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BÁC HỒ VỚI THANH NIÊN VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến thế hệ

trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã sáng lập, tổ

chức và rèn luyện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng

tiên phong xung kích trên các mặt trận bảo vệ Tổ quốc cũng

như trong xây dựng hoà bình.Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tin

tưởng ở thanh niên - lực lượng hậu bị của Đảng và là lực

lượng cách mạng cho đời sau. Vì thế, trong suốt cuộc đời

hoạt động cách mạng Người luôn quan tâm, giáo dục, đào tạo

các thế hệ thanh niên Việt Nam

Ngay từ những năm tháng của thời thanh niên,

Người đã ý thức được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp

đấu tranh giải phóng dân tộc là vô cùng to lớn. Do đó từ

những năm tuổi đời còn rất trẻ, Người đã thể hiện tinh thần

yêu nước và vai trò của một thanh niên. Người đã quyết định

đi ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng dân

tộc. Với bầu máu nóng của tuổi thanh niên, Người đã hoà

mình vào phong trào công nhân và nhân dân lao động để tìm

tới con đường cách mạng đúng đắn



Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước

nhà…”. Vì vậy Người luôn luôn quan tâm, giáo dục các thế hệ thanh niên, Người đã dành

nhiều thời gian đi thăm các đơn vị thanh niên xung phong, viết nhiều thư gửi thanh niên,

theo dõi chặt chẽ và khen thưởng kịp thời những cố gắng về mọi mặt của thanh niên.

Đặc biệt, Người rất quan tâm đến thanh niên miền Nam, Người thường viết thư 

thăm hỏi, động viên thanh niên miền Nam đang sống dưới sự đàn áp của Mỹ, Nguỵ, chưa 

có ngày hoà bình.

Bằng sự nhìn nhận khả năng và vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự 

báo đúng đắn con đường dẫn tới thắng lợi: “…Với một thế hệ thanh niên hăng hái, kiên 

cường, chúng ta nhất định thành công trong công cuộc bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước”.

Thực hiện theo Di huấn của Người, các thế hệ thanh niên đã quyết tâm đánh cho Mỹ 

cút, đánh cho Nguỵ nhào, bên cạnh đó đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển 

kinh tế, văn hoá, giữ vững an ninh quốc phòng…nhằm đưa đất nước vững bước đi theo 

con đường xã hội chủ nghĩa và bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng 

thế giới

Nguồn:  http://baotanghochiminh-nr.vn/trng-bay/hot-ng-trng-bay/68-chuyen-qbac-h-vi-thanh-

nien-vit-namq.html



NHẬN THỨC TỐT VIỆC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP 
PHẦN BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của

Đảng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng và cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, nếu

không học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không nắm vững lý

luận chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, coi thường lý luận, không đủ sức bảo

vệ chính mình và dễ ảnh hưởng bởi tư tưởng tiêu cực, phản động của các thế lực thù địch.

Lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng về lý luận trong lĩnh vực chính trị; mang

tính Đảng, tính giai cấp; đồng thời, có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa

học cao. Vì vậy, giáo dục lý luận chính trị, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác -

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước… là yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng

viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng

cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.

Trong Đảng, “về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin” và “giáo dục tư tưởng

và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư

tưởng” nói chung và xem nhẹ việc học tập lý luận nói riêng.



Lý luận quan trọng như vậy, là vì lý luận chính trị giúp đội ngũ cán bộ, đảng

viên có tư duy khoa học, có phương pháp làm việc biện chứng; có phương thức

lãnh đạo và tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế,

văn hóa, xã hội,v.v.. phù hợp với quy luật khách quan. Với ý nghĩa đó, việc học tập

lý luận chính trị không chỉ góp phần để cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính

trị, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

vận dụng có hiệu quả những tri thức lý luận vào việc giải quyết những vấn đề thực

tiễn đặt ra mà còn là cẩm nang để giúp mỗi người thâm nhập, đi sâu vào quần

chúng, gần dân, hiểu dân và trọng dân, trở thành người lãnh đạo gương mẫu, người

đồng hành tin cậy, người công bộc tận tụy của nhân dân; đồng thời, kiểm nghiệm

tri thức, tư tưởng, hành vi qua thực tiễn khách quan và cập nhật, nắm bắt tình hình

để chủ động, kịp thời hành động đúng đắn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được

giao phó.

(Nguồn: https://truongchinhtri.edu.vn/home/dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-thuc-

tot-viec-hoc-tap-ly-luan-chinh-tri-gop-phan-bao-ve-vung-chac-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-821.html)



Công an tỉnh Bình Phước: 

Công tác đoàn, hội đạt nhiều thành tích nổi bật
Trong công tác Đoàn, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy được tinh thần xung kích, tình

nguyện trên các mặt công tác, chuyên môn. Đoàn viên thanh niên đã tự nguyện đăng ký làm
thêm 12.696 giờ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công
dân và hoàn thành công việc tồn động của đơn vị do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Xung
kích, tình nguyện vào tâm dịch để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu cũng như người dân bị
phong tỏa do dịch bệnh. Vận động, tổ chức thăm tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn
phí, trao nhà tình thương cho người nghèo, hỗ trợ học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn… với tổng trị giá các hoạt động lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Nổi bật trong năm qua là Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; xây dựng
tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tham gia hỗ trợ tuyến
đầu phòng chống dịch và tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội…

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
tặng bằng khen cho 3 tập thể va ̀ 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào
thi đua nhiệm kỳ 2016-2021, công tác hội và phong trào hội năm 2021. Đoàn Thanh niên
Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua của
Đoàn năm 2021. Hội phụ nữ Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác hội năm 2021

Nguồn: Baobinhphuoc



75 thanh, thiếu nhi tham gia rèn luyện kỹ năng sống
Sáng ngày 20/2 Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Bình

Phước tổ chức lớp rèn luyện kỹ năng sống với chủ đề “Kỹ năng tư duy
phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo” dành cho 75 học sinh khối 10 và 11
thuộc các trường THPT trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và thành viên
các câu lạc bộ, đội, nhóm của trung tâm. Trong buổi sáng, học viên tham
gia được truyền tải về kỹ năng tư duy phản biện, các chuyên đề về tâm
sinh lý lứa tuổi, văn hóa học đường, tình bạn và trách nhiệm với bản
thân, gia đình, xã hội. Các bài giảng được lồng ghép vào những bài tập
xử lý tình huống nên học viên tham gia không chỉ được học mà còn vui
chơi và được vận dụng, phát huy khả năng tư duy của bản thân, qua đó
giúp học viên học dễ ghi nhớ. Học lớp “Kỹ năng tư duy phản biện, kỹ
năng tư duy sáng tạo” là hoạt động đầu tiên trong năm Nhâm Dần 2022
nhằm giúp học sinh hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích
cực và loại bỏ hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống. Qua đó, giúp
các em phát triển khả năng tư duy hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết
vấn đề, rèn luyện thói quen ứng xử với gia đình, thầy cô và bạn bè.

Nguồn: Báo Bình Phước





























Thanh niên Bình Phước nuôi dơi lấy phân bón – mô hình

mới tốn ít vốn nhưng cho thu nhập cao

Dịch bệnh bùng phát, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn trong khi nhiều nông hộ

loay hoay với “bài toán” trồng cây gì, nuôi con gì thì nhiều hộ dân ở xã Minh Tâm, huyện

Hớn Quản đã tận dụng đặc điểm tự nhiên, điều kiện không gian thoáng, rộng, xa khu dân

cư để phát triển mô hình nuôi dơi lấy phân. Phân dơi là loại phân bón thượng hạng cho

cây trồng có giá cao nhưng tốn ít vốn, công chăm sóc, cho thu nhập ổn định. Đây là

hướng đi mới được nhiều nông hộ ở Minh Tâm lựa chọn.

Đánh giá về mô hình nuôi dơi lấy phân trên địa bàn xã Minh Tâm, ông Đoàn Thanh

Lâm, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Đây là mô hình mới tại xã Minh Tâm, đang từng

bước phát triển và có nhiều thuận lợi vì phù hợp với các loại cây trồng ở địa phương. Mô

hình có nhiều lợi ích. Thứ nhất, chi phí đầu tư thấp và người nuôi có thể tận dụng vườn

để nuôi dơi. Từ đó, xã Minh Tâm đang có định hướng phát triển phong trào nuôi dơi lấy

phân theo các hình thức tổ hợp tác và đóng gói bao bì, tạo nên thương hiệu phân dơi

Minh Tâm. Chúng tôi đã phối hợp một số hội để thống nhất mẫu mã, bao bì, qua hình

thức đóng gói nhỏ để phù hợp cho người dân chăm sóc vườn hoặc chăm cây cảnh đều có

thể sử dụng”



Anh Phùng Anh Đức, ấp 4, xã Minh Tâm thu

hoạch phân dơi

Cách đây 3 năm, ông Nguyễn Văn Thọ ở ấp 4, xã

Minh Tâm đầu tư 45 triệu đồng xây chuồng dơi

rộng khoảng 30m2. Khu vực đặt chuồng dơi được

ông Thọ chọn địa điểm thoáng, trống. Bên trong

được bố trí lá thốt nốt, dơi nghe mùi lá tự bay về

trú ngụ, sinh sản. Lá này có thể vệ sinh và dùng

được trong 3 năm. Mùa mưa, dơi cho thu nhiều

phân hơn mùa khô nhưng giá trị kinh tế không cao

do phân bị nát, ướt, còn mùa khô thì cho thu phân

ít nhưng khô, đẹp, bán được giá cao hơn. Theo ông

Thọ, mô hình này không cần phải người giàu mới

đầu tư được mà người có vốn ít vẫn làm được. Các

hộ có thể vay vốn ngân hàng 50 triệu đồng đầu tư

rồi trả dần hằng tháng, khoảng 1 năm đã có thể lấy

lại vốn. Ông Thọ chia sẻ: “Để dơi về trú ngụ, lá

thốt nốt phải sạch, được vệ sinh định kỳ. Về mùa

mưa, dơi thường bị con rệp bám vào thân, nếu rệp

bám nhiều mình không ngâm rửa được thì dùng

thuốc sinh học hoặc thuốc diệt kiến, côn trùng xịt

vào lá”.



Một hộ nuôi dơi nhiều năm ở ấp 4, xã Minh Tâm là hộ anh Phùng Anh Đức. Anh Đức đang

sở hữu một phần quả đồi rộng 11ha, ngoài trồng cao su, năm 2019, anh đã dành một khoảng trống

để đầu tư 80 triệu đồng làm chuồng nuôi dơi lấy phân. Chuồng dơi có diện tích 50m2, được dựng

cao giữa đồi trống. Hiện chuồng dơi cho thu bình quân 6kg phân/ngày, với giá bán 35 ngàn

đồng/kg, cho thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Với tập tính ăn bọ, muỗi, phân dơi rất tốt, cao gấp 7-

10 lần so với phân hữu cơ khác nên không chỉ giúp cây trồng phát triển xanh tốt tự nhiên mà còn

tăng khả năng đề kháng cho cây.

Nhận thấy nuôi dơi không mất nhiều công chăm sóc lại cho nguồn thu ổn định, anh Đức đã

đầu tư 50 triệu đồng tự thi công thêm 1 chuồng nuôi dơi mới để gia tăng giá trị. Không chỉ bán cho

thị trường, anh Đức còn tận dụng phân dơi bị ướt, nát là phân loại 2 để bón cây trồng. Kết quả thử

nghiệm, số cao su được bón phân dơi phát triển gấp đôi so với cao su bón bằng phân khác trong

cùng thời gian sinh trưởng. Hiện nay, anh Đức còn quảng bá trên internet, đồng thời thu mua, hỗ

trợ thi công chuồng nuôi cho nhiều nông hộ ở xã. Sản phẩm phân dơi của hộ anh Đức được đóng

gói bán phân thô và khử khuẩn đóng gói nhỏ để dành cho người trồng lan hay bon sai.

Đây là mô hình mới, tốn ít công chăm sóc cũng như chi phí đầu tư nhưng cho thu nhập ổn

định. Hiện nay, chỉ riêng ấp 4, xã Minh Tâm có khoảng 6 hộ phát triển mô hình nuôi dơi lấy phân. 

Theo tính toán, mỗi khu vực nuôi dơi nên được bố trí cách nhau ít nhất 10km, bởi nếu mật độ nuôi

dày, mỗi chuồng sẽ có ít dơi đến trú ngụ, sản lượng phân thu được sẽ thấp. Vì vậy, các nông hộ

nuôi dơi nên chú ý đến mật độ khu vực nuôi để nâng cao giá trị kinh tế cho gia đình

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn 



Cuốn sách tái hiện chân dung Bí thư Thứ

nhất đầu tiên Trung ương Đoàn
Ấn phẩm "Đồng chí Nguyễn

Lam - Bí thư Thứ nhất đầu tiên Ban

Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh" là cuốn sách đầu tiên

viết về một đồng chí Bí thư Thứ nhất

T.Ư Đoàn mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn

định hướng xây dựng nhằm phục vụ

công tác giáo dục truyền thống cho

đoàn viên thanh niên.

Cuốn sách đã góp phần thể hiện

sự trân trọng của thế hệ trẻ hiện nay

đối với quá khứ; khẳng định, phát huy

vai trò của Trung ương Đoàn trong

việc giáo dục lý tưởng, trách nhiệm

của thế hệ trẻ về nhận thức đối với

lịch sử cũng như thể hiện sự kính

trọng các bậc tiền nhân



10 cách đơn giản để giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống

1. Liệu pháp âm nhạc

Đây là một sự kết hợp của tâm lý, vài lời tư vấn tâm lý và âm nhạc có thể đóng vai trò như một liệu pháp

điều trị để chữa trị một số căn bệnh như trầm cảm, vấn đề nhân cách, chứng tự kỷ, ung thư,…

2. Đi bộ ngoài trời

Đi bộ là hình thức tập thể dục dễ tiếp cận, dễ thực hiện, ít rủi ro và rẻ tiền. Nó góp phần đáng kể vào việc

tăng cường sức khỏe tinh thần và phúc lợi.

3. Ngồi thiền

Thiền là cách tốt nhất để loại bỏ căng thẳng. Theo nghiên cứu, 25 phút thiền định hàng ngày sẽ tác động

rất lớn đến khả năng chịu đựng căng thẳng của con người

4. Massage

Nếu bạn là người yêu thích massage, bạn sẽ có nhiều lý do để thưởng thức nó thường xuyên hơn bởi

massage giúp làm tăng chức năng mạch máu và giúp giảm căng thẳng. Tinh dầu, được xem là chất làm thư giãn,

giúp xoa dịu tâm trí của bạn và loại bỏ lo lắng.

5. Ngủ đủ giấc

Hầu hết chúng ta không quan tâm đến thời gian ngủ và ngủ không đủ giấc. Bạn cần ngủ đủ từ 7−8 giờ để

thư giãn tâm trí và giảm căng thẳng. Ngoài ra, ngủ không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng sưng mắt, chuột

rút các cơ, đồng thời làm giảm khả năng miễn dịch. Vậy nên bạn hãy ngủ đủ giấc và ngủ đúng cách để có sức

khỏe tốt và tận hưởng cuộc sống không căng thẳng



6. Tập thể dục

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các bài tập thể dục hàng ngày giúp bảo vệ não khỏi sự trầm cảm do căng

thẳng. Một người phải đảm bảo một hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, chơi các trò chơi như quần vợt hoặc bóng đá

trên cơ sở hàng ngày ít nhất 30 phút vì nó làm trẻ hóa tinh thần và giác quan của một người.

7. Ăn uống lành mạnh

Ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt. Chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung 

quả việt quất, cá hồi và hạnh nhân trong chế độ ăn hằng ngày, bởi chúng là những thực phẩm giúp bạn chống lại căng

thẳng hiệu quả. Uống một tách trà xanh hoặc trà masala cũng làm trẻ hóa các giác quan và giảm mức độ căng thẳng. 

8. Tránh sử dụng mạng xã hội và điện thoại di động

Một cách tốt để đối phó với căng thẳng chính là ngắt kết nối với các thiết bị điện tử và dành thời gian cho chính

mình để cảm nhận không khí trong lành và sự khác biệt. Ngoài ra, mạng xã hội có thể đem lại cho bạn cảm giác tiêu cực

nhiều hơn là tích cực khi phải so sánh bản thân với người khác đấy

9. Tư duy tích cực

Tư duy tích cực đóng vai trò chính trong việc chống lại căng thẳng. Suy nghĩ tích cực trong tình huống căng

thẳng có vẻ hơi khó khăn. Tuy nhiên, việc đưa những thông điệp tích cực đến tâm trí sẽ giúp giảm bớt lo lắng và nhanh

chóng bình tĩnh và vui vẻ.

10. Cười và cười thật lớn

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ là một câu tục ngữ cổ và vẫn còn nguyên giá trị trong thời này. Bất cứ

khi nào bạn đối mặt với một tình huống mà bạn cực kỳ cảm thấy căng thẳng, hãy thử cười hoặc nếu không ít nhất bạn

hãy mỉm cười, khi đó nụ cười tạo ra endorphin làm giảm độ căng thẳng trong cơ thể. Hạnh phúc là câu thần chú cuối

cùng để đánh bại căng thẳng. Dù có phải đối mặt với muôn vàn thử thách trong cuộc sống, thì một tinh thần vui vẻ và lối

suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi căng thẳng cũng như trở nên mạnh mẽ hơn.

(Nguồn https://hellobacsi.com/tam-ly-tam-than/quan-ly-cang-thang/10-cach-don-gian-de-giam-thieu-cang-

thang/)


















