
THÁNG 05: SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI - HỒ CHÍ MINH

1



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG 

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
3-5

HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 6-9

THÔNG TIN THỜI SỰ                                             10-11

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÁCH 

MẠNG
12

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT 13-15

SỔ TAY NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN                      16-17

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM                                            18

MÔ HÌNH KINH NGHIỆM                                          19-20

ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN        21

NGHỆ THUẬT SỐNG 22-24

TIẾNG ANH MỖI NGÀY 25-27

CHUYỂN ĐỔI SỐ 28-30

2



THEO DẤU CHÂN BÁC

Hồ Chí Minh cho rằng thanh

niên là lớp trẻ tuổi có hoài bão, ước mơ,

giàu nghị lực và rất khao khát với lý tưởng

cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và

lòng vị tha sâu sắc. Đó là một lứa tuổi đang

ở thời kỳ sung sức, vươn lên đón nhận; lứa

tuổi ham hiểu biết, khám phá, tự thể

nghiệm mình, có khả năng tiềm ẩn trong

việc thực hiện lý tưởng, niềm tin và mục

tiêu cao quý của xã hội. Chính vì vậy, ngay

từ thời còn trẻ tuổi, Người đã rất quan tâm

đến Thanh niên. Và sau này, trong suốt

cuộc đời hoạt động cách mạng của mình,

Người luôn luôn chăm lo giáo dục thanh

niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ và từng

bước dìu dắt họ tham gia đấu tranh cách

mạng. Từ những năm đầu thế kỷ XX,

Người đã nói: muốn thức tỉnh dân tộc,

trước hết phải thức tỉnh thanh niên. Người

kêu gọi: Hỡi Đông Dương đáng thương

hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh

niên sớm già của Người không sớm hồi

sinh”. Thanh niên trong tư tưởng của

Người là lực lượng trẻ, khỏe, đông đảo

trong xã hội; họ là “người chủ tương lai

của nước nhà”. Vận mệnh nước nhà thịnh

hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là “do các

thanh niên”
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Người luôn đánh giá cao tiềm năng, vai trò cống hiến và có cái
nhìn rất mới rất mới về thanh niên “Non sông Việt Nam có trở nên
tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để
sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ
một phần lớn ở công học tập của các em” (Thư gửi các học sinh nhân
ngày khai trường 9-1945); “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời
khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” (Thư gửi thanh
niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946) .
Bởi theo Người, thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sôi động nhất như
mùa xuân trăm hoa đua nở, tràn đày nhựa sống. Đó là hình ảnh nói
lên sức trẻ có thể đào núi, lấp biển, mà cả dân tộc và xã hội luôn kỳ
vọng, tin yêu. Phát huy sức trẻ, tinh thần sẵn sàng: “Đâu Đảng cần thì
thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”; phải đoàn kết chặt
chẽ, kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và lao
động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Người còn căn
dặn “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng
hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần
chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng
và rất cần thiết”. “Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng
thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Do vậy,
Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên
thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế
tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc.

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

430867
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Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh việc giáo dục trí lực,

nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi

đoàn viên, thanh niên cần phải thường xuyên trau dồi đạo đức

cách mạng, giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và gột rửa chủ

nghĩa cá nhân. “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không

có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi

đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã

hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài

ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì

cho loài người”. Do vậy, đối với thế hệ trẻ, trước hết là đoàn

viên, thanh niên phải luôn nỗ lực, rèn luyện đạo đức cách mạng:

thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống trong sạch,

có chí tiến thủ và đoàn kết, không kiêu ngạo; tích cực đấu tranh

chống chủ nghĩa cá nhân; phê phán những thói hư, tật xấu;

thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê; một lòng, một dạ

phục vụ nhân dân, sẵn sàng xả thân cho đất nước… điều đó được

thể hiện ở ngay trong suy nghĩ và hành động hàng ngày của mỗi

đoàn viên, thanh niên. Những tình cảm, sự quan tâm, động viên,

dìu dắt của Người dành cho đoàn viên, thanh niên luôn là nguồn

động lực, khích lệ bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi

trẻ trên quê hương “Hai giỏi” nói riêng vượt qua chông gai, thử

thách hướng đến chân lí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và

một mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,

văn minh” để cho dân tộc Việt Nam phát triển đi lên và mãi mãi

vĩnh hằng, trường cữu

Nguồn: https://hoacuongbac.danang.gov.vn/bac-ho-voi-cong-
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Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại về giáo dục lý luận 
chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của

lý luận chính trị (LLCT) đối với phong trào cách mạng. Ngay từ

năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, quán triệt quan

điểm của V.I.Lênin, Bác đã chỉ rõ: “Không có lý luận cách mệnh thì

không có cách mệnh vận động… chỉ theo lý luận cách mệnh tiền

phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách cách mệnh

tiền phong

Về mục đích giáo dục LLCT

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có lý

luận về CNXH khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững

vàng. Vì vậy, các cô, các chú phải chịu khó học tập lý luận Mác-

Lênin, học tập đường lối, chính sách của Đảng…”. Giữ vững lập

trường giai cấp công nhân là tiêu chuẩn hàng đầu của người cách

mạng, để đạt được điều đó phải trang bị lý luận của Chủ nghĩa Mác-

Lênin - hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, giai cấp tiên tiến nhất, cách

mạng nhất.

Học LLCT còn nhằm mục đích củng cố, trau dồi đạo đức cách

mạng: “Có học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức

cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ

chính trị, mới làm tốt công tác Đảng giao phó cho mình”. Để có đạo

đức cách mạng trong sáng, người học phải nắm vững lý luận, nhận

thức rõ đúng, sai, đấu tranh bảo vệ cái đúng, chống cái sai và phấn

đấu theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng
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Mục đích cao hơn, xa hơn của học LLCT là học để làm
và làm người. Người dạy rằng: “Khi học tập lý luận thì nhằm
mục đích học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận
hoặc tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này mang ra mặc
cả với Đảng. Tất cả những động cơ không đúng đắn đều phải
đưa ra tẩy trừ cho sạch”. Và “hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin là phải
sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà
sống không có tình có, có nghĩa thì sao gọi là hiểu Chủ nghĩa
Mác-Lênin được”.

Như vậy, học tập lý luận để làm cách mạng và và làm
người cách mạng. Để làm cách mạng, phải hiểu Chủ nghĩa
Mác-Lênin và biết vận dụng vào thực tiễn. Để làm người cách
mạng, phải có lập trường giai cấp vững vàng, có đạo đức cách
mạng và phải “sống với nhau có tình có nghĩa”. Quan điểm này
hoàn toàn đúng đắn, thấm đượm tình người, tình đồng chí, ngời
sáng tính nhân văn

Về nội dung giáo dục LLCT

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học tập Chủ nghĩa Mác-
Lênin là học tập tinh thần xử trí mọi việc đối với mọi người và
đối với bản thân mình; là học tập những nguyên lý phổ biến của
Chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn
cảnh thực tiễn ở nước ta. Học để làm, lý luận đi đôi với thực
tiễn”.

Học Chủ nghĩa Mác-Lênin song không đơn thuần là đọc
sách, thuộc làu làu kinh điển mà phải nắm được cái “thần” của
Chủ nghĩa Mác-Lênin; sau đó tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều
kiện mà vận dụng cho phù hợp. Bên cạnh đó, Người còn yêu
cầu phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, học tập những bài học kinh nghiệm
quý từ các đảng cộng sản anh em trên thế giới…
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Về phương châm, phương pháp giáo dục LLCT

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ giáo dục lý luận
cũng phải quán triệt quan điểm “Học đi đôi với
hành”.

Đối với giáo viên, Bác dạy: “Các chú dạy cán
bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin chắc có nhiều
người thuộc, nhưng các chú có làm cho họ hiểu chủ
nghĩa Mác-Lênin là thế nào không?”. Và “Trường
Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sỹ
tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản,
chứ không phải biến các đồng chí thành những người
lý luận suông mà nhằm làm thế nào cho công tác của
các đồng chí tốt hơn”.

Đối với người học, Người căn dặn: “Học lý luận
không phải để nói mép, nhưng biết lý luận mà không
thực hành là lý luận suông. Học để áp dụng vào việc
làm. Làm mà không có lý luận thì không khác nào đi
mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa vấp váp. Có lý
luận thì mới hiểu được mọi chuyện trong xã hội,
trong phong trào để chủ trương cho đúng, làm cho
đúng” .

Như vậy, xuyên suốt, nhất quán trong phương
pháp, phương châm giáo dục LLCT theo quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học đi đôi với hành, lý
luận phải gắn với thực tiễn
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Tấm gương học tập và giáo dục LLCT của Bác

Không chỉ có quan điểm đúng đắn về giáo dục LLCT,
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trực tiếp thực hiện theo những
quan điểm ấy trong suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo cách
mạng.

Không ngừng nghiên cứu, học tập lý luận, gắn lý luận
với thực tiễn, dùng lý luận soi sáng cho thực tiễn, tổng kết
thực tiễn bổ sung cho lý luận, Người đã thành công trong vận
dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Nhờ vậy, từ “con đường cách mạng Việt Nam” đến khởi
nghĩa toàn dân, kháng chiến toàn dân, lý luận cách mạng
không ngừng… đã được Bác vận dụng phù hợp với từng điều
kiện, hoàn cảnh từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng. Nhờ thế,
cách mạng Việt Nam đã đi đúng hướng và thành công

Ngày nay, trước những biến động hết sức to lớn của tình
hình thế giới và trong nước, những quan điểm về giáo dục
LLCT của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng cho công
tác giáo dục lý luận chính trị. Đồng thời, là “kim chỉ nam”
cho Đảng nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng trong
vận dụng lý luận vào thực tiễn, để thực hiện thắng lợi sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định
hướng XHCN, hoàn thành mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh” trong tương lai không xa.

Nguồn:https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=22394
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Nô nức Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh 
Bình Phước

Ngày 21/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ

công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày

sách và Văn hóa đọc Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng trên

địa bàn tỉnh. Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nông

Hồng Thức chủ trì lễ công bố.

Tham dự lễ có Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đỗ Đại Đồng; Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình

Huấn; Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn

Khắc Vĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và học sinh

trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Bình Phước, đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam như: tuyên truyền về sách;

tặng sách. Sáng nay, các đại biểu tham dự lễ cùng học sinh, sinh

viên có mặt từ rất sớm tại Thư viện tỉnh để tham quan và đọc

sách tại các gian trưng bày, xếp sách nghệ thuật... Đặc biệt, dịp

này thư viện còn hỗ trợ làm thẻ để phục vụ bạn đọc, nhất là với

các em học sinh, sinh viên nhằm giúp các em tiếp cận và sử dụng

thuận lợi các dịch vụ về sách bất cứ lúc nào

Trước đây, 21-4 hằng năm được chọn là Ngày Sách Việt

Nam, nhưng từ năm 2022, ngày 21-4 được đổi tên, có tên gọi là

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Dịp này, đại diện các đơn

vị đã trao tặng 300 đầu sách cho Thư viện tỉnh. 10



Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị 

Việt Nam - Campuchia

Trong không khí tưng bừng những ngày tết cổ truyền

Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của nước bạn Campuchia, cán

bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đang làm

nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt ở 2 tỉnh Kratie và

Kampong Thom, Vương quốc Campuchia lại được hòa mình

vào không khí vui tươi, lành mạnh cùng các bạn như quê

hương thứ hai của mình.

Thấu hiểu được tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đội

K72 trong điều kiện công tác xa quê hương, gia đình, các cấp

chính quyền, lực lượng vũ trang của hai tỉnh bạn Campuchia

đã thăm hỏi, tặng quà để cán bộ, chiến sĩ ăn tết cùng bạn

Trong không khí ấy, các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tham

gia trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc truyền thống của

người Khmer Campuchia như múa lâm thôn, các trò chơi dân

gian, lễ hội té nước...

Đây là dịp để gắn kết tình cảm, sự hiểu biết sâu sắc hơn

nền văn hóa truyền thống giữa hai dân tộc. Qua đó tiếp tục

thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân

tộc Việt Nam-Campuchia
Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-thoi-su/that-chat-tinh-doan-ket-huu-nghi-

viet-nam-campuchia-5064.html
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Bí thư Tỉnh đoàn thăm các mô hình khởi nghiệp 

tiêu biểu của thanh niên Chơn Thành

Ngày 18/3/2022, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc 

Duy đã đến thăm một số mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của thanh 

niên huyện Chơn Thành.Đây là một trong những hoạt động thiết 

thực trong Tháng thanh niên hướng đến chào mừng kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-

2022).

Chị Chu Thị Mai Là (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về giống ổi 

trân châu Đài Loan và các loại bệnh thường gặp

19



Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy tặng 

sách cho thanh niên Trần Tuấn Anh, 

Công ty TNHH MTV Yến sào Nam Phú 

(Chơn Thành)

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh

đoàn Trần Quốc Duy đã thăm, tìm

hiểu các mô hình khởi nghiệp trồng

ổi trân châu Đài Loan ở xã Quang

Minh; mô hình kinh doanh hoa lan

Song Kiếm và mô hình yến sào

Nam Phú ở thị trấn Chơn Thành.

Trong đó, 2 mô hình trồng ổi trân

châu Đài Loan và kinh doanh hoa

lan Song Kiếm đang ứng dụng làm

chế phẩm sinh học IMO gốc để bón

cho cây trồng, hướng tới các sản

phẩm hữu cơ sạch, đảm bảo sức

khỏe cho người tiêu dùng.

Tại các nơi đến, Bí thư

Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy đã thăm

hỏi, động viên và khích lệ các bạn

trẻ cố gắng gầy dựng, phát triển các

mô hình kinh tế của gia đình cũng

như tiếp tục đồng hành với tổ chức

Đoàn - Hội trong các hoạt động an

sinh xã hội và tạo cơ hội việc làm

cho đoàn viên, hội viên thanh niên

ở địa phương.

Dịp này, Bí thư Tỉnh

đoàn Trần Quốc Duy đã tặng những

quyển sách ý nghĩa về sự quyết

đoán, sống cho điều ý nghĩa hơn và

gắn với thiên nhiên cho các thanh

niên.
20



Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ

thiên tài, người thầy vĩ đại của

Đảng ta và dân tộc ta, người

Cha thân yêu của các lực lượng

vũ trang nhân dân ta; Người

tượng trưng cho tinh hoa của

dân tộc Việt Nam, cho những

giá trị cao đẹp nhất trong tâm

hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam;

là tấm gương sáng ngời về

phẩm chất đạo đức của người

cách mạng; là hình ảnh tuyệt

đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn

bó giữa lãnh tụ với nhân dân.

Công lao và sự nghiệp cách

mạng của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, trí tuệ uyên bác và tầm

nhìn sâu rộng của Người, một

nhân cách lớn, một tấm lòng độ

lượng bao dung đã đưa Người

lên địa vị người anh hùng giải

phóng dân tộc, danh nhân văn

hóa kiệt xuất của thế giới.

Cuốn “Hồ Chí Minh Tên

Người Sáng Mãi" như một

lẵng hoa kính dâng lên Bác

nhân kỷ niệm 132 ngày sinh của

Người (19.5.1890 - 19.5.2022).

21



10 thói quen xấu bạn nên từ bỏ

1. Cắn móng tay

Cắn móng tay không chỉ gây mất vệ sinh mà còn gây phản cảm về mặt xã hội,

dẫn đến các vấn đề về răng miệng như mọc lệch lạc các răng trước và về lâu dài dẫn đến

móng tay bị biến dạng nghiêm trọng.

Bạn nên thay thế nó bằng một thói quen tích cực khác như đi dạo hoặc nghe

nhạc khi bạn cảm thấy căng thẳng.

2. Ở bên những người không đánh giá cao bạn

Chúng ta thường cố gắng làm hài lòng những người không đánh giá cao mình

(chê bai, nhận xét tiêu cực…).

Hãy ngừng dành thời gian cho những người không đánh giá cao bạn vì họ sẽ

làm tổn hại tinh thần của bạn.

cho sức khỏe của những người xung quanh bạn. Vì vậy, sao bạn không từ bỏ nó?

3. Uống nhiều rượu

Tất cả chúng ta đều biết rằng, uống quá nhiều rượu có hại nhưng bạn có biết nó

thực sự tồi tệ như thế nào không?

- Các vấn đề về não: Rượu cản trở đường truyền thông tin liên lạc của não,

khiến bạn khó suy nghĩ rõ ràng, thông suốt.

- Bệnh tim: Nó gây ra các bệnh như rối loạn nhịp tim, đột quỵ, cao huyết áp.

- Bệnh gan: Gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ hóa, xơ gan.

- Các vấn đề về tuyến tụy: Viêm tụy.

- Các loại ung thư: Miệng, thực quản, cổ họng, gan, vú.

Cắt giảm số ly bạn uống mỗi lần, sau đó là số lần bạn uống một tuần. Nếu cần,

hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ các trung tâm, tổ chức cai nghiện rượu để bạn không đơn

độc trong việc này.
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4. Hút thuốc

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong

có thể ngăn ngừa được trên toàn cầu.

Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, hàng năm có khoảng 500.000 ca tử vong do các

bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Không chỉ vậy, hút thuốc còn gây ra lão hóa

da trước tuổi trưởng thành (tức là nếp nhăn), ố vàng răng, hôi miệng và tệ

hơn là gây nguy hiểm

5. Ăn đồ ăn vặt

Đồ ăn vặt - chúng ở khắp mọi nơi trong xã hội của chúng ta ngày nay. Đó là

khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt, nước ngọt...

Nếu bạn nghĩ: “Nhưng đồ ăn vặt rất ngon!” thì bạn nên xem lại. Một nghiên cứu

mới đây cho rằng, tiêu thụ đồ ăn vặt làm thay đổi hoạt động của não theo cách tương tự

như các loại thuốc gây nghiện như cocaine và heroin. Và bạn tự hỏi tại sao bạn lại thèm

đồ ăn nhanh khi bạn vừa mới ăn một ngày trước đó?

Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt khỏi chế độ ăn uống của chúng ta

ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể giảm tiêu thụ đồ ăn vặt bắt đầu từ hôm nay.

Thay vì soda, bạn hãy chọn nước trái cây (nước trái cây tươi, không phải loại có

ga) hoặc nước khoáng. Thay vì khoai tây chiên, bạn hãy chuyển sang khoai tây nghiền,

salad hoặc cơm…

6. Ăn quá nhiều thịt đỏ

Đã có bằng chứng kết luận rằng, tiêu thụ thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư đại

trực tràng. Nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư tuyến

tụy và ung thư nội mạc tử cung.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ một lượng lớn thịt đỏ với

ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư hạch, ung thư bàng quang, ung thư phổi và ung thư

tuyến tiền liệt.

Bạn hãy cẩn thận và hạn chế ăn - tốt hơn hết, hãy cắt nó ra khỏi chế độ ăn. 23



7. Xem ti vi quá nhiều

Xem tivi, đặc biệt là những bộ phim truyền hình hấp dẫn, có thể là một cách

hay để thư giãn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, dành ba giờ mỗi đêm để xem tivi

sẽ không khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Bạn nên sử dụng thời gian đó

để suy ngẫm về cuộc sống, vạch ra các kế hoạch tương lai…

8. Đến muộn

Việc đến muộn là hành vi thiếu tôn trọng người khác trong mỗi cuộc

hẹn. Bạn hãy loại bỏ nó bằng mục tiêu đến sớm hơn 15 phút trước bất kỳ

cuộc hẹn nào và mang theo một việc gì đó để làm trong 15 phút đó. Nó sẽ

giúp bạn chủ động và không đánh mất cơ hội nào trong công việc, cuộc sống.

9. Có mối quan hệ tồi tệ

Bạn không thể ngăn mình gặp gỡ những đối tác không tốt nhưng chắc

chắn bạn có thể ngăn bản thân tiếp tục tiếp xúc, dành thời gian cho họ…

Hẹn hò với những chàng trai/cô gái tồi sẽ làm bạn lãng phí thời gian

và bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn. Việc ở quá lâu trong những mối quan

hệ này cũng ngăn bạn gặp được tri kỷ, tình yêu đích thực của mình.

10. Để mọi thứ đến phút cuối cùng

Nhiều người đã vượt qua các kỳ thi ở đại học bằng cách học lúc nửa

đêm, những ngày sát kỳ thi. Nó không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn khiến

tinh thần kiệt quệ khi bạn thường xuyên ở chế độ căng thẳng, lo lắng.

Thay vì trì hoãn, hãy chủ động bằng cách lập kế hoạch trước, xác định

những việc cần làm trong tuần và hoàn thành trước mọi việc.
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