Với việc đầu tư đồng bộ, kiểm soát tốt tình 
hình dịch bệnh, giá bán ổn định nên mô hình trang trại của anh đạt hiệu quả kinh 

tế cao. Năm 2015, anh tiếp tục đầu tư mở rộng thêm 01 trại nuôi gà với quy mô 
30.000 con. Đến năm 2017, anh đã có 02 trang trại ổn định, quy mô 60.000 

con/lứa, mỗi năm nuôi 03 lứa. 

Thành công nhờ công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học 

Từ thực tế chăn nuôi, anh Tiến cho rằng, để nuôi gà đạt hiệu quả kinh tế 

cao thì phải hạ giá thành, sản phẩm đảm bảo an toàn, đạt chất lượng cao. Vì vậy, 
cần chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, gắn với thị trường tiêu thụ. Một mặt tích 

cực tham gia học tập kiến thức kỹ thuật trên tất cả kênh, nắm bắt thông tin nhu 
cầu thị trường; mặt khác, anh rút kinh nghiệm từ thực tiễn về cách phòng, trị, 

kiểm soát tốt dịch bệnh. Đồng thời, anh đầu tư đồng bộ trong tất cả các khâu 
như con giống, úm, cho ăn, uống... đều tự động, đạt chuẩn quy định. Bên cạnh 
đó, anh dùng các loại men sinh học để bổ sung, tăng sức đề kháng và giảm tối đa 

mùi hôi, chích ngừa vắc-xin đầy đủ; cách ly, vệ sinh, phun khử trùng định kỳ. 
Trang trại của anh đạt tiêu chuẩn, được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh 

và chuẩn VietGAHP, là mô hình để người chăn nuôi trong và ngoài thị xã tham 
quan học tập. 

10 năm qua, anh Tiến đã thành công trong nuôi gà thịt lông màu thả vườn 
với các giống gà khác nhau; cùng với kỹ thuật, kinh nghiệm được tích lũy, thị 

trường tiêu thụ khẳng định nên năng suất, chất lượng đảm bảo. Tuy nhiên, con 
giống luôn phải phụ thuộc các công ty cung ứng giống. Có lúc con giống khan 

hiếm, giá biến động lớn ảnh hưởng giá thành sản xuất. Vì vậy, giữa năm 2019, 
anh Tiến đã đầu tư 01 cơ sở ấp trứng với quy mô 60.000 trứng/chu kỳ ấp (03 

máy, mỗi máy có công suất 20.000 trứng); đồng thời, anh chuyển 01 trại từ nuôi 
gà thịt sang gà đẻ. Ngày 22/10/2019, mẻ gà con đầu tiên đã ra lò và nở đạt 92%. 

Đây là thành công, đồng thời là động lực lớn để anh mở rộng quy mô đàn gà và 
trang bị thêm máy ấp trong thời gian tới. “Thị trường gà giống hiện không ổn 
định, giá lại cao nên tôi sẽ cố gắng đầu tư thêm máy, nâng công suất lên khoảng 

150.000 - 200.000 gà con/đợt ấp để phục vụ trang trại và người chăn nuôi trong 
khu vực” - anh Tiến cho biết.  

Có thể nói, anh Tiến là điển hình về người nông dân thời công nghệ 4.0. 
Dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư, phù hợp với xu thế và hướng đi của nền nông 

nghiệp hiện đại. 

(Nguồn: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/nuoi-ga-thoi-cong-nghe-40-94618) 
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TÂM ĐỐ KỴ KHÔNG NHỮNG HẠI 

 MÌNH MÀ CÒN HẠI NGƯỜI KHÁC 

 

Có câu chuyện kể rằng, một vị Thiên sứ đến nhà một người 

nông dân và nói với ông ấy: “Thượng đế thấy con tốt bụng nên ban 

cho con ba điều ước. Nhưng kèm theo một điều kiện: dù là con ước 

điều gì thì người hàng xóm của con đều có cơ hội được hưởng phúc 

gấp hai lần con”. 

  Người nông dân đó quá đỗi vui mừng và nói: “Hãy ban cho con 

một núi thóc gạo, để một năm trời con không lo thiếu lương thực”. 

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên trước cửa nhà, gạo chất thành 

đống tựa như một quả núi nhỏ. Lão nông dân vô cùng cao hứng, chuẩn 

bị tu sửa kho thóc để chứa số gạo kia 

Thế nhưng, chợt ông lão nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm có 

đến hai đống gạo tựa như hai quả núi nhỏ, cặp vợ chồng hàng xóm 

này bình thường rất nghèo khó, nên mừng quýnh lên và vội vội vàng 

vàng ra sân mà vơ lấy, điều này khiến lão nông kia trong tâm không 

sao chịu nổi. 

Mấy hôm sau, vị Thiên sứ kia lại đến, lão nông dân liền ước điều 

ước thứ hai: “Ước sao Thượng đế ban cho con một mụn con”. Quả 

nhiên, mười tháng sau, vợ của người nông dân liền sinh hạ một bé trai 

rất kháu khỉnh. Người nông dân vui mừng, mình đã có con trai, một 

việc đại hỷ đến nhường nào! Hàng xóm sau khi nghe tin vui, liền 

mang trứng gà sang chúc mừng, đồng thời vui mừng mà báo tin vui 

cho lão nông dân kia: “Đêm hôm trước, bà nhà tôi cũng vừa sinh hạ, 

còn sinh đôi nữa”. Lão nông dân trong tâm vô cùng khó chịu, hàng 

xóm kia vừa nghèo vừa không có khả năng, người vợ thì mặt toàn nếp 

nhăn, vừa thấp vừa xấu, vì cớ gì mà lại sinh đôi được một trai một gái 

kia chứ? 

Nhá nhem tối ngày hôm đó, Thiên sứ lại một lần nữa hạ thế, 

muốn lão nông dân đề xuất điều ước thứ ba của mình. Lúc này, lão 
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nông dân quỳ trên mặt đất thống khổ nói: “Thưa Thiên sứ, cầu xin 

người hãy chém đứt một tay của con được không ?”. 

  Thiên sứ ngạc nhiên: “Vì sao lại thế?”. Lão nông dân nói: “Con 

quả thực không sao hiểu nổi, tại sao người hàng xóm của con lại được 

gấp đôi phúc báo? Tại sao thế ạ? Con thà mất đi một cánh tay, cũng là 

vì muốn cho ông ta bị mất đi hai cánh tay, làm vậy thì trong tâm con 

mới thấy đôi chút dễ chịu”. 

   Một lúc lâu không thấy Thiên sứ nói gì, lão nông dẫn liền ngẩng 

đầu lên nhìn Thiên sứ, thấy Thiên sứ lệ rơi đầy mặt, nói: “Ngươi hà tất 

phải hủy hoại bản thân, lại còn làm hại người khác nữa? Ngươi biết 

không? Ngươi từng tu đạo, chính vì bởi tâm tật đố kỵ không buông bỏ 

được mà tu không thành, kiếp này rơi rớt đến cõi hồng trần mà chịu 

khổ. 

 Còn người hàng xóm của ngươi, đã từng là sư phụ của ngươi, 

phúc đức của ông ấy vĩnh viễn lớn hơn của ngươi gấp bội, ông Trời 

hồi báo cho ông ấy là chủ yếu, ngươi vì sao không nghĩ cho thấu đáo 

thế? 

 Hơn nữa việc này đã được an bài cả rồi. Nếu như ngươi có thể 

không đố kỵ như vậy, khi thấy hàng xóm có chuyện tốt thì nói lời chia 

vui với họ, thì sinh mệnh của ngươi cũng sẽ đắc phúc báo còn hơn rất 

nhiều”. 

  Lão nông dân liền tỉnh ngộ, đáng tiếc là hiểu ra quá muộn màng, 

không còn cơ hội nữa, ông ấy nhìn Thiên sứ biến mất, mà ra sức đập 

đầu của mình xuống đất tỏ ý hối tiếc khôn thấu. 

Tâm đố kỵ không những hại mình mà còn hại người khác. Vậy 

nên, chúng ta nhất định cần phải từ bỏ. 

 

(Nguồn: https://mangthuvien.net/tam-do-ky-khong-nhung-hai-minh-ma-con-hai-

nguoi-khac-v4061.php) 

 

 

https://mangthuvien.net/tam-do-ky-khong-nhung-hai-minh-ma-con-hai-nguoi-khac-v4061.php
https://mangthuvien.net/tam-do-ky-khong-nhung-hai-minh-ma-con-hai-nguoi-khac-v4061.php
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Du học, bạn phải làm “hướng dẫn viên” cho chính mình. Hơn nữa, bạn 

cần học thêm những kỹ năng như tuân thủ kỷ luật, tự tin, chủ động tìm kiếm sự 
giúp đỡ, kết bạn với người lạ, khám phá những điều mới mẻ... 

Có sự chuẩn bị chu đáo nhất, hành trình du học sẽ là một trải nghiệm quý 
giá và tươi đẹp của tuổi trẻ. Nếu sắp du học, bạn có thể tham khảo những thông tin 

hữu ích dưới đây.  

Không là chuyến du lịch dài ngày 

Du học khác hoàn toàn du lịch. Với du học, bạn phải chủ động làm “hướng 
dẫn viên” cho chính mình ở nơi xa lạ, phục vụ chính mình, giúp chính mình giải 

quyết vô vàn vấn đề về ăn ở, đi lại, giao tiếp, liên lạc, thời tiết, sức khỏe, thủ tục 
giấy tờ... bên cạnh việc học hành, thi cử, vui chơi.  

Sẽ có những hiểu lầm do khác biệt văn hóa, những lầm tưởng mang theo từ 
sách vở hay phim ảnh, những điều không như ý, nhưng bạn sẽ dần dần tích lũy 

được kinh nghiệm và kỹ năng quý báu để dùng cho cả cuộc đời. 
Nếu bạn vận dụng được những đức tính tích cực của người Việt như kiên 

trì, chăm chỉ, cầu tiến, thân thiện, linh hoạt, bạn sẽ có thể giải quyết được phần lớn 

các vấn đề của một du học sinh.  
Ngoài ra, bạn cần học thêm những kỹ năng mới như tuân thủ kỷ luật, tự tin, 

chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, kết bạn với người lạ, khám phá cái mới... để có thể 
tồn tại trong môi trường toàn cầu. 

Độ tuổi nào cũng có thể du học 

Mặc dù luật pháp một số nước có những quy định cụ thể về việc học sinh 

dưới 16 hoặc 18 tuổi phải có người giám hộ, nhưng việc rời nhà du học phụ thuộc 
vào từng trường hợp cụ thể và các yếu tố không nhất thiết gắn liền với tuổi tác như 

mức độ độc lập, kỹ năng sống, sự chín chắn trong việc xác định mục tiêu du học. 
Thực tế, vẫn có một số du học sinh bậc thạc sĩ cảm thấy khó khăn khi sống 

ở nước ngoài, trong khi không ít học sinh xa nhà từ sau lớp 8 vẫn có thể sống tốt.  
Do vậy, cha mẹ và bạn nên trao đổi với nhau để chọn thời điểm lý tưởng 

nhất đối với mình, với gia đình mình, thay vì bị cuốn vào một phong trào nào đó.  
Du học ở mỗi một thời điểm đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng 

chính bạn phải quyết định xem điểm nào tương ứng với bạn và điểm nào không 
liên quan. 

 

 

Những điều cần “nằm lòng” khi du học 
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Tiếng Anh đời sống và tiếng Anh học thuật 

Các trường đại học thường định ra một số điểm cụ thể nào đó cho các kỳ thi 
tiếng Anh tiêu chuẩn như IELTS hay TOEFL. Nhưng điều đó chỉ hàm nghĩa là 

một năng lực tiếng Anh tối thiểu để giúp bạn “sống sót” trong môi trường học 
thuật.  

Nằm bên ngoài cái tối thiểu đó, nếu bạn có năng lực tiếng Anh học thuật 
càng cao, bạn sẽ đọc giáo trình tiếng Anh tốt hơn, nghe giảng chính xác hơn, đồng 

thời thuyết trình hiệu quả hơn. 
Bên cạnh đó, bạn cần cân bằng giữa tiếng Anh học thuật và tiếng Anh đời 

sống. Điểm 6.5 - 8.0 IELTS không đồng nghĩa với việc bạn có thể giao tiếp một 

cách trôi chảy những tình huống thông thường của cuộc sống hàng ngày.  

Do vậy, việc học tiếng Anh đời sống thông qua kết bạn quốc tế, trò chuyện 
trên mạng, tham gia các diễn đàn tiếng Anh hoặc xem phim bằng tiếng Anh sẽ 
giúp bạn hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống của du học sinh. 

Đừng mơ tưởng một công việc tốt khi về nước 

Bạn không nên giữ suy nghĩ rằng có bằng cấp nước ngoài sẽ tự động được 

các doanh nghiệp trong nước săn đón.  

Trên thực tế, các tổ chức đều chào đón tất cả sinh viên có khả năng sử dụng 

những tri thức từ trường đại học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của họ; và trong 
số đó, lợi thế của sinh viên du học không hẳn nằm ở tiếng Anh hay bằng cấp nước 

ngoài như cách đây 20 năm, mà nằm ở những trải nghiệm thực  tế về văn hóa, về 
network quốc tế, về cập nhật xu hướng...  

Còn làm thế nào để biến những trải nghiệm đó thành một cơ hội công việc ở 
cả trong và ngoài nước thì chính bạn mới có thể tìm câu trả lời chính xác nhất cho 

mình. 
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