
 

 

 

 

 

       

 

THÁNG 11 

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ 

 
 

BAN BIÊN TẬP TỈNH 

ĐOÀN 
 

  Điện thoại: 0969893705 

 Ban Xây dựng Đoàn. 

 www.tinhdoanbinhphuoc.vn 

 Địa chỉ: Số 880, quốc lộ 

14, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước. 

 

76 NĂM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

(09/11/1946 - 09/11/2022) 

92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

(18/11/1930 - 18/11/2022) 

76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 

(23/11/1946 - 23/11/2022) 

40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

(20/11/1982 - 20/11/2022) 



2 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ   

THÔNG TIN THỜI SỰ                                               

 

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÁCH MẠNG 

THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT     

SỔ TAY NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN                       

 

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM                                             

 

MÔ HÌNH KINH NGHIỆM                                           

 

ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN         

 

NGHỆ THUẬT SỐNG                                                  

 

TIẾNG ANH MỖI NGÀY                                          

 

Trang 3-4 

Trang 5-6 

 

Trang 7-11 

 

Trang 12-13 

 

Trang 14-15 

 

Trang 16-17 

 

Trang 18 

 

Trang 19-20 

 

Trang 21 

 

Trang 22-23 

 

Trang 24-25 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ                                          

 
Trang 26-28 

 



3 
 

 

GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM  

Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể 

lại rằng: Khi làm việc ở văn phòng Bác, đôi khi bà còn đảm nhận việc 

khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. Công việc này giúp bà 

có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều. 

 

Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối 

màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa 

bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà 

nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng 

ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá. 
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Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác bà đã có những kỷ 

niệm không bao giờ quên. 

Bà còn kể rằng: 

Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về muộn, về qua văn 

phòng, Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo 

vệ của Bác nói với bà: 

- Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo. 

Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền bảo bà: 

- Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa 

tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa. 

Câu chuyện bà kể khiến chúng tôi xúc động và thương Bác quá 

chừng. Bác thật giản dị và tiết kiệm, chắt chiu như người cha lo cho 

một gia đình lớn, như cảnh nhà đông con mà còn túng thiếu. Chiếc áo 

gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch nước có tác động 

lớn đến suy nghĩ của mỗi con người nhất là hiện nay, Đảng và Nhà 

nước ta thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức và phong cách Hồ Chí Minh”. 

Bài học kinh nghiệm: Câu chuyện nhỏ trên thấy rằng chúng ta cần 

noi gương ở Bác đức tính giản dị và tiết kiệm. Tiết kiệm có thể giúp 

những người còn khó khăn hơn chúng ta, giúp cho những người thật 

sự cần giúp đỡ, như thế ta sẽ vui mà người nhận cũng sẽ cùng vui. 

(Nguồn: https://toplist.vn/top-list/cau-chuyen-ngan-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-

43688.htm)

https://toplist.vn/top-list/cau-chuyen-ngan-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-43688.htm
https://toplist.vn/top-list/cau-chuyen-ngan-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-43688.htm
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Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò 

xung kích, sáng tạo, tình nguyện để xây dựng tổ quốc 

Việt Nam giàu đẹp và văn minh 

 
Luôn quán triệt sâu sắc chân lý đoàn kết là sức mạnh ở mọi giai đoạn của sự nghiệp cách 

mạng, tập hợp xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong thanh niên thường xuyên là nhiệm vụ trọng 

yếu hàng đầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

Những năm gần đây, phát huy nền tảng được tạo dựng qua nhiều thế hệ, Đoàn và Hội không ngừng 

củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia 

xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh  

Từ những chỉ dẫn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến quan điểm nhất quán của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đều khẳng định chân lý “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Vấn đề có ý nghĩa chiến lược 

quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là sự tham gia của đại đa số nhân dân với vai trò 

tiên phong của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với thanh 

niên, Kết luận số 80/KL-TW, ngày 25/12/2013, của Bộ Chính trị khóa XI đã chỉ rõ: “Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng 

chính trị cho thanh niên, đấu tranh với các âm mưu lôi kéo, kích động thanh niên tham gia các hoạt 

động sai trái. Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên. Chú 

trọng xây dựng mô hình tổ chức và phương thức tập hợp thanh niên thông qua các mạng viễn thông, 

internet, thanh niên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế”. Quán triệt và 

thực hiện nghiêm túc quan điểm trên, những năm quatổchức Đoàn - Hội đã tập trung nhiều giải pháp 

nhằm tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo 

xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh. 

 Bên cạnh đó,3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học 

tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và 

phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” được đẩy mạnh 

triển khai trong toàn hệ thống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn 

nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; huy động 

được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, 

đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội. 

 Hai là, tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng 

hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng 

hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn 

hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên 
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cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của thanh niên; quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp 

pháp, thiết thân của thanh niên. 

 Ba là, đa dạng hóa loại hình và phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, 

nghề nghiệp,... đặc biệt là tại cấp cơ sở; hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với 

các thành phần thanh niên ở một số ngành, nghề thu hút sự quan tâm của thanh niên, như văn nghệ sĩ 

trẻ, vận động viên trẻ, hướng dẫn viên du lịch trẻ... Xác lập các giải pháp tập hợp vào tổ chức Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các thành phần thanh niên đang sinh hoạt 

trong các loại hình, đội, nhóm, như cộng đồng mạng, diễn đàn mạng, nhóm thanh niên có sở thích 

làm công tác xã hội, lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bốn là, phát huy vai trò nòng 

cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn và Hội, đoàn viên, hội viên trong công tác đoàn kết, 

tập hợp thanh niên. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam là mặt trận xã hội rộng rãi, là cánh tay nối 

dài của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tập hợp, định hướng, dẫn dắt hoạt 

động phong trào thanh niên. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các hình thức tập hợp 

thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng thanh 

niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên; đồng thời triển khai các giải pháp thiết thực 

trong tập hợp và hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo, thanh niên 

các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên Việt Nam ở nước 

ngoài; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước tham gia 

hoạt động của Đoàn - Hội gắn với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

 Năm là, triển khai các giải pháp đồng bộ để xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh về 

tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là 

trọng tâm và nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là khâu đột phá. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi 

dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các đối 

tượng thanh niên. Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ... Tham mưu cơ chế, chính 

sách đối với tài năng trẻ, xem đây là một giải pháp tích cực cho quan điểm tập hợp thanh niên thông 

qua điển hình xuất sắc. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp 

ứng yêu cầu của tình hình mới, mà trọng tâm là tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư. 

 Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và 

phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần 

thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh 

niên “vừa hồng”,  “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng 

phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

(Nguồn:http://www.tapchicongsan.org.vn/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/815237/view_content) 

http://www.tapchicongsan.org.vn/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/815237/view_content
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Gần 100 học viên được trao giấy chứng nhận tại Lớp bồi 

dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2022. 
 

Ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình 

Phước tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100 cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 

2022. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 24/10 - 26/10/2022 với 05 chuyên đề 

gồm: Vai trò của Đoàn cơ sở trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Đoàn viên, 

thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của địa phương; Nghiệp vụ công tác 

Đội TNTP Hồ Chí Minh; Kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể cho cán bộ Đoàn cơ sở; 

Kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho cán bộ 

Đoàn cơ sở. 

Chiều ngày 26/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh 

Bình Phước tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 

2022. Tham dự có đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt 

Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu 

khoa học Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng. 

                                 
            Toàn cảnh bế mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2022. 
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Qua 03 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các giảng viên 

Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí báo cáo viên. Các học viên đã được trang bị nhiều kiến 

thức, kỹ năng bổ ích, thiết thực. Trong quá trình tham gia học tập, các học viên đã thể hiện 

tinh thần học tập nghiêm túc, tự giác; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và lịch trình của Ban 

tổ chức, tham gia có trách nhiệm, thảo luận sôi nổi. 

Lớp bồi dưỡng đã trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng 

công tác thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội 

ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, để vận dụng vào thực tế tại địa phương. Đây cũng là điều 

kiện thuận lợi để các cán bộ Đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác. Từ đó xây 

dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội tại các cơ sở vững về chính trị, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén, 

đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay. 

Cũng từ Lớp bồi dưỡng ý nghĩa này, nhiều hoạt động liên kết, chương trình phối hợp giữa các 

tổ chức Đoàn đã được hình thành, hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều màu sắc tươi sáng trong bức 

tranh chung công tác thanh niên thời gian tới. 

                    

Ban tổ chức Trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành Lớp bồi dưỡng 

                                                                                                                                  Lê Khá 
 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2022 
 

Ngày 16/10/2022, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ 

sáng tạo năm 2022 trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Liên hoan đã diễn ra với nhiều nội dung chính như: Tổ chức Cuộc thi “Sân khấu sáng tạo”; tổ 

chức Cuộc thi “Sáng tạo thanh niên”; triển lãm các sản phẩm sáng tạo thanh niên; tuyên 

dương các gương sáng tạo trẻ. 

                    
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan 

 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu 

biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Sáng tạo trẻ năm 2022. 

Được biết trước đó, từ ngày 11/10/2022 đến ngày 13/10/2022, Ban Tổ chức đã tổ chức 

triển lãm, trưng bày các sản phẩm, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên tại 

Đại hội Đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đây là chuỗi các hoạt động do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức nhằm tạo 

môi trường, sân chơi để thanh niên thể hiện các tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, qua đó cổ vũ, 

phát huy tinh thần sáng tạo, khuyến khích, động viên thanh niên nghiên cứu khoa học, sáng 

kiến kỹ thuật, phát triển và ứng dụng các ý tưởng sáng tạo, công nghệ tiên tiến vào quá trình 

công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. 
Nguồn tin: Phương Nhuần (ML) 
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Lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 

(15/10/1956 -15/10/2022) 

 
Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 66 năm của Hội LHTN Việt Nam, truyền thống cán 

bộ Hội; tiếp tục động viên các thế hệ cán bộ Hội cống hiến, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, 

phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng 

giàu đẹp và văn minh. Sáng nay 15/10/2022, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 66 

năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022) tại huyện Bù Đốp. 

Tham dự Lễ kỷ niệm có anh Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, đại 

diện lãnh đạo các xã thị trấn, BGH các trường THPT, các anh chị hội viên, thanh niên. 

                         
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022) 

 

Tại buổi Lễ, anh Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ôn lại truyền thống Hội LHTN Việt Nam qua 66 năm hình 

thành, phát triển và kêu gọi thanh niên tỉnh nhà “Hãy không ngừng phấn đấu vươn lên với 

tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện 

bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng “Thắp sáng ngọn 

lửa truyền thống”, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Hội 

LHTN Việt Nam ngày càng rộng và mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên”. 
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Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đốp đã ra mắt CLB “tri thức 

trẻ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc S’Tiêng” nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị nhân 

văn, cốt lõi trong bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, trao tặng kinh phí đỡ đầu cho các em 

thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Đây là hoạt động thường niên nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống tốt 

đẹp cho thanh niên thúc đẩy ý chí, khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam nói chung và 

thanh niên Bình Phước nói riêng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào 

                               

                                   
Anh Nguyễn Trọng Lâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát 

biểu ôn lại truyền thống Hội LHTN Việt Nam 

                                     
Các đại biểu chụp hình lưu niệm 
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Người truyền lửa tình nguyện cho học sinh 

Với 16 năm đứng trên giảng đường và kiêm nhiệm công tác đoàn, thầy Nguyễn Văn 

Châu luôn có nhiều hoạt động xã hội thiết thực, truyền lửa tình nguyện, giúp cho học sinh 

hình thành lẽ sống. 

Thầy Nguyễn Văn Châu là 1 trong 68 tấm gương tiêu biểu sẽ được tuyên dương 

trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2022” do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam, Bộ GD-ĐT phối hợp và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. 

Ngọn lửa tình nguyện được thầy Nguyễn Văn Châu truyền lại cho thế hệ học sinh 

Trường THPT Hùng Vương (TP.Đồng Xoài, Bình Phước), nơi thầy vừa giảng dạy (môn giáo 

dục công dân và tiếng Anh) kiêm Bí thư Đoàn trường. 

Không chỉ hoạt động gây quỹ để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục 

bước vào giảng đường đại học thông qua các chương trình như: "Thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ Việt Nam", "Chắp cánh ước mơ", "Em tôi đi thi", "Tiếp sức mùa thi"... CLB công tác xã 

hội do thầy phụ trách còn thường xuyên giúp đỡ các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn ở các địa phương lân cận 

               
Thầy Nguyễn Văn Châu 

 

Thầy Châu chỉ mong muốn điều đơn giản: “Mở rộng các hoạt động tình nguyện có điều 

kiện giúp thêm nhiều người vượt qua khó khăn, qua đó tạo môi trường cho học sinh trải 

nghiệm để các em có thể cống hiến, hoạt động hiệu quả hơn trong công tác thanh niên”. 
Báo Thanh niên 

 

https://thanhnien.vn/hanh-trinh-cua-co-giao-day-hoc-tro-trung-binh-thi-hoc-sinh-gioi-post1514331.html
https://thanhnien.vn/thanh-nien-viet-nam/
https://thanhnien.vn/thanh-nien-viet-nam/
https://thanhnien.vn/binh-phuoc/
https://thanhnien.vn/giao-duc/
https://thanhnien.vn/giao-duc/
https://thanhnien.vn/gioi-tre/
https://thanhnien.vn/gioi-tre/
https://thanhnien.vn/nhung-sinh-vien-kho-khan-se-duoc-trao-hoc-bong-nghi-luc-mua-thi-post1507776.html
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Thanh niên vùng sâu sáng tạo làm giàu 

“Cũng bởi nhiều năm thực hiện phương thức độc canh nên khi thất bại là mất hết, tôi quyết định 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vừa xen canh vừa tận thu. Không chỉ hỗ trợ thu nhập lẫn nhau  

Anh Phạm Văn Võ giới thiệu cách chăm sóc loài dúi cho thanh niên địa phương  

 

mà cách làm này còn giảm thiểu chi phí đầu tư cho các loại cây trồng, vật nuôi” - anh Phạm 

Văn Võ nhấn mạnh ưu điểm khi lựa chọn mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. 

Vẫn theo đuổi mô hình phát triển kinh tế truyền thống nhưng không bước vào lối mòn cũ, tìm 

tòi sáng tạo tận dụng nguồn lực, tiềm năng của vùng để phát triển nên mô hình kinh tế của gia đình 

anh Phạm Văn Võ ở thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập đang trở thành địa chỉ tham quan học tập 

kinh nghiệm thiết thực cho thanh niên trong và ngoài khu vực. 
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Đa canh trên cùng diện tích 

“Mỗi năm đầu tư khoảng 50 triệu đồng phân bón chăm sóc 2 đợt cho cây. Song cũng trong 

năm có thể thu hoạch chuối 4 đợt, mỗi đợt cắt 700 buồng, mỗi buồng có giá 80 ngàn đồng. Không 

chỉ thu hoạch trái, thương lái từ thị xã Phước Long còn vào tận vườn mua hoa chuối với giá từ 8-10 

ngàn đồng/kg”.Đó là những hiệu quả bước đầu tại vườn cây của hộ anh Phạm Văn Võ trong thời 

gian dịch Covid-19 chưa diễn biến phức tạp. 

Anh Võ kể, trước đây hơn 1 ha đất canh tác của gia đình chỉ chuyên canh cây tiêu nhưng do 

ảnh hưởng của bệnh chết nhanh, chết chậm cùng với giá cả thị trường bấp bênh nên nhiều lần lao 

đao. Đốn hạ vườn tiêu, chuyển sang trồng cây ăn trái theo phương thức sản xuất hữu cơ là hướng đi 

lâu dài anh lựa chọn để chinh phục khát vọng làm giàu. Sau khi xem xét mọi phương diện, anh quyết 

định trồng chuối xen mít Thái, do 2 loại cây trồng này không cần nhiều công chăm sóc như hồ tiêu, 

chi phí cũng vừa phải.   

Không chỉ trồng mít, chuối, anh Võ còn nuôi thêm 11 con bò và đào ao thả cá. Theo anh Võ, 

đa canh cây trồng, vật nuôi sẽ hạn chế rủi ro bởi khi nguồn thu của cây này giảm sẽ có cây khác bù 

lại giúp ổn định kinh tế gia đình. Đó là chưa kể các loại phế phẩm từ cây ăn trái cũng chính là nguồn 

thức ăn sạch cho bò và ngược lại, chất thải của đàn bò sẽ là nguồn phân bón hữu cơ tiết kiệm chi phí 

chăm sóc và giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Triển vọng từ nuôi dúi 

Không chỉ được biết đến là địa chỉ cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, anh Võ còn là 

thanh niên dám nghĩ, dám làm khi đầu tư nuôi dúi để nâng cao thu nhập. Đây là mô hình còn khá xa 

lạ đối với thanh niên nông thôn một vùng chuyên canh cây tiêu và các loại cây công nghiệp lâu năm. 

Với nguồn vốn ban đầu 100 triệu đồng, tháng 10-2020, anh Võ mua gạch men về xây dựng các dãy 

chuồng và mua 30 cặp dúi nuôi thử. Dúi ưa bóng tối, sợ ánh sáng và tiếng ồn nên chuồng nuôi dúi 

luôn được anh Võ đóng kín cửa, thậm chí còn có rèm che. 

Theo anh Võ, vì dúi rất mẫn cảm nên phải được chăm sóc tỉ mỉ từ thức ăn, nước uống đến cả 

chất thải của chúng để xác định dúi có khỏe mạnh, phát triển tốt hay không. Khi thấy dúi ăn ít, bỏ ăn 

hoặc nằm một chỗ phải kiểm tra ngay để kịp thời cho uống thuốc và thay đổi thức ăn nhằm không bị 

“hao hụt số lượng” đàn. 

Với cách chăm sóc, nuôi dưỡng tỉ mỉ, đàn dúi của gia đình anh Võ phát triển khá tốt, tăng đàn 

nhanh. Đàn tăng tới đâu được anh phân loại vào những ô chuồng khác nhau tới đó. Mỗi chuồng từ 2-

3 con theo từng loại sinh sản, thương phẩm, trưởng thành...  Từ 30 cặp dúi ban đầu, đến nay ngoài số 

dúi đã bán giống, trại giống của gia đình anh Võ còn khoảng hơn 120 con.Anh Võ đang tiếp tục 

nhân giống để cuối năm mở rộng trại, nhằm vừa xuất bán con giống vừa cung cấp lượng thịt thương 

phẩm cho thị trường. Anh Võ cho rằng, với việc vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện, nhu cầu của 

người dân vùng sâu, mô hình nuôi dúi sẽ có cơ hội mang lại thu nhập cao. 

Đánh giá về mô hình nuôi dúi của anh Võ, anh Trần Văn Nhuận, Bí thư Đoàn xã Đắk Ơ cho 

rằng, mô hình không chỉ lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn Đắk Ơ mà còn là 

địa chỉ cho nhiều đơn vị, bạn trẻ tham quan, học hỏi để có thể nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế 

địa phương. 

(Nguồn:https://baobinhphuoc.com.vn/news/5/127143/thanh-nien-vung-sau-sang-tao-lam-giau) 
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Cuốn sách Mái trường 

thân yêu - Thầy giáo của 

những học sinh giỏi toán là 

thiên ký sự đặc biệt của tác 

giả Đỗ Quốc Anh. Câu 

chuyện kể rất thật về thầy 

Tôn Thân, được xem là 

thầy của những người thầy 

trong lĩnh vực toán học Việt 

Nam.  

Cuốn sách lần đầu tiên 

được minh họa qua những 

bức tranh sinh động tái hiện 

lại hình ảnh một người thầy 

lớn của bao thế hệ học trò 

chuyên toán. 
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Kỹ năng làm việc tích cực - yếu tố giúp bạn thành công 

hơn trong công việc và cuộc sống 

1. Hãy đặt niềm tin 

Niềm tin có thể được xem là “chất xúc tác” cho cách cư xử và 

giúp định hướng tư tưởng của bạn tốt hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, 

tạo dựng niềm tin vững chắc còn giúp bạn có thêm dũng khí để vượt 

qua mọi gian nan, thử thách và sớm đạt được mục tiêu trong công việc 

một cách hiệu quả nhất. 

Do đó, điều đầu tiên bạn cần làm để có thể tự tạo dựng niềm tin 

cho chính mình là hãy tự xác định rõ mục tiêu của bản thân là gì. Sau 

đó, bạn hãy xem xét những mục tiêu ấy có phù hợp với định hướng 

công ty hay không. Một khi bạn cảm thấy thích hợp và tin tưởng vào 

hướng phát triển của mình và công ty, thái độ của bạn với công việc sẽ 

trở nên tích cực và hứng thú hơn. 

2. Thái độ tích cực 

Thái độ chính là biểu hiện cho lối suy nghĩ và cách xử sự của bạn. 

Một người có kỹ năng làm việc tích cực hay không sẽ được đánh giá 

qua thái độ khi tiếp nhận công việc. Vì thế, bạn hãy vui vẻ và cố gắng 

hợp tác khi được giao các nhiệm vụ mới. Điều này phần nào sẽ giúp 

bạn giữ được nhiệt huyết trong quá trình làm việc và sớm hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao. 

Duy trì được thái độ tích cực còn là yếu tố dẫn bạn đến con đường 

thành công. Bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những trở ngại 

cũng như sẵn sàng tìm ra những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề khó 

khăn. 

3. Thấu hiểu người khác 
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Sẽ không ít lần bạn phải trải qua cảm giác chán nản, khi gặp 

những khách hàng khó chịu hoặc trong những lần làm việc nhóm với 

những đồng nghiệp không chịu hợp tác. Trong tình huống này, bạn có 

thể tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ cư xử như vậy bằng cách đặt mình 

vào vị trí của đối phương. Từ đó, bạn sẽ có thể thấu hiểu suy nghĩ và 

cảm xúc của họ hơn để tìm ra các giải pháp xử lý phù hợp. 

Bên cạnh đó, sự thấu hiểu sẽ giúp bạn học được cách chia sẻ cảm 

xúc và trải nghiệm với những người xung quanh. Từ đó, bạn có thể 

xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp trong công ty 

và hoàn thành công việc hiệu quả hơn. 

4. Sự chân thành 

Sự chân thành được hiểu là sự xuất phát từ tận đáy lòng đối với 

những việc làm mà mình tin tưởng. Vì vậy, hãy học cách làm việc một 

cách có thành ý cùng với tinh thần say mê hăng hái. Ngoài ra, bạnnên 

học cách gửi những lời cảm ơn thành tâm đến những người đã giúp đỡ 

bạn trong công việc. 

Thực hiện điều này sẽ giúp bạn trở nên tích cực hơn trong công 

việc. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ không quá khó khăn như những gì đã 

nghĩ trước đó. Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được lối suy nghĩ tích cực khi 

làm việc và sẽ mạnh dạn đương đầu với những thử thách gặp phải 

trong tương lai. 

Để hình thành nên kỹ năng làm việc tích cực, điều quan trọng 

nhất bạn cần chú ý là hãy hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì. Từ đó, 

bạn sẽ dễ dàng định rõ được hướng đi đúng và cảm thấy những việc 

mình đang làm là có mục đích. Qua đó, cùng với rèn luyện kỹ năng 

làm việc tích cực, bạn sẽ gặt hái được những thành công mới trong 

công việc. 
(Nguồn: https://edu2review.com/reviews/ky-nang-lam-viec-tich-cuc-yeu-to-giup-ban-thanh-cong-hon-trong-cong-

viec-va-cuoc-song-9672.html) 
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