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Miền Nam yêu quý luôn trong trái tim tôi 

 Đã gần 45 năm miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, 

Bắc - Nam sum họp một nhà, trong những ngày kỷ niệm này mỗi người 

dân Việt Nam lại càng nhớ tới Bác Hồ kính yêu, Người luôn hướng về 

miền Nam và dành cho đồng bào miền Nam tình thương yêu sâu nặng 

trong suốt những tháng năm đất nước tạm thời bị chia cắt. 

 Nếu ai đã từng đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch, ở bất kỳ nơi đâu từ những ngôi nhà, những con đường đến 

từng gốc cây, ngọn cỏ đều in đậm tình cảm của Bác dành cho đồng bào, 

chiến sĩ miền Nam. Đầu Xuân 1955, đồng bào miền Nam gửi tặng Bác 

cây vú sữa. Cây vú sữa này được trồng trong vườn Phủ Chủ tịch, Bác 

thường dành thời gian buổi sáng và sau ngày làm việc buổi chiều để 

chăm tưới cho cây vú sữa. Năm 1958 khi Bác chuyển về ở và làm việc 

tại nhà sàn, Người gợi ý chuyển cây vú sữa trồng cạnh nhà sàn để hàng 

ngày Bác được nhìn thấy cây vú sữa của miền Nam, được gần đồng bào 

chiến sĩ miền Nam thân yêu. 

 Năm 1962, Bác tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm 

miền Bắc. Bác rất xúc động khi được nghe các đại biểu kể về tinh thần 

bất khuất, bám đất giữ làng của đồng bào miền Nam. Giờ phút chia tay 

ai cũng bùi ngùi xúc động. Sau khi nhận những món quà của đồng bào 

miền Nam, Người xúc động nói: “Bác chẳng có gì tặng lại đồng bào 

miền Nam cả, Bác chỉ có cái này”, Bác đặt tay lên trái tim mình và nói: 

“Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”. 

 Năm 1965, Bác tiếp đoàn các anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm 

miền Bắc. Trên con đường xoài trong khu Phủ Chủ tịch, buổi gặp mặt vô 

cùng xúc động. Vừa thấy Bác, cả đoàn đều chạy ùa lại ôm lấy Bác, sung 

sướng, nghẹn ngào, nhiều người đã khóc. Bác âu yếm nhìn các anh hùng 

dũng sĩ miền Nam, xúc động nói: “Bác mong các cháu lắm, Bác nhớ 

đồng bào miền Nam lắm! Sao các cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp nhau 

thì phải vui lên chứ?” Bác ân cần hỏi thăm từng người một: “Các cháu 
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ăn có no không? Các cháu mặc có đủ ấm không ?...” Tình cảm yêu 

thương của Bác dành cho các anh hùng, dũng sĩ miền Nam như tình cảm 

của người Cha đón những đứa con thân yêu lâu ngày trở về. 

 Vào những năm 1967-1968, khi miền Nam đang bước vào cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước quyết liệt, Bác đã đề nghị Bộ Chính trị 

cho Bác vào thăm đồng bào miền Nam. 

 Bác đã viết thư cho đồng chí Lê Duẩn, trong thư Bác việt: “Nhớ lại 

mùa thu Noel năm ngoái, chú có ý khuyên Bác vào thăm đồng bào miền 

Nam sau ngày ta giành thắng lợi hoàn toàn, Bác rất tán thành. Nay Bác 

chỉ đổi chữ “sau” thành chữ “trước” ngày thắng lợi hoàn toàn”. Bác tự 

đặt cho mình một kế hoạch cụnbsp; thể, Bác cùng đồng chí thư ký Vũ 

Kỳ và hai đồng chí cảnh vệ cải trang thành ngư dân trên tàu để vào thăm 

miền Nam, nhưng kế hoạch đó của Bác không thực hiện được. 

 Bác thiết tha đề nghị: “Nếu không còn con đường nào khác thì các 

chú cho Bác đi bộ, các chú đi được thì Bác cũng đi được, chưa chắc Bác 

đã thua các chú đâu”. Bác tha thiết: “Nếu không vào được Nam Bộ thì 

các chú cho Bác vào thăm khu Năm và nếu không vào thăm được khu 

Năm thì các chú bố trí cho Bác vào thăm một vùng nào đó mới giải 

phóng cũng được” . 

 Ngày 14/7/1969, trả lời phóng viên Mác-ta-rô-hát – phóng viên 

báo Gramma (Cuba), khi được hỏi về tình cảm của Bác đối với đồng bào 

miền Nam, Bác xúc động nói: “Ở miền Nam, mỗi một người, mỗi một 

gia đình đều có những nỗi đau khổ riêng và gộp lại tất cả những nỗi đau 

của mỗi người, mỗi một gia đình chính là nỗi đau khổ của riêng tôi. Tôi 

nghĩ rằng tôi chưa làm trọn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền 

Nam”. 

 Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa 2 (1963), Quốc hội nhất trí trao tặng 

Bác tấm Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng, 

Nhà nước Việt Nam. Biết được tin này, Bác rất vui mừng nhưng Bác đã 

đề nghị Quốc hội “... Chờ đến ngày miền Nam được giải phóng, đất 

nước thống nhất, Bắc-Nam sum họp một nhà, Quốc hội hãy cho phép 

đồng bào miền Nam trao cho tôi tấm Huân chương cao quý đó...”. 

 Nhưng rồi 9h47’ ngày 02/9/1969, Bác Hồ kính yêu đã ra đi vĩnh 

viễn, mang theo một nỗi niềm day dứt và trăn trở là miền Nam vẫn chưa 

được giải phóng, Bác chưa thực hiện ý nguyện thăm lại miền Nam. 

(Nguồn http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2011/3822/Mien-Nam-yeu-quy-o-

trong-trai-tim-toi.aspx) 

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2011/3822/Mien-Nam-yeu-quy-o-trong-trai-tim-toi.aspx
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2011/3822/Mien-Nam-yeu-quy-o-trong-trai-tim-toi.aspx
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“Di chúc” và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

thực hiện an sinh xã hội 

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 50 năm, nhưng tư tưởng của Người về 

đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH, vì tự do, hạnh phúc của 

nhân dân và an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước đến nay vẫn còn 

nguyên giá trị. Tuân theo những tư tưởng của Người trong “Di chúc”, Đảng ta 

xác định, an sinh xã hội (ASXH) là một hệ thống chính sách xã hội quan trọng, 

là một nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; 

đầu tư cho an sinh xã hội chính là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển, 

góp phần vào phát triển bền vững đất nước. 

 1. Nhận thức về an sinh xã hội 

 Cho đến nay, do tính chất phức tạp và đa dạng của an sinh xã hội (ASXH) 

nên vẫn còn nhiều nhận thức khác nhau về vấn đề này. 

 Như vậy, về mặt bản chất, ASXH là góp phần bảo đảm thu nhập và đời sống 

cho các công dân trong xã hội. Phương thức hoạt động là thông qua các biện pháp 

công cộng. Mục đích là tạo ra sự “an sinh” cho mọi thành viên trong xã hội và vì 

vậy mang tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc. Theo khái niệm an sinh xã hội ở 

trên, có thể thấy: 

 - ASXH trước hết đó là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của 

mình. 

 - Sự bảo vệ này được thực hiện thông qua các biện pháp công cộng. 

 - Mục đích của sự bảo vệ này nhằm giúp đỡ các thành viên của xã hội trước 

những biến cố, những “rủi ro xã hội” dẫn đến bị giảm hoặc mất thu nhập... 

 Theo đó, chúng ta thấy rõ bản chất của ASXH từ những khía cạnh sau: 

 Một là, ASXH là biểu hiện rõ rệt của quyền con người; 

 Hai là, ASXH thể hiện chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp; 

 Ba là, ASXH thể hiện truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân 

tương ái của cộng đồng. 

 Tất cả những vấn đề này đều là những giá trị, những nội dung vừa cụ thể, 

vừa mang tính khái quát cao được thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

 2. An sinh xã hội thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 Trong bản viết tay bổ sung Di chúc năm 1968, ngay sau phần “việc trước 

tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Đầu tiên là công việc đối 

với con người”. Bởi con người mà Hồ Chí Minh đề cập đến chính là thân phận của 
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mọi tầng lớp nhân Việt Nam, từ những người có công, dũng cảm hy sinh cho 

kháng chiến, kiến quốc như các liệt sỹ, gia đình liệt sỹ đến thanh niên xung phong, 

phụ nữ,... rồi đến cả “những nạn nhân của chế độ cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ 

bạc, buôn lậu,v.v..”. 

 Xin được dẫn nguyên văn nội dung này trong Di chúc của Người: 

 “Đầu tiên là công việc đối với con người. 

 Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình 

(cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và 

đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải 

mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh 

sinh”. 

 Đối với các liệt sỹ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn 

hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục tinh 

thần yêu nước cho nhân dân ta. 

 Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sỹ) mà thiếu sức lao động 

và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã 

cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết 

không để họ bị đói rét. 

 Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên 

xung phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và 

Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các 

nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, 

lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng 

thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

 Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần 

xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế 

hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ 

trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng 

vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. 

 Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ 

bạc, buôn lậu, v.v.. thì Nhà nước phải dùng vừa giáo dục vừa phải dùng pháp luật 

để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện.  

 Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc 

Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn hết sức trung thành với Đảng 

và Chính phủ ta, ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian 

khổ. Nay ta hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho 

các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm 

phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. 

 Điều này, hết sức phù hợp với những điều kiện cần và đủ của ASXH mà 

chúng ta tiếp cận ngày nay. Đó là, ASXH trước hết là sự bảo vệ của xã hội đối với 

các thành viên của mình và sự bảo vệ này được thực hiện thông qua các biện pháp 

công cộng, và huy động được sự tham gia đông đảo, tích cực của cộng đồng. 
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 3. Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện an 

sinh xã hội ở nước ta 

 Những định hướng thiên tài trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói 

chung, những vấn đề, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa,... an sinh xã 

hội nói riêng được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng, kế thừa, vận dụng sáng tạo, 

phù hợp với xu hướng tiến bộ của nhân loại. Nhờ đó, đất nước ta đã ra khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển 

có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế. 

 Đặc biệt, trong hơn 30 năm đổi mới, mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó 

khăn, song Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách 

ASXH. Nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách 

ASXH đã được hoàn thiện qua từng kỳ đại hội. Trong từng chủ trương, chính sách 

phát triển, Đảng ta luôn gắn chính sách xã hội, bảo đảm ASXH với phát triển kinh 

tế, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động 

của nhân dân. 

 Đặc biệt, tại Đại hội XII của Đảng (2016), vấn đề ASXH được nâng lên tầm 

mới, gắn liền với sự phát triển của xã hội. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng 

định: Bảo đảm ASXH là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới. 

Đảng cũng chỉ rõ những định hướng bảo đảm ASXH là tiếp tục hoàn thiện chính 

sách ASXH phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng đối tượng và 

nâng cao hiệu quả của hệ thống ASXH tới mọi người dân, hướng tới mục tiêu thực 

hiện ASXH toàn dân; khuyến khích nâng cao khả năng tự bảo đảm ASXH của mỗi 

người dân; gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách ASXH, phát triển 

kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân 

được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và 

phát triển đất nước. Mọi người dân đều có cơ hội và điều kiện bảo đảm ASXH và 

phát huy khả năng tự bảo đảm ASXH của mình. 

Gần đây nhất, Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ban hành ngày 

23/5/2018, đã có sự tiếp cận toàn diện và tích hợp để giải quyết những thách thức 

ASXH hiện nay. Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đây là nghị 

quyết mang tính đột phá về cải cách bảo hiểm xã hội, đưa Việt Nam tiệm cận các 

nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực chính sách ASXH. 

 

 (Trích nguồn http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3079-

%E2%80%9Cdi-chuc%E2%80%9D-va-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-thuc-hien-an-

sinh-xa-hoi.html) 

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3079-%E2%80%9Cdi-chuc%E2%80%9D-va-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3079-%E2%80%9Cdi-chuc%E2%80%9D-va-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3079-%E2%80%9Cdi-chuc%E2%80%9D-va-quan-diem-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi.html
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 Thanh niên suy nghĩ về khát vọng, đóng góp hiệu quả 

cho đất nước 

 “Suy nghĩ về khát vọng của mình để đóng góp hiệu quả cho đất nước. Đó là 

mong muốn lớn lao mà Đảng, nhà nước, đất nước dành cho chúng ta”, Bí thư thứ 

nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong gửi gắm tới ĐVTN cả nước thông qua buổi 

đối thoại trực tuyến diễn ra sáng 26/3/2020. Kết thúc buổi đối thoại, Bí thư thứ 

nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn, thông qua cuộc đối 

thoại, các bạn đoàn viên thanh niên Việt Nam suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay 

Khát vọng Thanh niên Việt Nam. “Suy nghĩ về khát vọng của mình để mục tiêu 

đóng góp hiệu quả cho đất nước. Đó là mong muốn lớn lao mà Đảng, nhà nước, 

đất nước dành cho chúng ta. Người Việt Nam ai cũng mong muốn đất nước phát 

triển và đóng góp công sức của mình vào sự phát triển đó”, anh Phong nói. 

 Theo anh Phong, cuộc đối thoại hôm nay diễn ra vào ngày đặc biệt là ngày 

26.3, Tháng Thanh niên năm nay cũng rất mới, rất lạ do dịch Covid-19. Tuy nhiên, 

anh Phong cho rằng, dịch bệnh không làm nản lòng thanh niên Việt Nam. “Trong 

bối cảnh này thanh niên thể hiện tính xung kích, thực hiện tốt yêu cầu Chính phủ, 

đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công trong chống dịch lần 

này”, anh Phong nhấn mạnh. 

doanthanhnien.vn 

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chúc mừng và làm việc với 

Tỉnh Đoàn nhân dịp 26/3 

 Chiều ngày 26/3, Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), đồng chí Nguyễn văn Lợi - Ủy 

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

Huỳnh Thị Hằng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần 

Tuệ Hiền - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, 

ban, ngành đã chúc mừng và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nghe báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1; phương hướng, hoạt động quý 2/2020 và tháo 

gỡ khó khăn cho công tác, hoạt động Đoàn. 

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao hoạt động của các cấp bộ đoàn 

trong tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năm 2020, Bình Phước tập trung cho công tác 

cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử một cửa liên thông, 

đoàn thanh niên phải có kế hoạch xây dựng các đội hình tình nguyện phản ứng 

nhanh hỗ trợ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

Thu Hà 
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 Góp sức trẻ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 Sáng ngày 31/3/2020, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tâm 

y tế Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Bình Phước, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam phối hợp tổ chức trao tặng các nguồn lực hỗ trợ ứng phó phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Phương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của Tỉnh đoàn Bình Phước cùng các mạnh thường 

quân đã quan tâm và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên 62 

chốt trên các tuyến biên giới, những nhu yếu phẩm và vật tư y tế mà đoàn đã trao 

tặng, sẽ được phân chia đến tất cả các chốt, từ những tình cảm trên sẽ là động lực 

để cán bộ, chiến sỹ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Vũ Hằng 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân 

tham gia hiến máu 

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đồng bào, đồng chí, 

chiến sĩ cả nước, mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hăng hái tham gia hiến máu. 

 Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy 

ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000 - 

7/4/2020). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi 

Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. 

doanthanhnien.vn 

 Chủ tịch UBND tỉnh, nói “ngưỡng mộ 2 học sinh” 

 Hai học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - Trần Tuệ Hiền nhắc 

đến, là Trần Đức Phương và Bùi Lê Thảo Vy (cùng 15 tuổi, học sinh lớp 9 ở thôn 

Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng). 

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí, nhu yếu phẩm 

cần thiết góp phần phòng chống dịch. Chủ tịch chúc tất cả mọi người thật nhiều 

sức khỏe, vượt qua khó khăn trong lúc này, để cùng với đất nước và tỉnh Bình 

Phước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đưa nền kinh tế phát triển. 

 Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cũng biểu dương doanh nhân 

trẻ Nguyễn Phú Hương Thảo đã chủ động cung cấp thông tin kịp thời khi biết mình 

có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Điều đó đã giúp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh có đầy đủ thông tin, triển khai nhanh các biện pháp ứng phó. 

Báo Bình Phước 
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Khởi nghiệp từ rau sạch 

 2 năm qua, trong nhà lồng chợ Minh Hưng (Chơn Thành) có một 

gian hàng chuyên cung cấp rau sạch do người dân trong xã sản xuất, 

trở thành địa chỉ cung cấp rau an toàn được người tiêu dùng tin cậy 

chọn mua. Đó là gian hàng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Công ở tổ 

5, ấp 11, xã Minh Hưng. 

 Anh Công cho biết, cách nay 15 năm, sau khi rời quê hương Phú 

Thọ, anh vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong lĩnh vực tư vấn, 

kiểm điểm kỹ thuật nông nghiệp. Sau đó, anh chuyển về Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương làm tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho tổ hợp tác trong lĩnh 

vực nông nghiệp được 3 năm. Với số vốn tích cóp hơn 10 năm, qua 

khảo sát địa chất, nguồn nước ở tổ 5, ấp 11, huy động mọi nguồn lực, 

năm 2017 anh mua được hơn 2 sào đất và đầu tư trồng rau ăn lá trong 

nhà màng. 

 
Anh Nguyễn Văn Công giới thiệu kỹ thuật chăm sóc rau theo hướng hữu cơ, 

 an toàn thực phẩm của gia đình 
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 Lý do anh chọn mô hình này vì tính an toàn và cho thu nhập cao 

so với các loại cây nông nghiệp khác. Vườn của gia đình anh có trên 

20 loại rau ăn lá như: cải, rau thơm, mồng tơi, đay, dền, rau má, xà 

lách san hô, xà lách cúp... Nhiều loại chỉ vườn rau của gia đình anh 

mới có. 

 Năm 2018, anh thuê thêm hơn 2 sào đất để mở rộng vườn rau, 

nâng tổng diện tích lên 5 sào. Nắm vững kỹ thuật cộng với phương 

châm đưa sản phẩm rau ra thị trường đảm bảo an toàn, chất lượng, 

vườn rau của gia đình anh được chăm sóc kỹ ngay từ khâu đầu vào. 

 Anh Công chia sẻ, rau được trồng luân canh, đánh thành từng 

luống. Phân hữu cơ mua về ủ hoai 6 tháng trước khi đưa vào đất để cải 

tạo. Sau khi thu hoạch rau, chỉ cần 2 ngày để làm lại đất, xuống giống 

rau mới (giống rau khác với lứa trước). Trong quá trình xuống giống 

đến khi thu hoạch rau, anh không bón thêm bất cứ loại phân nào, mà 

chỉ rải trấu lên trên mặt đất. Tuyệt đối không dùng đạm urê bón cho 

rau. Để xua đuổi côn trùng, anh sử dụng tinh dầu có bán trên thị 

trường (khoảng 70.000 đồng/chai). Anh Công cho biết, vườn rau của 

gia đình chủ yếu dùng phương pháp thiên địch, bằng cách nuôi nhện 

hoa trong nhà màng. Bên cạnh đó, làm cỏ sạch, vì nếu cỏ tốt thì sâu 

bệnh sẽ trú vào cỏ, gây thiên địch cho rau. 

 Anh Công cho rằng, trồng rau sạch cho thu nhập cao, thời gian 

để rau cho thu hoạch ngắn, dài nhất cũng chỉ 35 ngày. Kinh phí đầu tư 

ban đầu cho 1 sào rau (nhà màng, hệ thống tưới...) khoảng 100 triệu 

đồng, sử dụng được 3-4 năm thì thay màng. Trung bình mỗi ngày 1 

sào cho thu hoạch từ 40-50kg rau, với giá bán 15.000 đồng/kg, giá cao 

nhất hiện nay là xà lách san hô 35.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, 5 

sào rau của gia đình anh cho thu lời khoảng 50 triệu đồng/tháng. 

 Anh Công dự định sẽ mở rộng diện tích trồng rau lên 1 ha, 

không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn có thể giải quyết 

việc làm tại chỗ cho một số người dân và tạo thương hiệu sản phẩm 

cho địa phương. 

(Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/khoi-nghiep-tu-rau-sach-195014) 

https://baobinhphuoc.com.vn/Content/khoi-nghiep-tu-rau-sach-195014
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 Vì sao sức khỏe quan trọng nhất với cuộc sống 

mỗi người? 
 Có lẽ chúng ta không ai sinh ra trên đời mà lại không mong muốn mình 

khỏe mạnh cả. Phải khỏe mạnh thì chúng ta mới tận hưởng cuộc sống một cách 

trọn vẹn nhất. Sự khỏe mạnh là nền tảng cơ bản của một cuộc sống vui vẻ, hạnh 

phúc, là cơ sở quan trọng để mỗi người thực hiện ý tưởng, ước mơ, nguyện vọng 

của cuộc đời mình. Bởi nếu bệnh tật, ốm đau, chúng ta thường sẽ không còn đủ 

sức khỏe, tâm trí nào mà lo lắng, suy nghĩ đến những việc khác. Đó là chưa nói 

đến chuyện bệnh tật còn khiến con người tiêu hao tiền bạc, của cải, ảnh hưởng 

đến những người thân trong gia đình, xã hội mất đi một người khỏe mạnh. Do 

đó, sức khỏe chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất mở ra cánh cửa hạnh phúc 

cho mỗi người.  

 Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh 

 Ăn uống à một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết đinh đến sức 

khỏe của con người. Ông tổ của ngành y Hippocrates cũng đã từng nói "Hãy để 

thức ăn là thuốc của bạn”, không có loại thuốc nào quý giá và hữu hiệu bằng 

việc bạn lựa chọn cẩn thận, thông minh và khoa học những loại thực phẩm mà 

bạn tiêu thụ hàng ngày.  

 Ăn nhiều hơn rau củ quả tươi, và các loại hạt 

 Rau củ quả và các loại hạt là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Bởi những 

loại thực phẩm này là cả một kho chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất… có 

thể cung cấp cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. 

Các loại củ như khoai tây, khoai lang, các loại đậu và ngũ cốc không chứa 

gluten như yến mạch sẽ tạo ra năng lượng tốt cho cơ thể, rất thích hợp để chúng 

ta cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. 

 Những loại rau quả xanh sẽ cung cấp viamin, chất chống oxy hóa, khoáng 

chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa và hỗ trợ nhiều loại bệnh. Một 

số loại rau củ quả bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày như việt quốc, cải 

xoăn, cải bó xôi (rau bina, chân vịt), táo, chuối, củ cải đường, củ dền, cà rốt, bí 

đỏ, cà chua, bơ, bông cải xanh… 

 Tránh xa các loại thức ăn chế biến sẵn, thịt đỏ, rượu bia 

 Bên cạnh việc bổ sung các loại thực phẩm tốt, chúng ta cũng cần tránh tối 

đa việc tiêu thu những loại thức ăn, nướng uống chế biến sẵn, thức ăn đóng hộp, 

thức ăn ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ nướng, thức ăn, nước uống chứa hóa 

chất, phụ gia, đường công nghiệp như hamburger, hotdog, nước ngọt, rượu 

bia…  Những loại thực phẩm này là một ổ chứa axit dư thừa và các hóa chất gây 

ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Không ai khỏe mạnh, sống lâu mà chỉ ăn đồ ăn đóng 



18 

 

 

 

 

 

hộp cả. Đặc biệt, chúng ta cũng nên hạn chế ăn các loại thịt đỏ như thịt heo, bò, 

cừu, dê… hoặc các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, thịt muối… 

 Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ tích cực hơn 

Khi lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ tích cực, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra những hormone 

tốt cho sức khỏe, thậm chí những hormone được tiết ra khi bạn hạnh phúc còn 

có thể hỗ trợ tích cực trong việc điều trị bện. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên 

trong trạng thái lo lắng, căng thẳng, stress… cơ thể bạn sẽ tự động sản sinh ra 

axit dư thừa và gốc tự do có hại cho cơ thể, làm sức khỏe bạn giảm sút, gây nên 

bệnh tật  và tuổi thọ cũng không thể kéo dài.  

 Thường xuyên vậy động, luyện tập thể dục, thể thao 

 Một điều rất quan trọng để có sức khỏe tốt nữa là bạn phải vận động cơ 

thể thường xuyên. Nếu bạn chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao vận động 

thường xuyện, vóc dáng của bạn không chỉ được cải thiện mà não nộ và các 

hormone tong cơ thể còn được kích thích để hoạt động tối ưu, tăng cường sức 

khỏe. 

 Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tập thể duc, thể thao có thể làm giảm 

trầm cảm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường loại 

2, bệnh tim mạch, bệnh Alzhemer và rất nhiều loại khác. 

 Chúng ta có nhiều lựa chọn cho phương pháp và hình thức tập thể dục, 

sao cho nó phải phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi, giới tính. Một số hình thức vận 

độngbạn có thể lựa chọn như: Gym, đi hoặc chạy bộ, yoga, chạy xe đạp, tập 

những bài thể dục nhẹ nhàng… 

 Uống nước điện giải ion kiềm mỗi ngày 

 Nước điện giải ion kiềm là loại nước uống tốt do máy điện giải nước ion 

kiềm tạo ra. Nước điện giải ion kiềm có 4 tính chất vô cùng quý giá đối với sức 

khỏe là: giàu hydro phân tử - chống oxy hóa cực mạnh, giàu tính kiềm tự nhiên - 

cân bằng môi trường axit kiềm, giàu vi khoáng – cũng cấp vi khoáng cho cơ thể, 

phân tử nước siêu nhỏ - thải độc, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Đây là loại nước 

chúng ta có thể dùng đê uống mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa, hỗ trợ 

điều trị bệnh. 

 Kiểm tra sức khỏe định kỳ  

 Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp bạn kiểm soát được sức khỏe cũng 

như phát hiện kịp thời các loại bệnh, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời, tránh 

tình trạng phát hiện bệnh muộn sẽ khó khăn trong việc điều trị. 

 Cần xây dựng do bản thân lôi sống, chế độ sinh hoạt, ăn uống thật lành 

mạnh, khoa học để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn, bởi sức khỏe là 

quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi người. 

(Nguồn https://thegioidiengiai.com/suc-khoe-la-quan-trong-nhat) 

https://thegioidiengiai.com/suc-khoe-la-quan-trong-nhat
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 Là một đất nư ớc hiện đại, có nhiều vẻ đẹp văn hóa lâu đời, Hàn Quốc 

không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn là điểm đến du học đầy hấp dẫn 

của rất nhiều sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Các du học sinh quốc 

tế chọn Hàn Quốc bởi nhiều lý do khác nhau.Một số đến Hàn Quốc bởi đây 

là đất nước của những nhóm nhạc, những diễn viên nổi tiếng điển trai trong 

những bộ phim tâm lý tình cảm. Một số khác lại đến đây tìm hiểu và học 

thêm một ngôn ngữ thứ 2 - tiếng Hàn Quốc… Không chỉ vậy, còn rất nhiều 

lý do khác khiến Du học Hàn Quốc trở thành sức hút đối với nhiều sinh 

viên hiện nay. 

 1.  Nền kinh tế phát triển 

 Hàn Quốc là một đất nước có nền kinh tế phát triển, đứng thứ 3 ở khu vực 

Châu Á và đứng thứ 10 trên thế giới theo GDP năm 2006. Cuối thế kỷ 20, Hàn 

Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong 

lịch sử thế giới hiện đại. 

 Hàn Quốc cũng là một nước đóng tàu lớn nhất trên thế giới với các công 

ty hoạt động đa quốc gia và luôn thống trị thị trường đóng tàu toàn cầu. Ngành 

sản xuất ô tô cũng phát triển một cách nhanh chóng, điển hình là Huyndai Kia 

Automotive Group, đưa Hàn Quốc trở thành nước đứng thứ 5 trên thế giới về 

sản xuất ô tô. 

 Hơn nữa, sự hợp tác giao lưu kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày 

càng mạnh mẽ hơn. 

 2.  Nền giáo dục chất lượng 

 Hàn quốc luôn ưu tiên phát triển giáo dục hàng đầu, nền giáo dục của họ 

rất phát triển và được quan tâm. Từ lâu, Hàn Quốc đã coi giáo dục là mục đích 

lớn nhất cho việc đào tạo nhân tài. Chất lượng bằng cấp của Hàn Quốc được 

đánh giá cao và công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Hầu hết sinh viên 

sang Hàn Quốc du học đều cảm thấy hài lòng với nền giáo dục của quốc gia này. 

Có nhiều ngành nghề cho sinh viên lựa chọn ở các hệ đào tạo từ cao đẳng, cử 

nhân đến thạc sỹ, tiến sỹ. 

 Việc quan tâm , coi trọng về giáo dục đã đưa Hàn Quốc lên đứng ở vị trí 

thứ 2 trong bảng xếp hạng các nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới (theo đánh 

giá của tổ chức giáo dục quốc tế Pearson năm 2012).  

6 lí do bạn nên chọn Hàn quốc du học 
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3. Nền văn hóa đa dạng và một cuộc sống năng động 

 Hàn Quốc là một đất nước có nền văn hóa và truyền thống lâu đời, đang 

bảo tồn nhiều di sản văn hóa và phát huy truyền thống đó. Nền văn hóa vật thể, 

phi vật thể được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử được kế thừa nguyên 

vẹn khắp nơi trong xã hội cho đến ngày nay. 

 Làn sóng hâm mộ Hàn Quốc bắt đầu từ những bộ phim truyền hình Hàn 

Quốc đã lan rộng thành tình cảm yêu quý đối với văn hóa Hàn Quốc, và tình yêu 

đối với tiếng Hàn Quốc.  

 Hàn Quốc là một đất nước phát triển dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa 

truyền thống lâu đời và nền văn hóa hiện đại năng động. Cuộc sống du học tại 

nơi đất rất hấp dẫn và nếu bạn được giáo dục và học tập trong môi trường như 

thế này thì bạn có thể học cách lãnh đạo và tầm nhìn sáng suốt cần thiết của một 

nhà lãnh đạo mở đường cho nền văn minh nhân loại trong tương lai. 

 4. Chi phí du học hợp lý 

 So với các nước ở khu vực Châu Á, học phí ở các trường Hàn Quốc là 

tương đối hợp lý đối với mỗi du học sinh. Tùy theo khu vực, trường học, cách 

thức sinh hoạt của cá nhân mà kinh phí du học có sự khác biệt. Ngoài tiền học 

phí và các khoản tiền phải đóng theo quy định của giáo dục Hàn Quốc thì học 

sinh không phải đóng thêm bất cứ một khoản tiền nào nữa. Tiền học thường 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ kinh phí du học. Hơn thế, các trường luôn 

có chương trình học bổng hấp dẫn khuyến khích du học sinh, giúp đỡ cho du 

học sinh. 

 5.  Cơ hội học bổng 

 Chính phủ Hàn Quốc cũng như các trường Đại học và cao đẳng tại Hàn 

Quốc dành khá nhiều chương trình học bổng lớn dành cho các sinh viên nhằm 

hỗ trợ cho họ về mặt tài chính. Hàng năm, số lượng học bổng tăng lên rất nhiều. 

Gần đây, các bộ như Bộ Giáo dục và Phát triển nhân lực, Bộ Viễn thông, Bộ 

Văn hóa và Du lịch, Bộ Ngoại giao cũng đưa ra những chương trình học bổng 

hấp dẫn. 

 6.  Du học vừa học vừa làm 

 Có rất nhiều công việc làm thêm như phục vụ ở các quán ăn, làm việc tại 

xưởng may, các siêu thị, các nhà hàng… Những sinh viên có năng lực tiếng Hàn 

khá hơn có thể tìm được các công việc tốt hơn. 

 Chính phủ Hàn Quốc còn hỗ trợ du học sinh quốc tế bằng cách tổ chức 

hội chợ tuyển dụng du học sinh nước ngoài hằng năm nhằm giúp cho du học 

sinh tìm kiếm việc làm khi mới sang. 
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