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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.

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.

GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM
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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.

THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V Trường 

huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn góp ý: 
“Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ là 8 giờ 10 phút rồi mà 
nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng 
giờ, vì thời gian quý báu lắm”.Cũng về giờ giấc, trong kháng chiến chống 
Pháp, một đồng chí sĩ quan cấp tướng đến làm việc với Bác chậm 15 
phút, tất nhiên là có lý do: Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. 

Bác bảo: 
- Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ 

hiệp đồng sai bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan không chuẩn bị đủ 
phương án, nên chú không giành được chủ động”.

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến 
để bắt đầu cuộc họp. 

Bác hỏi: 
- Chú đến muộn mấy phút?
- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!
- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 

người đợi ở đây.
Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh em 

trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Sắp đến 
giờ lên đường bỗng trời đổ mưa xối xả. Các đồng chí làm việc bên cạnh 
Bác đề nghị cho hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí còn đề nghị tập 
trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác… Nhưng bác không 
đồng ý: 

- Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì đến bao 
giờ? Thà chỉ mình bác và vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cả lớp phải 
chờ uổng công!.
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Thế là Bác lên đường đến thăm lớp chỉnh huấn đúng lịch trình 
trong tiếng reo hò sung sướng của các học viên…Bác Hồ của chúng ta 
quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người 
khác bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời Bác không để bất cứ 
ai đợi mình. Sự quý trọng thời gian của Bác thực sự là tấm gương sáng 
để chúng ta học tập.

Bài học kinh nghiệm
Quỹ thời gian của con người là có hạn. Người ta có thể làm lại một 

cái nhà, một con đường,… nhưng không thể lấy lại được một tích tắc thời 
gian đã mất đi. Chính vì lẽ đó mà thời gian còn quý hơn vàng, bạc. Tiết 
kiệm thời gian là tiết kiệm thông minh và văn minh nhất.

Mỗi người đều có thể tiết kiệm được thời gian của mình. Tuy nhiên, 
để thực hiện điều đó chúng ta cần phải làm việc phải có kế hoạch cụ 
thể, chi tiết; làm việc ngăn nắp, gọn gàng; thầy cô chuẩn bị bài chu đáo 
trước khi lên lớp, lên lớp đúng giờ, sử dụng hiệu quả giờ học; cán bộ cần 
chuẩn bị nội dung tốt trước khi tiến hành tổ chức hội họp, tiếp dân,... Đó 
chính là tiết kiệm thời gian của mình và của mọi người.

(...Tiếp trang 12)
Trong niềm vui, phấn khởi và tự hào 

về những thành tựu to lớn của tỉnh Bình 
Dương và đất nước đã đạt được dưới sự 
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong 90 năm qua, Đ/c Nguyễn 
Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy trân trọng và cảm ơn những tình 
cảm trân quý nhất của tuổi trẻ dành cho 
Đảng bộ tỉnh. Đồng chí căn dặn tuổi trẻ 
Bình Dương hôm nay phải luôn đoàn kết, 
năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy 
truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha 
anh đi trước để luôn phát triển nhiều hơn 
nữa. Tuy nhiên phải luôn giữ vững bản 
lĩnh chính trị của người đảng viên, phải 
luôn trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, 
vững vàng vượt qua những thử thách, 
khó khăn để trưởng thành hơn, xứng 
đáng là chủ nhân tương lai của Bình 
Dương, của đất nước. Qua đó góp phần 
xây dựng thành phố thông minh Bình 
Dương trong tương lai có những con 
người đôn hậu, hiền hòa, bản lĩnh, cống 
hiến, phụng sự và văn minh, xứng đáng 
với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Đảng 
bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà.
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 Nghi thức phát động Cuộc thi viết “Ngày tôi 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam” do Tỉnh Đoàn và Báo Bình 
Dương phối hợp tổ chức

 Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), Đoàn 
thanh niên các cấp trong tỉnh tổ chức những hành trình 
về “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cho thanh niên



THEO DÒNG 
LỊCH SỬ

07/02/1418

08/02/1941

15/02/1943

03/02/1930

Kỷ niệm khởi nghĩa Lam sơn
Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm ngày mất của Kim Đồng

NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

Ngày ngày năm ấy
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02/02/1908 : Ngày kỷ niệm ngày sinh
của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

27/02/1955: Ngày thầy thuốc Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng 
thể 90 năm ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
khẳng định, thực tiễn phong phú, 
sinh động của cách mạng Việt Nam 
trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự 
lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của 
Đảng là nhân tố hàng đầu quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng, 
lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước 
Việt Nam.

Sáng 3/2/2020, tại Thủ đô Hà 
Nội, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam và thành phố Hà Nội đã 
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Thay 
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng đã tới dự và đọc diễn văn tại 
lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ còn có các 
đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông 
Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: 
Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, 
Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: 
Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG
(3/2/1930 – 3/2/2020)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại 
buổi Lễ
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Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
Hoàng Trung Hải.

Dự buổi lễ có các đồng chí: 
Thường trực, nguyên Thường trực 
Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư 
Trung ương Đảng, nguyên Bí thư 
Trung ương Đảng; cùng nhiều đồng 
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 
thành phố Hà Nội; các cán bộ lão 
thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng Lao động; 
đại diện đoàn ngoại giao; cùng đông 
đảo đại diện các tầng lớp nhân dân 
và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Diễn văn của đồng chí Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã ôn lại những mốc son lịch sử hào 
hùng của Đảng ta, nhắc nhớ những 
công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và các vị anh hùng cách mạng, 
đồng thời điểm lại những thành tựu 
của đất nước sau 35 năm đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ngày 
3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các 
tổ chức cộng sản họp ở bán đảo 

Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung 
Quốc), dưới sự chủ trì của Người 
(lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc), đã quyết 
định thống nhất các tổ chức cộng 
sản ở nước ta thành một Đảng duy 
nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Đây là một bước ngoặt lịch 
sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng 
hoảng kéo dài về tổ chức và đường 
lối của cách mạng Việt Nam.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam 
ra đời là thành quả của sự kết hợp 
giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu 
nước; chứng tỏ giai cấp công nhân 
Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức 
gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo 
cách mạng.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đảng được thông qua tại Hội 
nghị thành lập Đảng đã xác định con 
đường cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của 
dân tộc và nguyện vọng tha thiết của 
nhân dân.

Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt 
với nhân dân, được nhân dân đồng 
tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, 
chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã 
lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc, tiến hành ba cao trào cách 
mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 
1931, với đỉnh cao là phong trào Xô 
Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng 
đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và 
Cao trào cách mạng giải phóng dân 
tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi 
thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn 
thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng 
lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 “long trời, lở đất”, thành 
lập nên nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà vào ngày 2/9/1945 (năm 
nay chúng ta kỷ niệm tròn 75 năm).

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi Lễ
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Ngay sau khi nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà ra đời, cách mạng 
đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thử thách, cùng một lúc phải đương 
đầu với “giặc đói, giặc dốt và giặc 
ngoại xâm”. Trong hoàn cảnh hiểm 
nghèo đó, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta vượt qua tình thế “ngàn cân 
treo sợi tóc”, kiên cường bảo vệ và 
xây dựng chính quyền non trẻ, đồng 
thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để 
bước vào cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. Trên cơ sở 
đường lối kháng chiến “toàn dân”, 
“toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào 
sức mình là chính”, phát huy truyền 
thống đoàn kết, yêu nước của toàn 
dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, 
kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc 
biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc 
Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao 
là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

“lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký 
Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), 
chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam.

Từ năm 1954 đến năm 1975, 
đất nước bị chia cắt làm hai miền. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền 
Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa 
vụ của hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn. Nhân dân miền Nam tiếp 
tục cuộc đấu tranh kiên cường để 
giành độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước. Với tinh thần “thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô 
lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự 
do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng, với sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân tộc, quân và 
dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến 
lược chiến tranh của kẻ thù, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975. 
Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào 
lịch sử dân tộc ta như một trong 
những trang chói lọi nhất, một biểu 
tượng sáng ngời về sự toàn thắng 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử 
thế giới như một chiến công vĩ đại 
của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm 
quan trọng quốc tế to lớn và có tính 
thời đại sâu sắc” (năm nay chúng ta 
kỷ niệm tròn 45 năm).

Sau gần 35 năm tiến hành 
công cuộc đổi mới, từ một đất nước 
nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ 
thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, 
Việt Nam đã vươn lên trở thành 
nước đang phát triển, có thu nhập 
trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục 
phát triển, đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân được cải thiện; 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại 
buổi Lễ
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công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị có bước đột phá; khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc không ngừng 
được củng cố; chính trị, xã hội ổn 
định, quốc phòng - an ninh, độc lập, 
chủ quyền được giữ vững; vị thế và 
uy tín của đất nước ngày càng được 
nâng cao trên trường quốc tế. Đến 
nay, Việt Nam đã trở thành một quốc 
gia có quy mô dân số gần 100 triệu 
người với mức thu nhập bình quân 
2.800 USD/người; đã tham gia hầu 
hết các tổ chức quốc tế, trở thành 
một thành viên tích cực, có trách 
nhiệm trong các hoạt động của 
cộng đồng quốc tế. Mới đây, được 
Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với 
số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ 
hai trở thành Uỷ viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
Với những thành tựu to lớn đã đạt 
được, chúng ta có cơ sở để khẳng 
định rằng, đất nước ta chưa bao giờ 
có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 
tín như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thực 
tiễn phong phú, sinh động của cách 
mạng Việt Nam trong 90 năm qua 
đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn 
và sáng suốt của Đảng là nhân tố 
hàng đầu quyết định mọi thắng lợi 
của cách mạng, lập nên nhiều kỳ 
tích trên đất nước Việt Nam.

Thông qua quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta được tôi luyện 
và ngày càng trưởng thành, xứng 
đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo 
cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của 
nhân dân.

Thực tiễn đó khẳng định một 
chân lý: Ở Việt Nam, không có một 
lực lượng chính trị nào khác, ngoài 
Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản 
lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và 

khả năng lãnh đạo đất nước vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhìn 
lại chặng đường 90 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và trong thời 
khắc thiêng liêng này, chúng ta bày 
tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công 
lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta 
và dân tộc ta, Người thày vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hoá 
thế giới. Người đã cống hiến trọn đời 
mình cho dân, cho nước, dẫn dắt 
Đảng ta, nhân dân ta làm nên những 
thắng lợi vẻ vang và làm “rạng rỡ dân 
tộc ta, nhân dân ta và non sông đất 
nước ta”. Đất nước càng phát triển, 
nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh 
phúc, càng chứng tỏ, tư tưởng, sự 
nghiệp, đạo đức và phong cách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô 
giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân 
tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ 
công ơn to lớn của các vị lãnh đạo 
tiền bối, của hàng triệu anh hùng, 
liệt sĩ, những người con ưu tú của 
dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc 
lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc 
tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành 
cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các 
Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng 
chí thương binh, bệnh binh, các gia 
đình có công với nước, cùng toàn thể 
đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh 
dũng chiến đấu, hy sinh, lao động 
sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự ng-
hiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc 
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ta. Với tất cả sự khiêm tốn của người 
cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói 
rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân 
dân ta thật là anh hùng!”.

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng 
hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
các lực lượng tiến bộ cùng bầu bạn 
khắp năm châu đối với sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước trước đây cũng như 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc hôm nay.

Khẳng định những kết quả 
đạt được trong công tác xây dựng 
Đảng, song Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu 
ý, trong điều kiện Đảng ta là đảng 
cầm quyền, hoạt động trong môi 
trường phát triển kinh tế thị trường, 
mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên 
giữ nhiều trọng trách, thường xuyên 
phải đối mặt với những cám dỗ của 
tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, 
lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải 
chăm lo giữ vững bản chất cách 
mạng và tính tiên phong của Đảng. 
Nếu không nhận thức sâu sắc điều 
này, nếu cán bộ, đảng viên không 
tích cực và kiên trì rèn luyện và học 
tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất. 
Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng 
- một Đảng Cộng sản, đảng cách 
mạng chân chính, hoạt động vì sự 
nghiệp của giai cấp công nhân, của 
dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là 
vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh 
báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi 
con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có 
sức hấp dẫn lớn, không nhất định 
hôm nay và ngày mai vẫn được mọi 
người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng 
dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào 
chủ nghĩa cá nhân”.

Nghị quyết Trung ương 4 khoá 
XI và khoá XII về xây dựng Đảng đã 
khẳng định, phải tiến hành xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích 
cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm 
tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt 
hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và 
đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố 
sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng; tăng cường sự thống 
nhất ý chí và hành động; củng cố tổ 
chức chặt chẽ; tăng cường mối liên 
hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn 
của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng 
cách mạng chân chính có đường 
lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội 
ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, 
gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt 
với nhân dân, được nhân dân ủng 
hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, 
không thế lực nào ngăn cản nổi trên 
con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 
rõ, năm nay chúng ta kỷ niệm Ngày 
thành lập Đảng vào thời điểm có ý ng-
hĩa đặc biệt quan trọng: Năm 2020 là 
năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 
XII; năm tiến hành đại hội đảng bộ các 
cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; năm kỷ niệm nhiều sự 
kiện chính trị trọng đại; năm Việt Nam 
thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và 
Uỷ viên không thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc. Tình hình quốc 
tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, 
thuận lợi nhưng cũng đặt ra không 
ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải 
nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn 
đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
của năm 2020 mà trọng tâm là: Phấn 
đấu hoàn thành ở mức cao nhất các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 
tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy 
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mạnh thực hiện các đột phá chiến 
lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an 
sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện 
đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, 
chủ quyền và môi trường hoà bình, 
ổn định để phát triển đất nước; đẩy 
mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ 
chức thành công đại hội đảng bộ các 
cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 
XI, khoá XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị 
số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Với niềm phấn khởi, tự hào, 
chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, 
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn 
thành xuất sắc trọng trách của mình. 
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn 
đấu xây dựng một nước Việt Nam 
hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ 
nghĩa xã hội” – Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Tại buổi Lễ, thay mặt đảng viên 
của cả nước, đồng chí Hà Ký, 87 tuổi 
đời, 70 năm tuổi Đảng phát biểu đã 
nêu bật niềm vinh dự, xúc động, nói 
lên tình cảm sâu sắc của mình với 
Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Tóm 
tắt quá trình tham gia và hoạt động 
cách mạng, đồng chí Hà Ký khẳng 
định dù đương chức hay nghỉ hưu, là 
người đảng viên, đồng chí luôn hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vui 
mừng trước những thành tựu của đất 
nước của Đảng, đồng chí khẳng định: 
Chúng tôi những đảng viên cao tuổi 
đã chứng kiến và tham gia đóng góp 
vào hai cuộc kháng chiến, tận mắt 
nhìn thấy những thành tựu của đất 

nước sau hơn 30 năm đổi mới. Hiện 
nay, tuy tuổi đã cao, sức khỏe không 
còn như trước nữa nhưng với ý thức 
trách nhiệm, tình cảm của mình với 
Đảng, chúng tôi xin hứa với Đảng sẽ 
tiếp tục phát huy vai trò của người 
đảng viên trong sinh hoạt và trong 
cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi gửi 
gắm tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay 
tiếp tục phát huy truyền thống cách 
mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, 
ra sức học tập, cống hiến nhiều hơn 
cho đất nước- đồng chí Hà Ký nhấn 
mạnh.

Đại diện thế hệ trẻ, sinh viên 
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học 
Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Thùy Linh 
nêu bật quyết tâm của thế hệ trẻ hôm 
nay nối tiếp truyền thống của cha anh, 
ra sức học tập, lao động, đóng góp 
sức trẻ xây dựng đất nước ngày càng 
to đẹp hơn. Nguyễn Thùy Linh khẳng 
định: Tuổi trẻ Việt Nam xin nguyện 
hứa sẽ luôn tuyệt đối trung thành với 
lý tưởng cách mạng của Đảng, sắc son 
niềm tin với Đảng, với Tổ quốc, phát 
huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện 
vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của 
nhân dân, vì hạnh phúc của mỗi người, 
mỗi gia đình. Tuổi trẻ không ngừng tu 
dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý 
tưởng cách mạng, luôn vững vàng, 
kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, chống lại âm mưu, diễn 
biến hòa bình, những luận điệu sai 
trái của các thế lực thù địch trong tình 
hình hội nhập sâu rộng hiện nay; kiên 
trì học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, 
phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
phấn đấu hết mình để trở thành lực 
lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự 
nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, 
của dân tộc.../.

Nguồn: dangcongsan.vn



Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chúc mừng 90 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020)

 Đ/c Nguyễn 
Thị Ngọc Xuân - Bí thư 
Tỉnh Đoàn cùng đoàn 
công tác trân trọng gửi lời 
chúc mừng tốt đẹp, tình 
cảm tri ân sâu sắc nhất 
đến Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy nhân 
kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2020)

SỰ KIỆN
THÁNG 02

TTBD - Sáng nay (ngày 03/02), 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trâtrọng 
chúc mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020). Đoàn đại 
biểu vinh dự được sự đón tiếp của 
đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Đoàn công tác do Đ/c Nguyễn 
Thị Ngọc Xuân - UV BCH Trung ương 
Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn 
làm trưởng đoàn, cùng các đồng 
chí là Thường trực Tỉnh Đoàn, Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn và đại diện các 
Phòng/Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn.

Trân trọng chúc mừng 90 năm 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
và những thành tựu vĩ đại vì có 
Đảng, đại diện Tuổi trẻ tình nhà, Đ/c 
Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh 
Đoàn trân trọng chúc mừng những 
kết quả những kết quả nổi bật của 
Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong các 
lĩnh vực để tuổi trẻ luôn được thụ 
hưởng và phát triển trong điều kiện 
tốt nhất. Đặc biệt đồng chí trân trọng 
gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và 
cảm ơn Đảng bộ tỉnh, các đồng chí 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đặc 
biệt Thường trực Tỉnh ủy luôn lãnh 
đạo sâu sát, quan tâm tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi toàn 
tỉnh. Tuổi trẻ Bình Dương luôn sắt son 
niềm tin với Đảng Cộng sản Việt Nam, 
quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng 
tạo, ra sức học tập rèn luyện không 
ngừng, xứng đáng với niềm tin yêu và 
sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Tỉnh nhà.

(Xem tiếp Trang 5...)

12

 Hành trình số 2 trong chuỗi 90 Hành trình - 
“Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai” chào mừng kỷ 
niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuổi trẻ 
Bình Dương vinh dự được nghe Đồng chí Nguyễn Minh Triết - 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé chia sẻ, nói 
chuyện truyền thống với thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương
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Những chính sách 
nổi bật có hiệu lực 
từ tháng 02/2020

Áp dụng quy định mới về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất

Có hiệu lực từ 20/2/2020, Nghị 
định 06/2020/NĐ-CP ban hành ngày 
3/1/2020 về sửa đổi Nghị định 47/2014/
NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
để thực hiện dự án đầu tư do Quốc 
hội quyết định chủ trương đầu tư, 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 
trương đầu tư mà phải di chuyển cả 
cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng 
đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, 
truyền thống văn hóa của cộng đồng; 
dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện như sau:

Trường hợp thu hồi đất thực 
hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng 
khu tái định cư tập trung thì trong các 
nội dung quy định phải bao gồm cả 
khu vực thu hồi đất để xây dựng khu 
tái định cư tập trung đó.

Căn cứ vào khung chính sách 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã 
được Thủ tướng Chính phủ quyết 
định, UBND cấp tỉnh tổ chức lập, 

thẩm định và phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 
dự án thực hiện tại địa phương sau 
khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn 
bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ 
chức thực hiện và quyết toán kinh phí 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Bộ, 
ngành có dự án đầu tư.

Vi bằng không có giá trị thay 
thế văn bản công chứng, chứng thực

Kể từ ngày 24/2/2020, Nghị 
định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và 
hoạt động của Thừa phát lại có hiệu 
lực pháp luật, quy định về Thừa phát 
lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát 
lại, thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực 
hiện công việc của Thừa phát lại và 
các vấn đề liên quan khác.

Trong đó, Thừa phát lại được 
lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành 
vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn 
quốc, trừ các trường hợp không được 
lập vi bằng theo quy định tại Nghị 
định này.

Nghị định quy định rõ: Vi bằng 
không thay thế văn bản công chứng, 
văn bản chứng thực, văn bản hành 
chính khác, nhưng là nguồn chứng 
cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết 
vụ việc dân sự và hành chính theo 
quy định của pháp luật; là căn cứ để 
thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân theo quy định của 
pháp luật.

Chi phí lập vi bằng và xác minh 
điều kiện thi hành án do người yêu 
cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa 
thuận theo công việc thực hiện hoặc 
theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa 
phát lại quy định và phải niêm yết 
công khai chi phí lập vi bằng và xác 
minh điều kiện thi hành án, trong đó 
xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, 
nguyên tắc tính,....

Nguồn : dangcongsan.vn
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Thanh niên
Việt Nam

vững bước để
hội nhập và
phát triển

THANH NIÊN CÔNG NHÂN
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày nay, vấn đề “Toàn cầu hóa kinh 
tế” là một xu thế khách quan đang diễn ra 
trên thế giới, do lực lượng sản xuất ngày càng 
mang tính chất quốc tế hóa, đặc biệt là từ 
khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
bùng nổ. Xu thế trên thúc đẩy các quốc gia 
phải có chiến lược về hội nhập kinh tế quốc 
tế. Hội nhập kinh tế quốc tế theo đường lối 
của Đảng và Nhà nước đề ra là một quá trình 
lâu dài phức tạp và gian khổ nhưng nhất 
định sẽ thành công. Thế hệ trẻ Việt nam có 
vai trò quan trọng trong việc tham gia thực 

hiện các mục tiêu của chiến 
lược hội nhập kinh tế quốc 
tế.

Khẳng định về vị trí, vai 
trò của lực lượng thanh niên 
đối với sự nghiệp bảo vệ, 
xây dựng và phát triển đất 
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từng nhấn mạnh: “…Thanh 
niên là rường cột nước nhà, 
chủ nhân tương lai của đất 
nước, đâu cần thanh niên 
có đâu khó có thanh niên…”.
Cả trong thời kỳ cách mạng 
trước đây và sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa hiện 
nay đều cho thấy rõ vai trò 
to lớn của thanh niên bao 
trùm trên nhiều lĩnh vực. Lực 
lượng thanh niên Việt Nam 
đã và đang nỗ lực hết mình, 
xung kích trên mọi mặt trận, 
là động lực to lớn trong phát 
triển đất nước, nhất là giải 
quyết các vấn đề xã hội. Giai 
đoạn hiện nay, nước ta đang 
tiến hành sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, hội nhập quốc tế, hơn 
lúc nào hết thanh niên Việt 
Nam cần ra sức học tập, rèn 
luyện, vươn lên trên mọi lĩnh 
vực, làm chủ khoa học công 
nghệ, xứng đáng là chủ 
nhân tương lai của đất nước.

Trong giai đoạn hiện 
nay, thanh niên phải đi đầu 
trong học tập, rèn luyện, 
đóng góp sức lực, trí tuệ 
của mình vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng 
với đó, thanh niên cần đi đầu 
trong đấu tranh chống các 
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hành vi tiêu cực trong học tập, chấp 
hành và tuyên truyền, vận động 
người dân thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong 
tình hình mới hiện nay, vai trò, trách 
nhiệm của thanh niên càng nặng nề 
hơn; thanh niên cần ra sức học tập, 
rèn luyện, nâng cao ý thức cảnh giác, 
ý thức bảo vệ Tổ quốc, xung kích đi 
đầu trên mọi mặt trận, trong mọi lĩnh 
vực. Tổ chức Đoàn bên cạnh việc làm 
tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, 
bồi dưỡng, cần chủ động tổ chức, 
đưa thanh niên vào các phong trào 
hành động cách mạng thiết thực, 
cụ thể, thông qua đó đáp ứng nhu 
cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Quán 
triệt và thực hiện tốt nguyên lý giáo 
dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn 
liền với thực tiễn, nêu cao khẩu hiệu 
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có 
thanh niên”, nhằm bồi dưỡng giáo 
dục thanh niên trở thành những 
đoàn viên ưu tú, xây dựng tổ chức 
Đoàn lớn mạnh, xứng đáng là lực 
lượng kế tục trung thành của Đảng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do 
Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo 
và rèn luyện. Tổ chức Đoàn bao 
gồm những thanh niên tiên tiến, tự 
nguyện phấn đấu thực hiện mục 
tiêu lý tưởng của Đảng. Đoàn giáo 
dục, bồi dưỡng những thanh niên 
tiên tiến trở thành đoàn viên, từ 
những đoàn viên ưu tú trở thành 
đảng viên. Do đó, Đoàn là tổ chức 
quần chúng gần Đảng nhất; Đoàn 
tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để 
thanh niên ngày càng hiểu sâu về 
bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến 
cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh. Như vậy, có thể khẳng 
định, vai trò, trách nhiệm của đoàn 
viên thanh niên trong mọi thời đại, 

đặc biệt trong thời đại mới là vô 
cùng to lớn và quan trọng.

Thế hệ thanh niên hôm nay 
được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, 
được thừa hưởng nhiều giá trị tốt 
đẹp của các thế hệ cha anh đi trước 
như truyền thống yêu nước nồng 
nàn, phẩm chất cần cù, sáng tạo, 
anh hùng, kiên cường, bất khuất, 
yêu thương con người,… điều này 
giúp thế hệ thanh niên hiểu rõ hơn 
về tinh thần, ý thức trách nhiệm và 
vai trò của mình đối với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Trước bối 
cảnh mới hiện nay, nhất là sự tác 
động của cuộc cách mạng Công ng-
hiệp lần thứ tư, sự chống phá của 
các thế lực thù địch, thanh niên phải 
thật sự tỉnh táo, phải ra sức học tập, 
rèn luyện trở thành những cá nhân 
tiêu biểu, những tấm gương sáng 
trong mọi lĩnh vực, nêu cao tinh thần 
đoàn kết của tuổi trẻ, tập trung đẩy 
lùi những vấn đề đặt ra của xã hội. 
Thanh niên hôm nay nhất thiết phải 
sống có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, 
phải xây dựng cho mình ước mơ, 
hoài bão đúng đắn, xác định cho 
mình những giá trị sống đích thực. 
Nói cách khác, thế hệ thanh niên 
hôm nay phải phấn đấu trở thành 
những thanh niên thời đại mới có 
tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Đây 
cũng chính là thông điệp Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh gửi tới tuổi trẻ cả nước.

Để hoàn thành tốt vai trò, 
trách nhiệm của mình đối với xã 
hội và đất nước trong tình hình mới 
hiện nay, thế hệ thanh niên hôm 
nay phải ra sức học tập, tu dưỡng 
rèn luyện để tiến bộ không ngừng, 
trở thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Đồng thời, thực hiện nghiêm 
các chương trình, nội dung rèn luyện 
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theo các tiêu chí đặt ra của tổ chức 
Đoàn. Trước tác động của cuộc cách 
mạng Công nghiệp lần thứ 4 mà 
đặc trưng là thời buổi công nghệ số, 
thanh niên phải vươn lên làm chủ 
khoa học công nghệ, giỏi về ngoại 
ngữ, tích cực đóng góp trí tuệ của 
mình vào công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước.

Chủ động tham gia các hoạt 
động xã hội, chấp hành, tuyên 
truyền và vận động mọi người thực 
hiện tốt các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Tích cực tham gia vào quá trình thực 
hiện các mục tiêu của Đảng và Nhà 
nước đề ra trong hội nhập kinh tế 
quốc tế. Đặc biệt, thanh niên phải 
trung thành tuyệt đối với đường lối 
xây dựng đất nước nói chung và mở 
rộng kinh tế đối ngoại nói riêng của 
Đảng và Nhà nước ta. Luôn trau dồi 
đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối 
sống văn hóa để trở thành những 
người có phẩm chất tốt đẹp, có khí 
phách và quyết tâm hành động thực 
hiện thành công sự nghiệp công ng-
hiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời buổi của cuộc cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, 
thanh niên phải không ngừng học 
tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 
nghiệp vụ chuyên môn, trong đó có 
trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết 
pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ tình hình mới. Khi làm bất cứ 
công việc gì, ở đâu cũng đều phải 
đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể 
lên trên lợi ích cá nhân, phải gìn giữ 
hình ảnh đất nước, con người Việt 
Nam đối với bạn bè quốc tế. Trong 
bất cứ trường hợp nào cũng đều 
phải giữ vững mục tiêu đưa nền kinh 
tế nước ta đi theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, không vì lợi ích kinh tế 

trước mắt mà đánh mất lợi ích chính 
trị xã hội lâu dài.

Cùng với đó, bản thân mỗi 
thanh niên phải tích cực học tập 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, 
bồi đắp lý tưởng cách mạng trong 
sáng; thường xuyên rèn luyện để có 
lập trường tư tưởng vững vàng, có 
lòng yêu nước, có niềm tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức 
trong sáng và lối sống lành mạnh; 
xung kích, đi đầu trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh,… chủ động 
tham gia vào quá trình hợp tác, hội 
nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề 
toàn cầu. Đặc biệt, trong kỷ nguyên 
4.0,cần thay đổi tư duy phát triển 
để có những bước đi đột phá phù 
hợp với sự thay đổi nhanh chóng 
của thế giới. Trong đó, chú trọng 
việc lựa chọn những phương thức 
sống, cách tiếp cận với tri thức, các 
thành tựu khoa học tiến bộ, với các 
giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại 
để định hình những giá trị sống, lối 
sống, những hành vi ứng xử, giao 
tiếp phù hợp.

Hội nhập kinh tế quốc tế theo 
đường lối của Đảng và Nhà nước 
đề ra là một quá trình lâu dài phức 
tạp và gian khổ nhưng nhất định sẽ 
thành công. Thế hệ trẻ Việt Nam có 
vai trò quan trọng trong việc tham 
gia thực hiện các mục tiêu của chiến 
lược hội nhập kinh tế quốc tế. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và được giáo dục, 
đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường 
mới, chắc chắn thanh niên Việt Nam 
sẽ có đủ năng lực và trí tuệ để hoàn 
thành được những yêu cầu, nhiệm 
vụ mà xã hội, đất nước giao cho.

Nguồn: thanhnienviet.vn
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“Sức mạnh của con người định hình 
trong chính sự yếu đuối của người ấy.” – 
Ralph Waldo Emerson

Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng 
xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông 
không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng 
biết, ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với 
bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.

Ngoài giờ làm công việc cứu người, 
bác sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông muốn 
biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình 
thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành 
ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, 
ngược hẳn với nguyên tắc mà mọi người 
cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới 
nước cho những cây mới sinh trưởng – ông 
giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng 
sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày 
một yếu đi. Vì thế cần phải tập cho chúng 
đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu 
nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.

Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới 
nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để khi 
khô hạn thì chúng sẽ phải tự bén rễ sâu mà 
tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi 
thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, 
mỗi tháng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo 
cuộn tròn lại và đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! 
Tôi hỏi ông tại sao lại làm vậy thì ông trả lời: 
để làm nó chú ý.

Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm 
sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại 
những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường 
tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm 
về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn 
mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh 
niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức 
dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận 
những gian nan, thử thách.

Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai 
cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước; 
mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu 
nguyện cho chúng. Chúng cao gần chín mét 
sau hai năm, nhưng lại là những thân cây 

luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm 
bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, 
chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập – 
trông chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!

Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ 
Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và thiếu thốn 
dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự 
đầy đủ.

Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi 
thường ghé phòng hai đứa con trai và 
ngắm nhìn chúng ngủ ngon lành. Nhìn 
thân thể nhỏ bé đang phập phồng nhịp 
thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện 
cho chúng có một cuộc sống dễ chịu.

Nhưng gần đây, tội chợt nghĩ đã 
đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu 
ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ 
hơn, để chịu được dông gió không thể 
tránh trong cuộc đời. Có ngây thơ mới 
mong chúng thoát khỏi gian khổ – bởi lẽ 
nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện 
hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc 
đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi 
cầu mong cho “gốc rễ” của con mình sẽ 
bén thật sâu, để chúng có thể hút được 
sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn 
trong cuộc sống.

Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự 
an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi 
những ước muốn ấy được thỏa nguyện. 
Điều chúng ta cần là mong sao cho mình 
rèn luyện được một cơ thể cường tráng 
và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng 
cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ 
không bao giờ bị gục ngã.

Bài học rút ra:
Khi cuộc sống quá khó khăn, 

đừng vội vàng từ bỏ, bởi đấy cũng chính 
là cơ hội để bạn có thêm sức mạnh, niềm 
tin và động lực để phát triển bản thân 
ngày một mạnh mẽ, vững chải hơn trong 
tương lai.

Nguồn: listsach.com

GỐC TÂM HỒN

Cội rễ của
sự trưởng thành
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SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG

Ba loại trà dược nên dùng 
trong mùa dịch COVID-19

Trong việc phòng ngừa và chữa 
trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, 
ngoài vấn đề tìm ra các biện pháp 
nhằm bất hoạt hoặc tiêu diệt virus thì 
việc nâng cao sức đề kháng, sức miễn 
dịch của cơ thể là hết sức quan trọng.

Trong y học cổ truyền không 
có thuật ngữ “sức đề kháng”, nhưng 
xét về mặt bản chất, đó chính là khái 
niệm “chính khí”. Cổ nhân quan niệm 
rằng: “Chính khí tồn nội, tà bất khả 
can”, có nghĩa là một khi sức đề kháng 
của cơ thể được nâng cao thì các 
nhân tố bất lợi (tà khí) không thể xâm 
nhập cơ thể và gây thành bệnh được. 
Chính vì vậy, trong việc phòng chống 
bệnh dịch, y học cổ truyền rất lưu ý 
vấn đề tăng cường chính khí, trong đó 
có việc dùng các loại trà dược. Bài viết 
này xin được giới thiệu 3 loại trà dược 
có công dụng đó để độc giả tham 
khảo và vận dụng khi cần thiết:

Trà Phù chính bình lựu

Thành phần gồm: sinh hoàng 
kỳ 250g, đẳng sâm 250g, bạch truật 
250g, bạch linh 250g và phá cố chỉ 
300g. Tất cả sấy khô, tán vụn, mỗi 
ngày lấy 50g hãm với nước sôi trong 
bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng 
được, uống thay trà trong ngày. Công 
dụng: Ích vị phù chính, tiêu ung. Trong 
phương, hoàng kỳ, đẳng sâm, bạch 
truật và bạch linh có tác dụng bổ ích 
tỳ khí, phù chính bồi bản, phá cố chỉ 
bổ thận ôn trung, trợ dương. Nghiên 

cứu hiện đại cho thấy, loại trà này với vai trò quan trọng 
của hoàng kỳ và phá cố chỉ có công dụng nâng cao năng 
lực miễn dịch dịch thể và tế bào, làm tăng bạch cầu ở 
bệnh nhân ung thư sau khi dùng xạ trị và hóa trị liệu, đặc 
biệt là tế bào NK và đại thực bào. Điều này rất có ý nghĩa 
khi dùng để phòng chống COVID-19 nói riêng và các bệnh 
lý ung thư nói chung.

Trà Phù chính bồi bản

Thành phần gồm: hoàng kỳ 300g, kê huyết đằng 
300g, phá cố chỉ 200g, thỏ ty tử 200g, đương quy 200g, 
kỷ tử 200g và trần bì 150g. Tất cả các vị thuốc đem sấy 
khô, tán vụn, trộn đều, mỗi ngày lấy 30g hãm với nước 
sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, 
uống thay trà trong ngày, mỗi ngày có thể dùng 2 lần. 
Công dụng: Ích khí bổ huyết, dưỡng tinh bồi bản. Trong 
phương, hoàng kỳ có tác dụng bổ khí, kê huyết đằng, 
đương quy và kỷ tử bổ huyết, hoạt huyết, dưỡng âm; phá 
cố chỉ và thỏ ty tử dưỡng tinh, bổ thận, trợ dương. Nghiên 
cứu hiện đại cho thấy, loại trà này cũng có tác dụng tăng 
cường sức miễn dịch cho cơ thể, làm tăng lượng bạch 
cầu ở bệnh nhân ung thư sau hóa xạ trị liệu pháp, kháng 
virus và vi khuẩn, cải thiện công năng các tạng phủ.

Trà Ích huyết thăng dương

Thành phần gồm: sinh hoàng kỳ 10g, nữ trinh tử 
10g, linh chi 6g, đan sâm 6g, đương quy 6g, đẳng sâm 
6g, đương quy 6g, liên nhục 6g. Tất cả sấy khô, tán vụn, 
trộn đều, mỗi ngày lấy 50g hãm với nước sôi trong bình 
kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong 
ngày. Công dụng: Ích khí dưỡng huyết, phù chính. Trong 
phương, hoàng kỳ, đẳng sâm và liên nhục, đương quy bổ 
huyết hoạt huyết, nữ trinh tử bổ thận trợ dương. Nghiên 
cứu hiện đại cho thấy, loại trà này cũng có tác dụng cải 
thiện hệ miễn dịch của cơ thể, làm tăng bạch cầu ở 
những bệnh nhân ung thư sau hóa xạ trị liệu pháp, nâng 
cao năng lực của tế bào NK (tế bào tiêu diệt tế bào ung 
thư), kháng khuẩn và kháng virus, cải thiện rõ rệt sức đề 
kháng của cơ thể.

03 loại trà dược trên đây đều rất đơn giản, dễ kiếm 
và dễ dùng. Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và 
đang hoành hành như hiện nay, ngoài các biện pháp dự 
phòng khác, hàng ngày chúng ta có thể sử dụng các loại 
trà này thay cho nước lọc và nước trà thường dùng là một 
công việc hết sức hữu ích và cần thiết. Nếu khó uống, có 
thể pha thêm một chút mật ong hoặc đường phèn.

Nguồn: SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Trà dược nên dùng trong 
mùa dịch.
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Rể quý

Truyện kể rằng: “Có một ông 
chồng sau khi đọc xong bài báo 
“Vụ án mạng tại nhà hàng với một 
nữ nhân viên bị giết chết”, ngẫm 
nghĩ và nói với vợ của mình rằng:

– Em yêu, mẹ em cả ngày cứ 
quanh quẩn ở nhà như vậy, không 
chán sao! Có lẽ nên kiếm cho mẹ 
một công việc nào đó …

– Mẹ em thì có thể làm được 
gì bây giờ chứ?

– À , thì chẳng hạn như… nhân 
viên phục vụ tại nhà hàng.

Theo đạo lý của người Việt thì: “Bố mẹ vợ quá quý con rể, luôn 
coi con như khách” đến nỗi mỗi khi con rể về đều thịt gà và mua đồ ăn 
ngon để mời con rể ăn. Tuy nhiên, một số thành phần xấu những người 
con rể lại không biết quý trọng bố mẹ vợ của mình.

Họ vì lợi ích của bạn thân mà bất chấp làm hại những người thân 
bên cạnh. Đây là một trong câu truyện cười dân gian Việt Nam có ý 
nghĩa mà bạn không nên bỏ qua.

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: Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam hiện nay là ai?

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.

GÓC THƯ GIẢN



BÀI HÁT THANH NIÊN

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Sáng tác: Vũ Hoàng

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời
Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới

Dù lên rừng, hay xuống biển
Vượt bão dông vượt gian khổ

Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước người ơi.

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.


