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Bác Hồ với an toàn trong lao động sản xuất 

 “Con người là vốn quý nhất, con người có thể làm ra của cải, vật chất phục 

vụ cho bản thân và cho xã hội”. Có công cụ lao động nhưng không có tác động của 

con người thì cũng không ra sản phẩm. Bác Hồ rất quan tâm và chú ý đến người 

lao động. Bác đã từng có chia sẻ với người lao động: 

 “Một công nhân bất kỳ nam hay nữ đều rất quý báu; chẳng những quý cho 

gia đình các cô, các chú mà còn quý cho Đảng, Chính phủ và nhân dân nữa. Nếu 

để xảy ra tai nạn là thiệt chung cho bản thân gia đình, cho Đảng, Chính Phủ và 

nhân dân; người bị tai nạn không đi làm được, gia đình sẽ gặp khó khăn; sức lao 

động của nhân dân do vậy cũng kém sút; vì thế chúng ta phải hết sức bảo vệ an 

toàn lao động, bảo vệ tính mạng người công nhân”. 

 Đúng như lời Bác, con người là vốn quý nhất thì đảm bảo an toàn cho người 

lao động chính là bảo vệ “vốn quý nhất” đó. Khi động viên mọi người hǎng hái, 

tích cực lao động sản xuất, Bác không chỉ đơn giản nghĩ tới kết quả lao động mà 

lao động nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người công nhân và nhân dân 

lao động. Theo quan niệm của Bác, việc giữ gìn sức khoẻ không chỉ đơn thuần là 

công sức của các thầy thuốc, không chỉ riêng ngành y tế quan tâm mà đây là trách 

nhiệm chung của mọi người, của toàn xã hội.  

 Trong một số chuyến thăm đến các cơ sở sản xuất, Bác có nhận xét 

rằng: “Nhiều nơi thiếu giáo dục công nhân về kỷ luật lao động, về ý thức làm chủ 

và về bảo hộ lao động. Một số nơi đã xảy ra tai nạn lao động, điều đó rất đáng tiếc. 

Chúng ta phải quý trọng con người nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý 

nhất của xã hội. Chúng ta phải hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động”. 

Ngày 18/7/1969, không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp 

xúc cuối cùng cho đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: 

“ Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức 

làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ 

luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. 

 Những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, vấn đề an toàn, vệ sinh lao 

động ngày càng được các Đảng, Nhà nước cũng như các Doanh nghiệp quan tâm. 

Bác có dặn rằng, “phòng bệnh” cũng không kém phần quan trọng. Huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động chính là biện pháp hiệu quả nhất giúp đảm bảo an toàn cho 

người lao động, là việc trang bị những kiến thức cần thiết cho cả hai phía doanh 

nghiệp và người lao động về an toàn, giúp phòng tránh các sự cố không mong 

muốn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

(Nguồn http://antoanlaodongvn.vn/bac-ho-voi-toan-trong-lao-dong-san-xuat/) 

CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC: 

http://antoanlaodongvn.vn/bac-ho-voi-toan-trong-lao-dong-san-xuat/
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BỐI CẢNH VÀ NHỮNG YÊU CẦU MỚI BỔ SUNG, PHÁT 

TRIỂN LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ 

ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG 

 Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan 

trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều 

kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện 

và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối 

cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận 

của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng. 

 Đến nay, những nội dung của lý luận Mác - Lênin về Đảng và xây dựng 

Đảng vẫn giữ nguyên giá trị khoa học của nó, vẫn là nền tảng tư tưởng và kim 

chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra nhiều 

yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng thì lý luận về Đảng và xây dựng 

Đảng cũng cần được bổ sung, phát triển. Có thể đề cập đến bối cảnh quốc tế, 

trong nước và những yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển học thuyết 

Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng như sau: 

 1. Toàn cầu hóa với vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng hiện 

nay 

 Từ thập niên 80 thế kỷ XX đến nay, tiến trình toàn cầu hóa, trước hết là toàn 

cầu hóa kinh tế đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Toàn cầu hóa vừa tạo ra thời cơ, vừa 

đặt ra không ít thách thức cho mỗi quốc gia, dân tộc trong phát triển. Đúng như 

John Cotter đã khẳng định: “Toàn cầu hóa làm cho sự thay đổi càng trở nên nhanh 

hơn, vừa tạo ra rất nhiều cơ hội, đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức và rủi ro”. 

Toàn cầu hóa kinh tế không chỉ là sự hợp tác giữa các quốc gia, mà còn là quá 

trình cạnh tranh giữa các quốc gia. Để giành ưu thế trong cạnh tranh, đòi hỏi mỗi 

quốc gia cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Toàn cầu hóa thúc đẩy 

sự giao lưu, chia sẻ thông tin, làm cho đời sống xã hội thể hiện xu thế nhất thể hóa, 

đa dạng hóa và phụ thuộc lẫn nhau. Toàn cầu hóa không chỉ tác động mạnh mẽ đến 

chính trị và hệ thống xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn tác động sâu sắc đến 

hệ thống giá trị và ý thức hệ vốn có của mỗi quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa rất dễ 

dẫn đến nguy cơ các công ty xuyên quốc gia chi phối hệ thống chính sách quốc gia 

dân tộc. Vì vậy, xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền như thế nào để nâng cao 

năng lực cầm quyền của Đảng, nhất là xây dựng được một hệ thống quản trị quốc 

gia hiệu quả, có năng lực cạnh tranh tốt; giữ vững vai trò nền tảng tinh thần của ý 

thức hệ Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu mới đang đặt ra hiện nay 

đối với lý luận xây dựng Đảng và công tác xây dựng Đảng hiện nay. 
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 2. Sự phát triển của xã hội thông tin và “thời đại dữ liệu lớn” với vấn đề 

nâng cao khả năng thích ứng và tăng cường nguồn lực cầm quyền của Đảng 

hiện nay 

 C.Mác, Ph.Ăngghen và cả V.I.Lênin chưa tiên liệu một cách đầy đủ về sự 

phát triển của xã hội loài người theo hướng “thông tin hóa” như ngày hôm nay, 

cũng như chưa có những chỉ dẫn cụ thể về xây dựng Đảng Cộng sản trong bối cảnh 

sự phát triển của xã hội thông tin, mà mức độ cao của nó là “thời đại dữ liệu lớn” 

như hiện nay. Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy, sự phát triển của 

khoa học công nghệ là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ngày 

nay, dưới sự tác động trực tiếp của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, công 

nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy xã hội loài người bước vào một kỷ 

nguyên, còn gọi là “xã hội thông tin”, mà mức độ cao hơn của nó là “thời đại dữ 

liệu lớn”. Xã hội thông tin và “thời đại dữ liệu lớn” ảnh hưởng và tác động sâu sắc 

đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, xóa 

nhòa khoảng cách về không gian, thời gian, mở rộng phạm vi giao lưu, tương tác 

của con người. “Thời đại dữ liệu lớn” là mức độ phát triển cao của xã hội thông tin. 

“Dữ liệu lớn” vừa có thuộc tính kỹ thuật, vừa có thuộc tính xã hội. Về thuộc tính 

kỹ thuật, “dữ liệu lớn” có nghĩa là dung lượng thông tin lớn, được tạo ra và đòi hỏi 

xử lý với tốc độ rất nhanh.  

 3. Kinh tế tri thức và một “thời đại thay đổi” với vấn đề nâng cao năng 

lực học tập, đổi mới và sáng tạo của Đảng và đảng viên hiện nay 

 Học thuyết Mác - Lênin luôn nhấn mạnh việc đảm bảo tính tiên tiến, đi cùng 

và bắt kịp với thời đại của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, so với thời đại của các ông, 

bối cảnh lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản ngày nay xuất hiện nhiều cái 

mới, chẳng hạn “kinh tế tri thức” và “thời đại thay đổi không ngừng” dưới sự tác 

động của toàn cầu hóa, dân chủ hóa, thông tin hóa và dân chủ hóa. Kinh tế tri thức 

là một khái niệm được OECD nêu lên trong báo cáo của mình vào năm 1996. Kinh 

tế tri thức được hiểu là “kinh tế lấy tri thức làm cơ sở”, đồng thời dựa vào tri thức 

để tiến hành sản xuất và phân phối. Trong tác phẩm “Xã hội hậu chủ nghĩa tư bản”, 

Peter F.Drucker cho rằng: “chúng ta đang bước vào một xã hội tri thức, xã hội tri 

thức là một xã hội lấy tri thức làm cốt lõi, nguồn lực trí tuệ đã trở thành nguồn lực 

quan trọng nhất của tổ chức, người có tri thức trở thành bộ phận chủ lưu trong xã 

hội”.  

 4. Dân chủ hóa chính trị trên thế giới với vấn đề dân chủ hóa Đảng và 

Đảng lãnh đạo tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam 

 Một nhân tố khác thuộc về môi trường lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng 

sản hiện nay là xu thế dân chủ hóa chính trị mạnh mẽ trên thế giới gắn liền với “làn 

sóng dân chủ hóa lần thứ ba”. Trong bối cảnh dân chủ hóa chính trị trên thế giới và 

yêu cầu đẩy mạnh dân chủ hóa ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta không thể không 

quan tâm đến việc làm thế nào để phát huy tốt dân chủ trong Đảng, làm cho dân 

chủ trong Đảng thật sự là tấm gương về dân chủ cho toàn xã hội, làm thế nào để 

phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, 
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làm thế nào để Đảng có đủ năng lực lãnh đạo tiến trình dân chủ hóa... là những vấn 

đề mới đặt ra trong việc bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng 

Đảng hiện nay. 

  5. Kinh tế thị trường và vấn đề củng cố, mở rộng cơ sở xã hội của Đảng 

cũng như tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân 

 Trong di sản lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin những vấn đề về kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như lãnh đạo, cầm quyền của Đảng 

Cộng sản trong điều kiện xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường chưa được 

luận giải đầy đủ và sâu sắc. Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà trong đó thị 

trường giữ vai trò quyết định trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực phát 

triển. Ưu điểm của kinh tế thị trường là làm cho việc phân bổ các nguồn lực phát 

triển trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bất cứ nền kinh tế thị trường nào cũng có 

“sự thất bại của nó”. Mô hình kinh tế của chúng ta là mô hình kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó các quy luật của kinh tế thị trường cũng 

được phát huy đầy đủ. Cục diện mà kinh tế thị trường đem lại và tạo ra không chỉ 

thể hiện ở cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu sở hữu mà còn kéo theo sự thay đổi to 

lớn và sâu sắc về cơ cấu xã hội, địa vị kinh tế - xã hội của từng giai tầng, cơ cấu lợi 

ích xã hội, định hướng giá trị, đạo đức và lối sống.  

 6. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với vấn đề “pháp 

quyền hóa” hoạt động lãnh đạo và cầm quyền của Đảng hiện nay 

 Vào thời đại của mình, lý luận của C.Mác và V.I.Lênin về Đảng và xây 

dựng Đảng chưa đề cập đầy đủ, toàn diện và sâu sắc vấn đề xây dựng Đảng cũng 

như lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp 

quyền. Nội hàm cốt lõi của “pháp quyền”. Pháp quyền nhấn mạnh hơn sự chế ước 

có hiệu quả của pháp luật đối với tổ chức công (bao gồm Đảng cầm quyền), nhấn 

mạnh việc dùng luật để “quản quyền lực”, “quản người” và “quản việc”. Xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay đặt ra yêu cầu mới 

đối với lý luận và thực tiễn về “pháp quyền hóa” hoạt động lãnh đạo, cầm quyền 

của Đảng theo nguyên tắc “lãnh đạo và cầm quyền theo pháp luật”.  

 Tóm lại, các nhân tố, quá trình thuộc về môi trường bên ngoài và bên trong 

tác động đan xen làm cho môi trường lãnh đạo, cầm quyền của Đảng có nhiều thay 

đổi theo hướng phức tạp hơn, đặt ra nhiều yêu cầu mới cao hơn đối với lãnh đạo và 

cầm quyền của Đảng 

(Trích nguồn http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3086-boi-canh-

va-nhung-yeu-cau-moi-bo-sung-phat-trien-ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-dang-va-xay-

dung-dang.html)

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3086-boi-canh-va-nhung-yeu-cau-moi-bo-sung-phat-trien-ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-dang-va-xay-dung-dang.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3086-boi-canh-va-nhung-yeu-cau-moi-bo-sung-phat-trien-ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-dang-va-xay-dung-dang.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3086-boi-canh-va-nhung-yeu-cau-moi-bo-sung-phat-trien-ly-luan-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-dang-va-xay-dung-dang.html
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“Áo xanh hành động” đồng hành cùng các em thiếu nhi có 

 hoàn cảnh khó khăn 

 Ngày 20/4/2020, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Đồng Xoài phối hợp 

cùng CLB “Khởi nghiệp Đồng Xoài" tổ chức Chương trình “Áo xanh hành 

động” đồng hành cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các trường 

Tiểu học, THCS và THPT của thành phố Đồng Xoài.  

 Nhân dịp này, Đoàn cũng trao đổi với phụ huynh học sinh, đại diện các 

trường về tình hình đời sống, học tập của các em do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19; đồng thời, chia sẻ và động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn trước 

mắt, hãy cùng tham gia vào việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho gia đình, 

người xung quanh, đặc biệt là bản thân biết cách tự phòng tránh dịch bệnh và tập 

trung ôn tập bài vở để không bị mai một kiến thức khi các em quay trở lại trường 

học trong thời gian tới. 

Nguyễn Huyền - TĐ Đồng Xoài 

Chuyển giao Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su về 

 trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

 Sáng ngày 22/04/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức cơ sở Đoàn đối với 

Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. 

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Đồng - Uỷ viên Ban Chấp 

hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cảm ơn sự quan 

tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng như sự quan tâm của cấp ủy 

Đảng, bày tỏ sự vui mừng khi tiếp nhận Đoàn trường về làm cơ sở trực thuộc Đoàn 

Khối, đồng chí đã động viên và định hướng Đoàn trường khắc phục những hạn chế 

tồn tại, tiếp tục phát huy những mặt mạnh; phát huy tinh thần xung kích tình 

nguyện của tuổi trẻ, góp phần vào thắng lợi trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên tại đơn vị cũng như sự thành công chung trong phong trào toàn Khối. 

Lê Việt - ĐKCQ&DN tỉnh 

Tổ chức Cuộc thi Online “Thiếu nhi Bình Phước kể chuyện Bác Hồ” 

 Ngày 25/4, Hội đồng Đội tỉnh chính thức phát động Cuộc thi Online “Thiếu 

nhi Bình Phước kể chuyện Bác Hồ”. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 25/4 đến hết ngày 

15/5/2020. Bí thư Đối tượng tham gia Cuộc thi là Đội viên, nhi đồng hiện đang 
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sinh hoạt và học tập tại các trường Tiểu học, THCS, THPT (có cấp THCS) trên địa 

bàn tỉnh.  Nội dung kể những câu chuyện về Bác Hồ đã được đăng duyệt trên sách, 

báo, tạp chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyện kể về đạo đức và lối 

sống giản dị của Bác; ngợi ca lòng yêu nước và những đức tính quý báu của Người 

(thanh cao, giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thương yêu chăm sóc thiếu niên, nhi 

đồng…) 

Mọi chi tiết và thể lệ tham gia vui lòng tham khảo tại : 

 https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/to-chuc-cuoc-thi-online-

thieu-nhi-binh-phuoc-ke-chuyen-bac-ho-4021.html 

Thu Hà 

Tiếp tục trao tặng quà hỗ trợ phòng, chống Covid-19 

 Sáng nay 27/4/2020, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

tỉnh tổ chức trao tặng nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ 

Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước. 

 Được biết Trong thời gian qua, Tuổi trẻ Bình Phước đã vận động được 4 tỷ 

đồng trong đó (Tỉnh Đoàn vận động được 1,1 tỷ đồng và các huyện, thị, thành 

Đoàn, Đoàn trực thuộc đã vận động 2,9 tỷ đồng), bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, 

vật tư y tế để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thời gian xảy ra dịch bệnh. 

Vũ Hằng 

Trao tặng 36 bồn đựng nước cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 Chiều ngày 05/5/2020, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp 

Nhóm thiện nguyện Hoan Hỉ tổ chức trao tặng nguồn lực hỗ trợ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 Theo thống kê, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, tuổi trẻ Bình 

Phước đã vận động, hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… các điểm cách ly, 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước và người dân có hoàn cảnh khó 

khăn trong tỉnh với tổng trị giá trên 4,3 tỉ đồng. 

Vũ Hằng 

 

  

https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/to-chuc-cuoc-thi-online-thieu-nhi-binh-phuoc-ke-chuyen-bac-ho-4021.html
https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/to-chuc-cuoc-thi-online-thieu-nhi-binh-phuoc-ke-chuyen-bac-ho-4021.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/
https://thanhnien.vn/ban-can-biet/benh-vien-hoan-my-tai-tro-trang-thiet-bi-y-te-cho-so-y-te-binh-thuan-1212336.html
https://thanhnien.vn/doi-song/cong-dong/
https://thanhnien.vn/doi-song/cong-dong/


 

 

9 

 
 



 

 

10 

 
 



 

 

11 

 
   



 

 

12 

 



 

 

13 

 



 

 

14 

 

             

Kỹ sư nông nghiệp nuôi cấy lan 

 Nhận thấy nhu cầu chơi lan của người dân ngày càng cao nhưng lan 

rừng tự nhiên lại đang khan hiếm, kỹ sư Trương Xuân Thanh (SN 1987, 

khu phố 5, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài) quyết định vay vốn ngân 

hàng để khởi nghiệp bằng nghề nuôi cấy lan. 

 Anh Thanh đam mê chơi lan rừng tự nhiên. Vì vậy, trong một thời 

gian dài anh đã sưu tập được một lượng lan rừng kha khá với nhiều chủng 

loại. Nhưng anh nhận thấy lan rừng tự nhiên rất khó kiếm và ngày một ít. 

Từ đó, anh quyết tâm tìm hiểu các cơ sở nuôi cấy lan của Trường đại học 

Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và 

thử nghiệm thành công, đến tháng 9-2019, anh quyết định trở về Bình 

Phước vay vốn ngân hàng 300 triệu đồng để thực hiện ước mơ và niềm 

đam mê của mình. Với số vốn này, anh thuê mặt bằng tại Trung tâm Ứng 

dụng công nghệ cao của tỉnh, đầu tư phòng cấy mô, ống nghiệm, trang thiết 

bị... 

 

Anh Trương Xuân Thanh pha chế và tạo môi trường dinh dưỡng 

 trong các chai để nuôi cấy hạt giống lan 
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 Anh Thanh cho biết: “Trong quá trình tìm hiểu, giao lưu, trao đổi 

học hỏi về lan, tôi nhận thấy người chơi lan ngày càng nhiều, trong khi lan 

rừng đang khan hiếm. Từ đó, tôi quyết định đi tìm hiểu các mô hình nuôi 

cấy lan mà Bình Phước chưa ai làm. Đây là hướng đi mới, so với nhiều sản 

phẩm khác, thị trường lan rất rộng và được nhiều người có điều kiện thích 

thu thập để nuôi trồng”. 

 Theo anh Thanh, việc nuôi cấy lan trong ống chai đòi hỏi phải có sự 

đam mê, kiên trì, tỉ mỉ, nếu không lan rất dễ bị nhiễm khuẩn sẽ dẫn đến 

chết hàng loạt. Đầu tiên phải khử mẫu, chọn lọc hạt lan, sau đó mới gieo 

hạt trong chai thủy tinh. Những chai thủy tinh này được tạo môi trường 

dinh dưỡng, độ ẩm, không khí thích hợp. Sau 3 tháng mới tiến hành cấy 

truyền, phải trải qua 3 lần cấy truyền với 9 tháng mới cơ bản thành 1 sản 

phẩm tương đối hoàn chỉnh. Thêm 3 tháng nữa mới có thể đưa ra môi 

trường bên ngoài trồng trong các chậu được. Như vậy, để hoàn thiện 1 sản 

phẩm lan nuôi cấy có thể nuôi trồng được phải mất 12 tháng - thời gian 

tương đối dài. Tuy nhiên, cây phát triển tốt và nhanh hơn so với lan rừng 

thông thường. Để có được những hạt giống lan tốt, anh Thanh phải tìm 

kiếm thu thập từ các nhà vườn chơi lan lâu năm trong và ngoài tỉnh. 

 Hiện anh đã cấy xong lần 3 cho 600 chai, tương đương 12.000 cây 

giống và sẽ xuất cho khách hàng đã đặt mua trong 3 tháng tới đây. Mỗi 

chai cấy có khoảng 20 cây giống, tuy nhiên tùy theo từng loại lan mà có 

giá khác nhau. Những giống lan anh đang cấy chủ yếu là ngọc điểm, giả 

hạc, kiếm và lan kẹp. Nếu khách hàng mang giống đến cơ sở anh nuôi cấy, 

gia công thì giá trung bình 200 ngàn đồng/chai. Trong năm 2020, khách 

hàng đã đặt mua khoảng 4.000 chai, trong đó chủ yếu là khách ngoài tỉnh 

mang giống đến để anh gia công nuôi cấy. 

 Là kỹ sư nông nghiệp, ngoài cung cấp giống lan theo yêu cầu của 

khách hàng, anh còn hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc lan sao cho 

đạt hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng để 

đáp ứng nhu cầu người chơi lan trong và ngoài tỉnh.  

(Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/ky-su-nong-nghiep-nuoi-cay-lan-443914)

https://baobinhphuoc.com.vn/Content/ky-su-nong-nghiep-nuoi-cay-lan-443914)%0c4
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 4 thói quen giúp bạn làm việc hiệu quả 

 Sự làm việc năng suất thực sự là khả năng tạo ra những kết quả có tác 

động đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.  

 Đây là loại năng suất mà quan trọng ở chỗ, không phải là công việc bận 

rộn nhưng không tạo ra tác động trong dài hạn.  

  Với những ai bị ám ảnh với hiệu suất làm việc thì tôi đã phát hiện ra 

4 thói quen làm việc của những người làm việc năng suất cao. Những thói quen 

này giúp tôi đạt được những kết quả tốt nhất trong một ngày. Nếu bạn làm theo 

chỉ một hay hai trong số những thói quen dưới đây thì bạn sẽ thấy được hiệu 

suất làm việc của mình tăng cao vút. 

 Thói quen 1: Loại bỏ những thứ không quan trọng và Tập trung vào thứ 

quan trọng 

 Trước khi bắt đầu một ngày làm việc, bạn hãy: 

 Viết ra những điều bạn dự định làm. 

 Xác định những nhiệm vụ quan trọng nhất, và sau đó xếp hạng tính quan 

trọng của chúng từ cao xuống thấp. 

 Tự hỏi: “Liệu đây có phải là cách sử dụng thời gian tốt nhất của mình 

không? Liệu những việc kia Bạn muốn thực hiện những việc quan trọng nhất 

của một ngày. Đối với những nhiệm vụ không quan trọng thì hãy đẩy chúng 

sang ngày muộn hơn hoặc loại bỏ chúng ra khỏi danh sách. Tới đây, học cách 

nói không thì vô cùng quan trọng. 

 Thói quen 2: Làm việc dựa trên nguyên tắc 80/20 

 Thói quen nói về ưu tiên tính hiệu quả trước, sau đó mới là tính năng suất. 

 Tính hiệu quả nghĩa là trở nên có chiến lược trong cách bạn đạt mục tiêu 

bằng việc tập trung vào những hành động có tác động mạnh mẽ nhất. Tính năng 

suất nghĩa là bạn làm các công việc một cách nhanh nhất và chính xác nhất. 

 Trong khi có rất nhiều thứ bạn có thể làm để theo đuổi mục tiêu thì hãy 

dồn năng lượng vào những nhiệm vụ nhỏ mà tạo ra sự ảnh hưởng sâu rộng. Với 

quy tắc 80/20 này, 20% các nhiệm vụ sẽ chiếm 80% những kết quả của một mục 

tiêu. 80% những nhiệm vụ còn lại thì chỉ chiếm 20% vào kết quả. Làm việc hiệu 

quả là tập trung vào 20% nhiệm vụ chìa khóa mà tạo ra những kết quả tối đa. 

 

 Điểm khác biệt giữa Thói quen 1 và 2 đó là với Thói quen 1, bạn tập trung 

vào những nhiệm vụ dẫn bạn đến với những mục tiêu quan trọng. Còn với Thói 

quen 2 thì bạn đi chiến lược hóa xa hơn bằng cách xác định những phương pháp 

giúp bạn đạt mục tiêu nhanh nhất. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian. 
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 Thói quen 3: Hãy nghỉ giải lao 

 Bất kể bạn làm việc nhiều bao nhiêu thì sẽ có những lĩnh vực trong cuộc 

sống mà công việc không thể nào đáp ứng được như nhu cầu xã hội, tình yêu và 

sự nghỉ ngơi. Đừng quên nghỉ ngơi. Bạn có thể có vài phút nghỉ giải lao thường 

xuyên trong một ngày như mỗi giờ dành ra 5 phút để nhìn ra ngoài cửa sổ, vào 

nhà vệ sinh để tắm rửa thay quần áo, hoặc ngồi thiền khoảng 5 phút khi bạn cảm 

thấy mệt. Thỉnh thoảng hãy có một kỳ nghỉ. Chẳng hạn như cách vài tháng lại 

làm một chuyến đi cuối tuần hoặc là hãy làm nó khi bạn muốn tách ra khỏi thói 

quen thông thường. Làm như vậy sẽ giúp bạn duy trì được sự tập trung, kiểm tra 

và mãi giũa lại lưỡi cưa. 

 Thói quen 4: Loại bỏ sự xao lãng 

 Trong một thế giới mạng lưới sâu rộng ngày nay thì chúng ta phải đối mặt 

với sự sao lãng ở mọi nơi. Thật dễ dàng để ghé thăm các hồ sơ xã hội khi ta bị 

mất tập trung. Nhưng mỗi cái nhấp chuột thì ngốn mất 10-15 phút thời gian của 

bạn. Khi bước vào khu vườn có tường bao quanh Facebook thì ta bị cuốn vào 

một thế giới với các thông báo và cập nhật vô tận. Khi vào YouTube, chúng ta 

bị ngập chìm với vô số các video mà ta “có thể có hứng thú.” 

 Cái gì đang làm bạn sao lãng? Làm sao để bạn có thể loại bỏ chúng? Lưu 

ý là sử dụng những dụng cụ cũ và chạy chậm cũng có thể gây sao lãng như việc 

bạn chiến đấu với những trở ngại kỹ thuật vậy. Hãy nâng cấp phương tiện nếu 

chúng đang làm bạn chậm lại. 

 (Nguồn http://nghethuatsong.com.vn/v1275/8-thoi-quen-giup-ban-lam-viec-hieu-qua-phan-

1.html) 

http://nghethuatsong.com.vn/c2/bai-hoc-cuoc-song.html
http://nghethuatsong.com.vn/c2/bai-hoc-cuoc-song.html
http://nghethuatsong.com.vn/v1249/5-bi-quyet-giup-tap-trung-suy-nghi.html
http://nghethuatsong.com.vn/v1275/8-thoi-quen-giup-ban-lam-viec-hieu-qua-phan-1.html
http://nghethuatsong.com.vn/v1275/8-thoi-quen-giup-ban-lam-viec-hieu-qua-phan-1.html
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 Khi nhắc đến Nhật Bản bạn nghĩ ngay đến núi Phú Sỹ, hoa 

anh đào, các lễ hội, nền văn hóa độc đáo và nền giáo dục phát 

triển đứng top đầu thế giới là nơi mà ai cũng muốn đến. Bạn 

mong muốn được trải nghiệm cuộc sống tại đất nước này, muốn 

được học tập nền giáo dục top đầu thế giới hay tham khảo 14 lý 

do dưới đây: 

 1. Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới 

và có trình độ khoa học công nghệ đứng đầu trên thế giới. 

  2. Số lượng các trường học lớn và nhiều chuyên ngành giúp bạn 

có nhiều lựa chọn. Tại Nhật Bản có rất nhiều cơ sở giáo dục. Chắc 

chắn là bạn sẽ tìm được trường học như ý. 

 3. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản rất tốt đẹp, có rất nhiều các tổ 

chức, cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. 

 4. Học tập và làm việc với những con người độc lập, tỉ mỉ, sáng 

tạo, tinh thần trách nhiệm với công việc 

  Với việc du học Nhật Bản, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu 

cũng như được học tập và làm việc với người Nhật - những con người 

có tinh thần làm việc nghiêm khắc, tỉ mỉ, sáng tạo và hiệu quả. Từ đó 

bạn có thể học hỏi được nhiều điều hay từ họ. 

  5. Tiếng Nhật đang ngày càng trở nên phổ biến 

   Với nền kinh tế phát triển mạnh như Nhật Bản đã khiến ngôn ngữ 

Nhật Bản trở nên phổ biến trên thế giới. Với vốn tiếng Nhật khá, bạn 

có thể mang lại thu nhập cao cho mình. 

  6. Được du học ở Nhật là niềm may mắn lớn đối với mỗi du học 

sinh bởi nơi đây có nền giáo dục mang tầm đẳng cấp quốc tế, các 

chương trình học thông minh giúp phát triển tư duy trí não linh hoạt, 

mọi bằng cấp được Chính phủ Nhật  Bản cấp thì có giá trị trên tất cả 

các nước. 

14 lý do bạn nên chọn Nhật Bản du học 
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 7. Điều kiện về môi trường 

    Khí hậu ôn hòa với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông với những đặc 

trưng của từng mùa đã tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, tuyệt 

đẹp thu hút làm say đắm lòng người 

 8. Cơ hội việc làm cao sau khi du học sinh tốt nghiệp tại Nhật 

Bản 

     Là một nước dân số già, đang thiếu nhiều nguồn nhân lực. Sau 

khi tốt nghiệp, du học sinh có cơ hội được làm việc ở Nhật Bản với 

nguồn thu nhập hấp dẫn là rất cao. 

  9. Pháp luật Nhật Bản cho phép du học sinh đi làm thêm để trang 

trải học phí và sinh hoạt tại Nhật bản. 

    Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện cho các du học sinh được làm 

thêm có thêm thu nhập hỗ trợ cho việc các bạn du học, với những 

công việc không quá vất vả, không ảnh hưởng đến thời gian học tập 

mang lại thu nhập khá cao. 

 10. Nguồn học bổng dồi dào 

 Có rất nhiều nguồn học bổng từ các tổ chức, hiệp hội, công ty 

giành cho các du học sinh tư phí. 

  11. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt 

 Là một nước khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, chắc chắn 

dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe luôn được đảm bảo. Bạn sẽ không 

phải bận tâm vì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhât luôn sẵn sàng. 

 12. Nền văn hóa Nhật Bản mang đậm bản sắc dân tộc Châu Á, 

có rất nhiều nét đẹp gần gũi với người Việt Nam ta. 

 13. Lý do chọn ngành học: Có sở thích và niềm đam mê với 

ngành này và muốn trở thành …, học xong cơ hội có việc làm với thu 

nhập cao. 

 14. Và cuối cùng là môi trường học tập tại Nhật Bản sẽ giúp du 

học sinh tự lập, phát triển tốt và toàn diện nhất các khả năng của mình. 

 

(Nguồn http://laodongnhat.vn/14-ly-nen-chon-nhat-ban-de-di-du-hoc/ )

http://laodongnhat.vn/14-ly-nen-chon-nhat-ban-de-di-du-hoc/
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