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THÁNG 02: TỰ HÀO TIẾN BƢỚC DƢỚI CỜ ĐẢNG 

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. 
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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)  



 

 

CHỦ TỊCH NƢỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022 

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thân ái gửi tới đồng 

bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp 

nhất, chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, đồng bào ta năm 

mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công... 

“Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, 

Trong thời khắc thiêng liêng chào đón Năm Mới Nhâm Dần, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin gửi tới đồng bào, đồng 

chí, chiến sỹ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng 

Năm Mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời 

chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc. 

Nhớ lại mùa xuân Nhâm Ngọ 1942, trên báo “Việt Nam Độc Lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã viết: 

Chúc toàn quốc ta trong năm này 

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới 

Năm này là năm rất vẻ vang. 

Lời chúc của Bác nay tròn 80 năm. Dù lịch sử đã sang những trang mới, nhưng những phẩm 

chất được hun đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, giàu đức hy sinh 

của nhân dân ta vẫn không bao giờ thay đổi. 

Năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh 

đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hy sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân: Đó là những 

bác sỹ, y tá, chiến sỹ, tình nguyện viên không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia 

đình, cha mẹ già, con thơ; đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ 

phòng, chống COVID-19; đó là những cháu thiếu niên, nhi đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, 

nhiều bài thơ hay, lá thư thật xúc động, bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y bác sỹ, cũng như niềm 

tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch. 

Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch; các chiến 

sỹ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo hay những anh chị em ở nhiều 

ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón tết trọn vẹn bên gia đình. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng 

đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào, đồng chí, trân trọng tấm lòng 

hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.  

Chính những thử thách ấy càng tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn 

kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định, xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta 

trong suốt chiều dài lịch sử “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa,” trải qua hàng ngàn năm 

văn hiến, dựng nước và giữ nước.  

Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. 

Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta Năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, 

thành công và hạnh phúc.  

Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng Năm Mới. 

(Nguồn: http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/anh-chinh/item/4006-chu-tich-nuoc-nguyen-

xuan-phuc-chuc-tet-nham-dan-2022.html)  



 

 

Tổng kết công tác Đoàn, Hội, và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 

Ngày 25/01/2022, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 

2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Bình, đại diện Ban Đoàn kết tập hợp thanh 

niên Trung ương Đoàn; đồng chí Trịnh Thanh Tuệ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

các đồng chí lãnh đạo Đoàn – Hội cấp tỉnh và cấp huyện. 

Trong năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước được Trung ương Đoàn 

trao cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, các cấp bộ 

đoàn toàn tỉnh đã xây dựng 137 công trình an sinh xã hội (đạt hơn 342%); hỗ trợ hơn 

18.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 470%); xây dựng và sửa chữa 27 căn nhà 

Nhân ái, nhà Thanh niên, nhà Khăn quàng đỏ cho thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu 

số, hộ khó khăn về nhà ở với tổng trị giá gần 2,9 tỷ đồng; tặng 1.170 phần quà cho người 

dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 877 triệu đồng... Toàn tỉnh đã thành lập 

được 167 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 3.600 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương. 

Thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tổ 

chức 118 hoạt động tri ân, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng với 

tổng nguồn lực trị giá 589 triệu đồng… Duy trì 02 đội hình sơ ứng cứu nhanh tai nạn giao 

thông cấp tỉnh trên tuyến Quốc lộ 14 với 40 tình nguyện viên. Bố trí 62 đội hình với 655 

thanh niên tình nguyện tham gia trực 24/24/7 tại các chốt giao thông kiểm soát dịch trên địa 

bàn tỉnh, hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng, đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai 

báo y tế. Năm 2021, tỉnh Bình Phước vinh dự có 02 gương thanh niên tiêu biểu trong thực 

hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 01 gương giáo viên trẻ tiêu biểu có sáng kiến 

giảng dạy trong đại dịch được Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét trao tặng Bằng 

khen. Các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều nội dung và hình thức đa dạng 

thu hút hơn 7.100 lượt hội viên tham gia với tổng nguồn lực huy động hơn 12 tỷ đồng. Tổng 

giá trị các nguồn lực vận động cho công tác phòng, chống dịch của các cấp bộ Đoàn, Hội 

toàn tỉnh trong năm 2021 là gần 30 tỷ đồng… 

Nhằm biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể trong công tác 

Đoàn - Hội năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước đã trao cờ thi đua đơn vị 

xuất sắc dẫn đầu cho 4 đơn vị gồm: Thành Đoàn Đồng Xoài, Huyện đoàn Hớn Quản, ĐTN 

Công ty TNHH MTV Lộc Ninh và ĐTN BCH Quân sự tỉnh; trao Bằng khen cho 34 tập thể 

và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021. Đối với công tác Hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã trao cờ thi đua đơn vị xuất 

sắc dẫn đầu cho 4 đơn vị; Trao Bằng khen cho 27 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2021. 

Mỹ Lành - Tỉnh Đoàn 



 

 

Bình Phƣớc: Hơn 47.000 học sinh từ lớp 7 - 12 đi học trực tiếp 

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, trong ngày 07/02, có hơn 47.000 học 

sinh từ lớp 7 - 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp. 

Chiều 07/02, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết trong ngày đã có trên 

47.000 học sinh từ khối lớp 7 - 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán cũng như thời gian dài phải học trực tuyến do dịch Covid-19. 

Cụ thể, có 26.423/29.447 học sinh cấp THCS (đạt 89,73%) và 21.050/22.030 học 

sinh THPT (đạt 95,55%) trở lại trường học tiếp. 

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục tại địa phương có cấp độ dịch 1 và 2 sẽ tổ chức 

dạy học trực tiếp cho học sinh từ khối lớp 7 - 12. Tính đến nay, 108/111 xã tại Bình Phước 

thuộc cấp độ dịch 1, 2 và 3/111 xã cấp độ 3. 

Các trường học thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh trường lớp và biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả học sinh đến trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát 

khuẩn và nhắc nhở việc thực hiện nghiêm túc quy định 5K. 

Ngành giáo dục và y tế cũng phối hợp xây dựng cụ thể các phương án xử lý khi có F0 

hoặc nghi nhiễm Covid-19 là học sinh, giáo viên hay nhân viên trong trường học. 

Theo kế hoạch, từ ngày 14/2, các cơ sở giáo dục tại địa phương có cấp độ dịch 1 sẽ tổ 

chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh từ lớp 1 - 6. 

Riêng đối với học sinh khối lớp 9 và 12 tại địa bàn cấp độ dịch 3, các trường sẽ thực 

hiện dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp từ ngày 14/2. 

https://thanhnien.vn/ 

 

Tất cả vì một Bình Phƣớc chuyển mình, bứt phá vƣơn lên 

Trưa ngày 07/02, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 

Phước tổ chức họp mặt tân niên xuân Nhâm Dần 2022. 

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, 

thị, thành phố dự buổi họp mặt. 

Trong không khí vui tươi, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, huyện, thị, thành phố đã cùng chúc mừng năm mới bình an 

với nhiều thắng lợi mới. 

 Baobinhphuoc.com 

 

https://thanhnien.vn/binh-phuoc-pho-truong-cong-an-xa-nhat-duoc-vi-tien-tra-lai-nguoi-mat-post1427022.html
https://thanhnien.vn/hoc-sinh-ba-ria-vung-tau-den-truong-hoc-truc-tiep-nhu-the-nao-post1427412.html
https://thanhnien.vn/da-lat-cho-hoc-sinh-hoc-truc-tuyen-ngay-sau-thi-hoc-ky-1-post1422716.html
https://thanhnien.vn/co-gai-viet-di-khap-chau-au-thoi-dich-covid-19-mong-ngong-doan-tu-post1425726.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/
https://thanhnien.vn/


 

 

 

 

  

 
  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chấp nhận thử thách để thành công 

Không được học hành qua trường lớp bài bản nhưng với ý chí vươn lên, anh Đỗ 

Đình Chí (SN 1987) đã đưa gia đình thoát nghèo. Tự tìm tòi, học hỏi cùng sự chịu 

khó và quyết tâm nên từ một cửa hàng sản xuất, kinh doanh nhôm kính của gia 

đình, anh đã xây dựng trở thành Công ty TNHH Trọng Chí Glasses - chuyên sản 

xuất, cung ứng và thi công các mặt hàng kính xây dựng - có uy tín tại Bình Phước. 

Trƣởng thành từ nghèo khó  

Lớn lên từ vùng quê nghèo khó tại Nam Định, tuổi thơ của anh Đỗ Đình Chí là 

những ngày vất vả, thiếu thốn. Dù cố gắng nhưng đến năm lớp 5, anh phải nghỉ học 

để phụ giúp gia đình. Năm 14 tuổi, anh Chí rời quê hương và tự bươn chải lo cho bản 

thân với nhiều công việc khác nhau. Ban đầu anh học và làm nghề xây dựng tại Hà 

Nội, rồi đến học nghề cơ khí, gò hàn tại TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, anh bén duyên với 

nghề nhôm kính tại tỉnh Bình Dương.  

Với quyết tâm thoát nghèo bằng cơ sở nhôm kính Trọng Chí số 1 được anh 

thành lập năm 2009 tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, năm 2010, anh phát triển 

thêm chi nhánh số 2 cũng tại huyện Bến Cát. Mong muốn đưa thương hiệu vươn xa 

hơn nên năm 2012, anh mở cửa hàng nhôm kính Trọng Chí số 3 tại huyện Chơn 

Thành. Và để đa dạng mặt hàng, năm 2013, anh Chí mở thêm xưởng cơ khí Trọng 

Chí tại đây. Đến năm 2018, anh thành lập Công ty TNHH Trọng Chí Glasses tại ấp 1, 

xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.  

Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, anh Chí chia sẻ: Do ít học hành nên tôi xác 

định phải có một nghề để nuôi sống bản thân. Vì vậy, tôi cố gắng làm việc không 

ngừng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống… 

Nhớ lại dấu ấn khó quên trong quá trình khởi nghiệp, anh kể đó là thời điểm 

thuyết phục vợ đưa cả gia đình ra ở nhà trọ để bán xưởng rộng 400m2 lấy vốn đầu tư 

vào ngành kính. Chính cái nghèo đã cho anh sự quyết tâm dám đối đầu với thử thách, 

dấn thân và trưởng thành như hôm nay.  

Sản xuất, cung ứng, thi công mặt hàng kính xây dựng 

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Trọng Chí Glasses đã 

có lượng khách hàng ổn định. Công ty thực hiện từ sản xuất, cung ứng đến thi công 

mặt hàng kính uy tín tại tỉnh Bình Phước. 



 

 

Anh Đỗ Đình Chí làm việc tại cửa hàng 

Hiện Công ty TNHH Trọng Chí Glasses đã đầu tư máy móc gia công ngành 

kính, máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất, giảm được nhân công lao động, cung cấp hàng 

hóa nhanh, đẹp. Nguồn khách hàng của công ty hiện nay là các cửa hàng nhôm kính, 

cửa hàng sắt tại Bình Phước chiếm 60%, Bình Dương 40%. Mỗi năm, công ty cung 

cấp ra thị trường trên 36.000m2 kính các loại, doanh thu từ 12-13 tỷ đồng.  

Các sản phẩm kính của công ty anh Chí rất phong phú, từ kính dùng trong xây 

dựng: kính cường lực, kính dán, kính nổi, kính hoa văn, kính hộp, kính mài đến kính 

dùng trong dân dụng như: tranh kính trang trí, gạch và sàn kính, vách kính cho phòng 

tắm, thớt thủy tinh, kính sơn; nhóm sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng và các sản 

phẩm kính ứng dụng trong nội thất và đồ dân dụng. Ngoài ra, công ty còn có đội ngũ 

công nhân thi công các công trình công nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

Anh Chí cho biết thêm: “Tôi mong muốn đưa thương hiệu công ty đi xa hơn, được 

nhiều người biết đến và tin dùng. 5 năm tới, công ty sẽ chuẩn hóa, tự động hóa doanh 

nghiệp về phục vụ và trong sản xuất mang tính chuyên nghiệp tạo hiệu quả hơn nữa 

trong công việc”. 

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm về 

kính, tin tưởng Công ty TNHH Trọng Chí Glasses đã thỏa mãn yêu cầu của khách 

hàng kịp thời và hiệu quả với phương châm phục vụ: Uy tín - Chất lượng - Nhanh 

chóng - Giá cả hợp lý. 

  

(Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/5/124688/chap-nhan-thu-thach-de-thanh-cong)  



 

 

Đồng hành cùng trẻ với những “Kỹ năng xử lý tình huống” 

Khi còn nhỏ, trẻ rất thích thú với việc khám phá cuộc sống xung quanh nhưng nếu 

như không được hướng dẫn cụ thể thì rất có thể trẻ sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường 

trước. Bộ sách “Kỹ năng xử lý tình huống” sẽ đưa ra những tình huống cụ thể, đồng thời 

giúp ba mẹ hướng dẫn con xử lý một cách đơn giản, giúp bé vượt qua nỗi sợ hãi của những 

tình huống không mong muốn.  

 

Bộ sách gồm 5 cuốn với những tình huống cụ thể, phù hợp với trẻ trong độ tuổi từ 4 - 

12 tuổi. Đó là: 

1. Không bối rối trong bóng tối - hướng dẫn bố mẹ các xử trí khi trẻ nhỏ sợ bóng tối 

và có nhiều tưởng tượng đáng sợ khi tập ngủ một mình. 

2. Lạc đường không hoảng loạn - hướng dẫn trẻ cách giữ bình tĩnh và tìm người thân 

khi không may bị lạc. 

3. Giảng hòa dễ thôi mà - cách xử lý thông minh khi có mâu thuẫn trong tình bạn, 

nhất là khi trẻ bắt đầu học tiểu học. 

4. Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa - chỉ dẫn tỉ mỉ cách để con tự vệ và giữ an toàn khi 

không may gặp người xấu. 

5. Nhớ bài học, không mệt nhọc - gợi ý hay để trẻ sắp xếp thời gian học và chơi một 

cách khoa học, hiệu quả.  
(Nguồn :https://vtv.vn/doi-song/dong-hanh-cung-tre-voi-nhung-ky-nang-xu-ly-tinh-huong-

20210712131455233.htm) 



 

 

  m o gi p b n đọc sách vừa nhanh vừa hi u quả 

 

1. Đọc lướt 

Đây là kỹ năng quan trọng nhất nếu bạn thực sự muốn đọc nhanh hơn. Nhiều người 

gặp khó khăn khi đọc lướt vì nhận thấy mọi câu từ không còn được r  ràng, rành mạch nữa. 

Xét cho cùng, chúng ta  đã từng được dạy phải đọc đến từng từ trong câu. Tuy nhiên, điều 

này là không cần thiết, bởi vì đã có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bộ nhớ của người 

lớn có một khả năng tuyệt vời để lấp đầy những thông còn thiếu. 

2. Chỉ đọc câu đầu tiên và câu cuối cùng của mỗi đoạn 

Theo Abby Marks Beale, Chuyên gia về Đọc tốc độ số 1 của Mỹ, người mà viết để 

truyền đến nhưng thông tin theo một khuôn mẫu hợp lý. Tức là, để bắt đầu mỗi đoạn văn thì 

cần có một câu chủ đề giới thiệu về nó và phải toát lên được nội dung mà đoạn văn đó 

muốn đề cập. Như các đoạn trong các ấn phẩm như tạp chí khoa học chứa nhiều thông tin, 

bạn sẽ thật lãng phí thời gian để mà đọc hết từng đó chữ với những bài viết có cùng chủ đề. 

Nếu bạn cứ khăng khăng đọc hết từ bài này đến bài khác, thì h n là bạn sẽ bị lặp 

thông tin mà điều đó là không cần thiết. Hãy thử đọc câu đầu tiên và câu cuối cùng trong 

từng đoạn văn, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian đó. 

3. Loại bỏ giọng đọc ra khỏi tâm trí 

Khi còn ở trường học (tiểu học), chúng ta thường có thói quen hay đọc thành tiếng. 

Ngay cả khi lớn lên rồi, hầu hết mọi người vẫn duy trì thói quen này ở một mức độ nào đó, 

do đó trong nhiều năm, chúng ta đã trở nên quen với việc  nghe  từ trong tâm trí của chúng 

ta.  Điều này thực sự làm mất thời gian , bởi vì chúng ta có thể hiểu một từ nhanh hơn 

chúng ta có thể nói nó. 

Một cách để loại bỏ giọng là đọc các khối từ (như đã đề cập ở mục 1), vì đọc cả khối 

từ sẽ khó hơn đọc từng từ riêng lẻ. 

Như vậy chỉ cần loại bỏ giọng nói này có thể làm tăng đáng kể khả năng đọc nhanh 

của bạn. Tuy nhiên, kỹ thuật này có xu hướng làm giảm sự hứng thú của bạn về một tác 

phẩm hay, vì vậy bạn có thể đọc bình thường với các tác phẩm của nhà tiểu thuyết hoặc nhà 

thơ mà bạn yêu thích. 

4. Sử dụng con trỏ 

Thông thường, khi đọc, chúng ta thường có xu hướng đọc “giật lùi lại”, hay còn gọi 

kiểm tra và đọc tài liệu tương tự một lần nữa. Điều này là do sự thiếu tập trung và điều này 

sẽ khiến bạn không hiểu r  mình đang đọc cái gì. Thật là lãng phí thời gian, đặc biệt khi có 

những thông tin bạn đọc thực sự là không hữu ích. 



 

 

Tuy nhiên, để hạn chế điều này, bạn hãy sử dụng con trỏ để tập trung vào bài viết hơn 

bằng cách dùng bút di chuyển nhanh để thúc đẩy mắt đọc ở một tốc độ mà bạn cảm thấy 

khó chịu. 

5. Không làm nhiều việc cùng một l c khi đọc sách 

Một trong những thói quen  đọc tồi tệ nhất là đọc sách trong khi xem TV, nghe radio, 

hoặc thậm chí để những suy nghĩ làm phân tán sự tập trung khiến bạn không còn r  bạn 

đang đọc cái gì. Nếu bạn muốn đọc nhanh hơn, bạn PH I dừng ngay việc phân tâm vào 

những vấn đề khác và tập trung vào cái mà bạn đang đọc. 

6. Sử dụng m t một cách linh hoạt 

Theo các chuyên gia tại Mind Tools, người đọc kém hiệu quả có xu hướng tập trung 

vào một từ khi đọc cả dòng. Điều này thực sự không hiệu quả bởi vì mắt của bạn có thể 

nhìn được 3,81cm (1,5 inch) trong tầm mắt., tương đương với 5 từ. Cố gắng chủ động đọc 

một nhóm từ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn của bạn. Bạn có thể làm được điều này bằng 

cách thư giãn cơ mặt khi đọc, điều này khiến mắt của bạn sẽ linh hoạt hơn. 

Đặt câu hỏi cho nội dung của bài viết trước khi bạn đọc ch ng 

Kỹ thuật này được các giáo viên sử dụng để cải thiện khả năng đọc hiểu. Nhưng đó 

cũng là một cách hay để giúp bạn đọc nhanh hơn. Nếu bạn có ý tưởng về những thông tin 

hữu ích có thể được lấy từ văn bản, hãy tự đặt cho mình một bộ câu hỏi và sau đó đọc một 

cách nhanh chóng để tìm câu trả lời. Điều này chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian 

dành cho việc tìm kiếm những thông tin không quan trọng. 

8. Sử dụng phần mềm đọc nhanh 

Nhiều kỹ thuật đọc tốc độ có thể được thực hiện thủ công. Tuy nhiên, luôn có sự cám 

dỗ để rơi vào những thói quen cũ. Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc học đọc nhanh hơn, 

bạn có thể cần đến phần mềm như Spreeder, một chương trình đào tạo đọc tốc độ miễn phí 

được thiết kế để cải thiện tốc độ đọc và hiểu. Nó sử dụng các phương pháp như  trỏ , đó là 

một cách tuyệt vời để tăng tốc độ đọc của bạn. 

Sống trong thời đại thông tin, chúng ta thường bị quá tải với hàng loạt các thông tin 

mà chúng ta lại không đủ thời gian để xử lý, nhưng nếu bạn đưa ra những gợi ý về cách đọc 

nhanh theo những mục trên thì hãy thực hành chúng thường xuyên nhé, bạn sẽ học được 

cách đọc nhanh hơn và cắt giảm thời gian bạn lãng phí cho những thông tin không cần 

thiết.. 

(Nguồn https://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/8-meo-giup-ban-doc-sach-vua-nhanh-vua-hieu-qua-

c64a921363.html)  
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