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CÂU CHUYỆN HAY VỀ BÁC:
Bác Hồ với lời khẳng định: Ðảng ta thật là vĩ đại
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng (1960), Bác Hồ
nói:
“Với tất cả tinh thần khiêm tốn của ngƣời cách mạng, chúng ta vẫn có
quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!”.
Ðảng ta vĩ đại thật. Vì Ðảng ta là con nòi xuất thân từ giai cấp lao
động... Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nƣớc ta là một xứ thuộc địa, dân
ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dƣới gót sắt của kẻ thù hung ác.
Trong mấy mƣơi năm khi chƣa có Ðảng, tình hình đen tối nhƣ không có
đƣờng ra.
Từ ngày mới ra đời, Ðảng ta liền giƣơng cao ngọn cờ cách mạng, đoàn
kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp. Mầu cờ đỏ của Ðảng chói lọi nhƣ mặt trời mới mọc, xé tan cái màn
đêm đen tối, soi đƣờng dẫn lối cho nhân dân ta vững bƣớc tiến lên con đƣờng
thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong.
Ðảng ta vĩ đại thật... Nhƣng thắng đế quốc và phong kiến là tƣơng đối
dễ; thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Ngày nay ở miền Bắc hoàn
toàn giải phóng, Ðảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ
nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tƣơi, no ấm và mỹ tục, thuần phong.
Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc,
Ðảng ta không có lợi ích gì khác.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Bác khẳng định Ðảng ta thật là vĩ đại! nhƣng
cũng sẽ không thừa khi nhắc lại lời Bác trong Báo cáo Chính trị tại Ðại hội II
của Ðảng (1951): Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có
thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có
thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân
tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng
thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc.
(Nguồn https://www.nhandan.com.vn/nation_news/item/35466202-chuyen-bac-ho-voi-sinh-nhat%C3%B0ang.html)
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Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Sáng ngày 3/2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội,
Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

“Thƣa các vị đại biểu,
Thƣa đồng chí và đồng bào,
Trong không khí cả nƣớc hân hoan phấn khởi trƣớc những thành tựu rất
quan trọng của năm 2019 và đón Xuân Canh Tý 2020, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội
“Ngàn năm văn hiến và anh hùng” – “Thành phố vì hòa bình”, chúng ta long trọng
tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
(03/02/1930 - 03/02/2020).
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi
tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách
quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào cả nƣớc, kiều bào ta ở nƣớc ngoài lời thăm
hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thƣa đồng chí và đồng bào,
Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng, yêu nƣớc và giữ
nƣớc, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất
nƣớc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta.
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Nối tiếp truyền thống đó, từ giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lƣợc
nƣớc ta, không cam chịu thân phận nô lệ, nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên đấu
tranh qua các phong trào yêu nƣớc diễn ra liên tục và mạnh mẽ bằng nhiều con
đƣờng với nhiều khuynh hƣớng khác nhau. Từ con đƣờng cứu nƣớc của các sĩ phu
cho đến các cuộc khởi nghĩa nông dân và con đƣờng cách mạng tƣ sản...
Mặc dù đã đấu tranh rất kiên cƣờng, đầy tâm huyết và chịu những hy sinh to
lớn, song, do hạn chế lịch sử, nhất là thiếu một đƣờng lối đúng, các phong trào đó
đều không thành công. Lịch sử đòi hỏi phải tìm con đƣờng mới.
Năm 1911, ngƣời thanh niên yêu nƣớc Nguyễn Tất Thành (tức là Bác Hồ
muôn vàn kính yêu của chúng ta) đã ra đi tìm con đƣờng mới cho sự nghiệp cứu
nƣớc, đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Mang trong mình khát vọng lớn lao, cháy bỏng, Ngƣời đã đến với chủ nghĩa
Mác-Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đƣờng cứu nƣớc đúng đắn con đƣờng cách mạng vô sản.
Sau nhiều năm bôn ba hoạt động ở nƣớc ngoài, Ngƣời đã kiên trì nghiên cứu,
học tập, vận dụng sáng tạo và từng bƣớc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt
Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc thành lập một đảng
cách mạng chân chính. Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc), dƣới sự chủ trì của
Ngƣời (lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc), đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở
nƣớc ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một
bƣớc ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và
đƣờng lối của cách mạng Việt Nam.
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nƣớc; chứng tỏ giai
cấp công nhân Việt Nam đã trƣởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh
đạo cách mạng.
Cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đƣợc thông qua tại Hội nghị thành
lập Đảng đã xác định con đƣờng cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu
cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.
Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, đƣợc nhân dân đồng tình ủng
hộ và tin tƣởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng
1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng
đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc
(1939-1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách
mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất,” thành lập nên nƣớc Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 (năm nay chúng ta kỷ niệm tròn 75 năm).
Ngay sau khi nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cách mạng đã phải
đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, cùng một lúc phải đƣơng đầu với “giặc đói,
giặc dốt và giặc ngoại xâm.”
Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vƣợt qua
tình thế “ngàn cân treo sợi tóc,” kiên cƣờng bảo vệ và xây dựng chính quyền non
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trẻ, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để bƣớc vào cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lƣợc.
Trên cơ sở đƣờng lối kháng chiến “toàn dân,” “toàn diện,” “trƣờng kỳ,”
“dựa vào sức mình là chính,” phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nƣớc của toàn
dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lƣợt đánh bại mọi âm mƣu, kế hoạch xâm
lƣợc của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với
đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa
cầu,” buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc
chiến tranh xâm lƣợc Việt Nam.
Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nƣớc bị chia cắt làm hai miền. Dƣới sự lãnh
đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm
tròn nghĩa vụ của hậu phƣơng lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhân dân miền Nam tiếp
tục cuộc đấu tranh kiên cƣờng để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nƣớc.
Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nƣớc, nhất định
không chịu làm nô lệ,” “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đƣờng lối
đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân
ta đã lần lƣợt đánh bại các chiến lƣợc chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối vào ngày 30/4/1975.
Thắng lợi đó “mãi mãi đƣợc ghi vào lịch sử dân tộc ta nhƣ một trong những
trang chói lọi nhất, một biểu tƣợng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh
hùng cách mạng và trí tuệ con ngƣời, và đi vào lịch sử thế giới nhƣ một chiến công
vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời
đại sâu sắc” (năm nay chúng ta kỷ niệm tròn 45 năm).
Trong lúc phải khẩn trƣơng khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do
chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phải đƣơng đầu với những cuộc
chiến tranh mới. Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vừa tập trung khôi
phục kinh tế-xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân
dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nƣớc.
Trƣớc những yêu cầu mới của sự phát triển đất nƣớc, để khắc phục những bất cập
của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp dẫn tới sự khủng hoảng kinh
tế - xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong
thực tiễn của nhân dân, Đảng ta đã tiến hành Đổi Mới từng phần trong nông nghiệp,
công nghiệp và trƣớc hết là Đổi Mới tƣ duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và từng
bƣớc hình thành Đƣờng lối Đổi Mới đất nƣớc.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), trên cơ sở
phân tích sâu sắc tình hình đất nƣớc và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực
tiễn, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật,”
đã đề ra Đƣờng lối Đổi Mới toàn diện đất nƣớc, đánh dấu bƣớc ngoặt quan trọng
trên con đƣờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đƣờng lối Đổi Mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện
bản lĩnh vững vàng, tƣ duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một
thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nƣớc.
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Sau Đại hội VI, Đảng đã từng bƣớc hoàn thiện, cụ thể hóa đƣờng lối Đổi
Mới mà nội dung cơ bản, cốt lõi đƣợc thể hiện trong Cƣơng lĩnh xây dựng đất
nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cƣơng lĩnh năm 1991 và Cƣơng
lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện quan trọng của Đảng qua các kỳ
Đại hội.
Những năm 90 của thế kỷ XX, vƣợt qua thách thức từ sự sụp đổ của mô
hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nƣớc Đông Âu, Đảng Cộng sản
Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã kiên định, tiếp tục vững bƣớc và sáng tạo trên con
đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể và đặc điểm của Việt
Nam.
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng từ khóa VI đến khóa XII đã ban hành
nhiều nghị quyết về những vấn đề cơ bản, hệ trọng của Đảng và sự phát triển của
đất nƣớc. Quốc hội thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật và các đạo luật, tạo cơ sở
pháp lý ngày càng đồng bộ và phù hợp cho quá trình Đổi Mới.
Chính phủ cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể để quản lý,
quản trị, điều hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc.
Trong việc xác định, đề ra đƣờng lối Đổi Mới, Đảng ta luôn luôn nắm vững và vận
dụng sáng tạo những nguyên lý, quan điểm cơ bản, phƣơng pháp duy vật biện
chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm thực tiễn
ở trong nƣớc và quốc tế, xử lý tốt các mối quan hệ cơ bản nhƣ phát triển nền kinh
tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã
hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân”; kết hợp chặt chẽ Đổi Mới kinh tế với
Đổi Mới chính trị; giữa tăng trƣởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội; kết hợp có hiệu quả giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng - an ninh,
giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc quản lý, nhân dân làm chủ... Không
phiến diện, cực đoan, duy ý chí, từ cực này nhảy sang cực kia.
Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ một đất nƣớc
nghèo nàn, có cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, trình
độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vƣơn lên trở thành nƣớc đang phát triển, có thu
nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân đƣợc cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có
bƣớc đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng đƣợc củng cố; chính trị,
xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền đƣợc giữ vững; vị thế và
uy tín của đất nƣớc ngày càng đƣợc nâng cao trên trƣờng quốc tế.
Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100
triệu ngƣời với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/ngƣời; đã tham gia hầu hết các
tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt
động của cộng đồng quốc tế.
Mới đây, đƣợc Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất
cao, gần nhƣ tuyệt đối, lần thứ hai trở thành Uỷ viên không thƣờng trực Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc.
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Với những thành tựu to lớn đã đạt đƣợc, chúng ta có cơ sở để khẳng định
rằng, đất nƣớc ta chƣa bao giờ có đƣợc cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín nhƣ ngày
nay.
Thƣa đồng chí và đồng bào,
Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua
đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nƣớc Việt
Nam.
Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đƣợc tôi luyện
và ngày càng trƣởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng
và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.
Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lƣợng
chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh
nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nƣớc vƣợt qua mọi khó khăn, thử thách,
đƣa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút đƣợc nhiều bài
học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có
trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn
với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tƣởng độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh.
Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đƣờng lối; nắm vững, vận
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của
quốc tế để đề ra đƣờng lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
cách mạng.
Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy
việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đó là truyền thống đoàn
kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc
tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thƣơng yêu đồng chí. Đó là truyền
thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục
tiêu cao cả.
Nhìn lại chặng đƣờng 90 năm xây dựng, chiến đấu và trƣởng thành của
Đảng Cộng sản Việt Nam và trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng
biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên
tài của Đảng ta và dân tộc ta, Ngƣời thày vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh
hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
Ngƣời đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nƣớc, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta
làm nên những thắng lợi vẻ vang và làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non
sông đất nƣớc ta.”
Đất nƣớc càng phát triển, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, càng
chứng tỏ, tƣ tƣởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đƣờng cho dân tộc ta vững bƣớc đi tới tƣơng lai.
Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, của hàng
triệu anh hùng, liệt sỹ, những ngƣời con ƣu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì
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độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ
nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng,
các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thƣơng binh, bệnh
binh, các gia đình có công với nƣớc, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nƣớc đã
anh dũng chiến đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.
Với tất cả sự khiêm tốn của ngƣời cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng:
“Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”
Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ quý
báu của nhân dân các nƣớc xã hội chủ nghĩa anh em, các lực lƣợng tiến bộ cùng
bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nƣớc trƣớc đây cũng nhƣ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm
nay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm.

Thƣa đồng chí và đồng bào,
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực
hiện Cƣơng lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nƣớc, đẩy mạnh toàn diện và đồng
bộ sự nghiệp Đổi Mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trƣờng
định hƣớng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ
chiến lƣợc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nƣớc
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, “một cuộc chiến đấu
khổng lồ” nhƣ Bác Hồ đã nói, nhƣng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Bối cảnh
quốc tế và tình hình trong nƣớc bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó
khăn, thách thức. Chúng ta đứng trƣớc nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết
sức phức tạp phải giải quyết.
Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết,
phải phát huy cao độ truyền thống yêu nƣớc và cách mạng, tinh thần đoàn kết,
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trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vƣợt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ
quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tƣơi đẹp hơn.
Sự phấn đấu kiên cƣờng, sáng tạo của toàn dân, của các ngành, các địa phƣơng,
các thành phần kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển đất nƣớc
ta.
Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng
ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo
sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và
công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị
quyết Trung ƣơng 4 khoá XI, khoá XII đạt đƣợc những kết quả và kinh nghiệm
bƣớc đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bƣớc những tiêu cực,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là
việc đấu tranh chống sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống; những
biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa
dân...
Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng
của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nƣớc ta, đánh thẳng
vào hệ tƣ tƣởng, Cƣơng lĩnh, đƣờng lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội
bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nƣớc với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta
từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.
Phƣơng hƣớng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là
phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cƣờng bản chất cách
mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh
cả về chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phƣơng thức lãnh đạo,
tăng cƣờng mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ
sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nƣớc không ngừng phát triển.
Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trƣờng
phát triển kinh tế thị trƣờng, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng
trách, thƣờng xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất,
quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách
mạng và tính tiên phong của Đảng.
Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực
và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững
bản chất của Đảng - một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì
sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết
sức cơ bản và quan trọng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con
ngƣời, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và
ngày mai vẫn đƣợc mọi ngƣời yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng
nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.”
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Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng
định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết,
mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bƣớc chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn
chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tƣởng
cách mạng; tăng cƣờng sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt
chẽ; tăng cƣờng mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.
Một đảng cách mạng chân chính có đƣờng lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội
ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gƣơng mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân
dân, đƣợc nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào
ngăn cản nổi trên con đƣờng dẫn dắt dân tộc đi lên.
Thƣa đồng chí và đồng bào,
Năm nay chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII; năm
tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; năm Việt Nam thực hiện vai trò
Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thƣờng trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tình hình quốc tế và trong nƣớc tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhƣng cũng
đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
của năm 2020 mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ
phát triển kinh tế-xã hội; tăng cƣờng ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện
các đột phá chiến lƣợc, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng,
bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trƣờng hòa bình, ổn định để phát triển
đất nƣớc; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng.
Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tƣởng vững chắc rằng, Đảng Cộng
sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nƣớc Việt Nam
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bƣớc đi lên chủ nghĩa xã
hội.
Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Tôi xin trân trọng cảm ơn”.
(Nguồn https://baoquocte.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tai-le-kyniem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-108832.html.)
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 Tết ấm áp cho thanh niên công nhân nơi biên giới
Ngày 14/01/2020, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Sông
Bé tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân Biên Giới” với chủ đề
"Tết ấm áp cho thanh niên công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn"
tại Nông trường Cao su Phước Thiện (huyện Bù Đốp) cùng với sự tham gia
của gần 200 thanh niên công nhân, bà con nhân dân và các em thiếu nhi tham
gia.
Tại chƣơng trình Ban Tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho thanh niên công
nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng; 50 cái chăn ấm cho
bà con nhân dân; 200 bộ quần áo mới cho các em học sinh và hớt tóc miễn phí cho
gần 100 em thiếu nhi. Tổng kinh phí chƣơng trình hơn 20 triệu đồng.
Tỉnh Đoàn

 Văn nghệ gây quỹ tiếp bước cho em đến trường.
Tối 18-1, Ban liên lạc sinh viên Bình Phước phối hợp UBND xã Đức
Hạnh, huyện Bù Gia Mập tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng
Xuân gây quỹ tiếp bước cho em đến trường. Chương trình là một trong chuỗi
các hoạt động trong chiến dịch "Xuân tình nguyện" lần thứ VI, năm 2020 của
Ban Liên lạc Sinh viên Bình Phước.
Kết thúc chƣơng trình văn nghệ gây quỹ mừng Đảng, mừng Xuân thu đƣợc
khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này giao cho Đoàn thanh niên xã Đức Hạnh sử dụng
cho các chƣơng trình “Tiếp bƣớc cho em đến trƣờng” năm 2020.
Tỉnh Đoàn

 Đưa 2.000 thanh niên công nhân và người lao động tiêu
biểu về quê ăn Tết
Lúc 01h50 rạng sáng ngày 22/1, chuyến bay cuối của chương trình "Về
nhà ăn Tết" đã hạ cánh an toàn đến Tp. Vinh (Nghệ An) đưa người lao động
tiêu biểu về quê đón Tết Canh Tý ấm áp, vui tươi bên gia đình.
Đây là hoạt động nằm trong chƣơng trình ghi nhận, tuyên dƣơng ngƣời lao
động tiêu biểu gắn với các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân
trong dịp Tết Nguyên đán của các cấp bộ Đoàn, Hội.
Trƣớc đó, sáng 20/1/2020, tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ tiễn chƣơng
trình "Về nhà ăn Tết" năm 2020 đƣa 2.000 ngƣời lao động tiêu biểu về quê đón Tết.
Trung ương Đoàn
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 Thủ tướng quyết định công bố dịch Corona tại Việt Nam
Ngày 01/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký
Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Thủ tƣớng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, các cơ sở y tế,
tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thƣ
Trung ƣơng Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020; chỉ đạo
của Thủ tƣớng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm
2020, số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 và Công điện số 121/CĐ-TTg
ngày 23 tháng 01 năm 2020; các chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật
có liên quan.
Cổng thông tin Chính phủ

 Rạng rỡ sắc màu thanh niên Việt trên đất Ấn
Từ ngày 15 đến 30-1, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 13 thanh
niên tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu thanh niên quốc tế với Tổng đội
Thiếu sinh quân Ấn Độ và đại biểu thanh niên, thiếu sinh quân của 9 quốc gia,
gồm: Bangladesh, Bhutan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maldives, Nepal, Nga,
Singapore, Sri Lanka.
Anh Trần Quốc Duy, Bí thƣ Tỉnh đoàn Bình Phƣớc, Trƣởng đoàn đại biểu
thanh niên Việt Nam, cho biết: Trong chuyến giao lƣu, với những hành trang đã
chuẩn bị kỹ từ trƣớc, các bạn trẻ Việt Nam tích cực thể hiện vai trò trong quảng bá
đến bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam thân thiện, mến
khách, đặc biệt là sự xung kích, năng động, sáng tạo của lớp trẻ Việt Nam trong
thời đại 4.0.
Trân Thắng - Báo Bình Phước

 Tuổi trẻ Bình Phước tham gia phòng, chống dịch bệnh
viêm phổi cấp Virus Corona
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp Virus Corona
mới gây ra và được sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, trong những ngày qua tuổi trẻ
toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chung tay cùng cộng
đồng phòng, chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp với Phòng Y tế, Phòng
Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở
trƣờng học trên địa bàn; vận động các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức phát miễn
phí khẩu trang, các đồ dùng, vật tƣ y tế miễn phí cho ĐVTN và nhân dân…
Tỉnh Đoàn
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Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam
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Khởi nghiệp từ cây giống
Gần đây, nhận thấy nhu cầu mua cao su giống tăng cao, nhất là ở thị
trường nước bạn Campuchia và trên địa bàn nên chị Phạm Thị Thảo, Phó
chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp mạnh dạn
vay thêm vốn Ngân hàng chính sách xã hội để khởi nghiệp. Nhờ chịu khó
học hỏi, tìm hiểu thị trường và nắm bắt thị hiếu khách hàng nên năm 2019,
chị Thảo kinh doanh hiệu quả và là điển hình trong khởi nghiệp được các
cấp cơ sở hội đánh giá cao.
Sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán, chị Thảo chọn Bù
Đốp làm nơi lập nghiệp. Từ năm 2006, vợ chồng chị chỉ làm rẫy, đời sống vất
vả do chƣa có nguồn thu ổn định. Năm 2016, chị đƣợc bầu làm Phó chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ xã Hƣng Phƣớc cho tới nay.
TRẢI NGHIỆM ĐỂ CÓ KINH NGHIỆM
Gia đình có diện tích đất rộng nên trƣớc đây, chị Thảo cho ngƣời thân
mƣợn đất để nhờ cây cao su giống. Đƣợc gia đình động viên, năm 2018 chị
mạnh dạn đầu tƣ kinh doanh cây cao su giống. Sau khi tham khảo thị trƣờng, chị
chọn giống cao su 952 (lai hoa) và 209, 235 làm sản phẩm kinh doanh chính.
Mới đầu chị làm giống bằng hạt, thực hiện trọn gói tất cả khâu từ hạt đến cây.
Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh cao su giống từ hạt không cao, chỉ đạt khoảng
20% lợi nhuận mà thời gian kéo dài (6 tháng), qua nhiều giai đoạn, tốn công
chăm sóc nên chị chuyển sang kinh doanh giống bầu cắt ngọn. Chị Thảo giải
thích: Kinh doanh cây giống theo kiểu bầu cắt ngọn phải chọn nhà cung cấp uy
tín thì cây có tỷ lệ sống cao. Sau khi mua về chăm sóc cây phát triển thêm 1-2
tầng lá, khoảng 3 tháng thì xuất bán. Kinh doanh cây cao su giống theo cách này
sau khi trừ hao hụt, chi phí lời khoảng 40%.

Chị Phạm Thị Thảo, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp chăm sóc cây
cao su giống
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Thời gian đầu kinh doanh, chị Thảo làm cả cây điều giống với số lƣợng
khoảng 10.000 cây và 20.000 cây cao su. Khi thị trƣờng cây cao su giống phát
triển mạnh, chị tập trung kinh doanh cây cao su giống lai hoa với số lƣợng
khoảng 30.000 cây. Qua tham khảo từ nhiều nguồn, chị nắm đƣợc nhiều thông
tin và tƣ vấn khách lựa chọn. Nhiều khách ƣa chuộng chọn giống lai hoa vì cây
có ƣu điểm ít bệnh, mủ nhiều, sinh trƣởng tốt, thời gian cho thu hoạch ngắn
(khoảng 5 năm có thể khai thác). Cũng từ khi kinh doanh hiệu quả, nhiệt tình
với công tác hội, uy tín của chị Thảo đối với nhiều phụ nữ tăng lên. Chị Hồng
Lê, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Đốp cho biết: Trƣớc đây, chị Thảo
buổi sáng phụ chồng bán phở, bún; đƣa con đi học rồi đến cơ quan làm việc.
Buổi trƣa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chị tƣới cây, buổi tối khi mọi ngƣời đi
ngủ, chị vẫn miệt mài với vƣờn cây giống. Thời gian gần đây chồng đi làm xa,
chị thay chồng làm tất cả công việc này, nhƣng vẫn nhiệt tình với công tác hội,
đƣợc đánh giá cao.
TỰ TIN HƠN KHI KHỞI NGHIỆP
Với số vốn tích cóp ban đầu chỉ 50 triệu đồng, năm 2018, chị Thảo vay
thêm 40 triệu đồng vốn sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng chính sách xã hội
để đầu tƣ kinh doanh. Năm đầu do chƣa có kinh nghiệm nên tuy làm cả điều và
cao su giống nhƣng chị chỉ lời khoảng 40 triệu đồng tính cả công. Năm 2019,
qua tìm hiểu thị trƣờng chị tiếp tục vay 20 triệu từ nguồn vốn nƣớc sạch của
Ngân hàng chính sách xã hội khoan giếng để chủ động nguồn nƣớc tƣới cây. Để
kinh doanh cây giống phát triển, chị chủ động tìm khách hàng, thực hiện hợp
đồng theo tiến độ một cách chặt chẽ. Chị Thảo cho biết: Thời gian trƣớc, khi nào
có khách tôi mới “làm hàng” thì nay tôi tìm khách hàng rồi sắp xếp nguồn hàng.
Trƣớc đây, tôi giao tiền cho đối tác 1 lần thì nay giao làm 3 lần; lần thứ nhất để
kiểm tra tỷ lệ cây sống/cây chết; lần thứ 2, kiểm tra cây ghép và lần cuối cùng
khi bốc cây về. Đặt cọc nhƣ vậy nguồn giống đƣợc đối tác chăm sóc kỹ, tỷ lệ
cây sống cao hơn nên việc chăm sóc cây sinh trƣởng dễ dàng.
Tuy nhiên, không phải kinh doanh lúc nào cũng thuận lợi. Năm 2018, sau
khi ký hợp đồng mua 5.000 cây giống thì đối tác của chị bất ngờ “lật kèo” khi
gặp khách hàng trả giá cao hơn. Thời điểm đó, sau khi làm việc rất nhiều lần
nhƣng đối tác chỉ đồng ý giao cho chị 1.800 cây. Lúng túng trƣớc tình huống
này, nhƣng chị Thảo quyết tâm giữ uy tín với khách hàng bằng cách chấp nhận
chịu lỗ để tìm đối tác khác có nguồn giống chất lƣợng dù ở xa và giá cao bù vào.
Sau lần đó, chị rút kinh nghiệm và xây dựng lại hợp đồng chặt chẽ hơn, kiểm tra
thực tế cây giống theo từng giai đoạn, đạt yêu cầu mới đặt cọc.
Năm 2019, lợi nhuận từ kinh doanh cây cao su giống tăng gấp đôi,
khoảng từ 90-100 triệu đồng. Số tiền này tuy không lớn nhƣng giúp chị tự tin
hơn rất nhiều. Nhờ chịu khó học hỏi, trải nghiệm và thành công nên năm nay gia
đình chị Thảo sẽ đón tết đủ đầy nhất từ trƣớc đến nay.
(Theo https://baobinhphuoc.com.vn/Content/khoi-nghiep-tu-cay-giong-444114)
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9 kỹ năng mềm giúp bạn dễ dàng thành công trong
cuộc sống
Trong cuộc sống, bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, sự thành
công của một người còn phụ thuộc vào số và chất lượng kỹ năng mềm/cứng
mà họ sở hữu. Trong bài viết này, Edu2Review sẽ bật mí 9 kỹ năng mềm
bạn nên có.
1. Kỹ năng lập kế hoạch
Hãy dành 15 phút mỗi sáng hoặc tối trƣớc khi ngủ để để liệt kê những
việc cần hoàn thành trong ngày. Điều này sẽ giúp bạn biết đƣợc bạn cần làm gì
với quỹ thời gian của mình. Bạn nên lên kế hoạch để tận dụng thời gian có sẵn
một cách tốt nhất, dành đủ thời gian cho những việc bạn nhất định phải làm, có
một quỹ thời gian để ứng phó với những điều bất ngờ xảy ra.
2. Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp luôn đƣợc xem là yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển
toàn diện của một ngƣời. Giao tiếp hiệu quả không phải là nói càng nhiều càng
tốt mà là nghệ thuật truyền tải thông điệp một cách nhẹ nhàng, cô đọng để hầu
hết mọi ngƣời đều hiểu và nắm đƣợc thông tin một cách nhanh nhất. Đây là một
trong những kỹ năng quan trọng cần phải rèn luyện và trau dồi mỗi ngày.
3. Kỹ năng tiếp nhận và học tập từ lời phê bình
Trong cuộc sống hoặc công việc, không chỉ có những lời khen mà còn có
cả những lời phê bình. Đừng tự ái hay giận dỗi khi có ai đó nói không tốt về bạn,
hãy biến những nhận xét hay những lời phê bình của ngƣời khác thành những
kinh nghiệm, bài học cho bản thân. Bởi vì, những lời phê bình có thể là những
góp ý chân thành nhất, giúp bạn nhìn thấy những khuyết điểm của bản thân cần
phải thay đổi.
4. Kỹ năng làm việc nhóm
Những ngƣời thành công thƣờng biết cách làm việc theo nhóm một cách
hiệu quả. Tất cả các thành viên cần phải biết trợ giúp, tôn trọng lẫn nhau trong
công việc, nếu đồng đội của bạn gặp khó khăn hãy sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ họ.
Khả năng lắng nghe, chia sẻ, tạo động lực cho ngƣời khác và xử lý xung
đột xảy ra trong một nhóm là những yếu tố cần thiết không chỉ giúp bản thân
phát triển hơn mà còn giúp các cá nhân bổ sung những thiếu sót cho nhau và tập
thể hoạt động có hiệu quả hơn.
5. Kỹ năng ra quyết định
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Kỹ năng quyết định tốt có thể giúp bạn đạt đƣợc các mục tiêu trong công việc,
tránh đƣợc những sai lầm có thể mang lại kết quả xấu, ảnh hƣởng đến sự thành
công của bạn.
6. Kỹ năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện
Sở hữu cái nhìn tổng quan trong công việc và cuộc sống, nghĩa là bạn có
khả năng xác định đƣợc những yếu tố dẫn tới thành công, nhận ra các nguy cơ
tiềm ẩn có thể xảy ra trong một sự việc.
Ví dụ, bạn làm việc trong công ty quảng cáo và phải xây dựng chiến dịch
quảng cáo cho sản phẩm của công ty. Nếu nhìn nhận một cách tổng thể, bạn có
thể nhận thấy rằng mục đích không chỉ là bán đƣợc hàng, mà còn làm thỏa mãn
và thuyết phục khách hàng về chất lƣợng sản phẩm.
7. Kỹ năng lãnh đạo và khám phá bản thân
Bạn thƣờng có tâm lý thiếu tự tin cho dù vấn đề đó bạn có thể làm đƣợc,
thậm chí là làm rất tốt. Đừng nghĩ mình kém cỏi, hãy thử đảm nhận nhiệm vụ và
bắt tay vào thực hiện! Biết đâu bạn có thể khám phá ra khả năng nào đó mà từ
trƣớc tới nay bản thân không hề biết. Tuy nhiên, khi làm bất kỳ việc gì, bạn
cũng cần phải nắm rõ mục đích cuối cùng và lãnh đạo bản thân để không bỏ
cuộc giữa chừng hoặc đi sai hƣớng so với yêu cầu ban đầu của công việc.
8. Kỹ năng giải quyết vấn đề
Không phải trong cuộc sống hoặc trong công việc lúc nào mọi chuyện
cũng diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Sẽ có những vấn đề phát sinh mà bạn không thể
lƣờng trƣớc. Lúc này, bạn cần bắt buộc bản thân phải có cách giải quyết một
cách khoa học để tránh làm ảnh hƣởng đến kết quả chung, đó chính là kỹ năng
giải quyết vấn đề mà bạn cần có.
9. Kỹ năng ứng phó với sự căng thẳng
Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng, nhƣ quan hệ trong gia
đình, áp lực thi cử, quan hệ ở trƣờng học, quan hệ ngoài xã hội… Chính vì vậy,
kỹ năng ứng phó với cảm xúc căng thẳng là vô cùng cần thiết. Thích nghi với sự
căng thẳng sẽ giúp bạn có suy nghĩ tích cực, dần biến sự căng thẳng thành một
động lực để cố gắng làm tốt hơn trong công việc.
(theo https://edu2review.com/reviews/ky-nang-mem-giup-ban-de-dang-thanh-cong-trongcuoc-song-9561.html)

28

NHỮNG TÂM SỰ NGƯỜI DU HỌC MỚI HIỂU

Không chỉ đau đầu vì những buổi lên lớp phải theo kịp bài giảng của các
thầy cô giáo, mà còn phải đối mặt với những khó khăn khi phải tự lập hoàn toàn
ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Bên cạnh những nỗi buồn thì du học cũng có không ít những niềm vui và
những kỷ niệm mà có lẽ ai đã từng trải qua thì cả đời sẽ không bao giờ quên.
Được người lạ giúp đỡ cảm thấy hạnh phúc vô cùng!
Khi ở nhà sống cùng với gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà hầu nhƣ
bạn đều đƣợc bố mẹ lo cho từ A-Z. Từ việc nấu ăn cho đến việc dọn dẹp, mua
đồ dùng sinh hoạt hàng ngày,... bạn cũng không phải tự tay đi mua. Nhƣng sang
nƣớc ngoài du học, một thân một mình ở một đất nƣớc hoàn toàn xa lạ, các bạn
sẽ phải tự mình lo toàn bộ mọi thứ. Lúc ấy sẽ không có sự giúp đỡ của bất kỳ
thành viên nào trong gia đình bạn.
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy một loạt những khó khăn trƣớc mắt. Mọi
việc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đã phải tự lo liệu, đến vấn đề đi lại
cũng không thông thạo thì việc lạc đƣờng khó có thể tránh khỏi.
Thế mới thấy rõ ràng tình ngƣời ấm áp nhất là khi một thân một mình bên
xứ ngƣời, nhận đƣợc lòng tốt bình dị của một ngƣời không phải bố, không phải
mẹ, cũng không phải anh em bạn bè.
Cảm thấy mình “người lớn” hơn rất nhiều
Nếu cứ mãi ở nhà đƣợc sự bao bọc của gia đình, đƣợc bố mẹ chăm lo cho
từng tí một thì bạn sẽ không thể rèn đƣợc tính tự lập cho bản thân mình. Nhƣng
khi đi du học tại nƣớc ngoài, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy tất nhiên các
bạn phải tự lo từ việc đóng học phí, đến việc mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày,...
Điều này giúp bạn rèn đƣợc tính độc lập, tự chủ, và thấy mình trƣởng thành hơn
hẳn.
Đặc biệt, nếu mà đi học sớm nhƣ mình thì quá trình học sẽ đƣợc rút ngắn
lại, và mình sẽ đƣợc ra trƣờng sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Trong khi mình
ra trƣờng đi làm, kiếm đƣợc thu nhập rồi thì bạn của mình ở Việt Nam vẫn còn
đang phải ngày ngày đến lớp. Bố mẹ vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng để đóng
tiền học và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
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Cuộc sống du học không phải màu hồng như các bạn vẫn thường nghĩ

Tài chính là vấn đề khá đau đầu...
Nếu đã xác định du học các quốc gia Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada
theo diện tự túc thì dù là con của các gia đình có điều kiện, vấn đề tài chính vẫn
là nỗi lo mà du học sinh thƣờng gặp phải. Khi ở cùng với gia đình thì ngoài tiền
học phí bắt buộc phái xin thì ngoài ra, bố mẹ còn cho các bạn tiền tiêu vặt, mua
sắm,... Nếu có lỡ tiêu quá số tiền đƣợc cho thì vẫn có bố mẹ lo cơm ăn ba bữa,
quần áo mặc cả ngày.
Đặc biệt, những bạn sinh sống và học tập tại các thành phố lớn ở nƣớc
ngoài thì chi phí sinh hoạt, ăn ở cao hơn rất nhiều.
Nhiều bạn giải quyết vấn đề bằng cách đi làm thêm. Nhƣng không phải
quốc gia nào cũng cho phép du học sinh làm thêm ngoài giờ lên lớp. Dù thế nào
thì bạn cũng nên có kế hoạch định lƣợng chi tiêu cho từng tháng, tránh những
trƣờng hợp kể trên. Hơn nữa, nếu đã xác định đi làm thêm thì bạn cần phải cân
bằng đƣợc giữa học và làm để không ảnh hƣởng đến kết quả học tập trên lớp.
Cuộc sống du học tại các nƣớc sở tại dù không phải toàn màu hồng nhƣ
các bạn vẫn từng nghe hay từng nghĩ. Nhƣng phải khẳng định chắc chắn một
điều rằng đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Đó chính là bƣớc đệm và là hành
trang vững chắc cho sự nghiệp trong tƣơng lai của bạn.
(Nguồn https://duhoctms.edu.vn/nhung-tam-su-ma-chi-nhung-nguoi-di-du-hoc-moi-hieun5410?gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu_2xYuQgn7MRYsROq7CpmjtYDAEwogNb
cVbLctCNY8ThlCrznzK3ggaAlnCEALw_wcB_)
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