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BÁC HỒ VỚI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

VIỆT – LÀO

Cuối năm 1987, đồng chí Cay-xỏn giao nhiệm

vụ cho đồng chí Chương Sổm Bun Khẳm và tôi cùng Văn

phòng T.Ư Đảng NDCM Lào chuẩn bị nội dung văn kiện

cho cuộc hội đàm hằng năm giữa hai Bộ Chính trị hai

Đảng NDCM Lào và Đảng CS Việt Nam. Đồng chí Cay-

xỏn nói: "Văn bản tham luận của phía Lào lần này phải

nêu rõ quan điểm của T.Ư Đảng NDCM Lào tiếp tục bảo

vệ và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn

diện Lào- Việt trong giai đoạn mới, với nội dung: vừa đấu

tranh chống mọi khuynh hướng sô-vanh muốn xóa bỏ

hoặc cắt xén quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước vừa

bổ sung, cải tiến xây dựng cơ chế, phương thức hợp tác

phù hợp trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả,

chất lượng của quan hệ đoàn kết hợp tác đặc biệt này".

Đồng chí Cay-xỏn hỏi: “Các đồng chí có biết danh từ

đoàn kết đặc biệt do đâu mà có và có từ bao giờ không?

Nó đặc biệt ở nội dung gì không?”.



Không đợi câu trả lời, đồng chí nói tiếp: "Chữ đặc biệt không phải do tôi

hay ai khác nghĩ ra mà chính là Bác Hồ nghĩ ra đó. Tôi còn nhớ dịp Đại hội

Đảng CS Việt Nam lần thứ III tôi sang Việt Nam làm việc với Bác, khi thảo luận

về mối quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Bác lấy ngón tay

trỏ gõ gõ lên trán rồi nói: "Quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt thật không có từ gì để

diễn tả được vì sự đoàn kết gắn bó thân thiết không giống bất cứ nước nào.

Được như thế là rất đặc biệt, đúng rồi, phải gọi là quan hệ đặc biệt". Các thuyết

trình phải tập trung làm rõ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt xuất phát từ

những nhân tố, điều kiện địa lý - lịch sử là hai dân tộc láng giềng từ lâu đời đã là

thân hữu, từ khi có Đảng CS Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và

lãnh đạo, hai dân tộc, nhân dân hai nước có chung nhu cầu lợi ích chiến lược

phải dựa vào nhau, đoàn kết cùng nhau chống kẻ thù chung thì mới cùng tồn tại,

phát triển được

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/bac-ho-voi-quan-he-dac-biet-viet-lao-430867



Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và 
quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên

Học tập lý luận chính trị là quá trình được truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính

trị; củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế

độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận

dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Hiện nay, đào tạo lý luận chính trị gồm 3 cấp: sơ cấp, trung cấp

và cao cấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 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... Người

yêu cầu, về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin và phải xem 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. Người nhấn mạnh, Đảng cần phải giáo dục và yêu

cầu đảng viên ra sức học tập lý luận...; Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận; đồng

thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ lý luận; thực hiện tốt

nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn… Người cũng đồng thời yêu cầu phải chống giáo điều, chống

bệnh lười học, ngại học, hình thức trong học tập lý luận chính trị và vận dụng tri trức lý luận vào

thực tiễn…



đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ lý

luận; thực hiện tốt nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn… Người cũng đồng thời yêu

cầu phải chống giáo điều, chống bệnh lười học, ngại học, hình thức trong học tập lý

luận chính trị và vận dụng tri trức lý luận vào thực tiễn…

Đảng ta cũng xác định rõ, đào tạo lý luận chính trị phải bảo đảm tính thống nhất,

đồng bộ gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng

cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan

trong đào tạo lý luận chính trị. Đồng thời, học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách

nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các

cấp.

(Nguồn: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/hoc-tap-ly-luan-chinh-tri-la-nghia-vu-trach-nhiem-va-

quyen-loi-cua-moi-can-bo-dang-vien-1491891156)



Bình Phước: Sôi nổi chương trình Ngày hội “Thiếu nhi vui 
khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Ngày 21/3/2022, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng

Đội tỉnh tổ chức điểm cấp tỉnh Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại
trường PT DTNT THCS thị xã Bình Long, trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long
và chỉ đạo 100% liên đội tổ chức chương trình từ ngày 19/03 đến ngày 26/03

Nhằm tổ chức Ngày hội phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo 02 liên đội làm điểm cấp tỉnh qua hình thức trực tiếp
và trực tuyến qua đó thu hút gần 1.000 em học sinh của 02 trường tham gia

Ngày hội diễn ra với các nội dung: Lễ diễu hành theo Nghi thức Đội; Lễ Chào cờ
theo Nghi thức Đội; Phát biểu khai mạc ngày hội gắn với phát động thi đua tổ chức các
hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Sinh hoạt chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn”; Đồng diễn:
Với nội dung hát múa sân trường, nhảy dân vũ, semaphore, Flashmob…

Ngày hội là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em đội viên và nhi đồng được giao
lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào
thiếu nhi, là động lực để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/binh-phuoc-soi-noi-chuong-trinh-ngay-
hoi-thieu-nhi-vui-khoe-tien-buoc-len-doan-5022.html



Bình Phước: Đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống 
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022

Sáng nay 27/3/2022, tại Quảng trường 23-3 hơn 300 đoàn viên, thanh thiếu nhi

toàn tỉnh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền

thống Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022

Tham gia Ngày chạy Olympic, ngoài sự hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên

thuộc Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, đoàn

viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thuộc Thành Đoàn Đồng Xoài còn có các vận

động viên tham gia giải Việt dã truyền thống thuộc các cơ quan, ban, ngành trên địa

bàn tỉnh. Các vận động viên đã tranh tài nội dung cá nhân và đồng đội: nam thanh

niên 5km, nữ thanh niên 3km; đồng đội và cá nhân nam, nữ thiếu niên tính huy

chương đại hội; đồng đội nam, nữ thiếu niên khối các trường học THPT, trung học

chuyên nghiệp, Cao đẳng Bình Phước, THCS trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành

phố



Sau phần khai mạc chương trình, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đoàn viên

thanh thiếu nhi đã tham gia chạy hưởng ứng. Các vận động viên đã tham gia chạy giải

Việt giã truyền thống. Kết quả: ở nội dung cá nhân nam thanh niên, giải nhất thuộc về

vận động viên Nguyễn Nhâm Duy Côi đến từ đơn vị thị xã Phước Long; nhất cá nhân nữ

thanh niên thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thương, đơn vị huyện Bù Gia Mập. Nội

dung đồng đội thanh niên, giải nhất đồng đội nam thuộc về đơn vị thị xã Phước Long,

huyện Phú Riềng nhất đồng đội nữ. Nội dung cá nhân thiếu niên, nhất nam thuộc về vận

động viên Hoàng Thế Nghĩa, đơn vị huyện Bù Đăng; nhất nữ thuộc về vận động viên Lê

Thị Thanh Trúc, đơn vị thị xã Phước Long. Nội dung đồng đội thiếu niên, nhất đồng đội

thuộc về đơn vị huyện Bù Đăng; đơn vị thị xã Phước Long nhất đồng đội nữ. Nhất toàn

đoàn thuộc về đơn vị thị xã Phước Long, huyện Phú Riềng giành vị trí thứ nhì

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống Đại hội thể

dục thể thao tỉnh Bình Phước là một trong những hoạt động chào mừng 47 năm Ngày

giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022), chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và thiết thực hưởng ứng

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nguồn: Báo Bình Phước













Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Sinh ra và lớn lên, gắn bó với làng quê, nhiều thanh niên khu vực nông thôn đã mạnh dạn

tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp vào sự phát triển

kinh tế của địa phương. Trong những năm gần đây, xu hướng người trẻ phát triển kinh tế từ nông

nghiệp ngày càng gia tăng. “Làn sóng” khởi nghiệp từ nông nghiệp trong thanh niên tại Bình

Phước đã phát triển sôi nổi. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đầu tư vốn, lựa chọn các mô hình phát

triển kinh tế phù hợp để làm giàu.

Chúng tôi được Bí thư Huyện đoàn Lộc Ninh Nguyễn Tấn Hiếu dẫn đi thăm vườn dưa lưới

công nghệ cao của anh Lê Minh Trung ở xã Lộc Hưng. Anh Hiếu cho biết: “Đây là mô hình khởi

nghiệp thành công nhất của thanh niên Lộc Ninh trong 5 năm trở lại đây. Anh Trung đang sở hữu

9 nhà lưới trồng dưa lưới công nghệ cao với diện tích khoảng 6.000m2”.

Nói về lý do chọn trồng dưa lưới để phát triển kinh tế, anh Trung cho biết: “Tôi mê làm

nông nghiệp nhưng lại không có đất trồng lúa, cao su như nhiều người dân trong xóm. Sau khi

thấy nhiều mô hình trồng dưa lưới trong tỉnh thành công, tôi đã đến tham quan, học tập kinh

nghiệm, rồi quyết định đầu tư 2 nhà lưới trồng dưa lưới công nghệ cao”. Sau 2 năm vừa trồng thử

vừa rút kinh nghiệm, đến nay anh Trung đã có nguồn thu ổn định nhờ cung ứng mỗi năm gần

trăm tấn dưa cho thị trường trong tỉnh và TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương



Chị Bùi Thị Hằng ở ấp 6, xã Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài khởi nghiệp từ mô 

hình trồng nấm mối đen

Khởi nghiệp từ nông nghiệp cũng là lựa chọn của

nhiều người trẻ khác. Sinh ra trên mảnh đất Bình Phước, cuộc

sống của gia đình chị Bùi Thị Hằng ở ấp 6, xã Tân Thành, TP.

Đồng Xoài gắn liền với cây cao su. Khi cao su rớt giá liên tục,

chị trăn trở tìm kiếm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Năm

2018, chị bắt đầu tìm hiểu kiến thức trên internet và sang tỉnh

Đồng Nai học kinh nghiệm thực tế trồng nấm mối đen. Chị

Hằng chia sẻ: “Tôi thấy nấm là thực phẩm sạch, có thể phát

triển được. Nấm mối đen thì chưa ai trồng, tôi muốn thử sức

nên lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình”.

Sau khi trồng thử thành công lứa đầu, chị Hằng đã

đầu tư 500 triệu đồng làm nhà trồng nấm, mua sắm thiết bị

hấp, sấy sản xuất phôi nấm. Hiện nay, trại nấm mối đen của

chị có khoảng 3.000 bịch phôi, cho thu hoạch từ 300-500kg

nấm/lứa. Trồng nấm mối đen được đánh giá là mô hình mới,

khó thành công tại Bình Phước, bởi loại nấm này đòi hỏi khắt

khe về môi trường sinh trưởng, phải kiểm soát được nhiệt độ,

độ ẩm trong trại cũng như tuân thủ chuẩn xác các khâu hấp

phôi, làm giống… Ngoài ra, thị trường tiêu thụ cũng là thách

thức, tuy nhiên, bằng sự kiên trì, quyết tâm cao, chị Hằng đã

gặt hái được thành công.



Đồng chí Trần Hoàng Trực, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp

Thanh niên Việt Nam tỉnh chia sẽ "Khởi nghiệp trong thanh niên Bình Phước đã
có sự lan tỏa mạnh mẽ. Năm 2020, toàn tỉnh có 50 mô hình thanh niên khởi
nghiệp, đến năm 2021 tăng lên 70. Nhiều sản phẩm từ mô hình khởi nghiệp của
thanh niên đã mang lại giá trị kinh tế cao, như: Bơ ông Hoàng, hạt điều Vinahe,
cà phê Công…“

Hiện nay, đầu ra cho sản phẩm nấm mối đen của chị Hằng là bán lẻ trong
tỉnh và cung cấp cho một số nhà hàng, quán ăn tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh
Bình Dương, Đồng Nai. Điều đặc biệt là chị Hằng đã ứng dụng công nghệ vào
quá trình chăm sóc, phát triển trại nấm. Tất cả khâu từ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm
đến tưới nước đều được thao tác trên điện thoại thông minh, giúp giảm chi phí
nhân công nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các mô hình khởi nghiệp của bạn trẻ tại Bình
Phước, đó là ở họ luôn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, có tinh thần cầu tiến, ham
học hỏi. Chính nhờ dám nghĩ, dám làm, họ đã thành công bằng chính ý tưởng và
ý chí làm giàu của bản thân.



Ấn phẩm “Hoàng Sa, Trường

Sa là máu thịt Việt Nam” với

mong muốn khơi dậy tình yêu

trong các thế hệ thanh niên

Việt Nam với đất nước, với

biển đảo Việt Nam, ghi lại

những khúc tráng ca về đội

hùng binh giữ đảo từ đời này

qua đời khác, về cuộc sống

sinh động của những con

người nơi đầu ngọn sóng hôm

nay. Họ là những con người

đang viết tiếp bài ca giữ nước

của ông cha ta, để

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi

là “máu của máu Việt Nam, là

thịt của thịt Việt Nam”



12 thói quen sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn
1. Đơn giản hóa công việc

Nếu có thể thì bạn hãy làm cho công việc của mình càng đơn giản càng tốt. Một người làm nhiều việc một lúc

mà không hiệu quả sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao bằng một người chỉ làm một việc nhưng lại thực sự tốt.

2. Ngồi thiền

Đừng vội nghĩ rằng điều này có liên quan gì đó đến tôn giáo, bởi thiền là một trong những phương pháp rất tốt

để tĩnh tâm và tăng cường sự tập trung. Bằng cách ngồi thiền, bạn sẽ có thể tự mình giảm những áp lực trong đầu óc và

tập trung suy nghĩ một cách tốt hơn

3. Tập thể dục đều đặn

Tập thể dục không chỉ có lợi cho cơ thể, nó có có tác dụng tăng cường "sức khỏe" cho não bộ - thứ giúp bạn suy

nghĩ và tất nhiên là cả tập trung nữa. Nhiều người quá bận rộn để có thể dành một chút thời gian thể dục mỗi ngày,

nhưng có lẽ họ nên suy nghĩ nghiêm túc về việc đó nếu muốn có khả năng tập trung tốt hơn. Đặc biệt, các nhà khoa học

cho rằng tập thể dục thường xuyên có hiệu quả kích thích tạo ra một chất trong não bộ giúp cải thiện bộ nhớ và các chức

năng khác của não bộ

4. Tạo To-do-list

Một phương pháp không hề mới nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả trong công việc. Nó chẳng có gì phức tạp cả,

hãy viết ra những việc bạn cần làm trong ngày, trong tuần vào một tờ giấy hay vào bất cứ chỗ nào mà bạn có thể quan

sát thường xuyên. Bằng cách đó bạn sẽ luôn biết được mình cần làm những gì và đã làm được những gì. Thói quen này

đặc biệt hữu dụng với những ai thực sự kém trong việc ghi nhớ và tập trung. Bạn sẽ chỉ cần nhìn vào đầu việc và tập

trung vào thứ mình cần làm là đủ



5.  Hãy thử một chút cafe

Hãy nhớ là chỉ MỘT CHÚT thôi nhé. Mỗi khi rơi vào trạng thái mệt mỏi, hãy tìm cho mình một

chút cafe để tỉnh táo và tập trung hơn. Điều này đã được chứng minh bởi khoa học chứ không chỉ là sự

bao biện của những người bị nghiện café. Thế nhưng nếu bạn đi quá liều lượng một chút kia, nó sẽ khiến

bạn rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng và tất nhiên là cả mất tập trung nữa.

6. Nghỉ giải lao

Điều này có lẽ cũng chẳng xa lạ gì với phần lớn chúng ta, dù rằng đôi khi chúng ta quá mải mê

với công việc đến mức quên đi điều đó. Dù đó là xem những đoạn video vui nhộn, ngồi nghe nhạc, đi dạo

vài phút,... thì chúng đều vô cùng hiệu quả để não bộ tìm được sự thư giãn sau quá trình hoạt động của nó

7. Chỉ làm việc vào thời gian làm việc

Đừng quá tham công tiếc việc đến mức đem chúng đến mọi nơi mà bạn đến. Hãy dành cho não bộ

khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chúng có khả năng phục hồi, và sau đó có thể bạn sẽ tìm ra giải

pháp cho những vấn đề mà mình đang gặp phải

8. Rèn luyện sự tập trung cho não bộ

Thực tế thì não bộ cũng có cơ chế hoạt động riêng của nó, và nếu bạn rèn luyện thì khả năng hoạt

động lẫn tính hiệu quả của nó sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều



9. Thư giãn mắt

Có nhiều cách để thư giãn mắt, nhưng có lẽ phổ biến nhất vẫn là cách được các vị bác sĩ dành cho chúng

ta từ bé. Mỗi khi mỏi mắt, hãy nhìn tập trung vào một vị trí ở xa. Hãy nhìn vào đó trong khoảng 10-20 giây,

trước khi chớp mắt liên tục trong khoảng 10 giây và lại tiếp tục như bước 1. Nó sẽ cho phép mắt bạn có khoảng

thời gian thư giãn mà nó xứng đáng được có.

10. Ngủ ngon giấc

Thói quen này chẳng có gì đặc biệt và cũng chẳng có gì khó để thực hiện cả. Nếu bạn không biết thì việc

mất ngủ có thể gây ra những triêu chứng mất tâoh trung kéo dài và thậm chí là cả suy nhược cơ thể. Vậy nên hãy

cố gắng thưởng cho mình những giấc ngủ êm ái sau 1 ngày làm việc vất vả nhé

11. Offline

Internet có quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ hấp dẫn và cám dỗ chúng ta. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu

bạn lướt tab Facebook sau mỗi... vài phút làm việc. Tất nhiên, nó sẽ làm bạn mất tập trung rất, rất nhiều. Hãy

ngắt kết nối Internet khi bạn không cần dùng đến nó, và chắc chắn dù có đổi tab thì Facebook hay những video

trên YouTube cũng sẽ chẳng thể làm bạn phân tâm được nữa

12. Tìm cho bản thân 1 quy trình

Hãy bắt đầu bằng việc tìm một nơi yên tĩnh, sau đó là lựa chọn cách thức giải quyết vấn đề hiệu quả nhất

mà bạn thường dùng,... Dần dà bạn sẽ luôn có được sự tập trung cần thiết mỗi khi sử dụng quy trình của chính

mình.














