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CHIẾC ÁO ẤM - BÀI HỌC VỀ SỰ CHĂM LO CỦA BÁC HỒ 

Một đêm mùa đông năm 1951, gió bấc tràn về mang theo những hạt mưa 

lâm thâm làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng bản Ty co mình lại 

trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây, Bác vẫn 

thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà 

sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc 

cây, chỗ tôi đang đứng gác. 

Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải 

không? 

- Thưa Bác, vâng ạ! 

- Chú không có áo mưa                          

Tôi ngập ngừng nhưng mạnh 

dạn đáp: 

- Dạ thưa Bác, cháu không có ạ! 

Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái 

ngại: 

- Gác đêm, có áo mưa, không ướt, đỡ lạnh hơn... 

Sau đó, Bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ... 

Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo 

dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói: 

- Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, 

chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều 

quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi Bác trực tiếp 

chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha. 

Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi Bác làm việc. Thấy 

tôi, Bác cười và khen: 

- Hôm nay chú có áo mới rồi. 
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- Dạ thưa Bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu mỗi người 

một chiếc ạ. 

Nghe tôi thưa lại, Bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm: 

- Trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. 

Dặn dò xong, Bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao xúc động. 

Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi trong lúc Bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng 

đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho Bác nhiều hơn, còn Bác, Bác lại lo 

nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. 

Từ đấy, chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo Bác cho như giữ lấy hơi ấm 

của Bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng 

đường công tác. 

Bài hoc̣ kinh nghiêṃ: 

- Câu chuyện này tả lại tình yêu thương ân cần của Bác dành cho những cán bộ 

phục vụ quanh mình. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng khi thấy người chiến 

sĩ cảnh vệ canh gác dưới chân lán bị ướt và lạnh, Bác đã đôn đốc quân nhu 

chóng tìm áo ấm cho các anh. Chỉ một chiếc áo nhưng đã làm ấm cơ thể, ấm 

lòng anh chiến sĩ và hàng triệu triệu con tim người Việt. 

- Như trong lời bài hát Thuâṇ Nguyêñ có viết: “Bác Hồ Người là tình yêu thiết 

tha nhất. Trong toàn dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo 

cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác 

thương những cụ già xuân về gửi biếu lụa Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu 

gửi quà cho. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng Bác thương 

người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn 

yêu thương.” 

(Nguồn: https://vndoc.com/nhung-cau-chuyen-ngan-y-nghia-ve-bac-ho-165095)
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ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 

CƠ SỞ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC 
1. Cơ sở lý luận, thực tiễn xác định vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên tham gia 

xây dựng Đảng 

Một là, xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS. 

Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản của Đoàn TNCS là cuộc đấu tranh để 

củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản; gắn với cuộc đấu tranh của giai 

cấp công nhân, “không có công tác, không có đấu tranh thì kiến thức sách vở về chủ nghĩa cộng 

sản rút ra từ các sách và các tác phẩm về chủ nghĩa cộng sản, sẽ không có một giá trị nào cả, vì 

rằng kiến thức đó cũng chỉ là tiếp tục tình trạng tách rời trước kia giữa lý luận và thực tiễn”.  

Hai là, xuất phát từ nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Nhiệm vụ này được xác định trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai 

đoạn lịch sử, nhất là trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Gần đây nhất, Văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “thực hiện tốt vai trò giám sát, phản 

biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên”, “tích cực tham 

gia xây dựng Đảng, Nhà nước”.  

Ba là, xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được “những 

thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, Việt 

Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.  

Bốn là, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Qua 35 năm đổi mới, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu 

quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tuy nhiên, công tác 

xây dựng Đảng hiện còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. Đại hội XIII của Đảng 

đã đề ra yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 nhiệm vụ cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh 

trọng tâm là tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Đảng xác định: 

“trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.  

2. Nội dung Đoàn Thanh niên tham xây dựng Đảng  

Tham gia xây dựng Đảng của Đoàn Thanh niên là nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, đồng 

thời là một mặt công tác của Đoàn, thể hiện rõ tính đảng, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, 

nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, 

năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Theo đó, nội dung tham gia xây dựng Đảng của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm:  

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng. 
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Hai là, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch.  

Ba là, tham gia công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho Đảng. 

Bốn là, tham gia giám sát, phản biện xã hội liên quan đến các lĩnh vực của đời sống 

 3. Phương thức Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng  

Phương thức Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng thể hiện trên nhiều phương diện, bao 

gồm các cách thức khác nhau, vừa trực tiếp và gián tiếp. Đối với phương thức tham gia trực tiếp, 

Đoàn trực tiếp tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng Đảng thông qua giám sát, phản biện xã 

hội; trực tiếp gửi văn bản góp ý đến cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức góp ý các văn bản dự thảo do 

cấp ủy, tổ chức đảng gửi đến; góp ý khi đại diện cấp ủy, tổ chức đảng làm việc với Đoàn.  

Một là, Đoàn tổ chức các hoạt động giám sát. 

Đoàn Thanh niên tổ chức giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia), của cơ quan, tổ chức và 

cá nhân cán bộ, đảng viên. Đoàn Thanh niên giám sát cán bộ, đảng viên tập trung vào giám sát 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu; việc thực hiện cam kết rèn 

luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của 

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền; việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm thực thi công vụ; thực 

hiện nhiệm vụ của người đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.  

Hai là, Đoàn tổ chức các hoạt động phản biện xã hội. 

Đoàn Thanh niên tham gia phản biện xã hội về sự phù hợp và tính khả thi của các văn bản dự 

thảo về chủ trương, công tác của cấp ủy, tổ chức đảng. Hoạt động phản biện xã hội của Đoàn góp 

phần xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng; kịp thời phát hiện những sai sót, 

khuyết điểm, những chủ trương chưa phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nội 

dung tham gia phản biện xã hội của Đoàn là nhận xét về tính khoa học (phù hợp với quy luật 

khách quan); tính nhân dân (đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân); tính khả thi (phù hợp 

với thực tiễn của đời sống xã hội) trong chủ trương công tác của tổ chức đảng.  

Ba là, Đoàn góp ý trực tiếp với cấp ủy đảng bằng văn bản và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cấp ủy với đoàn viên, thanh niên. Đoàn tham gia góp ý bằng văn bản mỗi năm 

một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng và trước khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy cùng 

cấp; tham gia góp ý các văn bản dự thảo do cấp ủy, tổ chức đảng gửi đến tổ chức đoàn hoặc đăng 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp ý khi có yêu cầu hoặc khi Đoàn thấy cần 

thiết; góp ý khi đại diện tổ chức đảng làm việc với Đoàn Thanh niên. 

(Nguồn:http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3929-doan-thanh-nien-tham-

gia-xay-dung-dang-co-so-noi-dung-va-phuong-thuc.html)
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Ý nghĩa chương trình “Góp yêu thương, cùng em thắp sáng ước 

mơ” năm 2022 

 
Ngày 23/8, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp cùng với khoa Tâm lý học, trường 

Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Góp yêu thương, cùng em 

thắp sáng ước mơ” tại trường Tiểu học Đoàn Kết, huyện Bù Đăng 

Chương trình “Góp yêu thương, cùng em thắp sáng ước mơ” nằm trong khuôn khổ của 

chuyến đi thực tế dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội của Khoa Tâm lý học trường 

Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 23/8. 

Tại chương trình Ban Tổ chức đã tổ chức các gian hàng như: kỹ năng sống, mĩ thuật, sân 
chơi dân gian và cắt tóc miễn phí. Đồng thời, trao tặng 20 chiếc xe đạp, 30 suất học bổng 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 30 phần quà dành cho các hộ gia đình neo đơn, gia 

đình khó khăn trên địa bàn xã và hơn 5.000 vở trắng dành cho hơn 500 em học sinh tham 

gia chương trình với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng. 

 

                
                                 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe đạp. 

Thùy Dương 
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Xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ cấp bách  

và quan trọng trong giai đoạn hiện nay 
 

Chiều nay 22-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học 
đường”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. 

Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Tại tỉnh Bình Phước, xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ trọng tâm trong các 

chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Do vậy, thời gian qua, 

công tác này đã đạt nhiều kết quả thiết thực với các phong trào, cuộc vận động như: “Người 

Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 
hiện văn hóa công sở”, cuộc thi “Nói không với bạo lực học đường”, “Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ GD&ĐT phát động... 

Về định hướng trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế 

hoạch đã được UBND tỉnh ban hành về xây dựng văn hóa học đường; đổi mới dạy và học 

môn Đạo đức, Giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội, xây dựng văn hóa học đường gắn 

với giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo 

hướng chuẩn hóa... 
 

 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Phước   

BaoBinh Phuoc.com.vn
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Đam mê - đường đến thành công 

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, xã hội, nhiều bạn trẻ ở huyện Bù 

Gia Mập còn chủ động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế gia đình. Minh chứng cho thấy, bằng 

sự nhanh nhạy của những trí thức trẻ, các anh Lê Quang Trường và Đặng Văn Thủy đã chọn cho mình 

hướng đi phù hợp với đam mê, sở thích, bắt kịp xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Chung tay khởi nghiệp 

Là Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Bù Gia Mập nên công việc hằng ngày của anh Lê Quang Trường 

(SN1986) rất bận rộn. Tuy nhiên, anh không chỉ được biết đến là tấm gương cán bộ trẻ năng động, luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn là thanh niên có mô hình khởi nghiệp sáng tạo, bắt nhịp cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0. Nhằm thỏa mãn đam mê với sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, anh đã cùng bạn đồng hành Đặng Văn 

Thủy (SN1989), giáo viên Tin học Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia Mập tìm hiểu, đầu tư mua 

máy móc mở xưởng gỗ mỹ nghệ.  

         Anh Lê Quang Trường và anh Đặng Văn Thủy kiểm tra đơn hàng tại xưởng đục tượng gỗ 

Năm 2018, hai anh đầu tư 300 triệu đồng làm nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị mở xưởng gỗ mỹ nghệ 

Trường Thảo ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Anh Trường chia sẻ: “Nhận thấy hiện nay có rất nhiều 

người ưa chuộng sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, nhưng nếu mua tranh gỗ ở miền Bắc đưa vào thì giá thành rất cao nên 

tôi bàn với gia đình và bạn bè tìm hiểu về máy đục gỗ. Sau khi chọn được người cùng chí hướng, chúng tôi quyết 

định đầu tư mua máy đục tranh CNC để vừa phát triển kinh tế vừa thỏa đam mê. Đồng thời, đưa sản phẩm gỗ mỹ 

nghệ giá rẻ đến người tiêu dùng ở địa bàn nói riêng, Bình Phước nói chung và xa hơn là toàn khu vực Đông Nam 

bộ. 

Với nhiệm vụ thiết kế và kỹ thuật, anh Thủy phụ trách các công việc tại xưởng gỗ mỹ nghệ Trường Thảo. 

Từ việc lên ý tưởng mẫu mã cho sản phẩm hay làm theo đơn đặt hàng của khách đều do anh Thủy đảm nhận. Anh 

Thủy cho biết: Là giáo viên Tin học, sẵn có kiến thức nên ngoài những mẫu do khách hàng yêu cầu, tôi cũng luôn 

tìm tòi, học hỏi những mẫu thiết kế có sẵn trên internet để đưa ra những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, lạ mắt, phù hợp 

nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Khi hoàn thành thiết kế mẫu trên phần mềm chuyên dụng, sẽ đưa mẫu vào 

máy tính điều khiển cho máy đục tranh CNC thực hiện. Theo anh Thủy, tùy vào kích thước và mẫu mã, phải sau 2-

3 ngày mới hoàn thành sản phẩm.Trước đây, đồ gỗ mỹ nghệ chủ yếu làm thủ công nhưng nay, máy móc thiết bị 
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nhiều, chỉ cần đầu tư công nghệ sẽ làm ra sản phẩm với số lượng lớn.Vì thế, giá thành sản phẩm cũng rẻ hơn, đáp 

ứng nhu cầu thưởng thức của mọi tầng lớp. 

Bắt nhịp thị hiếu người tiêu dùng 

Phụ trách mảng kinh doanh của xưởng, anh Trường rất chú trọng việc quảng cáo trên các trang mạng xã hội 

Facebook, Zalo và mạng lưới cộng tác viên. Sau gần 2 năm lấn sân sang thị trường đồ gỗ mỹ nghệ, xưởng gỗ mỹ 

nghệ Trường Thảo đã có mạng lưới cộng tác viên bán hàng online gần 20 người rộng khắp các tỉnh trong khu vực 

Đông Nam bộ và một số tỉnh phía Bắc. Đa dạng sản phẩm tranh treo tường, tượng gỗ, tranh chữ… với thiết kế tinh 

xảo, giá cả phải chăng, các sản phẩm của xưởng gỗ mỹ nghệ Trường Thảo đã gây được tiếng vang trong và ngoài 

tỉnh. Hiện doanh thu của xưởng đạt bình quân 20-30 triệu đồng/tháng. Anh Trường cho biết: Thời gian tới, xưởng 

sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi sản xuất khi có thêm vốn. Đồng thời đầu tư các loại máy công suất lớn, hiện đại và nhận 

thêm đội ngũ cộng tác viên bán hàng để nhiều người tiếp cận được sản phẩm gỗ mỹ nghệ cao cấp. 

Một trong những sản phẩm “hút hàng” của xưởng gỗ mỹ nghệ Trường Thảo 

Nguồn vốn đầu tư ít, để giảm thiểu các khoản đầu tư ban đầu cũng như giảm bớt nhân công, xưởng gỗ mỹ 

nghệ Trường Thảo còn liên kết với các xưởng đục tượng, xưởng đóng khung tranh tại địa phương để có nhiều mẫu 

mã, sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ hoàn thiện tới tay người tiêu dùng. Hiện xưởng còn tạo việc làm ổn định cho 2 thợ 

ráp khung tranh với nguồn thu nhập ổn định.  

Ý chí, nghị lực và quyết tâm làm giàu của các anh Lê Quang Trường và Đặng Văn Thủy sẽ lan tỏa, tạo động 

lực cho các bạn trẻ ý thức vươn lên. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ, 

góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phát triển, giàu mạnh.  

(Nguồn:https://baobinhphuoc.com.vn/news/5/119686/dam-me-duong-den-thanh-cong) 
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Cuốn sách dựng lại 

thời điểm lịch sử 
ngắn gọn nhưng rất 

quan trọng trong 

Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, thời 

điểm Bác Hồ viết bản 

Tuyên ngôn Độc lập 
khai sinh nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng 

hòa 

    “Bác Hồ viết 

Tuyên ngôn Độc lập” 

là ấn phẩm ý nghĩa 
góp phần tìm hiểu 

văn bản chính luận 

Tuyên ngôn Độc lập 
của Hồ Chí Minh nói 

riêng và giúp người 

đọc hiểu sâu sắc thêm 
về một thời điểm lịch 

sử trọng đại của dân 

tộc Việt Nam và thế 

giới nói chung. 
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Nghệ thuật nói xin lỗi 

Chịu trách nhiệm: Bước đầu tiên để xin lỗi là phải tự thừa nhận với bản thân rằng bạn đã có 

hành vi không tốt với ai đó. Bạn có thể nhận ra điều đó ngay hoặc phản ứng của người khác cho 

bạn biết đã làm một chuyện gây tổn thương. 

Giải thích: Điều quan trọng là phải cho người bị tổn thương biết bạn không cố ý làm như 

thế. Đồng thời bạn phải thể hiện sự hối lỗi vì đã làm phiền người khác. 

Bày tỏ sự ân hận: Sẽ chẳng tác dụng nếu bạn nhận lỗi với người khác mà khuôn mặt tỉnh bơ, 

chẳng cảm xúc gì. Hãy thể hiện sự ăn năn, hối hận của bạn khi làm tổn thương người khác. “Mình 

cảm thấy rất hối hận khi nói ra bí mật của bạn. Mình rất xấu hổ với bản thân”, đó là một cách nói. 

Sửa chữa lỗi lầm: Sau bao nỗ lực ngọt nhạt, bạn vẫn chưa thể hoàn thành được công việc 

xin lỗi nếu chưa sửa chữa được sai lầm do mình gây ra. Nếu bạn làm hư hỏng tài sản của ai đó, 

hãy đề nghị được sửa chữa hoặc thay mới nó. 

Trong trường hợp thiệt hại vật chất không rõ ràng, hãy hỏi xem liệu bạn có thể làm gì. Ngoài 

ra, bạn cũng có thể “bồi thường” bằng cách gửi tặng “nạn nhân” của bạn một món quà nhỏ xinh 

xắn. 

Chọn đúng thời điểm: Với những lỗi nhỏ như va phải ai đó, bạn hãy xin lỗi ngay, chớ để 

đến hôm sau. Sự khó chịu tích lũy theo ngày từ phía người bị bạn gây lỗi sẽ dẫn tới những căng 

thẳng không cần thiết trong mối quan hệ của hai bạn. 

Nếu lỗi lầm nghiêm trọng hơn, như xúc phạm một người bạn, thì cần phải suy nghĩ nhiều 

hơn về lời xin lỗi. Trong trường hợp này, một sự xin lỗi quá nhanh chóng sẽ trở thành giả tạo, 

không chân thành.Đó không phải là chuyện ai “thắng” hay ai “thua” mà là làm sao để giữ được 

một mối quan hệ.  

Gợi ý: 

- Nhận lỗi càng sớm càng tốt. Nếu để vài tuần vài tháng sau, lời xin lỗi sẽ chẳng còn đơn 

giản là: “Mình xin lỗi” nữa. 

- Nói về lỗi lầm của bạn với ngôn ngữ rõ ràng, tránh úp mở, mơ hồ. Hãy ngắn gọn và đi 

thẳng vào vấn đề. Nếu có “tình tiết giảm nhẹ” cho việc làm của bạn, nhớ đề cập đến ngay. 

- Giọng điệu là điều rất quan trọng. Lời xin lỗi phải được nói ra một cách chân thành nhất có 

thể. Và tránh lời xin lỗi chung chung như: “Mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với bạn”. Hãy nói 

“Mình rất hối hận vì việc làm của mình”. Tuy vậy, nói: “Đó hoàn toàn là lỗi của mình” lại rất 

nguy hiểm. Hãy tránh xa. 

- Sau khi xin lỗi, hãy giữ yên lặng và lắng nghe người đó nói về cảm giác của họ như thế 

nào. Lời xin lỗi nhờ đó sẽ thực sự hiệu quả. 

- Hãy nhận bồi thường thiệt hại khi cần, nhưng đừng hứa hẹn quá khả năng của bạn. Làm thế 

chỉ khiến bạn chẳng chóng thì chày sẽ trở thành mục tiêu của sự giận dữ sau này thôi. 

(Nguồn https://vnexpress.net/nghe-thuat-noi-xin-loi-2069428.html)
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TIẾNG ANH GIAO TIẾP VĂN PHÒNG 
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