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THÁNG 10: TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI 

BAN BIÊN TẬP TỈNH ĐOÀN 
 

 Điện thoại: 0373.717.369 

 Ban Xây dựng Đoàn. 

 www.tinhdoanbinhphuoc.vn 

 Địa chỉ: Số 880, quốc lộ 14, 

phƣờng  Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

30 NĂM NGÀY QUỐC NGƢỜI CAO TUỔI 

(01/10/1991 - 01/10/2021) 

67 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 

(10/10/1945 - 01/10/2021) 

67 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 

(13/10/1945 - 13/10/2021) 

91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN  VIỆT NAM 

(20/9/1977 - 20/9/2021) 

65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN 

VIỆT NAM 

(15/10/1956 – 15/10/2021) 

91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

(20/10/1930 – 20/10/2021) 

76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC 

(24/10/1945 – 24/10/2021) 
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MÓN QUÀ CỦA MAĐƠLEN RIPHÔ 
 

Chị Mađơlen Riphô - nhà báo Pháp đã từng sang Việt Nam nhiều lần và cũng 

nhiều lần may mắn đƣợc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kể một chuyện nhỏ về Bác Hồ 

nhƣ sau: 

Trƣớc đây, có lần Bác Hồ nói với tôi rằng: “Con gái ạ, nếu con muốn làm Bác 

vui lòng thì hôm nào đấy hãy gửi cho Bác những đĩa hát mà ngày xƣa Môrixơ Sơvaliê 

thƣờng hát hồi Bác ở Pari, lúc 

con còn chƣa ra đời ấy”. 

Tôi đã tìm kiếm đƣợc 

những đĩa hát ấy, khi ngƣời ta 

cho phát hành lại tất cả những 

gì Sơvaliê biểu diễn trƣớc 

đây, nhân dịp ông 80 tuổi. 

Tôi lƣỡng lự khi gửi 

món quà khác thƣờng này… 

Giả sử Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã quên rồi thì sao? Liệu 

Ngƣời có cho vật gửi đi này là 

thất lễ không? 

Tôi hỏi ý kiến một 

trong những đại biểu của 

nƣớc Việt Nam đi dự Hội 

nghị Pari, ngƣời ấy trả lời: “Chị cũng biết rồi đấy, Bác không bao giờ quên một điều 

gì cả đâu. Hãy cứ gửi cho Ngƣời những bài hát này đi. Chúng sẽ làm cho Bác nhớ lại 

thời thanh niên của mình và nhớ tới những ngƣời dân lao động Pari mà Bác vô cùng 

quý mến”. 

Thế là tuần vừa rồi, hai ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tôi nhận 

đƣợc một bức thƣ viết từ ba tuần trƣớc của Têô Rôngcô, phóng viên báo chúng tôi tại 

Hà Nội. Bức thƣ có đoạn: “Bác Hồ đã nhận đƣợc số đĩa hát. Ngƣời nghe các đĩa ấy 

một cách thích thú. Ngƣời rất hài lòng”. 

Có lẽ khó mà diễn tả đƣợc nỗi xúc động của Mađơlen Riphô khi biết Bác Hồ đã 

vui lòng đến thế nào khi nhận đƣợc món quà nhỏ của chị gửi từ nƣớc Pháp xa 

xôi.                                 

(Nguồn: https://bqllang.gov.vn/danh-sach-khach-vieng.html?id=2743:nhung-cau-chuyen-ke-ve-bac-ho-ky-

cuoi)  



 

 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh  

Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

1. Nông nghiệp dƣới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 

Yếu tố cốt lõi của nông nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (CMCN 4.0) 

- nông nghiệp 4.0 là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh từ nông trại đến chế biến, marketing và tiêu dùng đƣợc số 

hóa thông qua hệ thống kết nối internet vạn vật, kết hợp các hệ thống điều hành và tác 

nghiệp tập trung, tự động hóa và thông minh, bảo đảm cho chu trình diễn ra liên tục, hiệu 

quả và bền vững. Vì thế, nông nghiệp 4.0 còn đƣợc gọi là nông nghiệp thông minh hay 

nông nghiệp số. Nhờ đó, ngành nông nghiệp đứng trƣớc những thời cơ lớn, với sự chuyển 

đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản trị và quản lý, cụ thể là: 

Một là, ứng dụng cảm biến, thiết bị thông minh đƣợc kết nối và điều khiển tự động trong 

suốt quá trình sản xuất, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vi khí hậu 

trong nhà kính. 

Hai là, việc canh tác trong nhà kính, nhà lƣới, sử dụng công nghệ thủy canh, khí 

canh, công nghệ đèn LED, tế bào quang điện... giúp sản xuất nông nghiệp giảm bớt sự phụ 

thuộc vào tự nhiên, tối ƣu hóa quá trình sinh trƣởng của cây trồng, vật nuôi, sử dụng hiệu 

quả không gian, giảm chi phí năng lƣợng. 

Ba là, sử dụng ngƣời máy, các thiết bị bay không ngƣời lái và vệ tinh để khảo sát 

thực trạng, thu thập dữ liệu của các trang trại, từ đó phân tích, đƣa ra khuyến nghị nhằm 

quản lý sản xuất nông nghiệp hiệu quả, chính xác. 

Bốn là, áp dụng công nghệ tài chính phục vụ trong tất cả các hoạt động của trang trại, 

nhằm đƣa ra công thức quản trị có hiệu quả cao nhất. 

2. Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam 

Diện tích bình quân đất nông nghiệp trên ngƣời dân của Việt Nam ở mức thấp và tiếp 

tục giảm, gây tác động trực tiếp đến việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, triển 

khai ứng dụng các mô hình nông nghiệp tiên tiến. Sản xuất chia cắt theo hộ gia đình nhỏ lẻ, 

manh mún, không theo chuỗi, do đó gặp nhiều khó khăn trong ứng dụng đồng bộ công 

nghệ, cũng nhƣ kiểm soát chất lƣợng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Lực lƣợng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đông nhƣng thiếu hụt lao động có 

trình độ và kỹ năng chuyên môn - hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp trong 

điều kiện CMCN 4.0. Đặc biệt, việc tăng cƣờng tự động hóa và ứng dụng số hóa trong quá 

trình sản xuất đòi hỏi lao động phải có kỹ năng và trình độ chuyên môn. 

Mặc dù duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng và tăng năng suất, song về cơ bản, nông 

nghiệp Việt Nam vẫn là nền sản xuất thô, tiêu tốn nhiều nguồn lực, việc ứng dụng khoa học 

- công nghệ và cơ giới hóa trong nông nghiệp còn khiêm tốn, năng suất lao động thấp, sức 



 

 

cạnh tranh chƣa cao. Do đó, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh 

CMCN 4.0 là chìa khóa giải quyết những vấn đề còn tồn tại của nông nghiệp Việt Nam. 

3. Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

Xác định tầm quan trọng của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đƣa nền nông 

nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0, Hội nghị lần thứ 4 khóa 

XII ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW, nhấn mạnh những định hƣớng về phát triển nông 

nghiệp hiện đại, chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, sản xuất lớn, dựa 

vào khoa học - công nghệ, có năng suất, chất lƣợng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. 

Đại hội XIII xác định: “Chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng 

công nghệ cao; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phƣơng... nâng cao giá 

trị nông sản trong các chuỗi giá trị”. 

Để thực hiện chủ trƣơng của Đảng, trong bối cảnh CMCN 4.0, Nhà nƣớc cần tạo lập 

các điều kiện tiền đề cần thiết để ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào lĩnh vực 

nông nghiệp. Một mặt, Nhà nƣớc gia tăng nguồn lực đầu tƣ để tạo lập các điều kiện mà thị 

trƣờng chƣa thể tạo lập hoặc tạo lập chƣa đầy đủ. Mặt khác, Nhà nƣớc sử dụng các nguyên 

tắc thị trƣờng trong việc phân bổ nguồn lực công theo nguyên tắc cạnh tranh và tạo lập đầy 

đủ các loại thị trƣờng, nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tƣ vào nông 

nghiệp. Hai phƣơng thức này tƣơng hỗ nhau, giúp hoàn thiện vai trò của Nhà nƣớc đối với 

phát triển nông nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0, đó là: 

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch tổng thể đối với nông nghiệp 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất 

cho phát triển nông nghiệp tập trung và chuỗi giá trị sản xuất 

Thứ ba, tăng cƣờng hỗ trợ vốn và đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nƣớc về khoa học - 

công nghệ cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Thứ tƣ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp 

Thứ năm, tăng cƣờng hỗ trợ thông tin thị trƣờng và mở rộng thị trƣờng, xây dựng 

thƣơng hiệu nông sản 

Cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cao trong nông nghiệp; tạo điều 

kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, sử dụng, trao đổi thông tin về ứng dụng công 

nghệ trong nông nghiệp; tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm nông nghiệp công nghệ 

cao quy mô quốc gia, quốc tế. 

Tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng và internet để cho ngƣời dân tiếp cận đƣợc thông tin về thành tựu ứng dụng công 

nghệ cao, các mô hình phát triển công nghệ cao và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ 

cao. 

 

(Nguồn: http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3679-phat-trien-

nong-nghiep-cong-nghe-cao-o-viet-nam-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu.html)  



 

 

Bình Phƣớc: Ấm áp Trung thu những ngày giãn cách 

Nhằm tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu nhi tại khu khu cách ly, điều trị  Covid-19 

trên địa bàn toàn tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở LĐTB&XH đã tổ 

chức các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi, thông qua đó tổ chức trao quà cho 400 em 

thiếu nhi tại các khu cách ly, khu điều trị Covid-19, Mái ấm tại các huyện, thị, thành phố 

với 400 phần quà trị giá 300 nghìn đồng và trao tặng 5000 khẩu trang y tế, 1000 vở trắng, 

quần áo tổng trị giá 130 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tặng 22 phần quà Trung thu 

với tổng giá trị 7 triệu đồng. Trong đó, trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng 

cho 20 em đang học tập, sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm tại Trung tâm và tặng 2 

phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần cho 2 em học sinh mồ côi trên địa bàn thành phố Đồng 

Xoài; Cùng với đó, Chi đoàn cơ sở Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng với Chi đoàn Sở y tế vận 

động các đơn vị tài trợ trong tỉnh trao quà và nhu yếu phẩm cho các em học sinh tại xã Tân 

Hƣng, huyện Đồng Phú với tổng giá trị trên 21,8 triệu đồng. 

Trong mùa dịch, với phƣơng châm “Không ai bị bỏ lại phía sau” các Đoàn xã, 

phƣờng, thị trấn tập trung vận động các phần quà, làm các lồng đèn trao tặng hơn 1.450 

phần quà cho các trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ tổng trị giá 290 triệu 

đồng. 

Kỳ Minh  

2 tuyến đƣờng “Ánh sáng biên cƣơng”, quà an sinh  

tặng nhân dân vùng biên 
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh 

niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), ngày 28/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ 

chức chƣơng trình bàn giao 2 tuyến đƣờng “Ánh sáng biên cƣơng” năm 2021 trên địa bàn 

huyện Lộc Ninh. 

2 công trình thanh niên tuyến đƣờng “Ánh sáng biên cƣơng” bằng năng lƣợng mặt 

trời đƣợc bàn giao cho các xã Lộc Thịnh và Lộc Tấn có tổng trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do các địa phƣơng đối ứng. 

Tuyến đƣờng tại xã Lộc Thịnh dài khoảng 1km với 14 bóng đèn, trị giá 30 triệu đồng; tuyến 

đƣờng tại xã Lộc Tấn trị giá 40 triệu đồng.  

Cùng ngày, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng 200 túi quà an sinh, trị giá 50 

triệu đồng cho thanh niên dân tộc - tôn giáo và ngƣời dân khó khăn trên địa bàn 2 huyện Bù 

Đốp và Lộc Ninh. Nguồn kinh phí quà tặng do Trung ƣơng Đoàn hỗ trợ trong chƣơng trình 

“Triệu túi an sinh” triển khai trong toàn quốc. 

Sau hơn 1 tháng triển khai chƣơng trình “Triệu túi an sinh” do Trung ƣơng Đoàn phát 

động (từ ngày 20/8 đến 28/9), 100% các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh đã vận động và 

trao tặng hơn 20.000 túi quà an sinh và 1.010 túi thuốc an sinh, với tổng trị giá gần 5,5 tỷ 

đồng. Trong đó, cấp tỉnh đã trao tặng hơn 6.000 túi quà an sinh và 1.000 túi thuốc an sinh 

cho tỉnh Bình Dƣơng, TP. Hồ Chí Minh, trị giá hơn 1,75 tỷ đồng; cấp cơ sở trao tặng hơn 

14.000 túi quà an sinh trong và ngoài tỉnh.  

Ngọc Quế, Bá Thanh - Đài PT-TH&BBP 



 

 

160 “Túi quà an sinh” tặng ngƣời lao động và hộ dân khó khăn 
Ngày (30/9), Tỉnh đoàn Bình Phƣớc phối hợp với Huyện đoàn Chơn Thành tổ chức 

tặng “Túi quà an sinh” cho các hộ dân, ngƣời lao động khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn xã Minh Hƣng, huyện Chơn Thành do ảnh hƣởng của dịch Covid-19. 

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các hộ dân đƣợc phát phiếu mời đến nhận quà 

theo từng khung giờ để không tập trung đông ngƣời. Theo đó, đoàn đã lần lƣợt phát 160 

“Túi quà an sinh” và 100 thùng mì tôm, với tổng trị giá 65 triệu đồng cho các hộ dân, ngƣời 

lao động có hoàn cảnh khó khăn.  

Hoạt động trao tặng “Túi quà an sinh” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của 

tuổi trẻ tỉnh nhà, giúp các hộ dân, ngƣời lao động bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. 

Qua đó mong muốn mọi ngƣời thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch trong tình hình 

hiện nay.  

baobinhphuoc.com.vn 

100 túi quà an sinh tặng ngƣời khuyết tật, trẻ mồ côi 
Ngày (01/10), Tỉnh đoàn Bình Phƣớc phối hợp với Huyện đoàn Phú Riềng tổ chức 

trao quà cho ngƣời khuyết tật, trẻ mồ côi và ngƣời dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hƣởng 

bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Long Bình, huyện Phú Riềng. 

Tại chƣơng trình, Bí thƣ Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy đã trao tặng 100 túi quà an sinh, 

tổng trị giá 25 triệu đồng với sự tài trợ của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển TP. 

Hồ Chí Minh (HDBank). 

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, chung tay hỗ trợ 

ngƣời dân có hoàn cảnh khó khăn vƣợt qua đại dịch Covid-19. Bí thƣ Tỉnh đoàn Trần Quốc 

Duy cho biết: Hoạt động trao tặng “Túi quà an sinh” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan 

tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà, giúp các hộ dân, ngƣời lao động bớt phần nào khó khăn trong 

cuộc sống. Qua đó mong muốn mọi ngƣời thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch trong 

tình hình hiện nay. 
Vũ Nguyện - Phú Riềng 

Bình Phƣớc: Ý nghĩa với chƣơng trình “Điều ƣớc cho em” 
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội 

LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội 

đồng Đội tỉnh cùng Công ty TNHH Bảo mật Nam Trƣờng Sơn, Công ty Cổ phần CP Việt 

Nam chi nhánh Bình Phƣớc phối hợp tổ chức chƣơng trình “Điều ƣớc cho em” tại huyện 

Lộc Ninh. 

Tại chƣơng trình, đoàn đã trao tặng 30 suất học bổng, 30 chiếc xe đạp, 500 phần quà 

(cặp sách, vở trắng, túi, viết) với tổng trị giá 175 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn, thiếu nhi chịu ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19. Nguồn kinh phí do Công ty TNHH Bảo 

mật Nam Trƣờng Sơn (Tp. Hồ Chí Minh) hỗ trợ. Đồng thời, Công ty Cổ phần CP Việt Nam 

đã trao tặng 1.200 trứng gà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện 

Lộc Ninh. 
Kỳ Minh 

  



 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Thanh niên vùng sâu sáng tạo làm giàu 

“Cũng bởi nhiều năm thực hiện phƣơng thức độc canh nên khi thất bại là mất hết, tôi 

quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vừa xen canh vừa tận thu. Không chỉ hỗ 

trợ thu nhập lẫn nhau mà cách làm này còn giảm thiểu chi phí đầu tƣ cho các loại cây trồng, 

vật nuôi” - anh Phạm Văn Võ nhấn mạnh ƣu điểm khi lựa chọn mô hình trồng trọt kết hợp 

chăn nuôi. 

Anh Phạm Văn Võ giới thiệu cách chăm sóc loài dúi cho thanh niên địa phương 

Vẫn theo đuổi mô hình phát triển kinh tế truyền thống nhƣng không bƣớc vào lối 

mòn cũ, tìm tòi sáng tạo tận dụng nguồn lực, tiềm năng của vùng để phát triển nên mô hình 

kinh tế của gia đình anh Phạm Văn Võ ở thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập đang trở 

thành địa chỉ tham quan học tập kinh nghiệm thiết thực cho thanh niên trong và ngoài khu 

vực. 

Đa canh trên cùng diện tích 

“Mỗi năm đầu tƣ khoảng 50 triệu đồng phân bón chăm sóc 2 đợt cho cây. Song cũng 

trong năm có thể thu hoạch chuối 4 đợt, mỗi đợt cắt 700 buồng, mỗi buồng có giá 80 ngàn 

đồng. Không chỉ thu hoạch trái, thƣơng lái từ thị xã Phƣớc Long còn vào tận vƣờn mua hoa 



 

 

chuối với giá từ 8-10 ngàn đồng/kg”. Đó là những hiệu quả bƣớc đầu tại vƣờn cây của hộ 

anh Phạm Văn Võ trong thời gian dịch Covid-19 chƣa diễn biến phức tạp. 

Anh Võ kể, trƣớc đây hơn 1 ha đất canh tác của gia đình chỉ chuyên canh cây tiêu 

nhƣng do ảnh hƣởng của bệnh chết nhanh, chết chậm cùng với giá cả thị trƣờng bấp bênh 

nên nhiều lần lao đao. Đốn hạ vƣờn tiêu, chuyển sang trồng cây ăn trái theo phƣơng thức 

sản xuất hữu cơ là hƣớng đi lâu dài anh lựa chọn để chinh phục khát vọng làm giàu. Sau khi 

xem xét mọi phƣơng diện, anh quyết định trồng chuối xen mít Thái, do 2 loại cây trồng này 

không cần nhiều công chăm sóc nhƣ hồ tiêu, chi phí cũng vừa phải.   

Không chỉ trồng mít, chuối, anh Võ còn nuôi thêm 11 con bò và đào ao thả cá. Theo 

anh Võ, đa canh cây trồng, vật nuôi sẽ hạn chế rủi ro bởi khi nguồn thu của cây này giảm sẽ 

có cây khác bù lại giúp ổn định kinh tế gia đình. Đó là chƣa kể các loại phế phẩm từ cây ăn 

trái cũng chính là nguồn thức ăn sạch cho bò và ngƣợc lại, chất thải của đàn bò sẽ là nguồn 

phân bón hữu cơ tiết kiệm chi phí chăm sóc và giúp cây trồng sinh trƣởng, phát triển tốt. 

Triển vọng từ nuôi dúi 

Không chỉ đƣợc biết đến là địa chỉ cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, anh Võ 

còn là thanh niên dám nghĩ, dám làm khi đầu tƣ nuôi dúi để nâng cao thu nhập. Đây là mô 

hình còn khá xa lạ đối với thanh niên nông thôn một vùng chuyên canh cây tiêu và các loại 

cây công nghiệp lâu năm. Với nguồn vốn ban đầu 100 triệu đồng, tháng 10-2020, anh Võ 

mua gạch men về xây dựng các dãy chuồng và mua 30 cặp dúi nuôi thử. Dúi ƣa bóng tối, sợ 

ánh sáng và tiếng ồn nên chuồng nuôi dúi luôn đƣợc anh Võ đóng kín cửa, thậm chí còn có 

rèm che. 

Theo anh Võ, vì dúi rất mẫn cảm nên phải đƣợc chăm sóc tỉ mỉ từ thức ăn, nƣớc uống 

đến cả chất thải của chúng để xác định dúi có khỏe mạnh, phát triển tốt hay không. Khi thấy 

dúi ăn ít, bỏ ăn hoặc nằm một chỗ phải kiểm tra ngay để kịp thời cho uống thuốc và thay 

đổi thức ăn nhằm không bị “hao hụt số lƣợng” đàn. 

Với cách chăm sóc, nuôi dƣỡng tỉ mỉ, đàn dúi của gia đình anh Võ phát triển khá tốt, 

tăng đàn nhanh. Đàn tăng tới đâu đƣợc anh phân loại vào những ô chuồng khác nhau tới đó. 

Mỗi chuồng từ 2-3 con theo từng loại sinh sản, thƣơng phẩm, trƣởng thành...  Từ 30 cặp dúi 

ban đầu, đến nay ngoài số dúi đã bán giống, trại giống của gia đình anh Võ còn khoảng hơn 

120 con. Anh Võ đang tiếp tục nhân giống để cuối năm mở rộng trại, nhằm vừa xuất bán 

con giống vừa cung cấp lƣợng thịt thƣơng phẩm cho thị trƣờng. Anh Võ cho rằng, với việc 

vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện, nhu cầu của ngƣời dân vùng sâu, mô hình nuôi dúi sẽ 

có cơ hội mang lại thu nhập cao. 

Đánh giá về mô hình nuôi dúi của anh Võ, anh Trần Văn Nhuận, Bí thƣ Đoàn xã Đắk 

Ơ cho rằng, mô hình không chỉ lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn 

Đắk Ơ mà còn là địa chỉ cho nhiều đơn vị, bạn trẻ tham quan, học hỏi để có thể nhân rộng, 

góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng. 

 

(Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/5/127143/thanh-nien-vung-sau-sang-tao-lam-giau)  



 

 

 

  



 

 

Hãy luôn trân trọng khoảng khắc bên mẹ 
Ký ức về mẹ  

- Mẹ... mẹ phải thật tốt đó! Lần sau đƣợc nghĩ con sẽ về thăm mẹ 

- Đƣợc rồi, nhớ là sau khi về đó phải ăn uống đàng hoàng đó, phải biết tự chăm sóc 

mình thật tốt, không cần lo lắng cho mẹ. 

 Tôi thả bàn tay đang nắm lấy tay mình của mẹ ra tính bƣớc ra cửa, mẹ tôi lại nói 

thêm một câu: 

 - Con phải kiên cƣờng, dũng cảm. 

Tôi hƣớng về phía mẹ mỉm cƣời, giơ tay tạm biệt rồi ra khỏi cửa nhà.  

Ký ức của tôi về mẹ dừng lại tại đây. Cũng là phần ký ức gần nhất... 

Từ sau lúc ấy, tôi đã hai năm không gặp mẹ. Hai năm này mình vẫn luôn lo rằng sẽ 

quên đi hình dáng mẹ, mình luôn lấy những tấm hình trƣớc đây ra xem, nhƣng mỗi lần 

trƣớc khi lấy ra mình liền lập tức đóng lại. Bởi vì tôi phát hiên, mình từ trƣớc đến giờ chƣa 

từng có một khắc...quên mất. 

 Lâu rồi không gặp, không biết...mẹ có nhớ con hay không? Nhƣng con thì nhớ mẹ 

quá nhiều lần rồi. Trong mơ và trong hồi ức của con. Mẹ tôi vẫn nhƣ vậy, mặc bộ quần áo 

rộng rãi, rất vui vẻ bất luận thế gian có đổi dời ra sao. Bất luận chúng con có vì cuộc sống 

này mà ƣu phiền nhƣ thế nào đi nữa, mẹ vẫn mãi là ngƣời tƣơi cƣời vui vẻ. 

 

Lời con muốn nói khi gặp mẹ 

Mẹ biết không? Con có rất nhiều lời muốn nói với mẹ. 

Con muốn nói với mẹ là: Con luôn cố gắng rất cố gắng mà sống, con rất kiên cƣờng 

giống nhƣ lời mà mẹ đã dặn qua 

Con muốn nói với mẹ: Con vẫn rất ốm, vẫn không thích ăn thịt, nhƣng mà con rất 

nhớ bánh nƣớng mà mẹ làm cho con 

Mấy năm nay con đi qua rất nhiều nơi nhƣng cũng chẳng tìm đƣợc hƣơng vị giống 

nhƣ vậy. Con muốn nói với mẹ: Mẹ yên tâm đi, những ngƣời mẹ vẫn nhớ, vẫn còn chƣa yên 

tâm, bọn họ điều rất tốt 

          Con tin rằng giữa trời và đất nhất định có cách liên lạc với nhau, dù có cách xa hơn 

nữa, có lâu hơn nữa thì ngƣời ở trên trời cũng có thể nghe đƣợc nhƣ cũ nỗi nhớ thƣơng của 

ngƣời bên dƣới, vẫn thấy đƣợc nhƣ cũ những ngƣời bôn ba vất vả lƣơng thiện chăm chỉ tiếp 

tục sống. 

          Hình nhƣ con ngƣời khi đến một độ tuổi nhất định mới biết đƣợc trên cuộc đời này 

không có nhiều “ngày tháng còn dài” nhƣ thế. Thật ra mỗi một đoạn duyên phận điều đã 

sớm sắp xếp ổn thỏa kỳ hạn . Ông trời đó giờ điều chẳng bao giờ cho thêm đƣợc một chút 

dù chỉ là mảy may nho nhỏ. Chỉ là chúng ta thƣờng hay bị cái gọi là “chuyện không quan 

trọng” ngăn cản bƣớc chân để rồi bỏ lỡ mất cơ hội về thăm những ngƣời quan trọng nhất. 

 



 

 

Ký ức ngày hôm đó vẫn còn y nguyên trong tâm trí của tôi 

Không có cái gì gọi là “vẫn còn sớm” 

Chúng ta điều đã từng tƣởng rằng tất cả điều sẽ kịp, cho nên chúng ta điều để những 

ngƣời thân thuộc gần gủi nhất ở vị trí thấp nhất trong cuộc sống này. Chúng ta vẫn nói, năm 

nay về nhà không đƣợc rồi, năm sau nhất đinh sẽ về. Vẫn nói lần sau con nhất định mang 

một nàng dâu về, thế nhƣng thời gian không đợi bạn. Bạn mất quá nhiều thời gian để tiến về 

phía trƣớc mà dần dần không thấy những ngƣời vẫn đang đợi bạn ở nơi cũ. Đén một ngày 

khi bạn bỗng chợt nhận ra có thể là sớm đã muộn màng. 

Có lẽ cuối cùng mình đã hiểu, muốn ăn đồ ăn ngon thì lập tức đi ăn, muốn mua đồ 

mới thì tức khắc đi mua, muốn gặp ngƣời mình nhớ thì bây giờ đi gặp. Nếu bạn yêu một 

ngƣời thì bạn phải làm hết sức mình đối tốt với họ. Bởi vì bạn sẽ không biết đƣợc lần sau 

các bạn đến bao giờ mới có thể gặp nhau 

Con biết, cuộc đời sau này của con điều không có cách nào chia sẽ với mẹ rồi, nhƣng 

mà con hiểu mẹ sẽ ở một nơi cách con không xa quan sát con, bầu bạn cùng con. 

Tôi rất thƣơng mẹ tôi 

Cám ơn mẹ và...con nhớ mẹ nhiều lắm! 

 (Nguồn: https://nghethuatsong.com.vn/v1326/hay-luon-tran-trong-khoang-khac-ben-me.html)  
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