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Dù tá hay tướng đều phải 

lo phục vụ nhân dân
Một người Mỹ mang hàm thiếu

tá tên là Tômát làm tham mưu trưởng đại

đội. Tôi thưa với Bác là nếu thiếu tá làm

tham mưu trưởng, thì đại đội trưởng gọi là

cấp gì, nào ngờ nét mặt Bác nghiêm lại. Bác

bảo: Chú phải lo hoàn thành nhiệm vụ cho

tốt, dù tá hay tướng, đã là một chiến sĩ cách

mạng cũng đều lo phục vụ nhân dân cho tốt

cả.

Vào khoảng tháng 7 năm 1944, một máy

bay Mỹ bị quân Nhật bắn rơi ở Hòa An, Cao

Bằng. Phi công Mỹ nhảy dù rơi xuống cánh

rừng đã bị du kích địa phương bắt.

Lúc này, Mỹ ở trong phe Đồng minh chống

phát xít. Phi công Mỹ được đưa đến chỗ

chúng tôi. Bác gọi tôi đến, chỉ thị:

Tuy ta còn thiếu thốn, nhưng các

chú cố gắng cho anh ta ăn uống tương đối,

cư xử tử tế, nhân đạo để họ hiểu ta.

Vâng lệnh Bác, chúng tôi đã làm như vậy.

Phi công Mỹ được ăn với khẩu phần còn

hơn cả chúng tôi.

Sau đó mấy ngày, Bác cho đưa anh ta đến

gặp Bác. Bác hỏi chuyện bằng tiếng Anh.

Người phi công vô cùng ngạc nhiên, trố mắt

nhìn Bác đầy vẻ kính phục, không sao hiểu

nổi ở chốn rừng núi này lại gặp được một

ông già gầy guộc, mặc áo chàm với đôi mắt

rực sáng lại nói tiếng Anh rất thành thạo,

am hiểu phong tục nước Mỹ.



Sao (Shaw) – tên người phi công, tha thiết xin được thả về Bộ Chỉ huy Mỹ

đang đóng trên đất Trung Quốc, dù có phải tốn chi phí đến bao nhiêu khi về nước

cũng xin Chính phủ Mỹ và gia đình lo chịu.

Bác mỉm cười và giải thích thêm:

Các anh trong quân đội Đồng minh, cùng chung một mục đích chiến đấu

chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới. Chúng tôi cư xử với anh như thế

này là thể hiện những cam kết thiện chí chứ không phải dùng anh vào mục đích kiếm

lợi.

Sao đã hiểu và càng kính phục, tin tưởng Bác. Sau đó, chính anh ta đã được

Bác cho theo sang Côn Minh, trao lại cho Bộ Tư lệnh Mỹ

Bác ở Trung Quốc về được một thời gian, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ điện cho

Bác, xin được cử người sang để hợp tác bằng cách họ sẽ cho người nhảy dù xuống

căn cứ Tân Trào.

Tôi lại được Bác giao nhiệm vụ đón 5 người Mỹ này. Chúng tôi đốt lửa làm

ám hiệu cho máy bay biết mục tiêu. Khi họ nhảy dù xuống, chúng tôi tập hợp bộ đội

hoan hô họ. Họ rất cảm động trước việc làm đó của ta.

Sau khi tiếp nhận 5 nhân viên tình báo quân sự Mỹ, họ đều được Bác giao

nhiệm vụ.

Bác chỉ thị thành lập đại đội Việt – Mỹ và chỉ thị tôi làm đại đội trưởng.

Một người Mỹ mang hàm thiếu tá tên là Tômát làm tham mưu trưởng đại

đội. Lúc đó, tôi còn nhớ là tôi rất tự hào. Tôi thưa với Bác là nếu thiếu tá làm tham

mưu trưởng, thì đại đội trưởng gọi là cấp gì, nào ngờ nét mặt Bác nghiêm lại. Bác

bảo:

Chú phải lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, dù tá hay tướng, đã là một chiến sĩ

cách mạng cũng đều lo phục vụ nhân dân cho tốt cả.

Từ bấy đến nay tôi luôn luôn nhớ lời dạy ấy.
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* Ý nghĩa câu chuyện:

Mẫu chuyện cho chúng ta lời dạy thấm thía 
của Bác, trong cuộc sống, trong công việc dù 
chúng ta có ở vị trí nào thì trước hết phải hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình, phải nghỉ đến lợi 
ích của dân.

* Bài học kinh nghiệm:

Ngày nay, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực 
học tập, nâng cao trình độ, phải luôn thấm 
nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đạo đức cách 
mạng là gốc, dù ở vị trí nào cũng phải tận tụy vì 
công việc, vì nhân dân, hết lòng phục vụ nhân 
dân, việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng phải 
làm, đem lại lợi ích cho dân, tất cả vì nhân dân.

Nguồn: https://hosodanhnhan.com/chinh-tri-
gia/top-30-cau-chuyen-ve-bac-ho-va-nhung-
bai-hoc-kinh-nghiem-rut-ra-cho-the-he-sau-
phan-2.html

5



Nghị quyết 18-NQ/TW 2022 về đổi mới, hoàn thiện thể chế

quản lý và sử dụng đất

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn

yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết

kiệm và hiệu quả hơn.

Quan điểm

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản

lý. Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử

dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách

điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Nhà nước thu hồi

đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc

gia, công cộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đề cao

trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân

dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững.

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền

sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có

quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi

lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,

pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; kịp

thời có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được khai thác, sử dụng với hiệu quả cao nhất

Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có chính sách phù hợp với từng

đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất

đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử

dụng đất đai lãng phí.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng, thực hiện và giám sát

việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai
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Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Hiện đại hoá công tác quản

lý, dịch vụ công về đất đai. Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai tinh

gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung, đồng bộ, thống nhất. Nâng cao vai trò và năng lực các cơ

quan tư pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. Đất đai phải được điều

tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; được quy

hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý với tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, các vùng,

miền, giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục,

văn hóa, thể thao; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lương

thực quốc gia. Giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch

sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp

với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng

được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại,

vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

Nhiệm vụ, giải pháp

Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà

nước về đất đai

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống

tham nhũng, tiêu cực

Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên

quan đến quản lý và sử dụng đất

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-quyet-18-nq-tw-ban-chap-hanh-trung-

uong-223315-d1.html
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Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương 

đương nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đoàn cấp huyện bắt đầu diễn ra từ ngày

25/3/2022. Theo đó Tỉnh đoàn đã chọn 3 đơn vị đại hội điểm gồm:

Thành Đoàn Đồng Xoài, Thị Đoàn Bình Long và Đoàn Thanh niên

Công an tỉnh. Đến nay, đã có 21/21 đơn vị tổ chức thành công Đại

hội, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 6/21 đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại

Đại hội, đạt tỷ lệ 28% vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

.
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BCH Thành Đoàn Đồng Xoài nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội.



Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các đơn vị đều

bám sát hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo, quá

trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, tích cực chủ

động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội đảm bảo theo

đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn, phát huy tính dân chủ, trí tuệ

của Ban Chấp hành.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương

khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh

Đoàn và cấp ủy các cấp. Đây là tiền đề để Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ

chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình

Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
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BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/hoan-thanh-dai-hoi-

doan-cap-huyen-va-tuong-duong-nhiem-ky-2022-2027-5187.html



Tỉnh Đoàn Bình Phước công bố Logo chính 

thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2022 - 2027

Logo cách điệu hình tượng chữ số XII thể hiện

số lần Đại hội. Chữ số XII như những cánh tay nâng đỡ

Huy hiệu Đoàn, biểu hiện sự quyết tâm, khát vọng vươn

lên và sức trẻ của thanh niên tỉnh Bình Phước: “Tiên

phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”; đi đầu trong sự

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà; góp

phần xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu đẹp,

văn minh, hiện đại. Hình tượng cánh chim Lạc đột phá

mạnh mẽ, biểu hiện những bước đi lên táo bạo của

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII

để tìm ra những hướng đi mới, hiệu quả hơn, thiết thực

hơn trong hiện tại và tương lai. Hình tượng vi mạch

(chấm tròn mắt chim Lạc) chuyển động biểu trưng cho

thời đại kỷ nguyên số hướng tới cuộc sống thông minh,

an toàn, cuộc sống xanh hội nhập cùng cuộc cách mạng

công nghiệp 4.0./.
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Logo chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/tinh-doan-binh-phuoc-cong-bo-

logo-chinh-thuc-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-binh-phuoc-lan-thu-xii-nhiem-

ky-2022-2027-5185.html
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Chàng trai trồng bơ thu lãi 8 tỉ đồng/năm
Mô hình trồng bơ áp dụng công nghệ cao của Đặng Dương Minh Hoàng (33

tuổi) ở Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rất

cao.

Hoàng cho biết bơ được trồng theo phương pháp hữu cơ. Vì hoàn toàn không

sử dụng thuốc hóa học nên việc chăm sóc khá khó khăn, cần phải chăm sóc một cách

rất cẩn thận, theo dõi sát sao quá trình phát triển của cây để có những phương án chăm

sóc hiệu quả nhất.

.

21

“Bơ ông Hoàng” được thu hoạch tại trang trại và đóng thùng chuyển đến

nhà cung cấp 

Sở dĩ mô hình trang trại bơ của Hoàng có lợi nhuận cao là vì được địa

phương quan tâm và hỗ trợ các chính sách về thuế để khuyến khích thanh niên nông

thôn phát triển các cây trồng, vật nuôi làm giàu chính đáng. Ngoài ra, trang trại của

Hoàng toàn dùng các loại phân bón hữu cơ vĩnh cửu tự làm từ các loại lá cây, phân

chuồng tự ủ và sử dụng dung dịch rượu cộng với tỏi để xua đuổi vi sinh vật có hại.

Hơn nữa, vì sử dụng dây chuyền tự động nên trang trại chỉ cần 2 công

nhân là có thể chăm sóc vườn bơ 12 ha, chủ yếu công việc đi chỉnh sửa van và ống

nước.Sản phẩm bơ sau khi thu hoạch bán trực tiếp với các hệ thống siêu thị, không qua

trung gian…
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Tấm Gương Tuổi Trẻ

Việt Nam - Hoàng Văn Thụ -
Trong lịch sử thời kỳ đấu tranh

giữ nước của dân tộc ta, tuổi trẻ

Việt Nam luôn có những đóng góp

xứng đáng với vai trò và sứ mệnh

lịch sử được Đảng, Bác Hồ và cả

dân tộc giao phó. Dù trong hoàn

cảnh khó khăn, gian khổ dù phải

hy sinh cả tính mạng khi còn ở

tuổi thanh xuân thì thế hệ trẻ với

những cái tên đã đi vào lịch sử

như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thị

Riêng, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng

Phong, Minh Khai,… vẫn luôn

nêu cao tinh thần bất khuất, chí

khí anh hùng, lẫm liệt để gìn giữ

lý tưởng sống mà họ đã chọn và

truyền lại cho nhiều thế hệ thanh

niên viết tiếp trang sử vàng chói

lọi của dân tộc Việt Nam.



Bí quyết vàng để có giấc ngủ sâu

1. Tắt nguồn ánh sáng xanh 1-2 giờ trước khi ngủ

Giấc ngủ là hoạt động sinh lý quan trọng, giúp cơ thể nghỉ ngơi và sức

khỏe hồi phục, duy trì trạng thái phấn chấn. Chất lượng của giấc ngủ ảnh hưởng

đến chất lượng sống của chúng ta. Ngủ ngon, ngủ sâu giúp tâm trạng tốt hơn, suy

nghĩ minh mẫn hơn, quyết định sáng suốt hơn. Không quá khó để có giấc ngủ ngon

nếu bạn thực hành những mẹo nhỏ trong bài viết này.

2. Không uống cà phê sau 2 giờ chiều

Nhiều người chúng ta thường uống cà phê vào đầu buổi chiều để tỉnh táo

hơn, tập trung hơn mà giải quyết khối lượng công việc còn lại trong ngày. Tuy

nhiên, đừng nên làm điều này nếu bạn muốn lên giường vào tầm 9-10 giờ tối. Uống

cà phê muộn, đến tối lượng caffeine vẫn còn luân chuyển trong cơ thể, khiến bạn

“tỉnh như sáo”, đầu óc không thể thư giãn mà mời giấc ngủ đến được.

3. Tập thể dục nhẹ nhàng

Những bài tập thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ có thể giúp bạn giải phóng

một số căng thẳng và lo lắng tích tụ suốt một ngày dài. Chỉ cần 15-20 phút tập

những động tác yoga cơ bản, dạo bộ, hay tập thái cực quyền để điều hoà nhịp thở

và thả lỏng các cơ, bạn sẽ thấy tinh thần và thân thể mình dịu đi nhiều, bình tĩnh

hơn, khỏe mạnh hơn. Với đầu óc nhẹ nhàng, khi nằm lên giường bạn cũng dễ tập

trung ngủ hơn, không bị quấy rầy bởi những suy nghĩ về các chuyện xảy ra trong

ngày..

4. Uống trà hoa cúc, trà thảo mộc giúp thư thái

Trà hoa cúc hay trà thảo mộc có thể là một trợ thủ tuyệt vời cho giấc ngủ,

vì nó giúp cơ thể bạn thư giãn. Bạn có thể uống một cốc trà hoa cúc nhỏ một giờ

trước khi ngủ (cùng khoảng thời gian bạn tắt điện thoại), và tận hưởng làn nước trà

ấm áp nhẹ nhàng từ từ di chuyển khắp cơ thể, giúp bạn thư giãn từ ngón chân đến

đỉnh đầu. 23



5. Liệu pháp hương thơm

Những mùi hương dễ chịu, ví dụ như hương hoa oải hương, hoa nhài,

hoa cúc… có thể giúp bạn thư giãn thần kinh, hỗ trợ đem đến một giấc ngủ

sâu. Khi đọc sách trước giờ ngủ, bạn có thể đốt nến thơm hay tinh dầu có

những mùi dễ ngủ này, để hương thơm từ tốn xoa dịu hai thái dương và não

bộ của bạn khiến toàn cơ thể hoàn toàn thả lỏng và dần dần cảm thấy buồn

ngủ.

6. Tắm nước ấm trước khi ngủ

Đắm mình trong làn nước ấm giúp thư giãn cơ bắp, khiến cho toàn

thân của bạn được thả lỏng. Nước ấm kích hoạt cơ thể chúng ta rơi vào chế độ

chậm hơn, nhịp tim và nhịp thở chậm lại để chúng ta dễ dàng đi vào “vùng đất

mơ màng” của giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên tắm muộn sau 9 giờ tối, vì tắm

muộn có thể khiến cho bạn bị cảm lạnh thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe.

7. Giữ cho chăn êm, nệm ấm

Một chiếc giường êm ái với chăn gối thoải mái sẽ mang đến cho bạn

cảm giác an toàn, được yêu thương và bảo bọc. Hãy thường xuyên thay mới

vỏ gối, chăn, ga giường để đảm bảo vệ sinh và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Ngủ trong một không gian yên tĩnh cũng rất quan trọng để dỗ giấc ngủ

và có một giấc ngủ sâu. Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với tiếng ồn

tần số thấp và tiếng ồn giao thông khiến chúng ta không ngủ được, không

nghỉ ngơi hợp lý. Do vậy, nếu nhà bạn ở ngay giữa vùng đô thị, có thể xem

xét việc thay các cửa sổ bằng loại chống ồn
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8. Dùng đèn ngủ có ánh sáng ấm áp

Những luồng ánh sáng ấm áp như màu vàng, màu cam, màu đỏ nhạt

sẽ tạo cảm giác thư giãn cho chúng ta vào buổi tối, sẵn sàng cho giấc ngủ. Do

vậy, trước giờ ngủ khoảng 1 giờ, bạn có thể tắt các loại đèn ánh sáng trắng và

xanh đi, chỉ bật đèn có ánh sáng ấm nhằm “lừa” cơ thể vào trạng thái nghỉ

ngơi.

9. Đọc vài trang sách

Bước vào một thế giới mới trong các trang sách sẽ giúp bạn giảm bớt

sự căng thẳng ở hiện thực và đầu óc được thư giãn hơn. Ngoài ra, đọc sách

trước giấc ngủ còn là một cách luyện cho trí óc minh mẫn và có trí nhớ tốt.

Nguồn: https://www.prudential.com.vn/vi/blog-nhip-song-khoe/10-bi-

quyet-vang-de-co-giac-ngu-sau/
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