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VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ 

Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất 

tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần 

Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: 

Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không 

nên…Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi 

mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên 

trong rồi cười xí xóa: 

Đấy, có trông thấy rách nữa đâu…Có quả 

chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy 

dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói: 

Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã 

quý… 

Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí 

cán bộ hối hận mãi. Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở 

Việt Bắc, ở Hà Nội, Bác chưa bao giờ “có tiền” (như anh em cán bộ, chiến sĩ, 

công tác quanh Bác thường nhận xét). 

Thực tế lịch sử cho thấy rằng: suốt thời gian hoạt động của Bác ở nước 

ngoài, Bác gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khác nhau. 

Được đồng nào, chủ yếu do lao động tự thân mà có, Bác dành cho công tác cách 

mạng. Bác chi tiêu rất dè sẻn, cân nhắc từng xu. 

Liên hoan mừng thành lập Đảng cũng chỉ có bát cơm, món xào, tô canh, đĩa 

cá. Chiêu đãi đồng chí Lý Bội Quần, người Trung Quốc, người đã mua chiếc 

máy chữ từ Hải Phòng về tặng Người (năm 1939), Bác cũng chỉ “khao một món 

canh và 2 đĩa thức ăn, thêm hai lạng rượu, tổng cộng chưa hết một đồng bạc”. 

Tự thết đãi mình “khi nghe tin Hồng quân bắt sống 33 vạn quân Hít le ở 

Xtalingrát năm 1943”, tại nhà tù, trong túi chỉ còn vẻn vẹn một đồng bạc, Bác đã 

“nhờ người lính gác mua giùm cho ít kẹo và dầu chả quẩy”. Sau khi phấn khởi 

https://hosodanhnhan.com/nhan-vat-lich-su
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hô mấy khẩu hiệu hoan nghênh thắng lợi của Liên Xô, Bác “ngồi một mình, chén 

tạc, chén thù rất đàng hoàng vui vẻ”… 

Năm 1957, Bác về thăm Nghệ Tĩnh, khi ăn cơm chung với đồng chí 

Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Diệm, Bác đã để bớt ra ngoài 

mâm mấy món ăn, rồi nói: “Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, 

đừng để người ta ăn thừa của mình”. 

Có thể dẫn ra nhiều nữa những ví dụ về cách chi tiêu sử dụng tiền bạc, cơ 

sở vật chất của Bác, rất “mâu thuẫn thống nhất”: chắt chiu, tằn tiện nhưng vẫn 

rộng rãi, không hoang phí mà cũng không keo kiệt, “ki bo”. 

Thế giới, loài người tự hào về Bác. Là người Việt Nam, đồng hương của 

Bác, chúng ta càng tự hào biết bao! Cách ứng xử của Bác với tiền tài, với cái ăn, 

cái mặc, với cơ sở vật chất nói chung đâu có phải là cao quá mà chúng ta không 

học tập được, đâu có phải là một tòa thánh cấm uy nghiêm mà chúng ta không 

đặt chân lên được thềm bậc, dù là bậc thềm thứ nhất? 

* Ý nghĩa câu chuyện: 

Muốn mọi người đều có ý thức tiết kiệm thì người lãnh đạo phải làm gương 

trước, phải bằng hành động cụ thể không được nói suông, hô hào chung chung, 

muốn người dân tiết kiệm thì cán bộ, công chức…phải tiết kiệm đã. 

Không phải lúc khó khăn, gian khổ thì mới tiết kiệm còn lúc đầy đủ thì không 

cần, mà phải biến ý thức tiết kiệm thành bản tính của mỗi người, cho dù ở bất kỳ 

hoàn cảnh, địa vị nào cũng phải biết tiết kiệm. 

* Bài học kinh nghiệm: 

Trong công việc phải tận tụy, toàn tâm toàn ý không được lãng phí thời gian và 

sức khỏe của mình vào những việc vô bổ, dù ở cương vị nào cũng cần phải tiết 

kiệm trong chi tiêu, sử dụng tài sản công. Trong cuộc sống gia đình chị em phụ 

nữ phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cụ thể, tránh lãng phí, đảm bảo cuộc sống 

kinh tế gia đình được ổn định, an tâm lao động, sản xuất. 

 (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) 
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NHẬN DIỆN MỘT SỐ LỆCH LẠC TRONG NHU CẦU, ĐỘNG CƠ CHÍNH TRỊ 

CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

Thứ nhất, tâm lý được “bao cấp” về chính trị tiếp tục tồn tại trong một bộ phận 

cán bộ, đảng viên 

Hiện nay, đa số cán bộ, đảng viên sinh ra trong hòa bình và trưởng thành trong 

những năm đất nước đổi mới. Mục tiêu, con đường, bước đi của đất nước đã có Đảng 

vạch ra, họ không còn phải trăn trở, tìm tòi con đường mang lại độc lập, tự do, ấm no, 

hạnh phúc cho mình và dân tộc như các thế hệ cha anh trước đây. Mặc dù đó là ưu thế 

của chế độ nhưng lại là nguyên nhân dẫn tới một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư 

tưởng thụ động, ỉ lại, trông chờ vào Đảng, Nhà nước dẫn tới thái độ thờ ơ, vô cảm và 

thiếu chủ động, sáng tạo trong hoạt động chính trị. Điều đó dẫn tới việc tiếp thu và 

vận dụng lý luận chính trị chưa trở thành nhu cầu thiết yếu tự thân của mỗi người. 

Thông thường, tư duy của mỗi người chỉ được phát huy khi xuất hiện tình huống 

có vấn đề, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân của họ. Tuy nhiên, 

trong quá trình dân chủ hóa đời sống chính trị của đất nước, vì nhiều lý do, sự tham 

gia thực sự của người dân vào các hoạt động chính trị còn hạn chế. Một số hoạt động 

như lấy ý kiến nhân dân, gặp gỡ cử tri, hội nghị, hội thảo về chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước còn mang tính hình thức khiến cho tâm lý mặc cảm, xa lánh chính 

trị vẫn còn khá phổ biến. 

Thứ hai, l i   ng đề cao lợi ích vật chất, lợi ích cá nhân, coi nh  lợi ích chính trị 

tinh th n, lợi ích cộng đồng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng có xu 

hướng gia tăng. 

Do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự du nhập của lối sống phương Tây 

và đặc điểm tâm lý của con người trong thời bình đang diễn ra một sự lộn xộn, lệch 

chuẩn trong lựa chọn định hướng giá trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhu cầu 

chính trị - xã hội đang bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Các quy luật của kinh tế thị trường 

đang chi phối đến mọi lĩnh vực xã hội, các chuẩn mực giá trị có sự điều chỉnh lại, lợi 

ích vật chất đang đóng vai trò chi phối trực tiếp hành động của con người. Trong bối 

cảnh đó, xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ quan tâm đến kinh tế, tìm mọi 

cách để thỏa mãn nhu cầu vật chất, trước mắt, không quan tâm đến mục đích, lý tưởng 

cao đẹp, lâu dài của quốc gia, dân tộc, thiếu tin tưởng vào sự thắng lợi của lý tưởng 

chủ nghĩa xã hội. Đó là nguyên nhân khiến cho một bộ phận cán bộ, đảng viên không 

thấy được lợi ích của việc học lý luận chính trị. 
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Thứ ba, tình trạng “mất g c” kiến thức lý luận nền tảng dẫn đến ngại học,  ợ 

học lý luận chính trị. 

Các chương trình đào tạo cử nhân trong nước đều có các môn lý luận chính trị. 

Mục đích của các chương trình đào tạo là đặt nền móng cho việc xây dựng lập trường, 

bản lĩnh chính trị cho thanh niên trước khi bước vào đời. Tuy nhiên, khi vào trường 

đại học, nhiều sinh viên không hứng thú với các môn học vừa “khó”, vừa “khô” này, 

dẫn đến khiến thức không vững, không biết vận dụng thực tiễn nên không thấy được 

giá trị của chúng trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi tốt nghiệp, gia nhập đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, họ vốn có sẵn mặc cảm với các môn lý luận chính trị, lại phải học đi, 

học lại nhiều lần ở các trình độ khác nhau theo vị trí công tác. Vì không thấy được lợi 

ích, lại “hổng” kiến thức nền tảng dẫn đến không hiểu bản chất lý luận chính trị, từ đó 

cảm thấy nhàm chán, ngại học, thậm chí sợ học lý luận chính trị. 
(Nguồn: https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/ly-luan/de-hoc-tap-ly-luan-chinh-tri-mot-cach-thuc-su-thuc-chat-

138532)
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Hơn 9 tỷ đồng đƣợc triển khai qua các công trình 

phần việc trong hoạt động hè năm 2022 

 
Ngày 28/9/2022, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết 

hoạt động hè năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động đã thực hiện trong dịp hè năm 

2022, đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tới. Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh 

Đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 

 
               

 

Toàn cảnh Hội nghị. 
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Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo hoạt động hè của các sở, 

ngành, đoàn thể tỉnh, Ban chỉ đạo hoạt động hè các huyện, thị, thành phố, các công ty cao 

su, khối lực lượng vũ trang, Thường trực các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh ghi nhận và chân thành cảm ơn 

những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí tại hội nghị. Đồng thời, đồng chí yêu cầu 

trong thời gian tới cần đổi mới hơn nữa các nội dung, hình thức và chất lượng các hoạt động 

tuyên truyền về tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phổ biến pháp 

luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi. Chú trọng việc chuyển đổi số, tăng cường giáo dục kỹ 

năng sống, kỹ năng sử dụng các thiết bị số và mạng xã hội trong tổ chức các hoạt động, 

chương trình hè. Tổ chức tốt các hoạt động ôn tập trong hè, các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi, sở thích, thị hiếu của thanh 

thiếu nhi hiện nay. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, về nguồn thu hút tập 

hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia 

 

 
Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 

hoạt động hè tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động hè năm 2022. 
Lê Khá 
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Tuổi trẻ Bình Phƣớc tham dự Khai mạc Đại hội TDTT 

tỉnh lần thứ VI, năm 2022 
 

Tối ngày 24/9/2022, Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 

2022 được diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước.  

Về phía tỉnh Bình Phước, dự lễ khai mạc có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội TDTT 

tỉnh lần thứ VI Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành 

liên quan và 2.000 vận động viên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

 

 
Đồng chí Nguyễn Trọng Lâm  - Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn (đứng thứ ba từ trái sang) 

đại diện Đoàn thanh niên nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức 
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Đại biểu Đoàn thanh niên tham gia diễu hành với gương mặt trẻ trung, thể hiện sức trẻ nhiệt huyết 

 

Đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn cùng hơn 300 đoàn viên, thanh niên 

đại diện cho tuổi trẻ Bình Phước cũng tham dự Đại hội. Đặc biệt, tại buổi Lễ có 21 bạn đoàn 

viên, thanh niên đại diện tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia diễu hành với những gương mặt trẻ 

trung, thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết ý chí và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ tỉnh nhà. 

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 230 ngàn đoàn viên, thanh niên. Trong thời gian qua, các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp bộ Đoàn tổ chức đa dạng và 

phong phú với hơn 8.500 hoạt động thu hút hơn 120.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham 

gia.  

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT để thực hiện hiệu quả 

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

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT để thực hiện hiệu 

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

 

                      Mỹ Lành 
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Chuyển đổi số về nông nghiệp 
Những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong nông nghiệp đã góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giải 

phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy 

nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn còn nhiều "điểm nghẽn", cần 

được khơi thông để giúp "dòng chảy" này lan tỏa mạnh mẽ hơn. 

 

Ứng dụng công nghệ phun, tưới nước tự động trên vùng nguyên liệu chè ở huyện 

Anh Sơn (Nghệ An) 
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Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân ứng dụng chuyển 

đổi số và đã gặt hái thành công, tạo ra các nông sản chất lượng cao, giá thành hạ, 

truy xuất được nguồn gốc sản phẩm... Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đã làm 

"thay da đổi thịt" nông nghiệp như sử dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) và 

trí tuệ nhân tạo (AI) đang đơn giản và hợp lý hóa việc thu thập, kiểm tra và phân 

phối tổng thể tài nguyên nông nghiệp bằng các cảm biến và hệ thống quản trị dữ 

liệu Big data... 

Quản lý trang trại qua điện thoại thông minh 

Ông Bùi Ngọc Cung ở huyện Ðơn Dương (Lâm Ðồng) đã hơn 30 năm làm 

nông nghiệp, giờ đã biết ứng dụng công nghệ IoT trên trang trại rộng 2 ha của 

mình. Hệ thống cảm biến, hộp truyền tín hiệu treo khắp trang trại cà chua và dưa 

baby dài hút tầm mắt, do vậy chỉ cần vài nhân công làm việc trong vườn. Ông 

mở điện thoại giơ cho chúng tôi xem, trên màn hình hiện ra dòng thông báo 

"đang tưới", bên dưới ghi rõ chi tiết lượng nước tưới, thời gian tưới. Bên cạnh là 

dữ liệu về thời tiết, độ ẩm, nhiệt độ, sinh trưởng của cây… Ông Cung hồ hởi: 

"Giờ tôi đi bất kỳ đâu cũng chỉ mở điện thoại là xem được công nhân làm việc, 

tình trạng dinh dưỡng và sinh trưởng của cây trồng, bớt được chi phí lao động mà 

vẫn an tâm lắm!". 

Kết nối trực tiếp ngƣời bán và ngƣời mua 

Nhiều địa phương đã chủ động quảng bá, xúc tiến thương mại thông qua 

các sàn giao dịch thương mại điện tử, giảm bớt gánh nặng cho nông dân. Ðó là 

các câu chuyện tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang, Hải Dương hay nhãn ở Sơn La, 

Hưng Yên và xoài, thanh long, sầu riêng… ở các địa phương phía nam. Với việc 

giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã giúp tiêu thụ được một lượng 

không nhỏ nông sản, giảm bớt khó khăn cho nông dân. Tại các tỉnh phía nam, do 

dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Tổ công tác 970 (Tổ công tác chỉ đạo 

sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía nam 

trong điều kiện dịch Covid-19) của Bộ NN và PTNT đã đẩy mạnh việc ứng dụng 

trang web, zalo vào kết nối cung-cầu. Hiện, đã có hàng nghìn doanh nghiệp, 

khách hàng truy cập thường xuyên. Mỗi ngày, các ứng dụng công nghệ số đã 

giúp tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản. Ðến ngày 20/8, có 1.218 đầu mối cung cấp 

nông sản và thực phẩm đăng ký với Tổ công tác 970, gồm: rau củ 334 đầu mối, 

trái cây 316 đầu mối, thủy hải sản 438 đầu mối, lương thực 75 đầu mối, các mặt 

hàng khác 55 đầu mối. 
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Không để lỡ nhịp 

Hiện, việc áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó 

khăn do đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp 

còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn cao về sản xuất, chế biến 

nông sản, sử dụng, vận hành thiết bị (tự động, số, thiết bị phân tích...) còn thiếu. 

Nhiều người dân và cả doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu thông tin để ứng dụng số 

hóa, trong khi quy mô đất đai nhỏ lẻ, manh mún; thiếu liên kết giữa nông dân với 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Cơ sở hạ tầng cho phát triển, ứng dụng các 

công nghệ mới chưa đồng bộ, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa đáp 

ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp. Trình độ cơ giới hóa còn thấp, các công 

nghệ phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp (cơ khí, chế biến sâu, dây chuyền 

kiểm nghiệm sản phẩm…) chưa tương xứng với công nghệ số. Tại nhiều địa 

phương, nhất là các tỉnh miền núi, nhận thức và trình độ của nông dân còn hạn 

chế, nên khó áp dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm. 

Giải quyết, tháo gỡ được những khó khăn nêu trên sẽ giúp khơi thông và lan tỏa 

mạnh mẽ "dòng chảy" chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, 

thực hiện chuyển đổi số cần tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành; 

hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số; ứng dụng công nghệ 

số để tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thương 

mại điện tử và ngay cả lĩnh vực điều hành, quản lý cũng cần ứng dụng mạnh 

chuyển đổi số để các chính sách hỗ trợ, chỉ đạo sản xuất được kịp thời hơn. Có 

như vậy, ngành nông nghiệp mới không bị "lỡ nhịp con tàu" chuyển đối số trong 

cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. 

Giai đoạn 2021-2025, Bộ NN và PTNT đặt mục tiêu 80% cơ sở dữ liệu về 

nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng Big data có sự đóng góp của 

tổ chức, cá nhân, cộng đồng; trong đó cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản. Ðẩy mạnh hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm 

khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số; xây dựng 

nền tảng ứng dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp thông tin về môi trường, 

thời tiết, chất lượng đất đai phục vụ nông dân nâng cao năng suất và chất lượng 

cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số. 

Nguồn: http ://binhphuoc.gov.vn/vi/new /tin-tuc-su-kien-421/chuyen-doi-

so-trong-nong-nghiep-25561.html 
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Cuốn sách được viết bởi tác 

giả Nicolas Windpassinger hiện là 

Phó Chủ tịch toàn cầu của Chương 

trình đối tác EcoXpertTM của 

Schneider Electric, là người tiên 

phong về tòa nhà thông minh và 

Internet vạn vật. 

Nội dung cuốn sách nêu bật 

giá trị của IoT và việc chuyển đổi 

số đã và đang làm thay đổi rất 

nhiều thị trường và doanh nghiệp, 

giúp cho các nhà lãnh đạo nhận 

thức được thay đổi này, hiểu và tận 

dụng dụng lợi thế của chúng để 

phát triển và vượt lên đối thủ cạnh 

tranh, dẫn đầu trong chính thị 

trường của mình. 

Nicolas Windpassinger đã 

phân tích hiện tượng chuyển đổi số 

từ công nghệ đến mô hình kinh 

doanh, từ các tổ chức am hiểu kỹ 

thuật số đến các chiến lược, tất cả 

đều theo một phương pháp tinh tế 

và độc đáo mà ông đã phát triển. Ông đưa ra đánh giá những tiềm năng và hứa hẹn 

của IoT, cũng như cách để chuẩn bị chiến lược chuyển đổi số một cách thành công 

cho tất cả các doanh nghiệp. 

Đặc biệt nội dung sách giới thiệu cụ thể chiến lược chuyển đổi số giúp các 

doanh nghiệp tham khảo để vận dụng cho mình, gồm các bước: từ chiến lược, lập 

danh mục đầu tư đến chuyển đổi mô hình kinh doanh và tổ chức. Cuốn sách là cẩm 

nang thiết thực về chuyển đổi số, giúp các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam nắm 

bắt được cơ hội và thực hiện chuyển đổi số thành công, cùng nhau xây dựng một Việt 

Nam hùng cường. 
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9 lý do bạn nên dành thêm thời gian cho riêng mình 

1. Bạn đƣợc tìm hiểu bản thân mình. 

Bạn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, là người hùng trong câu chuyện đời 

bạn, và bằng cách dành thời gian cho riêng mình, để là chính mình và để biết chính mình, bạn sẽ 

chạm sâu vào trái tim và tâm hồn của bản thân, và bạn sẽ được trải nghiệm cái đẹp, sự vĩ đại và kỳ 

diệu của bạn. Còn gì đẹp hơn thế? 

2. Bạn học đƣợc cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. 

Orson Welles đã đúng khi nói rằng: “Chúng ta được sinh ra chỉ có một mình và chết đi chỉ có một 

mình. Ta bước vào thế giới này một mình, và dù ta có được sự đồng hành từ bạn bè, gia đình và 

những người ta gặp trên đường đời, nhưng vẫn sẽ có những thời điểm ta chỉ có một mình mà thôi. 

Và dù cho đây là một suy nghĩ đáng sợ, nhưng nếu ta dành riêng chút thời gian cho bản thân để 

yêu, chấp nhận, nâng niu và hòa giải với con người của chính mình, thì sau cùng ta sẽ học được 

cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Và ta sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa…” 

3. Bạn học đƣợc cách yêu thƣơng và chấp nhận bản thân. 

Tin hay không tùy bạn, nhưng càng dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ càng học được cách 

trân trọng, chấp nhận và hòa giải với những thiếu sót, sai lầm và bất toàn của mình và bạn sẽ càng 

có nhiều tình yêu trong tim dành cho không chỉ những người xung quanh và còn cho cả chính bạn 

nữa. 

4. Bạn học đƣợc cách sống đúng với mục đích của cuộc đời mình 

Trái tim và tâm hồn bạn biết rõ về con đường bạn nên đi, cuộc đời bạn đã được sinh ra để 

sống và công việc bạn cần làm trong thế giới này. Và nếu bạn lùi lại vài bước để nhìn nhận 

những thói quen thường nhật, những con người bên xung quanh bạn, và những tạp nhiễu vây kín 

bạn, bạn sẽ có được khả năng kết nối với một khía cạnh khác của chính bạn  là thứ biết được vì sao 

bạn có mặt trên hành tinh này, mục đích của cuộc đời bạn là gì và lý do gì mà bạn hiện hữu. 

5. Bạn học đƣợc cách trở thành chính mình mình, chứ không phải kẻ mà ngƣời khác 

nghĩ bạn nên trở thành 

Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải nghe lời, chúng ta được dạy phải giống với những người 

khác hơn và bớt giống với chính mình. Và điều thật đẹp trong việc dành thời gian cho riêng mình 

là bạn sẽ được giải phóng khỏi những cái bẫy tâm trí, những niềm tin và những hạn định về những 

gì bạn phải giống với người khác. 

 

 

 

 

http://nghethuatsong.com.vn/v181/suc-manh-cua-thoi-quen.html
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6. Bạn khám phá đƣợc rằng mình lớn lao hơn mọi vấn đề của bản than 

Thật tuyệt khi được bạn bè và gia đình giúp đỡ trong những lúc bạn phải đối mặt với khó 

khăn và thử thách. Nhưng cũng sẽ có những thời điểm trong đời mà không một ai có thể giúp bạn. 

7. Bạn khám phá đƣợc giá trị và sức mạnh của sự im lặng 

Khi tâm trí tĩnh lặng, khi không còn bất cứ ý nghĩ và lời nói nào, đó là khi bạn nghe thấy 

tiếng trái tim nói chuyện với chính bạn. Đó là khi bạn nghe thấy tâm hồn và trực giác đang giao 

tiếp với bạn. Sự tĩnh lặng là một người thầy tuyệt vời, thì thầm bên tai bạn và giúp bạn hiểu được 

những điều mà bạn sẽ không thể khám phá ở bất cứ nơi nào khác. 

8. Bạn học đƣợc cách tôn vinh và tôn trọng bản thân. 

Nhiều người đã quen với việc cầu xin sự tán thành và chấp thuận từ bên ngoài, tất bật tìm 

kiếm tình yêu thương sai chỗ, đến mức họ không còn có thể kết nối với chính khía cạnh bên trong 

mình - khía cạnh vốn chỉ biết rằng họ cần bản thân là đủ. 

9. Bạn học đƣợc cách buông bỏ 

Một trong những điều khó khăn nhất trên đời là buông bỏ những con người, những kỷ niệm, 

đồ vật, trải nghiệm và địa điểm chúng ta yêu quý nhất. Chúng ta níu giữ mọi thứ và mọi người quá 

chặt, sợ rằng nếu không còn những thứ mà ta đang bám vào, ta sẽ chẳng là gì cả.Thất bại trong 

việc nhận ra rằng sự bám víu đó bị ảnh hưởng bởi tình yêu chúng ta dành cho thứ ta đang níu giữ 

sẽ làm mất đi sự thuần khiết và vẻ đẹp của tình yêu. 

Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian cho riêng mình hơn, mở rộng trái tim và kết nối với trí 

tuệ nội tại ở một mức độ sâu sắc hơn, bạn sẽ có thể phân biệt giữa sự bám víu và tình yêu đích 

thực. 

(Nguồn https://nghethuatsong.com.vn/v1298/9-ly-do-ban-nen-danh-them-thoi-gian-cho-rieng-minh.html) 

http://nghethuatsong.com.vn/v539/trai-nghiem-de-yeu-doi-yeu-cuoc-song.html


31 
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