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Ngày 10-3-1946, Báo Cứu quốc đăng thư của 
Bác Hồ gửi đồng bào Nam Bộ. Trong thư, 
Người viết: “Tôi xin kính cẩn cúi chào vong 
linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các 
đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh 
cho nước nhà.

  Cả một đời vì dân, vì nước, Bác Hồ luôn 
dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, 
gia đình liệt sĩ và những người có công với đất 
nước. Người vừa là hiện thân, một biểu tượng 
của sự quên mình, vừa là người thấu hiểu giá trị 
nhân văn của sự hy sinh và đi đầu, khởi xướng 
các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 
nhớ nguồn”…

Sự hy sinh đó không phải là uổng”. Đầu năm 
1946, “Hội Giúp binh sĩ bị nạn” (sau đổi tên là 
“Hội Giúp binh sĩ bị thương”) được thành lập 
ở Thuận Hóa (Bình-Trị-Thiên), ở Hà Nội và 
một số nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Hội 
trưởng danh dự của hội. Chiều ngày 28-5-1946, 
“Hội Giúp binh sĩ bị thương” tổ chức một cuộc 
nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự. Chiều 
7-11-1946, cũng tại đây đã diễn ra buổi quyên 
góp ủng hộ quần áo, giày, mũ cho chiến sĩ ngoài 
mặt trận mở đầu cuộc vận động “Mùa đông 
chiến sĩ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cởi chiếc áo 
rét Người đang mặc lúc đó để tặng binh sĩ.

Một tháng trước khi phát động “Toàn quốc 
kháng chiến”, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thông 
báo nhận con các liệt sĩ làm con nuôi: “Vì muốn 
thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính 
phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính 
mệnh cho nền tự do, độc lập và thống nhất của 
nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, hoặc 
trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân 
ái cho gia đình các liệt sĩ đó và tôi nhận con các 
liệt sĩ làm con nuôi của tôi”.

 Tình cảm của Bác Hồ với thương binh, liệt 
sĩ thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, đó là sự 
đồng cảm với những người thân trong gia đình 
có con em đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. 

Khi nghe tin chiến sĩ Vũ Văn Thành, con trai 
bác sĩ Vũ Đình Tụng đã anh dũng hy sinh trong 
một trận chiến đấu ác liệt ở khu vực Chợ Hôm 
(Hà Nội), Bác đã gửi thư thăm hỏi tới gia đình, 
chia sẻ nỗi đau với gia đình. Trong thư có đoạn: 
“Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng: Con trai 
ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết 
rằng tôi không có gia đình, cũng không có con 
cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả 
thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất 
một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn 
ruột... Những thanh niên đó là dân tộc anh 
hùng. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ 
quên ơn họ”. Sau này, bác sĩ Vũ Đình Tụng kể 
lại: “Tự nhiên tôi thấy nỗi đau thương và sự mất 
mát của gia đình tôi trở thành nhỏ bé trong tình 
thương mênh mông và sự hy sinh cao cả của Bác 
Hồ, của cả dân tộc. Tôi nhìn rất rõ mình sẽ phải 
làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của các con 
tôi và khỏi phụ lòng Bác”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn 
việc “đền ơn đáp nghĩa” với thương binh, gia 
đình liệt sĩ phải trở thành phong trào rộng khắp, 
là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn 
xã hội “chứ không phải là việc làm phúc”. Những 
năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
Người đề xuất với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam thành lập các “Hội Mẹ chiến sĩ”, “Hội Ủng 
hộ thương binh”. Hoạt động của hội rất thiết 
thực, gắn bó tình quân-dân thắm thiết, hết lòng 
chăm sóc, giúp đỡ bộ đội, thương binh bằng tấm 
lòng cao cả nhân ái của các mẹ, các chị. 

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương Liệt sĩ, nhớ 
lời Bác dạy, càng thêm trân trọng, càng thấy 
trách nhiệm của những người đang sống đối với 
gia đình liệt sĩ và các thương binh. 

TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ  
VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Bác Hồ, Bác Tôn và các đồng chí lãnh đạo Đảng,  
Nhà nước, quân đội viếng các anh hùng liệt sĩ  

tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. 
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Ngày này năm ấy

15/7/1950 NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG  
THANH NIÊN XUNG PHONG

15/7/1950:  
NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG  

THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM

“Thanh niên xung phong là một biểu tượng sáng ngời của 
thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng mở đầu cuộc 

cách mạng tháng tám vĩ đại năm 1945.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, lực lượng thanh 
niên xung phong nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, 
đã góp phần cống hiến quý báo vào thắng lợi huy hoàng, hoàn 
thành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, thực hiện ước mơ 

của bao thế hệ người Việt Nam”.
(Phạm Văn Đồng – trích trong tập sách  

“Thanh niên xung phong - những trang oanh liệt”- NXB, Thanh niên, 1996)

 Ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ đạo của 
Trung Ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng Đoàn thanh vận Trung Ương quyết định 
thành lập đội thanh niên xung phong công tác 
Trung Ương đầu tiên phục vụ chiến dịch Biên 
Giới. Ban chỉ huy lâm thời của đội gồm 5 đồng 
chí, do đồng chí Vương Bích Vượng, uỷ viên 
ban chấp hành Đoàn thanh niên cứu quốc là đội 
trưởng và bí thư chi bộ. Đội có 225 đội viên đầu 
tiên, được tổ chức thành 3 liên đội.

Qua từng thời kỳ, để đáp ứng nhu cầu thực 
tế của tình hình đất nước, lực lượng thanh niên 
xung phong đã nhiều lần đổi tên:

• Đội thanh niên xung phong công tác Trung 
Ương (15/7/1950)

• Đội thanh niên xung phong (26/3/1953)

• Đoàn thanh niên xung phong Trung Ương 
(12/1963)

• Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu 
nước (21/6/1965)

• Lực lượng thanh niên xung phong giải phóng 
miền Nam (20/4/1964)

• Ban thanh niên xung phong – Lao động trẻ 
(3/1986)
“ Trong sự nghiệp chống nghèo nàn, lạc hậu, 

tiến lên thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. Lực lượng thanh niên xung phong 
đã phát huy sức mạnh vô song, với những hoài 
bão và bản lĩnh của tuổi trẻ, đi đầu trong việc 
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 
nghệ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 
như tham gia vào các chương trình, dự án: phủ 
xanh đất trồng trọt, nước sạch cho nông thôn, sử N

G
U

Ồ
N

: h
tt

p:
//w

w
w

.lic
hs

uv
ie

tn
am

.v
n/

ho
m

e.
ph

p?
op

tio
n=

co
m

_c
on

te
nt

&
ta

sk
=v

ie
w

&
id

=1
01

3&
Ite

m
id

=3
3d

ũn
g 

cả
m

 –
 L

ao
 đ

ộn
g 

sá
ng

 tạ
o 

- 
Lậ

p 
cô

ng
 x

uấ
t s

ắc
”.



5

27/7: 
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Khi 
chính quyền cách mạng đang còn non trẻ thì 
thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. 
Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn 
độc lập tự do, quân và dân ta ở những nơi thực 
dân Pháp gây hấn đã chiến đấu anh dũng, chặn 
lại bàn tay đẫm máu của thực dân xâm lược. 
Trong cuộc chiến đấu này, nhiều chiến sĩ đồng 
bào ta đã bị thương, có người đã vĩnh viễn nằm 
lại chiến trường. Nhiều gia đình cùng một lúc 
phải mất đi cả chồng và các con ngoài mặt trận. 
Nhiều người vợ trẻ chỉ được hưởng hạnh phúc 
vợ chồng chưa trọn một ngày, rồi góa bụa cả 
đời. Khỏi phải nói những thiệt thòi mất mát, nỗi 
buồn tủi của những người còn sống khi người 
thân mất đi. Nhưng cũng chính bằng lòng tiếc 
thương vô hạn ấy, người sống tự nói với lòng 
mình rằng: “ Hãy sống sao cho xứng với người 
đã khuất”. Và rồi đã như thành truyền thống, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dành 
tình thương yêu của mình chăm sóc các gia đình 
liệt sỹ, anh chị em thương binh - bệnh binh một 
cách tận tình chu đáo.

Chiều ngày 28-5- 1946, Hội “Giúp binh sĩ bị 
nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng 
tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch 
đã tới dự. Chiều ngày 11-7-1946, tại Nhà hát này 
đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho 
chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ 
mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã cởi chiếc 
áo rét đang mặc để tặng binh sĩ. Ngày 19-12-

1946, kháng chiến Toàn quốc bùng nổ, chiến 
tranh lan ra nhiều vùng, số người bị thương, hy 
sinh tăng lên. Đời sống của chiến sĩ gặp nhiều 
khó khăn thiếu thốn. Trong tình hình ấy, Đảng 
và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách 
quan trọng về công tác thương binh liệt sĩ, góp 
phần đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của 
các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của 
cuộc kháng chiến. Tháng 6-1947, đại biểu của 
Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục 
Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha 
thông tin tuyên truyền và một số địa phương 
đã họp tại Đại Từ- Thái Nguyên. Nội dung cuộc 
họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn 
ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công 
tác thương binh liệt sĩ. Sau khi xem xét, Hội nghị 
đã nhất trí lấy ngày 27-7-1947 làm ngày Thương 
binh toàn quốc. Ngày 27-7-1947, một cuộc mít 
tinh quan trọng đã được diễn ra tại Thái Nguyên 
(có 2000 người tham gia). Tại đây Ban tổ chức 
đã trịnh trọng đọc thư của Hồ Chủ Tịch. Người 
đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương 
và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ 
tịch. Từ năm 1947, ngày Thương binh được tổ 
chức thường kỳ hàng năm. Năm nào vào dịp 
này, Hồ Chủ Tịch cũng có thư và quà gửi anh chị 
em thương binh và các gia đình liệt sỹ. Tháng 
7- 1954 sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
Đảng và Nhà nước ta càng đặc biệt quan tâm 
giải quyết vấn đề chiến sĩ, gia đình liệt sỹ và công 
tác thương binh. Và từ năm 1955, ngày 27-7 
ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương 
binh - Liệt sỹ.  N
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dụng mắt nước, bãi bồi ven biển, ánh sáng văn 
hoá, dạy nghề, giới thiệu việc làm…. với ý chí và 
nghị lực, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: không có 
việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp 
biển, quyết chí ắc làm nên.”(Phạm Văn Đồng).

Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, 
đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo 
đề nghị của Uỷ Ban Thanh niên Cộng Sản Hồ 

Chí Minh, ngày 30/6/1995, thủ tướng chính phủ 
đã ra quyết định số 382/TTG quy định lấy ngày 
15/5 hàng năm làm ngày truyền thống của lực 
lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Nhân dịp này, ban chấp hành Trung Ương 
Đảng đã tặng lực lượng thanh niên xung phong 
bức trướng mang dòng chữ: “Thanh niên xung 
phong - Chiến đấu. 
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SỰ KIỆN

QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH LÙI THỜI GIAN 
THÔNG QUA LUẬT ĐẶC KHU
Sáng ngày 11/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông 
qua đề nghị điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật từ kỳ 
họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6.

 Sáng ngày 11/6, thay mặt 
UBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban 
Pháp luật Nguyễn Khắc Định 
trình bày báo cáo đề nghị điều 
chỉnh thời gian xem xét thông 
qua dự án Luật Đơn vị hành 
chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, 
Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Ông Nguyễn Khắc Định 
cho biết, kết quả tổng hợp ý 
kiến thảo luận tại Hội trường 
cũng như các góp ý bằng văn 
bản cho thấy đa số ý kiến tán 
thành với việc cần thiết ban 
hành dự án luật và phạm vi điều 
chỉnh; đánh giá cao sự tiếp thu, 
điều chỉnh dự án luật.

Tuy nhiên, đây là dự án 
Luật mới, phức tạp, chưa có tiền 
lệ; nhiều quy định về cơ chế, 
chính sách trong dự thảo Luật 
mang tính đột phá cả về tổ chức 
bộ máy và quan điểm, định 
hướng phát triển trong điều 
kiện hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng và bối cảnh tình hình 
quốc tế và khu vực có nhiều 
diễn biến phức tạp; ý kiến của 
đại biểu Quốc hội, các cán bộ 
lão thành, chuyên gia, nhà khoa 
học và cử tri về một số nội dung 
của dự án Luật còn khác nhau. 

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp 
thu ý kiến của các vị đại biểu 
Quốc hội, các tầng lớp nhân 
dân và cử tri, UBTVQH đã thận 
trọng, cân nhắc nhiều mặt và 

thống nhất với Chính phủ chỉnh lý Dự án Luật theo hướng không 
quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử dụng đất để sản xuất, 
kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài không quá 99 năm.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính 
phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi việc thông qua Dự án Luật này 
từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, 
tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, cán 
bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân; hoàn thiện 
dự thảo luật, đảm bảo xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ vững an 
ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

UBTVQH đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp 
với UBTVQH chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý 
dự thảo luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành 
lập các đặc khu báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi trình Quốc 
hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Chỉ đạo các bộ, ngành địa phương quản lý chặt chẽ việc sử 
dụng đất đai tại các địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực 
triển khai các công tác chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để 
khi luật, các nghị quyết được thông qua có thể thực hiện được ngay; 
đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền làm rõ những vấn đề 
được đông đảo cử tri và nhân dân quân tâm để tạo sự đồng thuận 
cao với các nội dụng của dự thảo luật.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề 
nghị điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính 
kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Phát biểu tại phiên làm việc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đồng bào, nhân dân hãy bình 
tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là 
các dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận luôn luôn lắng nghe ý 
kiến của người dân.  

Các đại biểu 
Quốc hội biểu 
quyết điều chỉnh 
thời gian xem 
xét, thông qua 
Luật Đơn vị 
hành chính kinh 
tế đặc biệt Vân 
Đồn, Bắc Vân 
Phong và Phú 
Quốc, sáng 11/6
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Tổng bí thư: 
‘Lòng yêu nước bị kẻ xấu lợi 
dụng, kích động biểu tình’

Trao đổi với cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói dù Quốc hội 
lùi thông qua Luật đặc khu, kẻ xấu vẫn kích động người dân yêu nước 

tham gia biểu tình gây rối.

Sáng 17/6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 2 đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đào Tú 
Hoa tiếp xúc với cử tri 2 quận Thanh Xuân, Hà Đông (Hà Nội) sau kỳ họp thứ 5 Quốc 
hội khóa XIV. Gần 200 cử tri có mặt tại hội nghị.

Trao đổi thêm với cử tri ngoài những vấn đề đã được giải đáp, Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đề cập đến việc kẻ xấu kích động người dân tham gia biểu tình khi Quốc hội 
bàn về Luật hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc (Luật đặc 
khu) và Luật An ninh mạng.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc thành lập đặc khu thế nào để hiệu quả,  
vừa phát huy sức mạnh trong và ngoài nước nhưng mà phải giữ được độc lập chủ quyền quốc gia  

là chủ trương nhất quán. Ảnh: Quân Minh.
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“Một số kẻ chống đối lợi dụng của nhân 
dân lòng yêu nước của người dân để kích 
động biểu tình gây rối. Cơ quan chức 
năng đã tập trung chấn chỉnh, khắc phục 
hậu quả, xử lý nghiêm kẻ cầm đầu”, Tổng 
bí thư nói và cho biết tình hình mấy ngày 
qua ở Bình Thuận rất nghiêm trọng.

Theo Tổng bí thư, Đảng, Nhà nước có 
chủ trương xây dựng đặc khu từ những 
năm 90 thế kỷ trước. Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt thời đó đã khảo sát Vân Phong 
(Khánh Hòa), học hỏi kinh nghiệm quốc 
tế, thí điểm cơ chế nhằm thu hút đầu tư.

“Đây là vấn đề rất khó, mới, nhạy cảm 
nên chúng ta làm rất thận trọng”, Tổng bí 
thư Nguyễn Phú Trọng nói với chủ trương 
đó, Hiến pháp đã ghi thành lập đặc khu 
kinh tế. Làm thế nào để hiệu quả, vừa 
phát huy sức mạnh trong và ngoài nước 
nhưng mà phải giữ được độc lập, chủ 
quyền quốc gia là chủ trương nhất quán.

Tổng bí thư cho biết đặc khu mỗi 
nước, mỗi nơi mỗi khác nên không thể 
làm đại khái. Với tinh thần thận trọng, 
Quốc hội đã thảo luận qua mấy kỳ họp 
với tỷ lệ thống nhất tương đối cao. Sau 
khi có một số ý kiến đóng góp, Đảng,  
Nhà nước, Quốc hội đã lắng nghe và tạm 
dừng việc thông qua dự án luật tại kỳ họp 
vừa qua.

“Quyết định dừng lại để lắng nghe có 
thêm thời gian hoàn thiện từ chiều mùng 
8/6, sao mùng 10-11/6 lại vẫn cứ đi biểu 
tình phản đối luật đó? Tức là chứng tỏ có 
ý đồ khác rồi”, Tổng bí thư nói.

thuê đất 99 năm ở đặc khu. Tuy nhiên, 
quy định này không phải là bàn giao đất 
cho nước A, nước B mà phụ thuộc vào 
từng dự án, từng chủ đầu tư cụ thể. Luật 
hiện hành có thời hạn giao đất tối đa là 
70 năm. Do là đặc khu nên ban đầu cơ 
quan chức năng muốn khuyến khích đầu 
tư bằng thời hạn không quá 99 năm.

“Nhưng còn phải qua bao nhiêu quy 
trình, Thủ tướng phải phê duyệt từng dự 
án cụ thể mới được làm. Cứ kích cái chỗ 
này nói là để cho Trung Quốc vào đây 99 
năm là mất nước. Kích động cái đó để đi 
biểu tình”, Tổng bí thư phân tích và phê 
phán các ý kiến cố tình hiểu sai. 

Khẳng định cơ quan chức năng đã xử 
lý nghiêm đối tượng chống đối phá hoại, 
trong đó không loại trừ có yếu tố nước 
ngoài, Tổng bí thư mong người dân hết 
sức bình tĩnh, tỉnh táo, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng, Chính phủ.

“Đảng vì nước, vì dân thôi, không có 
mục đích nào khác. Không ai mà dại dột 
trao đất cho người nước nước ngoài để họ 
vào đây làm rối mình. Không ai ngây thơ 
thế”, Tổng bí thư nhắc lại một số vụ gây 
rối có bàn tay phá hoại từng xảy ra ở Tây 
Nguyên, Mường Nhé…

Về Luật An ninh mạng, theo Tổng bí 
thư, tình hình phức tạp cũng do sự kích 
động đến từ mạng xã hội. Nhiều nước đã 
có luật và chúng ta cần luật này để tăng 
cường bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ, 
không thể để tình trạng xuyên tạc, chửi 
bới chế độ diễn ra.

“Xem những thành phần bị công 
an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả”,  
Tổng bí thư nói.

“Hai luật này rất nhạy cảm. Luật An 
ninh mạng thông qua rồi, Luật đặc khu 
thì tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Bao 
giờ hoàn thiện thì thông qua, có lợi thì 
thông qua”, Tổng bí thư chốt lại.

CHỦ TRƯƠNG TỪ NHỮNG NĂM 1990

MONG NGƯỜI DÂN BÌNH TĨNH, TỈNH TÁO

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết 
nhiều người băn khoăn quy định cho N
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Những điểm mới 
trong chất vất và 
trả lời chất vất 
Quốc hội khóa 14

C H Í N H  S Á C H  P H Á P  L U Ậ T
THÔNG TIN VỀ KỲ HỌP THỨ 5 
QUỐC HỘI KHÓA XIV

 Mỗi đại biểu đặt câu hỏi 
chất vấn trong 1 phút, người 
trả lời 3 phút. Lãnh đạo UBND 
TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai lần 
đầu tiên có thể sẽ cùng trả lời 
chất vấn với các bộ trưởng... là 
những điểm đổi mới trong kỳ 
họp Quốc hội lần này.
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Ngày 21/5, Quốc hội 
khóa XIV chính thức 
khai mạc Kỳ họp thứ 
5. Tại kỳ họp lần này, 
Quốc hội sẽ xem xét 
thông qua 8 dự án 
Luật, 1 dự thảo Nghị 
quyết và cho ý kiến 8 
dự án Luật khác.
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Sau gần 1 tháng làm việc, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành 
chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, 

quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 
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HỎI: Tôi hiện đang làm công việc thợ hàn. Có 
tham gia đóng BHXH, trong quá trình làm việc 
tôi bị tai nạn lao động và bị thương ở chân. Xin 
hỏi tôi có nhận được chế độ gì từ cơ quan bảo 
hiểm xã hội không?

HỎI: Tôi bị tai nạn giao thông (TNGT) trên 
đường đi làm về. Công ty đã làm thủ tục cho 
tôi hưởng chế độ TNLĐ. Công ty đã chuyển 
hồ sơ hưởng chế độ của tôi về cơ quan BHXH, 
nhưng cơ quan này yêu cầu phải có biên bản 
TNGT do công an giao thông cấp, hoặc sơ đồ 
hiện trường TNGT. Tôi không có vì tai nạn xảy 
ra cả hai bên cùng thống nhất tự giải quyết với 
nhau. Tôi phải làm thế nào để được giải quyết 
chế độ TNLĐ?

HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

NGUỒN:  
https://baohiemxahoi.gov.vn

ĐÁP:  BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:
Điều 45 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 2015 
quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động 
như sau:
Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai 
nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp 
sau đây:
a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi 
đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại 
nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao 
động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh 
cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn 
bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm 
rửa, cho con bú, đi vệ sinh;
b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi 
thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử 
dụng lao động hoặc người được người sử dụng 
lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản 
lý lao động;
c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc 
hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời 
gian và tuyến đường hợp lý;
2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do 
bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;
3. Người lao động không được hưởng chế độ 
do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên 
nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.
Các nguyên nhân theo quy định tại Khoản 1 
Điều 40 Luật An toàn, Vệ sinh lao động năm 
2015 bao gồm:
a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người 
gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực 
hiện công việc, nhiệm vụ lao động;
b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe 
của bản thân;
c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái 
với quy định của pháp luật.
Như vậy, ông/bà sẽ được hưởng chế độ tai nạn 
lao động độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp chi trả nếu đáp ứng đủ các điều 
kiện đã trích dẫn ở trên. Bạn có thể gọi đến số 
tổng đài 1900969668 để được tư vấn cụ thể.  

ĐÁP:  BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Khoản 5, Điều 35 Luật An toàn - Vệ sinh lao động 
quy định về việc điều tra vụ TNLĐ, sự cố kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 
như sau: NSDLĐ và các cá nhân liên quan đến 
TNLĐ, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động nghiêm trọng phải có nghĩa vụ hợp tác với 
đoàn điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu 
có liên quan và không được từ chối hoặc cản trở 
quá trình điều tra.
Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở 
đến nơi làm việc thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền có trách nhiệm cung cấp cho đoàn điều tra 
một trong các giấy tờ sau đây:
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ 
hiện trường vụ tai nạn;
b) Biên bản điều tra TNGT;
c) Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại 
điểm a, điểm b khoản này thì phải có văn bản xác 
nhận bị tai nạn của cơ quan công an xã, phường, 
thị trấn nơi xảy ra tai nạn theo đề nghị của NLĐ 
hoặc thân nhân của NLĐ.
Do đó, nếu bạn không có biên bản điều tra TNGT 
do công an giao thông cấp, hoặc sơ đồ hiện 
trường TNGT, thì bạn cần xin văn bản xác nhận bị 
tai nạn của cơ quan công an xã, phường, thị trấn 
nơi xảy ra tai nạn.
Theo Điều 57 Luật An toàn - Vệ sinh lao động năm 
2015, hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ gồm:
1. Sổ BHXH.
2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau 
khi đã điều trị TNLĐ đối với trường hợp nội trú.
3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao 
động của Hội đồng giám định y khoa.
4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo 
mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi thống 
nhất ý kiến với Bộ LĐTB&XH.
Bạn có thể căn cứ quy định trên để trình bày khi 
làm việc với cơ quan BHXH để yêu cầu giải quyết 
quyền lợi cho bạn đúng quy định của pháp luật.
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Bạn có thể sử dụng nhiệt kế để 
kiểm tra nhiệt độ nước tắm cho trẻ 
(Ảnh minh họa).

Chỉ nên sử dụng vòi hoa sen để 
tắm cho con khi bé đã tròn 1 tuổi

Đảm bảo rằng nước và bọt bên 
trong bồn tắm không bao giờ ngập 
qua đầu trẻ để đảm bảo an toàn.

Cuống rốn ở trẻ sinh nên được vệ 
sinh sạch 3 lần mỗi ngày.

Hãy dành một ít thời gian để kiểm 
tra nguyên nhân gây ra sự khó chịu 
và quấy khóc của trẻ khi tắm 

GÓC
PHỤ NỮ

5 LỖI HAY MẮC PHẢI KHI 
TẮM CHO TRẺ SƠ SINH

Nhiệt độ lý tưởng cho nước tắm 
của trẻ là khoảng 37 độ C vì nó 
tương đương với nhiệt độ của cơ 
thể. Hãy chắc chắn rằng nước tắm 
cho trẻ sơ sinh không dưới 36 hoặc 
trên 40 độ vì nhiệt độ nước tắm 
là một vấn đề lớn với làn da nhạy 
cảm của trẻ. Cách tốt nhất, hãy cho 
bé tắm trong bồn tắm với nước ấm 
và nhiệt độ phòng thích hợp. 

Đối với trẻ sơ sinh, nước xịt ra từ vòi 
hoa sen cũng có thể làm sợ con bạn, 
đặc biệt là từ vòi hoa sen có áp lực 
nước mạnh. Đó là chưa kể việc tắm 
trực tiếp cho trẻ sơ sinh bằng vòi hoa 
sen rất khó kiểm tra nhiệt độ nước 
chuẩn xác trong suốt quá trình tắm. 
Các chuyên gia khuyên rằng, bạn chỉ 
nên sử dụng vòi hoa sen để tắm cho 
con khi bé đã tròn 1 tuổi.

Tắm là khoảng thời gian để trẻ được 
thư giãn, tuy nhiên khi bạn bắt đầu 
tắm thì trẻ khóc và giãy giụa thì có 
thể nguyên nhân là bạn đã giữ trẻ 
không đúng cách hoặc nhiệt độ 
nước chưa phù hợp. Thay vì phớt 
lờ đi sự khó chịu của trẻ và hi vọng 
rằng trẻ sẽ quen dần thì bạn nên 
dừng lại và kiểm tra nguyên nhân. 
Nếu như bạn thấy mọi thứ đều ổn và 
không tìm ra lý do nào gây ra sự khó 
chịu cho trẻ thì bạn có thể tìm đến 
các chuyên gia để được giúp đỡ.  

Bạn có thể sử dụng nhiệt kế để 
kiểm tra nhiệt độ của nước trước. 
Nếu như bạn không có nhiệt kế, 
thì có một cách đã được kiểm 
chứng bởi các chuyên gia là bạn 
có thể nhúng khuỷu tay mình vào 
nước và khi thấy ấm ấm thì nhiệt 
độ đã vừa. Bên cạnh đó bạn cũng 
phải đảm bảo mực nước đến cổ 
em bé, vì nếu nước quá thấp và 
có nhiều bọt có thể gây khó chịu 
cho trẻ.

Cuống rốn ở trẻ sơ sinh có thể tồn 
tại đến 21 ngày trước khi rụng. 
Trong khoảng thời gian này, nếu 
như không được vệ sinh sạch sẽ 
có thể dẫn đến việc tích tụ bụi bẩn 
và nhiễm trùng. Vì thế, điều quan 
trọng là các bậc cha mẹ phải vệ 
sinh sạch sẽ xung quanh cuống rốn 
ít nhất 3 lần mỗi ngày và đảm bảo 
nó luôn khô ráo. Cách đơn giản để 
vệ sinh cuống rốn cho trẻ mà các 
bậc cha mẹ có thể áp dụng:
- Rửa sạch cuống rốn và các khu 
vực xung quanh bằng nước ấm.
- Xịt một ít nước lên cuống rốn.
- Sử dụng tăm bông y tế để vệ sinh 
sạch sẽ.Việc giữ em bé trong khi tắm rất 

quan trọng vì một vài sơ suất xảy 
ra có thể khiến em bé tử vong. Bạn 
có thể giữ bé khi tắm theo các bước 
đơn giản sau:
- Đặt một tay lên vai của bé và nắm 
lấy tay còn lại
- Đặt lưng và cổ của em bé trên 
cánh tay của bạn.

1. Nước tắm quá lạnh 
hoặc quá nóng

4. Tắm cho trẻ sơ sinh 
bằng vòi sen

5. Phớt lờ sự khó chịu 
của trẻ

2. Giữ em bé không 
đúng cách

3. Vệ sinh cuống rốn

- Hạ phần dưới cơ thể của trẻ vào 
bên trong bồn tắm.
- Lau mặt cho trẻ bằng khăn sạch 
để đảm bảo xà phòng và nước 
không dính vào mắt trẻ.
Bên cạnh đó hãy cũng đảm bảo 
rằng nước và bọt bên trong bồn 
tắm không bao giờ ngập qua đầu 
trẻ để đảm bảo an toàn.

Bả
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 50g thịt lợn ba chỉ
 10  con tôm sú
 50g mực tẩm
 1kg măng cụt (các 
bạn nên chọn những 
quả nhỏ, mềm; hoa thị 
của cành nhiều và nên 
chọn những quả có 
núm xanh như vậy thì 
măng cụt ăn sẽ ngon  
và hạt sẽ nhỏ)   
 30g dừa non nạo
 1 thìa súp mè rang  
  giã dập
Các gia vị:  
hạt nêm, muối, quất 
(hoặc chanh).

1. Những nguyên 
liệu cần chuẩn bị  
để chế biến gỏi 
măng cụt

2. Các bước  
thực hiện làm gỏi 
măng cụt
BƯỚC 1: 
Trước tiên các bạn hãy pha 
nước để trộn gỏi. Các bạn 
hãy cho 2 thìa cà phê nước 
cốt quất, 1 nửa thìa cà phê 
muối, 1,5 thìa cà phê hạt 
nêm trộn thật đều với nhau.

BƯỚC 2: 
Thịt ba chỉ rửa sạch cho vào 
nồi luộc chín sau đó vớt ra 
để thịt cho nguội rồi lấy dao 
thái thịt thành sợi. Tôm sú 
rửa sạch cho vào nồi luộc 
chín, bóc vỏ, bỏ đường chỉ 
lưng và bổ dọc. Mực tẩm thì 
bạn hãy xé nhỏ thành sợi.

BƯỚC 3: Sau đó 
bạn hãy lấy dao cắt 
xung quanh của quả 
măng cụt rồi xoáy 
tròn để tách đôi quả 
măng cụt ra và lấy 
phần múi bên trong 
của măng cụt. Bạn 

hãy lần lượt lấy hết phần múi của măng cụt cho vào trong 
bát nước đá để ướp chừng 1 phút để múi của măng cụt 
không bị thâm đen lại. Sau đó thì bạn hãy vớt măng cụt ra 1 
cái rổ để cho ráo nước.

BƯỚC 4: Tiếp theo các bạn hãy cho măng cụt, thịt, tôm, 
mực đã sơ chế ở trên cùng với dừa nạo vào trong 1 cái âu 
lớn rồi cho phần nước trộn đã chuẩn bị ở bước 1 cùng với 1 
thìa mè đập dập vào trộn thật đều rồi cho ra đĩa và thưởng 
thức luôn. Bạn cũng có thể trang trí thêm những lát dưa 
chuột xung quanh đĩa gỏi măng cụt để tăng thêm sự hấp 
dẫn và ngon miệng cho món ăn.

Như vậy là chỉ có 4 bước đơn giản là các bạn đã chế biến 
xong món gỏi măng cụt thơm ngon và hấp dẫn. Với cái vị 
ngọt mát thơm của măng cụt được kết hợp cùng với tôm, 
mực, thịt và các loại gia vị tạo ra một món hấp dẫn thơm 
ngon mà lại giàu giá trị dinh dưỡng. Hiện nay đang là mùa 
hè, là mùa của măng cụt vì vậy các chị em phụ nữ hãy cân 
nhắc món này để chế biến cho bữa cơm gia đình thêm mới 
lạ và thơm ngon hơn. Đặc biệt với món gỏi măng cụt này 
các chị em phụ nữ có thể yên tâm thưởng thức thoải mái mà 
không sợ bị tăng cân. 

Gỏi măng cụt

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ NGON MIỆNG!

GÓC ẨM THỰC
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Đang có sự nghiệp tại Mỹ, anh 
Vũ Lâm (đồng sáng lập KMS 
Technology, công ty gia công 
phần mềm với 900 kỹ sư tại 
VN và Mỹ) lại quyết định trở 
về Việt Nam. Anh cũng là sáng 
lập viên QASymphony, một 
ứng dụng vừa gọi thành công 
khoản đầu tư 40 triệu USD.

Trở về vì niềm tin trí tuệ Việt

ĐAU ĐÁU VỚI CÂU HỎI  
“TẠI SAO?”
Tốt nghiệp đại học ở Mỹ năm 1989, 
được nhận vào một công ty viễn 
thông lớn và có sự nghiệp thăng tiến, 
Vũ Lâm thời điểm đó vẫn luôn trăn 
trở: “Cuộc đời mình chỉ vậy thôi sao? 
Có chán không khi mình cứ làm việc 
đến khi về già, nghỉ hưu?”.

Anh cũng nhớ về những người 
bạn cùng quê Nha Trang, Sóc Trăng 
thuở nhỏ, tuy rất giỏi giang nhưng lại 
không có cơ hội, may mắn như mình. 
“Tại sao người Việt giỏi nhưng sản 
phẩm Việt vẫn chưa vươn tầm thế 
giới?”. Câu hỏi đó đã đưa anh quay về 
Việt Nam năm 1995.

Sau khi đi tìm hiểu thị trường, 
làm việc cùng ĐH Bách khoa (ĐHQG 
TP.HCM), anh và một số cộng sự tại 
Mỹ thành lập công ty Paragon Solu-
tions để tạo điều kiện cho các kỹ sư 
Việt có cơ hội làm việc theo chuẩn 
quốc tế, học hỏi các kỹ năng mới.

“Lúc đó chúng tôi làm vì nhiệt 
huyết nhiều hơn là tính toán lời lỗ”, 
anh Vũ Lâm nhớ lại. Sau khi Paragon 
Solutions được mua lại, anh cùng các 
đồng nghiệp lập ra KMS Technology 
- một công ty gia công phần mềm - 
vào năm 2009, cũng với đội ngũ kỹ sư 
hoàn toàn là người Việt.

KMS ra đời từ sự bức xúc về việc 
số lượng kỹ sư Việt tham gia vào bức 
tranh gia công phần mềm thế giới còn 
quá nhỏ bé so với tiềm năng thực.

Dựa trên những kinh nghiệm 
tích lũy được, anh và các cộng sự đã 
“lèo lái” KMS vượt qua nhiều khó 
khăn của thời kì khủng hoảng kinh tế 
thế giới, sau đó tấn công thành công 
vào thị trường Mỹ và tạo việc làm cho 
gần 1.000 kỹ sư Việt.

“Điểm cộng của kỹ sư Việt là 
độ nhạy bén về chuyên môn kỹ thuật 
cao không thua gì kỹ sư các quốc gia 
khác, kể cả Mỹ, nhưng kỹ sư chúng ta 
thường chỉ làm tốt theo chỉ dẫn có sẵn 
chứ ít khi hiểu sâu lý do điều mình 
làm. Nói cách khác, chúng ta thường 
băn khoăn về câu hỏi “how” (như thế 
nào) hơn là “why” (tại sao)”, anh Vũ 
Lâm nhận định.

Chính vì vậy, trong quá trình 
đào tạo kỹ sư của công ty hay đi huấn 
luyện miễn phí, cấp học bổng cho các 
sinh viên kỹ thuật…, anh cùng các 
cộng sự luôn lồng ghép những kiến 
thức, đòi hỏi thực tế để các bạn trẻ 
có thể hoàn thiện hơn trong thời đại 
cạnh tranh gay gắt.

ĐỂ GỌI QUỸ THÀNH CÔNG
Nói về “đứa con tinh thần” ra đời 
năm 2011 QASymphony - cung cấp 
giải pháp kiểm thử phần mềm, anh 
Vũ Lâm cho biết sản phẩm đến từ 
khát khao tạo ra sản phẩm công nghệ 
hoàn toàn “made in Vietnam” (tạo ra 
ở VN) thay vì theo hướng gia công 
phần mềm.

“Gia công phần mềm không 
tạo ra nhiều giá trị bằng thiết kế sản 
phẩm. Tôi muốn hướng ra bền vững, 
tạo nhiều giá trị hơn cho cộng đồng 
IT Việt. Hơn hết thảy, đó là khát khao 
đưa hình ảnh trí tuệ Việt ra ngoài thế 
giới”, anh Vũ Lâm chia sẻ về quyết 
định “tách” ra khỏi công ty cũ, dồn 
sức vào nơi mới.

Giữa năm 2017, QASymphony 
nhận được khoản đầu tư 40 triệu USD 
từ quỹ IVP, con số “khủng” khiến 
giới công nghệ trong nước sửng sốt 
lẫn phấn khởi. Phấn khởi là vì QA-
Symphony dùng đội ngũ kỹ sư hoàn 
toàn là người Việt trong nước - minh 
chứng cho chất lượng trí tuệ Việt, còn 
sửng sốt là vì QASymphony có doanh 
thu, tốc độ phát triển năm sau luôn 
gấp đôi năm trước (hiện được định 
giá trên trăm triệu USD), kéo được 
hợp đồng từ các “ông lớn” trên thế 
giới như Amazon, Boeing, Sony… 
và có văn phòng ở Việt Nam, Mỹ và 
châu Âu.

Nói về kinh nghiệm khởi nghiệp, 
gọi quỹ đầu tư, anh Vũ Lâm cho biết: 
“Trước tiên, tôi nghĩ các bạn trẻ hãy 
sẵn sàng tâm lý để thất bại và học từ 
thất bại đó.

Ngoài ra, khởi nghiệp đừng nên 
đứng một mình vì các công ty chỉ có 
1 nhà sáng lập thường có xác suất thất 
bại rất cao. Đường đi của khởi nghiệp 
đầy chông gai, chúng ta luôn cần ai đó 
hỗ trợ lẫn phản biện”.

Một điểm khác mà anh Vũ Lâm 
cho biết, ban sáng lập của QASym-
phony là những người đến từ nhiều 
nền tảng (kỹ thuật, tài chính, tiếp 
thị…) để có thể giúp công ty vận hành 
hiệu quả, bởi mỗi người sẽ có thể tận 
dụng thế mạnh riêng.

“Thái độ cũng rất quan trọng. 
Thái độ sẵn sàng chấp nhận việc thất 
bại, nhưng trước đó phải bền bỉ tới 
cùng, không tìm được hướng ra này 
thì phải tìm hướng khác. Chẳng hạn 
như có giai đoạn QASymphony gặp 
nhiều khó khăn, các anh em kêu tôi 
quay lại hỗ trợ KMS - lúc đó đã rất 
thành công - thay vì chật vật với công 
ty mới, nhưng tôi quyết định không từ 
bỏ”, anh bộc bạch.

Hiện cả KMS và QASymphony 
đã đạt được những thành tựu đáng 
kể, anh Vũ Lâm nuôi tham vọng sẽ sát 
cánh cho những bạn trẻ khởi nghiệp 
trong nước bằng cách cho ra đời vườn 
ươm UpStar Labs.

“Trước mắt chúng tôi sẽ tìm 
kiếm và hỗ trợ chuyên môn lẫn khoản 
50.000-100.000USD cho những dự 
án khởi nghiệp liên quan đến trí tuệ 
nhân tạo, blockchain của các bạn trẻ 
Việt. Chúng tôi cũng sẽ giúp các bạn 
đủ cứng cáp trước kết nối các dự án 
trên với những khoản đầu tư lớn hơn. 
Chúng tôi trở về để góp phần nâng 
tầm trí tuệ Việt”, anh Vũ Lâm nói.
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BÀI HỌC 
CUỘC SỐNG

Cuộc sống là vô vàn những câu chuyện: Câu chuyện dài, câu 
chuyện ngắn, chuyện vui, chuyện buồn…Trong đó có những 
câu chuyện ẩn giấu những bài học, những triết lý cuộc sống 
giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn trong cuộc đời

Một em bé nói với mẹ: 
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ  
rất đẹp!”

Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con 
lại khen mẹ như thế?”

Em bé trả lời: “Bởi vì 
hôm nay mẹ… không 
nổi giận!”.

Một người đi tìm việc 
làm, trên hành lang 
đến phòng phỏng vấn 
thuận tay nhặt mấy tờ 
giấy rác dưới đất và bỏ 
vào thùng. Vị phụ trách 
phỏng vấn vô tình nhìn 
thấy, bèn quyết định 
nhận anh vào làm việc.

Vẻ đẹp ngoại hình 
phụ thuộc vào tâm 
tính của chúng ta. 
Nếu một tâm tính nổi 
giận, tức tối sẽ làm 
cho khuôn mặt của 
bạn cũng ít thiện cảm 
đi. Vì thế người xưa 
mới khẳng định rằng: 
“Tâm sinh tướng”. Bởi 
vậy muốn để trở nên 
đẹp hơn thì bạn hãy 
rèn luyện tâm hồn 
của mình luôn thánh 
thiện nhé.

BÀI HỌC LÀM 
NGƯỜI RÚT RA:

Cách dạy con nên 
người tốt nhất là 
để chúng tham gia 
lao động, để chúng 
hiểu được giá trị lao 
động và thông cảm 
với sự vất vả của cha 
mẹ chúng.

Nhiều hành động có vẻ 
nhỏ nhặt nhưng nó lại 
phản ánh giá trị tốt của 
một con người và đem lại 
sự nể trọng của những 
người xung quanh. 

Có ông chủ bắt con 
trai làm việc vất vả 
ngoài đồng.

Bạn bè nói với ông 
ta: “Ông không cần 
phải bắt con trai khó 
nhọc như thế, giống 
cây này tự nhiên 
cũng phát triển.” 
Ông chủ nói: “Tôi 
dạy dỗ con cái chứ 
đâu phải tôi chăm 
cây công nghiệp”.

BÀI HỌC LÀM 
NGƯỜI RÚT RA: BÀI HỌC LÀM NGƯỜI  

RÚT RA:

Câu chuyện 1 Câu chuyện 3

Câu chuyện 2

Bảo Trâm (st)
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SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG

Theo BS Đặng Văn Quế (Giám đốc Bệnh viện Mắt 
quốc tế DND), trong cuộc sống hiện đại, nhất là môi 
trường công nghiệp hóa nhiều bụi bặm thì chuyện 
bụi bay vào mắt hay dị vật rơi vào mắt là điều khó 
tránh. “Khi bị dị vật rơi vào mắt, chúng ta thường có 
phản xạ dụi mắt liên tục đến khi cảm thấy dễ chịu 
hơn. Tuy nhiên, điều này vô cùng nguy hiểm, có thể 
dẫn đến những tổn thương không đáng có ở vùng 
mắt”, BS Đặng Văn Quế nói.

Theo chuyên gia, khi dị vật rơi vào mắt, chúng 
có khả năng chà xát tròng mắt bên trong và gây ra 
các vết xước nhỏ. Việc dùng tay dụi mắt vô tình sẽ 
làm quá trình này diễn ra nhanh và mạnh hơn. Thông 
thường, tròng mắt chúng ta sẽ bị ửng đỏ do kích ứng. 
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc dụi mắt khi 
có dị vật rơi vào mắt quá mạnh, dị vật quá lớn thì có 
thể khiến rách võng mạc, nhiễm trùng mắt, thậm chí 
là mù lòa trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, một thói quen khác thường được 
chúng ta xử trí khi có dị vật rơi vào mắt là nhờ người 
khác thổi. “Điều này cũng vô cùng nguy hiểm vì 
trong nước bọt của người thổi có chứa rất nhiều vi 
khuẩn gây hại, có thể xâm nhập qua đường thổi và 
gây viêm nhiễm mắt.

Nếu chẳng may là do côn trùng mắc trong mắt 
thì điều này càng khiến chúng tiết nhiều độc tố hơn, 
thậm chí lông của côn trùng có thể xuyên sâu gây 
chảy nước mắt, viêm nhiễm, suy giảm thị lực. Nếu là 
kiến ba khoang thì chúng ta có khả năng bị bỏng giác 
mạc, thậm chí mù lòa”, BS Quế cảnh báo.

SƠ CỨU KHI BỊ DỊ VẬT  
RƠI VÀO MẮT, 

TRÁNH NHIỄM TRÙNG MẮT  
CŨNG NHƯ NGUY CƠ MÙ LÒA

Dị vật rơi vào mắt là câu chuyện 
thường xuyên có thể xảy ra nhưng 
không phải ai cũng biết cách xử 
trí đúng. Điều này vô tình dẫn đến 
những rủi ro không đáng có như 
nhiễm trùng mắt, suy giảm thị lực…

XỬ TRÍ ĐÚNG CÁCH KHI CÓ DỊ VẬT RƠI VÀO 
MẮT, TRÁNH VIÊM NHIỄM CŨNG NHƯ NGUY CƠ 
MÙ LÒA KHÔNG ĐÁNG CÓ
Để xử trí đúng cách khi có dị vật rơi vào mắt, theo 
BS Quế, chúng ta có thể xử trí theo những bước sau:
Ngay khi thấy có dị vật bay vào mắt, bạn cần hết sức 
bình tĩnh, không được dụi mắt để tránh cảm giác đau 
nhức kèm theo những thương tổn vĩnh viễn có thể 
xảy ra. Sau đó:
- Chớp mắt thật nhanh. Điều này có thể gây cộm mắt, 
khiến bạn cảm thấy thực sự không thoải mái nhưng 
có thể loại bỏ dị vật nhỏ ra khỏi mắt. Khi nước mắt 
chảy hãy để chúng chảy ra ngoài. Nước mắt chính là 
cách loại bỏ sạch dị vật nhỏ trong mắt ra ngoài một 
cách tự nhiên và tốt nhất.
- Dùng tay sạch kéo mí mắt. Dù là dị vật nhỏ nhưng 
chúng cũng có khả năng mắc kẹt dưới mi. Sau khi 
chớp mắt hãy dùng tay kéo mí mắt rồi chớp lại vài 
lần. Điều này giúp lấy các dị vật nhỏ ra khỏi mí mắt 
và nên lặp lại quá trình nếu lần đầu chưa có tác dụng.
- Sử dụng một cốc nước sạch và đầy rồi nhúng mắt có 
dị vật vào đó. Cố gắng mở mắt trong khi nhúng mắt 
vào cốc nước. Bạn cũng có thể sử dụng dòng chảy 
nhẹ của vòi nước sạch để rửa mắt sẽ dễ dàng khiến dị 
vật nhỏ trôi ra ngoài
- Sử dụng nước nhỏ mắt để làm ướt mắt nếu bạn 
không chảy nước mắt hoặc có nước sạch rửa mắt. 
Nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt sẽ giúp bạn dễ dàng lấy dị 
vật nhỏ ra khỏi mắt.
- Nếu cảm thấy dị vật vẫn ở trong mắt gây đau mắt, 
ngứa đỏ thì nên đến các phòng khám, cơ sở y tế 
chuyên khoa để kiểm tra và kịp thời điều trị.
- Với dị vật lớn và sắc nhọn, cần tìm đến bác sĩ 
chuyên khoa để gắp dị vật ngay lập tức nhằm tránh 
các tổn thương nghiêm trọng hơn. Trên đường đến 
gặp bác sĩ cần phải che mắt bằng vải ẩm sạch. Lưu 
ý không được dụi mắt hoặc chà miếng vải lên mắt.
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MẸO VẶT GIÚP BẠN BỚT LÃNG PHÍ ĐƯỢC 1/3 CUỘC ĐỜI MỖI NGÀY
 Thay vì làm theo những thói quen phổ biến và cũ rích, bạn hoàn toàn có thể đổi mới 

theo các cách sau để đem lại hiệu quả cao hơn, với tốc độ nhanh hơn!

1. Cách gấp áo thun 2. Cách làm sạch khoai tây 3. Cách quấn dây tai nghe

4. Cách làm lạnh nước ép
Bảo Trâm (tổng hợp)

GÓC QUÀ TẶNG

Cơ hội dành 10 phần quà từ Hội Liên hiệp 
Thanh niên Tỉnh cho 10 bạn có câu trả lời 
nhanh và chính xác nhất.

Họ Tên:

Chi Hội:

ĐT:

Xã, Phường: Huyện, Thị:

Email:

CÂU HỎI:  Bình Dương có bao nhiêu đơn vị hành chính 
cấp huyện? Đơn vị hành chính cấp xã?

ĐÁP ÁN VUI LÒNG GỬI TRỰC TIẾP VỀ:  
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (ĐKTHTN) Tỉnh Bình Dương – Tầng 
8B, tháp B Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
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GÓC THƯ GIẢN

Đêm rằm tháng 7, Tồ đi mua thức ăn 
nhưng đến trước cửa hàng mới nhớ quên 
mang tiền.
Tồ liền gọi cho vợ bảo mang tiền xuống. 
Trong lúc chờ đợi, Tồ thấy mấy người 
đang đốt vàng mã bên đường, anh tiến lại 
bắt chuyện:
- Bác đang làm gì đấy?
Cụ già chậm rãi đáp:
- Bác đang gửi tiền xuống cho người nhà 
bác. Cháu đang đứng chờ ai à?
- Vâng, cháu đang chờ người nhà cháu gửi 
tiền xuống. - Tồ gãi đầu cười.
Vừa nghe tới đây, mặt cụ già tái mét, vội 
vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch. Tồ 
gọi với theo:
- Bác ơi! Cháu chỉ đang chờ người nhà 
cháu gửi tiền xuống thôi mà.
Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung 
quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục 
mạng. Tồ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì 
xảy ra.

Một ngày nọ, cô vợ muốn thử lòng  
chồng mình.
Cô liền để lại trên tủ đầu giường một bức 
thư, trong thư cô viết là đã chán chồng, 
không muốn sống chung với anh nữa.
Viết xong thư cô vội chui xuống gầm 
giường, chuẩn bị quan sát phản ứng của 
chồng. Khi chồng cô về, nhìn thấy lá thư, 
đọc xong rồi anh liền viết gì đó vào lá 
thư, sau đó vừa hát anh vừa nhảy, thay đồ 
chuẩn bị đi.
Vừa thay đồ anh vừa gọi điện thoại:
- Em yêu, anh sắp đi gặp em đây. Mụ vợ 
nhà anh cuối cùng đã bỏ đi rồi. Năm đó 
anh đúng là mù rồi mới cưới cô ta. Giá mà 
anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. Em 
yêu à, cưng lắm cơ, anh chuẩn bị tới gặp 
em đây.
Nói xong, anh chồng liền bỏ đi. Cô vợ 
nghe xong khóc hết nước mắt, cuối cùng 
quyết định bò ra khỏi gầm giường, xem 
chồng mình viết gì trong thư.
Anh chồng viết: ‘Em đúng là đồ ngốc,  
anh nhìn thấy cái chân em rồi. Anh đi  
chợ đây’.

HIỂU LẦM TAI HẠI TRONG 
THÁNG 7

TUYỆT CHIÊU  
THỬ  LÒNG CHỒNG

Theo Vnexpres



TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH
BÀI HÁT THANH NIÊN

Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai - Nhạc: Đinh Trung Cẩn 
*****

Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình 
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá 

Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả 
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây 

Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình 
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá 

Sóng cuồng cuộng lên dáng hình đất nước 
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau 

Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi 
Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ 
Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã 

Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông 

Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng 
Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa 

Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam 
Biết bao triệu người lấy thân mình che chở 

Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng 
Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa 

Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình...
Rộn ràng cuộc sống, quê hương đang gọi mời.


