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THÁNG 01: BÌNH PHƢỚC 25 NĂM 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. 

 

25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(01/01/1997 - 01/01/2022 

76 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN CỦA  

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA 

(06/01/1946 – 06/01/2022) 

47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG PHƯỚC LONG 

(06/01/1975 – 06/01/2022) 

72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN  

(09/01/1946 – 09/01/2022) 

62 NĂM PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI (17/01/19460 – 17/01/2022) 

45 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARI VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, 

LẬP LẠI HÕA BÌNH Ở VIỆT NAM 

(27/01/1971 - 27/01/2022) 

54 NĂM CUỘC TỔNG TẤN CÔNG VÀ NỘI DẬY XUÂN MẬU THÂN 

(31/01/1968 – 31/01/2022) 
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CÂU HÁT VÍ DẶM 
Chiều ngày 18/5/1969, các diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 vào Phủ Chủ tịch 

biểu diễn để mừng thọ Bác 79 tuổi. Sau một số tiết mục, đến lượt chị Mai Tư hát dặm đò 

đưa: “Nước sông Lam biết khi mô cho cạn cũng như tinh thần cách mạng của dân ta...”. Bác 

hỏi mấy đồng chí ngồi xung quanh: “Có hay không các chú?”. “Thưa Bác hay ạ!”. Bác hỏi 

chị Mai Tư: “Trong ta chừ còn 

dệt vải nữa không?”. “Dạ thưa 

Bác, có ạ!”. “Rứa cháu có biết 

hát phường vải không?”. “Dạ 

thưa Bác, có ạ!”. Bác bảo Mai 

Tư hát một câu mà các cụ 

ngày xưa hay hát, Mai Tư 

thưa với Bác: “Dạ, chúng cháu 

hát điệu phường vải nhưng 

không biết lời cũ ạ!”. Bác bảo: 

“Thì cháu lấy câu ni để hát 

nhé: “Khuyên ai chớ lấy học 

trò”. Cháu tiếp đi...”. “Dạ, 

thưa Bác, có phải dài lưng tốn 

vải ăn no lại nằm không ạ!”. 

“Giờ cháu tiếp câu nữa đi”. 

Mai Tư lúng túng không biết, 

Bác nhắc: “Lưng dài có võng 

đòn cong; áo dài đã có lụa hồng vua ban”. Mai Tư hát câu Bác vừa nhắc theo điệu hát ví 

Nghệ An. Đến lượt Minh Huệ, chị đứng dậy thưa: “Thưa Bác, bây giờ cháu xin hát điệu ru 

em, dân ca miền Trung theo lời cũ ạ! Rồi chị cất giọng “A ờ ơ... Ru em em ngủ cho muồi”, 

Bác sửa lại: “Ru tam tam théc cho muồi”. Minh Huệ hát tiếp: “Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu; 

Mua cau chợ Sải, mua trầu chợ Dinh”. Bác cười và nói: “Mua cau Cam Phổ chứ không phải 

chợ Sải”. Thế mới biết Bác Hồ đã từng đi năm châu bốn biển mấy chục năm trời mà vẫn 

không quên từng tên làng, ngõ xóm, từng câu hát ví dặm của quê nhà.                                 

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

cuoi)  



 

 

ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 

CƠ SỞ, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG THỨC 
1. Cơ sở lý luận, thực tiễn xác định vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên 

tham gia xây dựng Đảng 

Một là, xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS. 

Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản của Đoàn TNCS là cuộc đấu 

tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản; gắn với cuộc đấu 

tranh của giai cấp công nhân, “không có công tác, không có đấu tranh thì kiến thức sách vở 

về chủ nghĩa cộng sản rút ra từ các sách và các tác phẩm về chủ nghĩa cộng sản, sẽ không 

có một giá trị nào cả, vì rằng kiến thức đó cũng chỉ là tiếp tục tình trạng tách rời trước kia 

giữa lý luận và thực tiễn”.  

Hai là, xuất phát từ nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 

Nhiệm vụ này được xác định trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 

các giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Gần đây 

nhất, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “thực hiện tốt 

vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên”, “tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”.  

Ba là, xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được 

“những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

XHCN, Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày 

nay”.  

Bốn là, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện 

nay. 

Qua 35 năm đổi mới, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh và đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tuy 

nhiên, công tác xây dựng Đảng hiện còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. 

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 nhiệm vụ cơ bản, 

đồng bộ, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. Theo đó, Đảng xác định: “trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và 

đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ 

chức và cán bộ”.  

2. Nội dung Đoàn Thanh niên tham xây dựng Đảng  

Tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên là nội dung thuộc chức năng, nhiệm 

vụ, đồng thời là một mặt công tác của Đoàn, thể hiện rõ tính đảng, vai trò là đội dự bị tin 

cậy của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững  mạnh, không ngừng nâng 



 

 

cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Theo đó, nội dung 

tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm:  

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng. 

Hai là, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch.  

Ba là, tham gia công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho Đảng. 

Bốn là, tham gia giám sát, phản biện xã hội liên quan đến các lĩnh vực của đời sống 

3. Phƣơng thức Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng  

Phương thức Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng thể hiện trên nhiều phương 

diện, bao gồm các cách thức khác nhau, vừa trực tiếp và gián tiếp. Đối với phương thức 

tham gia trực tiếp, Đoàn trực tiếp tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng Đảng thông qua 

giám sát, phản biện xã hội; trực tiếp gửi văn bản góp ý đến cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức 

góp ý các văn bản dự thảo do cấp ủy, tổ chức đảng gửi đến; góp ý khi đại diện cấp ủy, tổ 

chức đảng làm việc với Đoàn.  

Một là, Đoàn tổ chức các hoạt động giám sát. 

Đoàn Thanh niên tổ chức giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia), của cơ 

quan, tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên. Đoàn Thanh niên giám sát cán bộ, đảng viên 

tập trung vào giám sát phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương 

mẫu; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy 

thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp 

ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm thực thi công vụ; thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; 

mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.  

Hai là, Đoàn tổ chức các hoạt động phản biện xã hội. 

Đoàn Thanh niên tham gia phản biện xã hội về sự phù hợp và tính khả thi của các văn 

bản dự thảo về chủ trương, công tác của cấp ủy, tổ chức đảng. Hoạt động phản biện xã hội 

của Đoàn góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng; kịp thời phát 

hiện những sai sót, khuyết điểm, những chủ trương chưa phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. Nội dung tham gia phản biện xã hội của Đoàn là nhận xét về tính khoa 

học (phù hợp với quy luật khách quan); tính nhân dân (đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của 

nhân dân); tính khả thi (phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội) trong chủ trương công 

tác của tổ chức đảng.  

Ba là, Đoàn góp ý trực tiếp với cấp ủy đảng bằng văn bản và tổ chức đối thoại trực 

tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với đoàn viên, thanh niên. Đoàn tham gia góp ý bằng văn 

bản mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng và trước khi kết thúc nhiệm 

kỳ của cấp ủy cùng cấp; tham gia góp ý các văn bản dự thảo do cấp ủy, tổ chức đảng gửi 

đến tổ chức đoàn hoặc đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp ý khi 

có yêu cầu hoặc khi Đoàn thấy cần thiết; góp ý khi đại diện tổ chức đảng làm việc với Đoàn 

Thanh niên. 

(Nguồn: http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3929-doan-thanh-

nien-tham-gia-xay-dung-dang-co-so-noi-dung-va-phuong-thuc.html)  



 

 

Thanh niên Bình Phƣớc chung tay cùng cộng đồng quốc tế  

tìm sân chơi mới cho múa rối 
Vừa qua, ngày 26/12/2021 Tỉnh Đoàn Bình Phước đã phối hợp tổ chức Diễn đàn trực 

tuyến “Múa rối ứng dụng trong phát triển cộng đồng” (Forum on Applied Puppetry for 

Community Development) với sự tham dự của gần 100 thành viên đến từ 4 châu lục. 

Trong khuôn khổ Dự án “Việt Nam hí kịch” do Tổ hợp nghệ thuật Một Tháng Năm 

trực thuộc Mekongaholics điều phối cùng sự tài trợ của Viện Goethe TP Hồ Chí Minh, 

nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm về ca kịch rối, sân khấu cải lương và Diễn đàn Múa rối ứng 

dụng trong phát triển cộng đồng đã được tổ chức, góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng 

trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Được Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp với Ban điều phối Dự án “Việt Nam hí kịch”, 

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Tương Lai, Công ty TNHH Tư vấn và Dịch 

thuật Chân Thiện Mỹ tổ chức, Diễn đàn đã thu về gần 1.000 lượt theo dõi trên các nền tảng 

mạng xã hội. 

Tham dự Diễn đàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy đã khích lệ các đoàn 

múa rối cộng đồng. Tỉnh Đoàn sẽ đồng hành với các đoàn múa rối trong việc bảo tồn nghệ 

thuật múa rối dân gian gắn với phát triển cộng đồng và phát huy thanh thiếu nhi Bình 

Phước. 
Thắng Trân - Tuấn Quốc  

 

Tƣ vấn, hƣớng nghiệp trực tuyến “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tƣơng lai” 

Vừa qua trong các ngày 29, 30, 31/12/2021 Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo Bình Phước và Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi 

hoạt động tư vấn hướng nghiệp trực tuyến với chủ đề “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương 

lai” dành cho các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Bình Phước. Chương trình được phát 

trực tuyến trên fape Tuổi trẻ Bình Phước.. 

Chương trình diễn ra với 03 chủ đề: Làm sao để hiểu nghề; Làm sao để hiểu mình và các lời 

khuyên chọn bậc học và ngôi trường phù hợp. Việc lựa chọn nghề học, ngành học sao cho 

phù hợp với năng lực của bản thân luôn là nỗi băn khoăn không chỉ của nhiều học sinh mà 

còn là nỗi lo chung của các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và của toàn xã hội. Xuyên suốt 

ba chương trình được phát trực tuyến, các em học sinh đã tích cực đặt nhiều câu hỏi, các 

câu hỏi xoay quanh vào những vấn đề các em quan tâm về chọn ngành, chọn trường…  

Phát biểu trong chương trình anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết 

“Chuỗi hoạt động tư vấn hướng nghiệp với chủ đề: “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương 

lai” dưới hình thức trực tuyến nhằm giúp học sinh toàn tỉnh thêm vững tin cùng những hành 

trang vững chắc trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp với bản thân.   
 Kỳ Minh 

  



 

 

Bàn giao nhà hợp lực cho gia đình anh Điểu Thêu 

Chiều ngày 05/01/2022, Tỉnh đoàn Bình Phước và Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam phối hợp tổ chức bàn giao căn nhà hợp lực cho gia đình anh Điểu Thêu (SN 

1983) ở ấp 8C, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh. 

Gia đình anh Điểu Thêu thuộc diện khó khăn về nhà ở. Nhà có 5 người, nhưng chỉ trông 

vào công việc làm thuê làm mướn thất thường của anh. Đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống 

của gia đình anh càng thêm khó khăn. Căn nhà của gia đình đang ở đã xuống cấp trầm trọng 

nhưng không có điều kiện nâng cấp sửa chữa. 

Dịp này, đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và chính quyền địa phương 

cũng có những phần quà ý nghĩa và thiết thực tặng cho gia đình. 
Ngọc Quế - Đài PT-TH&BBP 

 

“Chuyến xe tri thức” cho các thanh niên khởi nghiệp Bình Phƣớc 

Trong 3 ngày (08/01 - 10.01), Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức chương trình 

“Chuyến xe tri thức”, hành trình “Khởi nghiệp từ rác” và ứng dụng chuyển đổi 

số trong phát triển kinh tế. 

Tham gia hành trình có Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy, anh Hoàng 

Sơn Công, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao công nghiệp ngành bán 

lẻ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và phát triển tài năng Việt Nam cùng hơn 20 bạn trẻ là 

thanh niên khởi nghiệp (startup) tại Bình Phước. 

Trên hành trình “Chuyến xe tri thức”, các bạn trẻ đã cùng tham gia hoạt động tập 

huấn kiến thức, chuyển giao phương thức tối ưu hóa hiệu quả của các loại phân hữu cơ cho 

bơ, tiêu, cao su theo quy trình sản xuất khép kín tại trang trại Thiên Nông; cách chế biến và 

sử dụng các loại phân hữu cơ tự sản xuất một cách hiệu quả nhất, đặc biệt từ nguồn đạm cá 

tự sản xuất từ lòng hồ thủy điện Thác Mơ;  

Trong chuyên đề “Khởi nghiệp từ rác”, anh Hoàng Sơn Công đã chia sẻ với các bạn 

trẻ cách làm men vi sinh, kết hợp với các loại hạt, trái cây, củ quả... thành các sản phẩm hữu 

dụng hàng ngày hay thành các món quà, sản phẩm có thể thương mại hóa.  

Bên cạnh đó, “Chuyến xe tri thức” đưa các bạn trẻ khởi nghiệp đến tham quan trang 

trại Thiên Nông (H.Bù Gia Mập) tại đây, các bạn được chia sẻ, học hỏi về những giải pháp, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật của trang trại, các hình thức áp dụng chuyển đổi số trong nông 

nghiệp; Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ: “Thông qua chương trình này, Tỉnh 

đoàn mong muốn hỗ trợ các bạn thanh niên khởi nghiệp một số giải pháp tận dụng tối ưu 

hóa những thứ mình đang có. Đặc biệt là câu chuyện “khởi nghiệp từ rác” khi rác thải sinh 

hoạt, phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp trong vườn nhà có thể được tận dụng để chế tạo 

phân bón hữu cơ hoặc các sản phẩm khác để phục vụ con người, thúc đẩy chuyển đổi số, 

ứng dụng công nghệ 4.0 trong mô hình kinh tế hiện tại của thanh niên”. 
(Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/chuyen-xe-tri-thuc-cho-cac-thanh-nien-khoi-

nghiep-binh-phuoc-4917.html) 

https://thanhnien.vn/tim-kiem/?q=T%E1%BB%89nh%20%C4%91o%C3%A0n%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&m=1&t=&c=0&y=-1&o=
https://thanhnien.vn/thai-nguyen-dat-muc-tieu-vao-top-10-dia-phuong-dan-dau-ve-chuyen-doi-so-post1416907.html
https://thanhnien.vn/thai-nguyen-dat-muc-tieu-vao-top-10-dia-phuong-dan-dau-ve-chuyen-doi-so-post1416907.html
https://thanhnien.vn/kinh-doanh/chinh-sach-phat-trien/
https://thanhnien.vn/gui-thuong-yeu-tren-chuyen-xe-tri-thuc-post603458.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/song-yeu-an-choi/
https://thanhnien.vn/nguoi-tre-tay-ninh-day-manh-cong-nghe-4-0-vao-cong-tac-doan-thoi-covid-19-post1400630.html


 

 

 

 

  

 
  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

   



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Đam mê - đƣờng đến thành công 

 

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, xã hội, nhiều bạn trẻ ở 

huyện Bù Gia Mập còn chủ động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế gia đình. Minh 

chứng cho thấy, bằng sự nhanh nhạy của những trí thức trẻ, các anh Lê Quang Trƣờng và Đặng Văn 

Thủy đã chọn cho mình hƣớng đi phù hợp với đam mê, sở thích, bắt kịp xu thế phát triển của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

Chung tay khởi nghiệp 

Là Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Bù Gia Mập nên công việc hằng ngày của anh Lê Quang 

Trường (SN1986) rất bận rộn. Tuy nhiên, anh không chỉ được biết đến là tấm gương cán bộ trẻ năng động, 

luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn là thanh niên có mô hình khởi nghiệp sáng tạo, bắt nhịp 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhằm thỏa mãn đam mê với sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, anh đã cùng bạn 

đồng hành Đặng Văn Thủy (SN1989), giáo viên Tin học Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia 

Mập tìm hiểu, đầu tư mua máy móc mở xưởng gỗ mỹ nghệ.  

Anh Lê Quang Trường và anh Đặng Văn Thủy kiểm tra đơn hàng tại xưởng đục tượng gỗ 

  

Năm 2018, hai anh đầu tư 300 triệu đồng làm nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị mở xưởng gỗ mỹ 

nghệ Trường Thảo ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Anh Trường chia sẻ: “Nhận thấy hiện nay có 

rất nhiều người ưa chuộng sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, nhưng nếu mua tranh gỗ ở miền Bắc đưa vào thì giá 

thành rất cao nên tôi bàn với gia đình và bạn bè tìm hiểu về máy đục gỗ. Sau khi chọn được người cùng chí 

hướng, chúng tôi quyết định đầu tư mua máy đục tranh CNC để vừa phát triển kinh tế vừa thỏa đam mê. 

Đồng thời, đưa sản phẩm gỗ mỹ nghệ giá rẻ đến người tiêu dùng ở địa bàn nói riêng, Bình Phước nói chung 

và xa hơn là toàn khu vực Đông Nam bộ. 

Với nhiệm vụ thiết kế và kỹ thuật, anh Thủy phụ trách các công việc tại xưởng gỗ mỹ nghệ Trường 

Thảo. Từ việc lên ý tưởng mẫu mã cho sản phẩm hay làm theo đơn đặt hàng của khách đều do anh Thủy 

đảm nhận. Anh Thủy cho biết: Là giáo viên Tin học, sẵn có kiến thức nên ngoài những mẫu do khách hàng 

yêu cầu, tôi cũng luôn tìm tòi, học hỏi những mẫu thiết kế có sẵn trên internet để đưa ra những ý tưởng 

sáng tạo, độc đáo, lạ mắt, phù hợp nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Khi hoàn thành thiết kế mẫu trên 

phần mềm chuyên dụng, sẽ đưa mẫu vào máy tính điều khiển cho máy đục tranh CNC thực hiện. Theo anh 

Thủy, tùy vào kích thước và mẫu mã, phải sau 2-3 ngày mới hoàn thành sản phẩm. Trước đây, đồ gỗ mỹ 



 

 

nghệ chủ yếu làm thủ công nhưng nay, máy móc thiết bị nhiều, chỉ cần đầu tư công nghệ sẽ làm ra sản 

phẩm với số lượng lớn. Vì thế, giá thành sản phẩm cũng rẻ hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của mọi tầng 

lớp. 

Bắt nhịp thị hiếu ngƣời tiêu dùng 

Phụ trách mảng kinh doanh của xưởng, anh Trường rất chú trọng việc quảng cáo trên các trang 

mạng xã hội Facebook, Zalo và mạng lưới cộng tác viên. Sau gần 2 năm lấn sân sang thị trường đồ gỗ mỹ 

nghệ, xưởng gỗ mỹ nghệ Trường Thảo đã có mạng lưới cộng tác viên bán hàng online gần 20 người rộng 

khắp các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ và một số tỉnh phía Bắc. Đa dạng sản phẩm tranh treo tường, 

tượng gỗ, tranh chữ… với thiết kế tinh xảo, giá cả phải chăng, các sản phẩm của xưởng gỗ mỹ nghệ 

Trường Thảo đã gây được tiếng vang trong và ngoài tỉnh. Hiện doanh thu của xưởng đạt bình quân 20-30 

triệu đồng/tháng. Anh Trường cho biết: Thời gian tới, xưởng sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi sản xuất khi có 

thêm vốn. Đồng thời đầu tư các loại máy công suất lớn, hiện đại và nhận thêm đội ngũ cộng tác viên bán 

hàng để nhiều người tiếp cận được sản phẩm gỗ mỹ nghệ cao cấp. 

Một trong những sản phẩm “hút hàng” của xưởng gỗ mỹ nghệ Trường Thảo 

Nguồn vốn đầu tư ít, để giảm thiểu các khoản đầu tư ban đầu cũng như giảm bớt nhân công, xưởng 

gỗ mỹ nghệ Trường Thảo còn liên kết với các xưởng đục tượng, xưởng đóng khung tranh tại địa phương để 

có nhiều mẫu mã, sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ hoàn thiện tới tay người tiêu dùng. Hiện xưởng còn tạo việc 

làm ổn định cho 2 thợ ráp khung tranh với nguồn thu nhập ổn định.  

Ý chí, nghị lực và quyết tâm làm giàu của các anh Lê Quang Trường và Đặng Văn Thủy sẽ lan tỏa, tạo 

động lực cho các bạn trẻ ý thức vươn lên. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo 

của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phát triển, giàu mạnh.  

 

(Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/5/119686/dam-me-duong-den-thanh-cong)  



 

 

Những năm tháng không quên 

Năm 2017, cuốn hồi ký “Những năm tháng không quên” của đồng chí Nguyễn 

Hữu Luật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước do nhà báo Linh Tâm chắp bút được ấn hành. Cuốn 

hồi ký đã phác họa lại một chặng đường đấu tranh, phát triển của mảnh đất và con 

người Bình Phước; cũng đồng thời là sự tri ân của đồng chí Nguyễn Hữu Luật đối với 

những người từng kề vai, sát cánh trong những ngày tháng gian khổ bắt tay dựng xây 

quê hương Bình Phước, cho đến khi đồng chí nghỉ hưu. Báo Bình Phước trân trọng giới 

thiệu cùng bạn đọc một số trích đoạn trong cuốn hồi ký này. 

 

VƢƠN RA BIỂN LỚN 

Tháng 7/1997, chỉ 7 tháng sau ngày tái lập tỉnh, tôi được Tỉnh ủy phân công ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa X để làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ở nhiệm kỳ này. Do 

cùng lúc phải chỉ đạo xử lý khá nhiều công việc hệ trọng của tỉnh nên tôi đã cố gắng sắp 

xếp công việc gia đình, nơi ăn chốn ở ổn định, vừa thu xếp công việc để hoàn thành các 

trọng trách được giao. Cuối năm 1997, mọi công việc tôi đều hoàn thành. Với cương vị Phó 

bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi vừa chỉ đạo chung, vừa cùng các đồng chí trong tiểu ban 

nội dung, tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh gấp rút hoàn thành các bước công việc cho 

sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Kết quả, đại hội diễn ra đúng dự kiến về thời gian, nhân sự, 

bảo đảm nội dung theo yêu cầu. Tại đại hội, tôi tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy.  

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Hữu Luật tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí 

thư Tỉnh ủy Bình Phước. Trong ảnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 



 

 

Lần đầu tiên đưa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

X, công việc đối với tôi hoàn toàn mới mẻ. Nhờ kinh nghiệm của bản thân sau nhiều nhiệm 

vụ và trọng trách được giao, từ Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND; Phó bí thư, Bí thư 

Huyện ủy; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch HĐND tỉnh đã mang lại cho tôi 

những kinh nghiệm quý từ thực tiễn công việc. Mặt khác, cứ mỗi lần nhận nhiệm vụ ở 

cương vị mới, bản thân tôi lúc nào cũng đầu tư suy nghĩ, chuẩn bị kỹ các bước công việc sẽ 

tiến hành. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa X của tỉnh có thuận lợi là có 2 đồng 

chí ở Trung ương là đồng chí Đỗ Nguyên Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 

Bộ Y tế và đồng chí Hồ Anh Dũng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Hai đồng chí 

này có nhiều kinh nghiệm, đã công tác nhiều năm ở Trung ương, là chỗ dựa cho tôi học hỏi 

kinh nghiệm. Nhờ vậy, khi đưa đoàn vào dự kỳ họp đầu tiên, tôi phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng đồng chí thực hiện từng phần việc trong kỳ họp. Vì thế, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc 

hội khóa X, đoàn Bình Phước đã đóng góp tích cực vào thành công của kỳ họp. Qua đó rút 

kinh nghiệm cho các kỳ họp tiếp theo, cũng như hoạt động của đoàn trong toàn khóa.  

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa X của tỉnh Bình Phước có 5 người, 2 người ở Trung ương và 

3 người ở địa phương. Tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm, kinh nghiệm hoạt động chưa 

nhiều, song tất cả đều cố gắng, đoàn kết thương yêu nhau, trao đổi kinh nghiệm cho nhau 

nên đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần cùng các đoàn bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn 

khóa cả ở khía cạnh lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất 

nước. Cuối nhiệm kỳ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri tỉnh nhà đánh giá cao các 

hoạt động của đoàn Bình Phước. 

Về tình hình chung của tỉnh sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, 

Tỉnh ủy đã tập trung củng cố, sắp xếp, xây dựng, hình thành bộ máy Đảng, chính quyền, 

MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Do còn thiếu một số ngành khi chia tách từ tỉnh Sông Bé, 

tỉnh thành lập 15 đơn vị cấp tỉnh (3 đảng bộ trực thuộc, 5 ban cán sự Đảng, 2 cơ quan hành 

chính, 4 doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và 1 doanh nghiệp địa phương). Đã bổ nhiệm, 

đề bạt 5 cấp trưởng, 15 cấp phó ngành cấp tỉnh và tương đương; kiện toàn BCH Đảng bộ 5 

huyện do việc điều chuyển cán bộ về tỉnh. Lực lượng vũ trang cũng được sắp xếp, củng cố 

cho phù hợp với yêu cầu xây dựng tỉnh mới. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch nước Lê Đức Anh 



 

 

Nhìn chung trong năm đầu tái lập tỉnh, sản xuất vẫn giữ mức ổn định và có mặt phát 

triển. Các mục tiêu phát triển kinh tế cơ bản đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Một số 

ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng khá. Tỉnh đã tranh thủ nguồn chi viện của Trung 

ương tập trung đầu tư các công trình sản xuất và phục vụ đời sống như thủy lợi, đường giao 

thông, cải tạo mạng lưới điện, hiện đại hóa thông tin liên lạc, xây dựng trường học, bệnh 

viện… Đáng chú ý là tỉnh đã đảm bảo được cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan 

cấp tỉnh làm việc. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động - thương binh - xã hội 

được triển khai kịp thời, bảo đảm hoạt động thường xuyên và bước đầu đạt kết quả khá. Số 

đông cán bộ, công nhân viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác nhờ tỉnh có chính sách hỗ 

trợ hằng tháng, bán đất giá rẻ và hỗ trợ nhà ở cho số cán bộ được điều động chưa có nơi ở 

ổn định. Vì thế, đời sống cán bộ, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng ổn 

định, an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, góp phần nâng 

cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

Kết quả bước đầu cho thấy, chủ trương tái lập tỉnh là hoàn toàn phù hợp với nguyện 

vọng của cán bộ và nhân dân, phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ. 

Các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra là đúng đắn, bao quát được các mặt 

công tác; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực, ổn định tư tưởng, ổn định tổ 

chức bộ máy; đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ chính như sản xuất, thu ngân sách, xây 

dựng cơ bản… Quá trình chia tách tỉnh bảo đảm được quan hệ đoàn kết, hỗ trợ giữa 2 tỉnh. 

Sự chỉ đạo và chi viện, giúp đỡ của Trung ương cũng đã tạo thuận lợi để Bình Phước khắc 

phục những khó khăn ban đầu, từng bước đi lên. 

Từ ngày 9 đến 11/01/2001, Đại hội lần thứ VII Đảng bộ tỉnh Bình Phước được tổ 

chức trọng thể tại thị xã Đồng Xoài. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm 

cao, đại hội đã tập trung thảo luận báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa VI và nhất trí 

cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 4 năm (1997-

2000). Đại hội cũng đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, ưu - khuyết điểm trong lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở đó, đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 

2005. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

IX và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa VII gồm 45 đồng chí. Trong 

phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 

đồng chí. Cũng tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, tôi được 

bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, thay đồng chí Bùi Thanh Phong, Bí thư Tỉnh ủy trước tôi mà anh 

em thường gọi bằng cái tên thân thương là anh Năm Phong nghỉ hưu. Kể từ khi nhận cương 

vị mới với trách nhiệm nặng nề, tôi ngày đêm tập trung đầu tư suy nghĩ và chỉ đạo từ tỉnh 

đến các đảng bộ trực thuộc; ổn định tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để sắp xếp bàn giao 

công việc cho nhau; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 

Đảng các cấp với tinh thần khẩn trương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Từ việc xây 

dựng, chỉnh sửa quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành, 

Ban Thường vụ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân 

nắm vững, hưởng ứng thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ, nhằm tạo ra 

không khí phấn khởi, hăng hái thực hiện thành công các nội dung của nghị quyết”. 



 

 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đồng chí Nguyễn Hữu Luật vinh dự được bầu vào  

Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Từ ngày 12 đến 22/4/2001, tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội IX 

của Đảng. Trong bối cảnh loài người đã kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI với xu 

thế hòa bình, hợp tác, phát triển, đứng trước thời cơ và thách thức mới, đại hội đã tổng kết 

15 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới của Đảng. Kết quả là kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - 

xã hội có những chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng 

cường; hệ thống chính trị được củng cố. Vai trò và uy tín của Việt nam được nâng cao trên 

trường quốc tế. Cũng tại đại hội này, tôi vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX, nhiệm kỳ 2001-2005. Quá trình diễn ra đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Bình 

Phước đã đóng góp xây dựng các văn kiện và nhân sự đại hội một cách tích cực, góp phần 

vào thành công chung của Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

(Nguồn:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V74t22UMekkJ:https://baobinhp

huoc.com.vn/news/1/129424/nhung-nam-thang-khong-quen-ky-2+&cd=5&hl=vi&ct=clnk&gl=vn)  



 

 

Nghệ thuật nói xin lỗi 

Chịu trách nhiệm: Bước đầu tiên để xin lỗi là phải tự thừa nhận với bản thân rằng 

bạn đã có hành vi không tốt với ai đó. Bạn có thể nhận ra điều đó ngay hoặc phản ứng của 

người khác cho bạn biết đã làm một chuyện gây tổn thương. 

Giải thích: Điều quan trọng là phải cho người bị tổn thương biết bạn không cố ý làm 

như thế. Đồng thời bạn phải thể hiện sự hối lỗi vì đã làm phiền người khác. 

Bày tỏ sự ân hận: Sẽ chẳng tác dụng nếu bạn nhận lỗi với người khác mà khuôn mặt tỉnh 

bơ, chẳng cảm xúc gì. Hãy thể hiện sự ăn năn, hối hận của bạn khi làm tổn thương người 

khác. “Mình cảm thấy rất hối hận khi nói ra bí mật của bạn. Mình rất xấu hổ với bản thân”, 

đó là một cách nói. 

Sửa chữa lỗi lầm: Sau bao nỗ lực ngọt nhạt, bạn vẫn chưa thể hoàn thành được công 

việc xin lỗi nếu chưa sửa chữa được sai lầm do mình gây ra. Nếu bạn làm hư hỏng tài sản 

của ai đó, hãy đề nghị được sửa chữa hoặc thay mới nó. 

Trong trường hợp thiệt hại vật chất không rõ ràng, hãy hỏi xem liệu bạn có thể làm gì. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể “bồi thường” bằng cách gửi tặng “nạn nhân” của bạn một món 

quà nhỏ xinh xắn. 

Chọn đúng thời điểm: Với những lỗi nhỏ như va phải ai đó, bạn hãy xin lỗi ngay, 

chớ để đến hôm sau. Sự khó chịu tích lũy theo ngày từ phía người bị bạn gây lỗi sẽ dẫn tới 

những căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ của hai bạn. 

Nếu lỗi lầm nghiêm trọng hơn, như xúc phạm một người bạn, thì cần phải suy nghĩ 

nhiều hơn về lời xin lỗi. Trong trường hợp này, một sự xin lỗi quá nhanh chóng sẽ trở thành 

giả tạo, không chân thành. Đó không phải là chuyện ai “thắng” hay ai “thua” mà là làm sao 

để giữ được một mối quan hệ.  

Gợi ý: 

- Nhận lỗi càng sớm càng tốt. Nếu để vài tuần vài tháng sau, lời xin lỗi sẽ chẳng còn 

đơn giản là: “Mình xin lỗi” nữa. 

- Nói về lỗi lầm của bạn với ngôn ngữ rõ ràng, tránh úp mở, mơ hồ. Hãy ngắn gọn và 

đi thẳng vào vấn đề. Nếu có “tình tiết giảm nhẹ” cho việc làm của bạn, nhớ đề cập đến 

ngay. 

- Giọng điệu là điều rất quan trọng. Lời xin lỗi phải được nói ra một cách chân thành 

nhất có thể. Và tránh lời xin lỗi chung chung như: “Mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với 

bạn”. Hãy nói “Mình rất hối hận vì việc làm của mình”. Tuy vậy, nói: “Đó hoàn toàn là lỗi 

của mình” lại rất nguy hiểm. Hãy tránh xa. 

- Sau khi xin lỗi, hãy giữ yên lặng và lắng nghe người đó nói về cảm giác của họ như 

thế nào. Lời xin lỗi nhờ đó sẽ thực sự hiệu quả. 

- Hãy nhận bồi thường thiệt hại khi cần, nhưng đừng hứa hẹn quá khả năng của bạn. 

Làm thế chỉ khiến bạn chẳng chóng thì chày sẽ trở thành mục tiêu của sự giận dữ sau này 

thôi. 

(Nguồn https://vnexpress.net/nghe-thuat-noi-xin-loi-2069428.html)  
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