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HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẠO 

LÝ UỐNG NƯỚC NHỚ 

NGUỒN
“Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ

người trồng cây” là đạo đức truyền thống

tốt đẹp của dân tộc ta. Đạo đức đó xuyên

suốt chiều dài lịch sử Việt Nam kể từ

buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến

ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta

đã phát huy cao độ những truyền thống

tốt đẹp của dân tộc, ra sức thực hiện công

tác thương binh - liệt sĩ, phục vụ đắc lực

cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân

tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ cho ta một nhận thức ngắn gọn,

đầy đủ và sâu sắc về thương binh. Người

chỉ rõ:" Thương binh là những người đã

hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để

bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi

ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các

đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt". Tình

cảm của Bác thể hiện đậm nét trong từng

câu, từng chữ:" Cách mấy ngày trước, họ

là những thanh niên lành mạnh, vui vẻ,

oanh liệt. Trải qua những ngày ăn gió

nằm sương, những trận mưa bom, bão

đạn, họ bị tay què chân cụt, họ hóa ra

thương binh. Họ đã hy sinh cho ai?

.



Trên cơ sở hiểu biết thương binh, liệt sĩ và gia đình

của họ như vậy, Bác Hồ nêu rõ nhiệm vụ của mọi người

đối với công tác thương binh, liệt sĩ. Người nhắc nhở " Tổ

quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người

con anh dũng ấy". Theo Người, mỗi năm đến ngày 27.7 là

" ngày thương binh, tử sĩ", nhân dân có dịp tỏ lòng biết ơn

những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho Tổ Quốc, cho

đồng bào.

Nguồn: http://ducgiang.longbien.hanoi.gov.vn/hoc-tap-theo-tam-guong-

chu-tich-

hcm?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vie

w&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview

_content&_101_type=content&_101_viewMode=view&_101_urlTitle=h

o-chi-minh-voi-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-
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Thông báo Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/5/2022 đến ngày

10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị

lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách,

pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết

15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân,

nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng

tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng,

chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính

trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị

1. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện:

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát

triển có thu nhập cao”

- Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn

đến năm 2045”

- Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập

thể trong giai đoạn mới”

- Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng

cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”
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2. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị

và Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán

thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021

gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện nghiêm

túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng

đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với

lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế

để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

3. Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban Chỉ

đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

thống nhất nhận định Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực

tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo

luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao

về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng

bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta..

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu,

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và

an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm

tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XIII của Đảng

Nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-

nghi-bch-trung-uong/khoa-xiii/thong-bao-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-

uong-dang-khoa-xiii-3815 6



Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình 

Phước: Khai mạc chương trình “Chúng em tập 

làm chiến sỹ Điện Biên” năm 2022

Nhằm tạo ra sân chơi cho các em trong kỳ nghỉ hè bổ ích, lý

thú, đưa các em vào trải nghiệm làm chiến sỹ, tạo điều kiện cho các em

được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ quân

đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ

bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong

xã hội. Sáng ngày 26/6/2022, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

đã tổ chức lễ khai mạc chương trình “Chúng em tập làm chiến sỹ Điện

Biên” với sự tham gia của 73 chiến sỹ nhí độ tuổi từ 8-12 tuổi

.

7

73 chiến sỹ nhí cùng chụp hình với chị Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh

đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và chị Mai Tuyết Ngọc - Giám đốc Trung

tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tại lễ

khai mạc.



Được biết đây là năm thứ 10 trung tâm tổ chức chương trình

“Chúng em tập làm chiến sĩ Điện Biên”. Trước đó, Trung tâm đã tổ

chức được 24 khóa với hơn 2.000 thanh thiếu nhi tham gia. Đây là

một trong những hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đoàn TNCS Hồ

Chí Minh được các cấp, ngành trong tỉnh đánh giá cao và tạo được

niềm tin tưởng cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh.

8

Các phụ huynh chuẩn bị đồ đạc cho con tham gia chương trình.

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/trung-tam-hoat-dong-thanh-thieu-

nhi-tinh-binh-phuoc-khai-mac-chuong-trinh-chung-em-tap-lam-chien-sy-dien-bien-nam-

2022-5132.html
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Làm giàu từ gỗ và dược liệu quý

Chỉ với 2,2 ha đất sau nhà, ông Vũ Văn Kiểm ở thôn 1, xã Phước

Sơn (Bù Đăng) đã trồng 1.100 cây sưa đỏ, 1.000 cây đàn hương và

13.000 gốc đinh lăng, khoảng 5-6 năm nữa sẽ cho thu. Mô hình trồng

cây gỗ quý và dược liệu quy mô lớn nhất xã Phước Sơn hứa hẹn sẽ đem

lại cho gia đình ông Kiểm hàng chục tỷ đồng, là niềm mơ ước của

nhiều nông dân trong tỉnh

.

22

Ông Vũ Văn Kiểm (bìa trái) hướng dẫn nhân công quét vôi cây sưa mỗi năm 2 lần

nhằm làm vỏ mỏng, tăng lõi

Ông Hồ Văn Hùng, Trưởng thôn 1, xã Phước Sơn cho biết: Mô hình

cây gỗ quý và dược liệu của ông Kiểm lớn nhất xã. Dù giá trị kinh tế

cụ thể chưa xác định được nhưng rất khả quan. Trong xã hiện cũng có

nhiều nhà trồng sưa và đinh lăng nhưng số lượng ít và năng suất kém

hơn. Ông Kiểm là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi từ nhiều năm

nay, thu nhập mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng từ điều, cao su và kinh

doanh cây sưa giống.
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Từ thực tiễn đấu

tranh chống giặc ngoại xâm,

cha ông ta đã xây đắp nên một

bề dày lịch sử quân sự rất

phong phú và đặc sắc. Đó là

truyền thống vẻ vang rất đáng

tự hào và cũng là một kho

tàng kinh nghiệm quý báu,

một di sản vô giá đối với sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất

nước của các thế hệ con cháu

sau này.

Cuốn sách “10 trân

đánh nổi tiếng trong lịch sử

Việt Nam” đã giới thiệu một

số trận đánh nổi tiếng, tiêu

biểu và qua đó làm sáng tỏ

truyền thống đấu tranh quân

sự của dân tộc. Đây là những

trận đánh được đánh giá là

những trận đánh, chiến dịch

tiêu biểu, có nhiều nét đặc sắc

về nghệ thuật quân sự Việt

Nam.



9 cách để tăng cường phòng thủ tự nhiên của cơ thể bạn

1. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ và tình trạng miễn dịch của cơ thể có mối liên hệ chặt chẽ với
nhau. Trên thực tế, giấc ngủ không đủ hoặc kém chất lượng có thể khiến cơ thể dễ
mắc bệnh cao hơn.

Trong nghiên cứu được thực hiện trên 164 người trưởng thành khỏe mạnh,
những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có khả năng bị cảm lạnh cao hơn những
người ngủ từ 6 tiếng trở lên mỗi đêm.

Nghỉ ngơi đầy đủ có thể tăng cường khả năng sức đề kháng tự nhiên của cơ
thể. Ngoài ra, ngủ đầy đủ bị bệnh còn cho phép hệ thống miễn dịch của cơ thể
chống lại bệnh tật tốt hơn.

2. Ăn nhiều chất xơ

Thực phẩm nhiều chất xơ như trái cây, rau, quả hạch, các loại hạt và cây
họ đậu rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể chống
lại các mầm bệnh có hại.

Các chất chống oxy hóa trong những thực phẩm này giúp giảm viêm bằng
cách chống lại các hợp chất không ổn định được gọi là gốc tự do, có thể gây viêm
khi chúng tích tụ trong cơ thể ở nồng độ cao.

3. Ăn nhiều chất béo lành mạnh

Các chất béo lành mạnh như dầu ô liu và cá hồi, có thể giúp cơ thể giảm
viêm khi cơ thể phản ứng miễn dịch với mầm bệnh.

Mặc dù viêm dạng thấp (low-level inflammation) là một phản ứng bình
thường của có thể đối với căng thẳng hoặc chấn thương và viêm mãn tính có thể
ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể.

4. Ăn nhiều thực phẩm lên men hoặc bổ sung men vi sinh

Thực phẩm lên men rất giàu các loại vi khuẩn có lợi cho cơ thể được gọi là
men vi sinh, các loại vi khuẩn này cư trú trong đường tiêu hóa của bạn.

Các loại thực phẩm trong nhóm này bao gồm sữa chua, dưa cải muối, kim
chi, nấm sữa kefir và đậu tương lên men (natto) 24



5. Hạn chế ăn thêm đường

Nghiên cứu mới đây cho thấy rằng việc bổ sung đường và carbs tinh chế

có thể góp phần gây ra tình trạng thừa cân và béo phì. Béo phì cũng có thể làm

tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nghiên cứu quan sát ở khoảng 1.000 người, những người mắc bệnh béo phì

được tiêm vắc-xin cúm có khả năng mắc cúm cao gấp đôi so với những người

không mắc bệnh béo phì và cũng được tiêm vắc-xin.

Do đó, bạn cần hạn chế lượng đường nhằm làm giảm viêm và hỗ trợ giảm

cân, dẫn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường type 2 và

các bệnh lý về tim mạch.

6. Tập thể dục

Mặc dù tập thể dục cường độ cao kéo dài có thể ức chế hệ thống miễn

dịch, nhưng tập thể dục ở mức độ vừa phải có thể giúp tăng sức mạnh của hệ miễn

dịch.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả một buổi tập thể dục vừa phải cũng có

thể tăng cường hiệu quả của vắc-xin ở những người có hệ thống miễn dịch bị tổn

thương.Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên và ở mức độ vừa phải có thể làm giảm

viêm và giúp các tế bào miễn dịch tái tạo thường xuyên.Ví dụ về tập thể dục ở

mức độ vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe, chạy bộ, bơi lội và đi bộ đường dài với

thời gian ít nhất 150 phút mỗi tuần.

7. Tránh mất nước

Quá trình hydrat hóa không nhất thiết bảo vệ bạn khỏi vi trùng và vi rút,

nhưng ngăn ngừa mất nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn.

Mất nước có thể gây đau đầu và cản trở hoạt động thể chất, khả năng tập

trung, tâm trạng, tiêu hóa và chức năng tim và thận. Những biến chứng này có thể

làm tăng khả năng mắc bệnh của cơ thể. 25



8. Kiểm soát căng thẳng

Giảm căng thẳng và lo lắng là chìa khóa quan trọng cho sức khỏe miễn

dịch. Căng thẳng kéo dài sẽ thúc đẩy quá trình viêm, cũng như mất cân bằng chức

năng tế bào miễn dịch.

Đặc biệt, căng thẳng tâm lý kéo dài có thể ức chế phản ứng miễn dịch ở trẻ

em.Các hoạt động có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng bao gồm thiền, tập thể

dục, viết nhật ký, yoga. Ngoài ra, nếu khó kiểm soát căng thẳng, bạn nên gặp trực

tiếp nhà tư vấn tâm lý hay bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ.

9. Bổ sung thực phẩm chức năng đúng cách

Mặc dù vitamin và các loại thực phẩm chức năng có thể giúp bổ sung

những khoảng trống về các chất dinh dưỡng nếu trong chế độ ăn uống của bạn

không đầy đủ, tuy nhiên cách tốt nhất để nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu

là lấy chúng từ thực phẩm.

Cơ thể bạn hấp thụ và sử dụng vitamin và chất dinh dưỡng tốt hơn khi

chúng đến từ thực phẩm. Do đó, nếu có ý định sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức

năng nào, bạn nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Nguồn: https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-

tong-quat/9-cach-de-tang-cuong-phong-thu-tu-nhien-cua-co-

ban/?link_type=related_posts
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