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THÁNG 11: BÌNH PHƢỚC HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

BAN BIÊN TẬP TỈNH ĐOÀN 
 

 Điện thoại: 0373.717.369 

 Ban Xây dựng Đoàn. 

 www.tinhdoanbinhphuoc.vn 

 Địa chỉ: Số 880, quốc lộ 14, 

phường  Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước. 

 

112 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ 

(04/11/1909 - 04/11/2021) 

104 NĂM NGÀY  CÁCH MẠNG THÁNG 10 

(07/11/1917 - 07/11/2021) 

NGÀY PHÁT LUẬT NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

(09/11/2021) 

91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 

VIỆT NAM 

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

39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NĂM (20/11/1982 – 20/11/2021) 

75 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA NAM KỲ 

(20/10/1930 - 20/10/2021) 

201 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG - GHEN 

(28/11/1820 - 28/11/2021) 
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CHAI MẬT ONG DO BÁC TẶNG 

Thường tối thứ Bảy, Bác ra xem phim ngắn khoảng gần một tiếng tại Phủ Chủ 

tịch, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng xem với Bác. Buồng chiếu phim có anh em ở 

đơn vị bộ đội bảo vệ, anh em bảo vệ và phục vụ Bác. Thỉnh thoảng anh Vũ Kỳ lại tổ 

chức buổi hát hoặc ngâm thơ phục vụ Bác. 

Tối ngày 31/5/1969, tại Phủ Chủ tịch, Bác và đông đủ các lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước tới dự buổi ca múa nhạc nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Buổi tối hôm đó đã được 

ghi lại trên những 

thước phim, ảnh Bác 

ngồi giữa các cháu như 

ông tiên ngồi giữa bày 

cháu nhỏ. Lúc ra về, 

dọc đường Bác hỏi 

đồng chí Vũ Kỳ:  

Dưới hàng ghế 

có cụ nào ngồi đấy. 

Đồng chí Vũ Kỳ trả 

lời:  

Dạ, đó là cụ thân 

sinh của bác sĩ Mẫn. 

Bác nói: 

- Sao không giới 

thiệu cho mình để mình bắt tay. 

Vài ngày sau đồng bào Tây Bắc gửi về biếu Bác một chai mật ong, Bác bảo 

đồng chí Vũ Kỳ: Chai mật ong này để biếu ông cụ chú Mẫn. 

Tôi (Lê Văn Mẫn) đưa về và kể cho bố tôi, bố tôi cảm động chảy nước mắt và 

giữ gìn chai mật ong cho tới lúc chết (hai năm sau đó)… 

                                 

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

cuoi)  



 

 

Quan điểm “Lấy dân là gốc” trong phòng, chống đại dịch Covid-19 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Nước lấy dân làm gốc”….“Gốc có vững cây mới bền. Xây 

lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong 

thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, và Người chỉ rõ: “Nước nhà đang đứng 

trước một tình thế rất nghiêm trọng. Dân tộc ta suy hay thịnh, mất hay còn, chính ở trong lúc này. Không 

đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, 

giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.  

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, Đảng ta nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, quan tâm, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung 

tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chống dịch như chống giặc” và tuyên bố rất dứt 

khoát: “Việt Nam chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của 

người dân”.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, 

phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, “sức dân như nước”. Tuyên bố trên thể hiện rõ sự đoàn kết thống 

nhất và tinh thần làm chủ của nhân dân trong phòng chống đại dịch Covid-19 hiện nay. 

Từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 đến nay, nhiều địa phương phải phong 

toả, giãn cách từng khu vực hoặc toàn bộ địa bàn, làm ảnh hưởng lớn đời sống của hàng chục triệu người. 

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tinh thần “lấy dân làm gốc”; phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức, đồng lòng, gắn kết mỗi người dân Việt Nam lại với nhau để 

cùng đất nước vượt qua đại dịch. Đảng ta chỉ rõ: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát 

huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan 

trọng nhất”. 

 Phát huy truyền thống “lấy dân làm gốc” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 

Tin ở dân, dựa vào dân, tổ chức và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi dưỡng, đào tạo; phát 

huy mọi năng lực của nhân dân, để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng”. Theo Bác: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà 

những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.  

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, kế thừa truyền thống “lấy dân làm gốc” hưởng ứng 

lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đồng lòng quyết tâm “chống dịch như chống giặc”; tất 

cả các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đều vào cuộc, tích cực 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19.  

Hình ảnh những anh “Bộ đội Cụ Hồ” không quản ngại ngày đêm, gian khổ làm nhiệm vụ kiểm soát 

chặt chẽ đường biên giới, các phố phường; tổ chức cách ly; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. 

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản khó khăn gian khổ thường xuyên duy trì an ninh trật tự, an 

toàn xã hội tại các vùng dịch nguy hiểm. Điển hình là hình ảnh đội ngũ y, bác sĩ phải đối mặt với nguy cơ 

lây nhiễm cao, ngày đêm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Phát huy sức mạnh của cả nước vào cuộc 

chiến phòng chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc”; với mục tiêu, nhiệm vụ đặt tính mạng của người 

dân và sự an toàn của cộng đồng là trước hết, trên hết.  

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để ai 

phải thiếu ăn, thiếu mặc, một số tỉnh đã tổ chức phát động đợt cao điểm với chủ đề “San sẻ yêu thương”, hỗ 

trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Lãnh đạo các tỉnh thành phố đã có thư thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khắn, mất mát của bà con đang 



 

 

sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi thực hiện giãn cách xã 

hội. 

Thành công bƣớc đầu từ tƣ tƣởng “nƣớc lấy dân làm gốc” trong phòng, chống dịch Covid-19 

  Trước hết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, 

Nhà nướcta vế “Nước lấy dân làm gốc” trong phòng chống đại dịch Covid-19.Đây vừa là bài học kinh 

nghiệm vừa là định hướng quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị làm tốt 

hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay; kiên quyết, kiên 

trì đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị chống phá cách mạng Việt Nam.  

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ 

về phòng chống dịchCovid-19 như “chống giặc”. Đây vừa là bài học vừa là yêu cầu, nhiệm vụ để các bộ, 

ban, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, tạo bước chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân Thi đua 

“phòng chống dịch Coovid-19 như “chống giặc”; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tác phong công tác 

của cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy truyền thống “Nước lấy dân làm gốc” trong mặt trận “chống 

dịch như chống giặc”; nhân rộng các nhân tố mới, phát hiện gương “người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên 

tiến” để giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu này.  

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác 

dân vận, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19. Đây vừa là 

bài học vừa là giải pháp quan trọng trongphòng, chống đại dịch Covid-19, phải “lấy dân làm gốc”; Các cấp 

ủy cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị mình; làm tốt việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền; gắn kết quả phòng chống 

Covid-19 với đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên.  

Bốn là, cùng với “lấy dân làm gốc”, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan dân vận là vai trò giám sát 

và phản biện của Mặt trận, các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thực hiện quy chế 

dân chủ. Đây vừa là bài học kinh nghiệm vừa là giải pháp trong việc phát huy vai trò của công tác dân vận, 

trách nhiệm của Mặt trận là tuyên truyền, giải thích, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà 

nước, luôn phải xác định “lấy dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân 

dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự 

xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu 

sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; dựa vào 

Nhân dân để xây dựng Đảng... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp 

chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân 

dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội”. 

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn rất nhiều cam go với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới, với 

những biến thể có tốc độ lây lan mạnh. “Những bài học kinh nghiệm đó, là cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà 

nước ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, 

vững vàng, tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới”. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của 

toàn bộ hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân dân tộc, chúng ta sẽ nhất định chiến thắng 

được đại dich COVID-19, hoàn thành các mục tiêu; nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề 

ra. 

(Nguồn: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3710-quan-diem-

%E2%80%9Clay-dan-la-goc%E2%80%9D-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19.html)  



 

 

Phó Bí thƣ Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Hoàng Trực thăm và 

tặng quà 02 đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông 

Ngày 15/10/2021, đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 02 đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tai 

nạn giao thông tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. 

Tại buổi đến thăm, đồng chí Trần Hoàng Trực đã ghi nhận, biểu dương ý chí, sức trẻ, 

sự đóng góp của các bạn thanh niên tình nguyện tham gia đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh 

tai nạn giao thông, đồng chí mong rằng trong thời gian tới các bạn tiếp tục phát huy sức trẻ 

của mình để có thể hỗ trợ người dân bị tai nạn giao thông. 

Thay mặt các đội hình, anh Trương Công Tuấn Anh, đội trưởng đội hình sơ cứu, ứng 

cứu nhanh tai nạn giao thông, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú cho biết: trong năm qua, đội 

hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông đã sơ cấp cứu, ứng phó nhanh tai nạn giao 

thông cho nạn nhân 25 người và chuyển lên tuyến trên cấp cứu được 04 người, phối hợp giữ 

hiện trường và điều tiết giao thông 19 vụ tai nạn và va chạm giao thông. Ngoài ra, các đội 

hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông đã tham gia các hoạt động tự nguyện tại địa 

phương như: Ngày Chủ nhật xanh, Thứ 7 tình nguyện và tham gia các hoạt động tình 

nguyện phòng, chống dịch Covid-19. 

Hồng Hải  

 

Tuyên dƣơng 10 gia đình trẻ tiêu biểu 

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam 

(15/10/1956 - 15/10/2021), ngày 15/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã trao giấy 

chứng nhận tuyên dương 10 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã. 

10 gia đình được tuyên dương là những gia đình trẻ có vợ hoặc chồng đang công tác 

trong ngành y tế, giáo dục, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người lao động trẻ đã 

có nhiều nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, 

hạnh phúc, tiến bộ. Mặc dù điều kiện làm việc, công tác phải xa nhà nhưng các thành viên 

trong gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021 tại Bình Phước đã năng động, sáng tạo tổ chức lao 

động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt vai 

trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con.   

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh 

Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cũng đã trao giải vòng sơ loại Cuộc thi 

“Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021”. Theo đó trao 

15 giải gồm 4 giải thí sinh xuất sắc tham gia tiếp vòng bán kết, 10 giải phong trào và 1 giải 

khuyến khích.   

Cẩm Liên, Phú Quý - BBP 

“Ngôi nhà khởi nghiệp” lan tỏa khát vọng vƣơn lên cho startup Bình Phƣớc 

Vào ngày 5/6/2020, chương trình phát thanh trực tiếp “Ngôi nhà khởi nghiệp” đã 

chính thức được khởi động tại Bình Phước. Tính đến hiện tại, chương trình đã trải qua 73 



 

 

kỳ phát sóng. Mỗi kỳ “thu hoạch” hàng chục nghìn lượt xem cùng những câu chuyện đời, 

chuyện nghề đầy ấn tượng của các startup. Trong đó, có các startup là học sinh, sinh viên 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

Được biết, khoảng 1,5 năm qua, gần 60 startup tại tỉnh Bình Phước đã cùng kết nối, 

hỗ trợ nhau thông qua chương trình PTTT “Ngôi nhà khởi nghiệp” với nhiều talkshow thú 

vị, đạt đến hàng triệu lượt view trên mạng xã hội. 

Qua đó, nổi bật nhất là 2 kỳ phát sóng mà Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy tham dự: 

kỳ số 68 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần thanh niên khởi nghiệp”, kỳ số 28 về “Cơ hội cho 

doanh nghiệp trẻ Bình Phước từ Diễn đàn “Vietnam - Australia Biz Matching” (Kết nối 

giao thương Việt - Úc)” - đây là Diễn đàn do Tỉnh Đoàn thực hiện để kết nối hàng chục 

startup Bình Phước với cộng đồng doanh nghiệp tại Úc. 

Lên sóng từ 14h00 đến 15h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần, chương trình PTTT “Ngôi 

nhà khởi nghiệp” được thiết kế dưới hình thức một talkshow kéo dài 60 phút với các khách 

mời thay đổi theo mỗi tuần. Lồng ghép trong các talkshow của chương trình là những thông 

tin thời sự về thị trường, kêu gọi hỗ trợ giá cho nông sản, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 

các đơn vị tài trợ... 

Thắng Trân - Minh Phương 

BÌNH PHƢỚC CỬ ĐẠI BIỂU THAM GIA GIAO LƢU HỮU NGHỊ THANH NIÊN 

VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA NĂM 2021 

Nhằm duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước nói 

chung và thanh niên ba nước nói riêng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở ba nước 

đang diễn ra phức tạp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí minh tổ chức chương trình “Giao 

lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia” theo hình thức trực tuyến tại các 

điểm cầu của ba nước từ ngày 22 - 24/10/2021. 

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thảo luận 3 chuyên đề: Tuổi trẻ Việt - 

Lào - Campuchia chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; Thanh niên Việt - Lào - 

Campuchia xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, vì an sinh 

xã hội; Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt - Lào - Campuchia, tự tin hội nhập quốc 

tế. 

Chương trình giao lưu là cơ hội quý báu để đại biểu thanh niên ba nước tăng cường 

hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - 

Campuchia, chia sẻ về về văn hóa và con người mỗi nước; về kinh nghiệm trong công tác 

thanh niên, trong quá trình xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiến 

trình thích ứng với chuyển đổi số; qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với 

thanh niên và nhân dân ba nước. 

 

Thủ tƣớng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần 38 và 39 
 

Sáng 26/10/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại 

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 39 theo hình thức trực tuyến. 

Nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN 2021, hôm nay 

(26/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham 

https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-se-tham-du-cac-hoi-nghi-cap-cao-asean-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-20211021172927942.htm


 

 

dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 theo hình thức trực tuyến. Đây là dịp đầu tiên trong 

năm 2021, lãnh đạo các nước ASEAN trao đổi và chỉ đạo về chính sách cũng như quyết 

định tất cả vấn đề then chốt liên quan đến thực hiện các mục tiêu của ASEAN. 

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đều thống nhất, ASEAN đã đạt được nhiều thành 

công trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, đồng thời, chia sẻ nhiều biện pháp kiểm 

soát dịch bệnh, cải thiện năng lực y tế công cộng, thúc đẩy tiếp cận vaccine đầy đủ, kịp thời 

và đẩy nhanh tiêm chủng rộng rãi. Với chủ đề năm ASEAN 2021 là "Chúng ta quan tâm, 

chúng ta chuẩn bị và chúng ta cùng phát triển thịnh vượng", ASEAN tiếp tục tập trung thúc 

đẩy các nội dung ưu tiên về xây dựng Cộng đồng ASEAN với trọng tâm là kiểm soát đại 

dịch COVID-19, song song thúc đẩy phục hồi bền vững. 

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ thông qua và triển khai sáng kiến về Đề cao 

Chủ nghĩa Đa phương, Chiến lược tổng thể về Cách mạng công nghiệp 4.0, sáng kiến Lá 

chắn ASEAN và Tuyên bố của ASEAN gửi đến Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí 

hậu lần thứ 26. 

tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mong muốn cao nhất của các 

nước ASEAN là có một môi trường khu vực hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác để tập 

trung chống dịch, phục hồi và tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Tuy nhiên trên 

thực tế đang có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến ổn định khu vực. Bởi vậy, 

vai trò trung tâm và cả uy tín của ASEAN đang đứng trước thử thách trong giai đoạn khó 

khăn này. Theo Thủ tướng, đây là vấn đề cần ưu tiên trao đổi, thống nhất về nhận thức và 

hành động. 

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng cho rằng, ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò 

tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông, vùng biển chiến lược có 

lợi ích sát sườn với các quốc gia trong khu vực. ASEAN cần kiên định lập trường nguyên 

tắc về Biển Đông; thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, hành 

xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình. Thủ 

tướng nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, thúc đẩy sớm hoàn thành COC 

với nỗ lực cao nhất của các bên, phấn đấu cùng Trung Quốc đạt Bộ quy tắc COC hiệu lực, 

hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. 
 

(Nguồn https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-38-

va-39-20211026121916423.htm) 

 
Các hoạt động nổi bật khác tháng 10/2021 

1. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện các tổ chức của LHQ tại Việt Nam.  

Xem chi tiết tại: http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-tiep-Dai-dien-cac-

to-chuc-cua-LHQ-tai-Viet-Nam/450384.vgp 

2. Covid-19 ở Đông Nam Á: 'Hoa tiêu' đưa Campuchia chuẩn bị mở cửa du lịch; Malaysia mạnh tay 

với giáo viên không tiêm chủng. 

Xem chi tiết tại: https://baoquocte.vn/covid-19-o-dong-nam-a-hoa-tieu-dua-campuchia-chuan-bi-

mo-cua-du-lich-malaysia-manh-tay-voi-giao-vien-khong-tiem-chung-162997.html 

3. Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021. 

Xem chi tiết tại: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/giao-luu-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-lao-campuchia-

nam-2021-594825.html  

https://vtv.vn/chinh-tri/nhung-ky-vong-tai-hoi-nghi-cap-cao-asean-38-va-39-20211025202501166.htm
http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-tiep-Dai-dien-cac-to-chuc-cua-LHQ-tai-Viet-Nam/450384.vgp
http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-tiep-Dai-dien-cac-to-chuc-cua-LHQ-tai-Viet-Nam/450384.vgp
https://baoquocte.vn/covid-19-o-dong-nam-a-hoa-tieu-dua-campuchia-chuan-bi-mo-cua-du-lich-malaysia-manh-tay-voi-giao-vien-khong-tiem-chung-162997.html
https://baoquocte.vn/covid-19-o-dong-nam-a-hoa-tieu-dua-campuchia-chuan-bi-mo-cua-du-lich-malaysia-manh-tay-voi-giao-vien-khong-tiem-chung-162997.html
https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/giao-luu-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-lao-campuchia-nam-2021-594825.html
https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/giao-luu-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-lao-campuchia-nam-2021-594825.html


 

 

  

 
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trại nấm Tuyết Thảo vững vàng trƣớc đại dịch 

 

 Phát triển thành nghề chủ lực 

Nếu như trước đây, xã Tân Thành có khoảng 10 hộ trồng nấm thì đến nay chỉ còn 

khoảng 4-5 hộ gắn bó với nghề này. Tuy số hộ trồng nấm giảm nhưng diện tích trồng lại 

tăng gấp nhiều lần, nhất là khi các hộ trồng nấm lâu năm đầu tư mở rộng diện tích. Theo 

thống kê, mỗi năm “vựa nấm” Tân Thành cung cấp ra thị trường khoảng 50 tấn nấm mèo 

khô và gần 100 tấn nấm bào ngư tươi, chưa kể các loại nấm linh chi, nấm rơm, nấm đông 

trùng… Với quyết tâm phát triển thành nghề chủ lực, các hộ trồng nấm đã đầu tư nhà 

xưởng, lò hấp để tự sản xuất và cung cấp giống cho người có nhu cầu. 

Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ trại nấm Tuyết Thảo chia sẻ với lãnh đạo xã Tân Thành về việc 

trồng thử nghiệm thành công nấm đông trùng (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021) 

Trại nấm của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở ấp 7, xã Tân Thành có diện tích hơn 

1.000m2, lớn nhất xã. Trước đây, chị Tuyết chỉ trồng nấm bào ngư, nhưng nay trồng thêm 

nấm mèo, nấm rơm, nấm linh chi và đang thử nghiệm nấm đông trùng. Chị Tuyết chia sẻ: 

Tôi đã làm nhiều nghề để mưu sinh, nhưng thấy trồng nấm đem lại hiệu quả kinh tế cao 

nhất. Không chỉ cho thu nhập ổn định, trồng nấm còn giúp mình chủ động được thời gian. 

Nhờ trồng nấm, thu nhập của gia đình được cải thiện và giải quyết việc làm cho nhiều lao 

động địa phương.  

Trên thị trường, giá nấm bào ngư hiện khoảng 30 ngàn đồng/kg, nấm rơm từ 60-65 

ngàn đồng/kg, nấm mèo 65-80 ngàn đồng/kg, nấm linh chi khô 450 ngàn đồng/kg, nấm 



 

 

đông trùng khô 8 triệu đồng/kg. Trong đó nấm mèo 1 năm thu được 2 vụ, còn nấm bào ngư 

cho thu quanh năm. Với quy mô này, mỗi năm gia đình chị Tuyết thu về khoảng 8 tấn nấm 

mèo và từ 16-18 tấn nấm bào ngư. Khi sử dụng hết chất dinh dưỡng trong bọc phôi, chị lại 

tận dụng bã để trồng nấm rơm. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị Tuyết thu lợi nhuận hàng 

trăm triệu đồng mỗi năm và đang tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập từ 7-

10 triệu đồng/tháng.  

Thay đổi để thích ứng 

Chị Tuyết mong muốn đưa thương hiệu nấm Tuyết Thảo của gia đình phát triển lớn 

mạnh, vươn ra các tỉnh, thành lân cận, là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. 

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, thời gian qua chị đã chủ động nghiên cứu, triển khai ứng 

dụng “kinh doanh số” nên vẫn đảm bảo sản xuất và thu nhập ổn định trong đại dịch Covid-

19.  

Chị Tuyết chia sẻ: Do dịch bệnh Covid-19 nên trại nấm thực hiện phương án “3 tại 

chỗ”, không thuê người ngoài mà chỉ huy động nhân lực trong gia đình tham gia sản xuất. 

Trại nấm ưu tiên sản xuất hàng khô và chuyển phương thức bán hàng từ bỏ sỉ tại các chợ 

sang bán online, chia sẻ với các hội, nhóm… nên doanh thu vẫn đảm bảo. Trại nấm còn ủng 

hộ nấm để làm thức ăn cho bếp cơm từ thiện Bệnh viện đa khoa tỉnh, các khu cách ly ở địa 

phương và trích một phần lợi nhuận ủng hộ công tác phòng, chống dịch.  

Để hỗ trợ các hộ trồng nấm, thời gian qua, Hội Nông dân xã Tân Thành đã thành lập 

Tổ hợp tác trồng nấm và xây dựng dự án trồng nấm mèo, nấm bào ngư nhằm giúp hội viên 

tiếp cận các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu. Tổ hợp tác trồng nấm 

tại ấp 7, xã Tân Thành gồm 5 hộ hội viên nông dân, được thành lập và duy trì từ năm 2009 

đến nay. Thời gian qua các hộ tự liên kết sản xuất dưới sự hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật của 

hội nông dân các cấp.  

 

(Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/5/126825/trai-nam-tuyet-thao-vung-vang-truoc-dai-dich)  



 

 

 



 

 

 

9 lý do bạn nên dành thêm thời gian cho riêng mình 

1. Bạn đƣợc tìm hiểu bản thân mình. 

Bạn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, là người hùng trong câu 

chuyện đời bạn, và bằng cách dành thời gian cho riêng mình, để là chính mình và để biết 

chính mình, bạn sẽ chạm sâu vào trái tim và tâm hồn của bản thân, và bạn sẽ được trải 

nghiệm cái đẹp, sự vĩ đại và kỳ diệu của bạn. Còn gì đẹp hơn thế? 

2. Bạn học đƣợc cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. 

Orson Welles đã đúng khi nói rằng: “Chúng ta được sinh ra chỉ có một mình và chết đi chỉ 

có một mình. Ta bước vào thế giới này một mình, và dù ta có được sự đồng hành từ bạn bè, 

gia đình và những người ta gặp trên đường đời, nhưng vẫn sẽ có những thời điểm ta chỉ có 

một mình mà thôi. Và dù cho đây là một suy nghĩ đáng sợ, nhưng nếu ta dành riêng chút 

thời gian cho bản thân để yêu, chấp nhận, nâng niu và hòa giải với con người của chính 

mình, thì sau cùng ta sẽ học được cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Và ta sẽ 

không phải sống trong sợ hãi nữa…” 

3. Bạn học đƣợc cách yêu thƣơng và chấp nhận bản thân. 

Tin hay không tùy bạn, nhưng càng dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ càng học 

được cách trân trọng, chấp nhận và hòa giải với những thiếu sót, sai lầm và bất toàn của 

mình và bạn sẽ càng có nhiều tình yêu trong tim dành cho không chỉ những người xung 

quanh và còn cho cả chính bạn nữa. 

4. Bạn học đƣợc cách sống đúng với mục đích của cuộc đời mình 

Trái tim và tâm hồn bạn biết rõ về con đường bạn nên đi, cuộc đời bạn đã được sinh 

ra để sống và công việc bạn cần làm trong thế giới này. Và nếu bạn lùi lại vài bước để nhìn 

nhận những thói quen thường nhật, những con người bên xung quanh bạn, và những tạp 

nhiễu vây kín bạn, bạn sẽ có được khả năng kết nối với một khía cạnh khác của chính bạn  

là thứ biết được vì sao bạn có mặt trên hành tinh này, mục đích của cuộc đời bạn là gì và lý 

do gì mà bạn hiện hữu. 

5. Bạn học đƣợc cách trở thành chính mình mình, chứ không phải kẻ mà ngƣời 

khác nghĩ bạn nên trở thành 

Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải nghe lời, chúng ta được dạy phải giống với những 

người khác hơn và bớt giống với chính mình. Và điều thật đẹp trong việc dành thời gian cho 

riêng mình là bạn sẽ được giải phóng khỏi những cái bẫy tâm trí, những niềm tin và những 

hạn định về những gì bạn phải giống với người khác. 

 

 

http://nghethuatsong.com.vn/v181/suc-manh-cua-thoi-quen.html


 

 

6. Bạn khám phá đƣợc rằng mình lớn lao hơn mọi vấn đề của bản than 

Thật tuyệt khi được bạn bè và gia đình giúp đỡ trong những lúc bạn phải đối mặt với 

khó khăn và thử thách. Nhưng cũng sẽ có những thời điểm trong đời mà không một ai có 

thể giúp bạn. 

7. Bạn khám phá đƣợc giá trị và sức mạnh của sự im lặng 

Khi tâm trí tĩnh lặng, khi không còn bất cứ ý nghĩ và lời nói nào, đó là khi bạn nghe 

thấy tiếng trái tim nói chuyện với chính bạn. Đó là khi bạn nghe thấy tâm hồn và trực giác 

đang giao tiếp với bạn. Sự tĩnh lặng là một người thầy tuyệt vời, thì thầm bên tai bạn và 

giúp bạn hiểu được những điều mà bạn sẽ không thể khám phá ở bất cứ nơi nào khác. 

8. Bạn học đƣợc cách tôn vinh và tôn trọng bản thân. 

Nhiều người đã quen với việc cầu xin sự tán thành và chấp thuận từ bên ngoài, tất bật 

tìm kiếm tình yêu thương sai chỗ, đến mức họ không còn có thể kết nối với chính khía cạnh 

bên trong mình - khía cạnh vốn chỉ biết rằng họ cần bản thân là đủ. 

9. Bạn học đƣợc cách buông bỏ 

Một trong những điều khó khăn nhất trên đời là buông bỏ những con người, những 

kỷ niệm, đồ vật, trải nghiệm và địa điểm chúng ta yêu quý nhất. Chúng ta níu giữ mọi thứ 

và mọi người quá chặt, sợ rằng nếu không còn những thứ mà ta đang bám vào, ta sẽ chẳng 

là gì cả. Thất bại trong việc nhận ra rằng sự bám víu đó bị ảnh hưởng bởi tình yêu chúng ta 

dành cho thứ ta đang níu giữ sẽ làm mất đi sự thuần khiết và vẻ đẹp của tình yêu. 

Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian cho riêng mình hơn, mở rộng trái tim và kết nối 

với trí tuệ nội tại ở một mức độ sâu sắc hơn, bạn sẽ có thể phân biệt giữa sự bám víu và tình 

yêu đích thực. 

(Nguồn https://nghethuatsong.com.vn/v1298/9-ly-do-ban-nen-danh-them-thoi-gian-cho-rieng-minh.html)  

http://nghethuatsong.com.vn/v539/trai-nghiem-de-yeu-doi-yeu-cuoc-song.html
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