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Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 - 3/2/2017)

Đón Xuân, mừng Đảng,
nhớ lời Bác dạy
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ách đây 48 năm, mùa Thu năm 1969, Bác Hồ về với thế
giới người hiền. Trong Di chúc thiêng liêng, Bác viết:
“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng,
toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Thực hiện lời dạy của Bác, nhân dân ta đã kiên cường đấu
tranh giành độc lập, thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975.
Xuân Đinh Dậu 2017 là mùa Xuân thứ 42 kể từ ngày thống
nhất đất nước, non sông Việt Nam đã có biết bao đổi thay. Năm
sau tiến hơn năm trước rõ rệt.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm hân hoan, phấn khởi khi được
báo cáo trước anh linh Bác về sự tiến bộ và ổn định xã hội
những năm qua, trong mỗi chúng ta hầu như đều cảm thấy còn
có lỗi với Bác vì một bộ phận đảng viên đã không nghiêm túc
thực hiện những lời dạy.
Chúng ta thấy có lỗi với Người khi: “Một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị
trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện
khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa

cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi...”.
Thực trạng này “làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với
Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai
trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ” (Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI); và “Nhiều tổ chức đảng, đảng
viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng
túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu
sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động,
phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và
hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường,
có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực thù địch,
phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và
dân tộc.
Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò
lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm
tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa
sự tồn vong của Đảng và chế độ” (Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII).
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Để khắc phục được tình trạng này, tôi cho rằng chúng ta
không nên phát động quá nhiều những cuộc vận động tốn kém
và hình thức, mà chỉ nên thực sự đối chiếu hành động của từng
người theo những lời căn dặn thấu lý đạt tình của Bác Hồ mà
tôi xin phép được trích ra dưới đây.
Ngày 17/9/1945, Bác viết: “Cán bộ ta nhiều người cúc
cung tận tụy, hết lòng trung thành với nhiệm vụ, với Chính
phủ, với quốc dân. Nhưng cũng có nhiều người hủ hóa, lên
mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành, độc đoán, hoặc là
vì công vinh tư. Thậm chí dùng phép công để báo thù tư, làm
cho dân oán đến Chính phủ và đoàn thể. Những khuyết điểm
trên, nhỏ thì làm cho dân chúng hoang mang, lớn thì làm cho
nền đoàn kết lay động. Chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay...”.
Tháng 10/1947 trong “Sửa đổi lối làm việc”, Bác viết:
“Ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi
người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm
đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa và
giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế Đảng mới nhanh
chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”...
Bác còn nêu nhiều thứ “bệnh” phải sửa chữa. Đó là: “Bệnh
nể nang”, làm ngơ trước sai lầm của người quen biết, họ hàng,
thân thích; “Bệnh tham lam”, tự tư tự lợi, đặt lợi ích cá nhân
lên trên lợi ích dân tộc, “Bệnh lười biếng”, tự cho mình là cái gì
cũng biết, việc gì cũng giỏi, lười suy nghĩ, lười học tập, giành
lấy việc dễ, đẩy việc khó cho người; “Bệnh kiêu ngạo”, tự cao
tự đại, ham địa vị, danh vọng, hay lên mặt, thích được tâng
bốc; “Bệnh hiếu danh”, tự cho mình là anh hùng, quan trọng,
không chịu làm những công tác thiết thực; “thiếu kỷ luật”, đặt
mình lên trên tổ chức, thích sao làm vậy; “óc hẹp hòi”, khinh
người, không cân nhắc người tốt, sợ người ta hơn mình...
Bác nói những chứng bệnh trên bắt nguồn từ “Bệnh cá
nhân”, mọi suy nghĩ việc làm đều xuất phát từ lợi ích cá nhân

Khắc ghi lời

và đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, trước hết. Tất cả đều vì cá
nhân, vì gia đình mình, vì phe nhóm mình. Bác khẳng định:
Mắc những căn bệnh đó là do “kém tính Đảng”, mắc một trong
những bệnh đó “là hỏng việc”.
Người căn dặn: “Chúng ta phải ráo riết dùng phê bình và tự
phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy”. Từ đây,
Bác đã chỉ đích danh và phê phán gay gắt “bệnh cá nhân”chủ nghĩa cá nhân trong con người cán bộ, đảng viên.
Bác còn nhấn mạnh: “Cán bộ đảng, cán bộ chính quyền
không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ
đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao
nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ
nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi
nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân”.
Về đức và tài , Bác viết: “Có tài mà không có đức là người
vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”...
“Cũng như sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn
thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo.
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có
tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Mong sao đảng viên, cán bộ chúng ta hãy suy nghĩ thấu
đáo về những lời dạy ân tình của Bác Hồ để tự sửa đổi mình,
để được nhân dân tin yêu.
Nhân dịp mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, chúng
ta hãy biến lòng tưởng nhớ Bác bằng cách nhắc nhở nhau đừng
quên những lời dặn dò của Người trước lúc đi xa: “Điều mong
muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết
phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất,
độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp cách mạng thế giới”.
GS. Nguyễn Lân Dũng
Nguồn: baochinhphu.vn

Bác dạy

... Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì
phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình
thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ
nghĩa cá nhân.
Đạo đức cách mạng tháng 12-1958, sđd, t.9, tr. 290.
... Cần phải học tập lý luận, trau dồi đạo đức, nhận rõ điều gì là phải, thì cố gắng làm, điều gì là trái, thì kiên
quyết tránh. Phải hiểu rằng bổn phận của người cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc,
phục vụ nhân dân.
(Người cán bộ cách mạng, 3-1955. T. 7, tr. 482)
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Hơn 5 năm qua, tuổi trẻ quận Ninh Kiều đã thực hiện gần 1.800 công trình,
phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Các cơ sở Đoàn đăng ký “làm theo” lời Bác
bằng những mô hình cụ thể, gắn với công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền
xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chăm lo người nghèo...

Tuổi trẻ Ninh Kiều

làm theo lời Bác
tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật
xanh”, thu hút nhiều đoàn viên
tham gia”.
Năm 2016, các cơ sở Đoàn
đã nhân rộng 13 tuyến đường,
hẻm “An toàn - xanh - sạch”,
tiếp tục duy trì và nhân rộng
mô hình “Cổng trường an toàn
giao thông”, “Bến đò du lịch
an toàn giao thông”, “Bến đò
an toàn”; tổ chức 215 cuộc ra
quân vệ sinh môi trường, thu
Đ/c Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cùng đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều
gom 32 tấn rác thải, xóa trắng
tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, vớt rác trên rạch Khai Luông.
áp phích, biển quảng cáo trái
phép trên 915 cột điện, khai
thông
1,8km
đường
thoát
nước;
lắp đặt 100 bóng đèn chiếu
Làm đẹp thành phố
sáng công cộng ở các tuyến hẻm. Theo anh Quách Thanh Hải,
Cuối tuần, hơn 30 bạn trẻ phường An Hòa tất bật ra quân
Bí thư Đoàn phường An Phú, việc học tập và làm theo lời Bác
tổng vệ sinh môi trường, xóa trắng biển quảng cáo dán trái
được Đoàn phường triển khai thực hiện gắn với phong trào
phép; đồng thời, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm
thanh niên tình nguyện. Cụ thể, Đoàn phường đảm nhận vệ
lòng lề đường. Chị Phạm Thái Thu, Bí thư Đoàn phường chia
sinh môi trường, thu gom rác thải trên rạch Tham Tướng; vận
sẻ: “Từ nay đến Tết Nguyên đán, Đoàn phường thường xuyên
động người dân không vứt rác bừa bãi, phân loại rác tại hộ gia
tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, góp
đình, chăm sóc hoa kiểng, không buôn bán lấn chiếm vỉa hè...
phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp”. Theo chị
Nhờ vậy, diện mạo các tuyến đường, hẻm ngày càng ngăn nắp,
Thu, Đoàn phường có 5 chi đoàn khu vực, 5 chi đoàn trường
sạch đẹp.
học và 2 chi đoàn ngành. Học tập và làm theo lời Bác, hằng
năm, mỗi chi đoàn phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công trình và
2-3 phần việc thanh niên, tùy theo điều kiện thực tế. Bình quân
Chung sức vì người nghèo
mỗi năm, các chi đoàn trực thuộc thực hiện 30 công trình, phần
Từ năm 2012 đến nay, Đoàn phường An Cư đăng ký “làm
việc. Tiêu biểu như: xây dựng 8 đoạn đường, hẻm an toàn - theo” lời Bác bằng mô hình “Kế hoạch nhỏ - Niềm vui lớn”.
xanh - sạch, trồng cây xanh, chăm sóc bồn hoa, vườn thuốc Theo đó, mỗi chi đoàn phát động đoàn viên thu gom giấy vụn,
nam. Định kỳ 2-3 tháng, Đoàn phường tổ chức “Ngày thứ Bảy
(Xem tiếp trang 7)
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Học Bác

sống trách nhiệm, nghĩa tình

Anh Bùi Ngọc Tính
(bìa trái), Bí thư Đoàn
phường Thới An,
quận Ô Môn
thăm mô hình
trồng nhãn Idor
của đoàn viên thanh niên.

H

ơn 4 năm làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đoàn phường
Thới An, quận Ô Môn, anh Bùi Ngọc Tính đã đề
xuất nhiều sáng kiến giúp thanh niên lập thân, lập
nghiệp. Anh còn vận động đoàn viên xây dựng 8 mô hình
kinh tế lợi nhuận cao, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới
thiệu việc làm và mở lớp dạy nghề giúp đoàn viên thanh
niên (ĐVTN) có việc làm ổn định. Tháng 8-2016, anh
vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên
dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
toàn quốc tại thủ đô Hà Nội.

Giúp thanh niên lập nghiệp
Phường Thới An có 194 ĐVTN tham gia sinh hoạt
Đoàn, trong đó có khoảng 20% thanh niên có hoàn cảnh
khó khăn. Vì vậy, thời gian qua, anh Tính cùng với Ban
Chấp hành Đoàn phường đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ
thanh niên lập nghiệp. Trong đó, chú trọng công tác tư
vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền, vận động thanh
niên học nghề để có thu nhập ổn định. Để giải quyết
việc làm cho thanh niên, anh đề xuất thành lập Câu lạc
bộ (CLB) Tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm và

tuyển sinh phường Thới An. CLB thường xuyên phối hợp
Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ cập nhật thông
tin tuyển dụng của doanh nghiệp. Qua đó, đã giải quyết
việc làm cho 225 thanh niên; phối hợp mở lớp dạy nghề
trang điểm, nấu ăn và lái xe cho gần 90 thanh niên. Nổi
bật là Đoàn phường đã triển khai mô hình “May gia công
tại nhà”, thu hút 7 thành viên nhận may gia công tại nhà,
với thu nhập mỗi tháng từ 2 đến 3,5 triệu đồng. Hồ Cẩm
Tú - đoàn viên khu vực Thới Trinh A nối nghiệp cha sống
bằng nghề may, nhưng thu nhập không ổn định. Từ khi
tham gia mô hình, mỗi ngày chị nhận may gia công trên
dưới 50 bộ quần áo, mỗi bộ Tú được trả tiền công 3.000
đồng; tính ra mỗi tháng chị có thu nhập ổn định hơn 3,5
triệu đồng. Cẩm Tú chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng
đất, trong khi phải lo hai em nhỏ đang tuổi ăn học nên
được hỗ trợ việc làm thêm tại nhà với thu nhập ổn định,
tôi rất phấn khởi”.
Đến tham quan mô hình trồng nhãn Idor của anh
Nguyễn Duy Khanh - Bí thư Chi đoàn khu vực Thới
Trinh, anh dành những lời trìu mến khi nhận xét với người
“thủ lĩnh” thanh niên gần gũi, nhiệt huyết Bùi Ngọc Tính.
5 năm khởi nghiệp từ nghề làm vườn, mỗi khi có các lớp
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tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hay tham quan mô hình kinh tế
hiệu quả, anh Tính đều vận động anh Khanh tham gia. Nhờ có điều kiện
trao đổi kinh nghiệm trồng trọt nên vườn nhãn của anh Khánh mỗi năm
cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Được sự vận động của anh Tính,
Khanh còn hướng dẫn 6 ĐVTN trên địa bàn mua cây giống, học hỏi kỹ
thuật chăm sóc nhãn Idor. Đoàn phường Thới An còn nhiều mô hình kinh
tế hiệu quả đã và đang cổ vũ phong trào thanh niên lập nghiệp và thúc đẩy
kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tiêu biểu như: mô hình nuôi heo
khép kín, nuôi cá chạch quế, cam xoàn... đã giúp nhiều thanh niên vươn
lên thoát nghèo.

Làm việc có ích

Anh Bùi Ngọc Tính tâm sự: “Tôi nghĩ, học Bác không cần việc gì lớn
lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng
người. Bản thân tôi luôn nỗ lực tự học, tự rèn để trưởng thành hơn”. Trước
đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tính
tham gia lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường
rồi làm Phó Bí thư (năm 2012), Bí thư Đoàn phường Thới An (từ tháng
9-2015 đến nay). Dù công việc bận rộn, nhưng anh Tính vẫn sắp xếp thời
gian học và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật của Trường Đại học
Cần Thơ vào tháng 9-2016. Theo anh, bản thân là Bí thư Đoàn phường,
anh tự nhắc bản thân phải cố gắng vượt khó học tập, nâng cao trình độ để
vừa đáp ứng yêu cầu công việc vừa để ĐVTN noi theo. Anh Tính cho rằng
để việc học tập và làm theo lời Bác đạt hiệu quả, mỗi Chi đoàn, đoàn viên
cần đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, phù hợp và thiết thực
với địa phương. Suy nghĩ vậy nên Đoàn phường chỉ đạo 21 Chi đoàn trực
thuộc phát động cho đoàn viên đăng ký học tập và làm theo lời Bác bằng
những phần việc cụ thể.
Điển hình như đoàn viên khu dân cư tình nguyện góp ngày công thực
hiện các công trình thanh niên, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Mỗi
năm, tuổi trẻ phường thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên vì cuộc sống
cộng đồng. Riêng trong năm 2016, Đoàn phường lắp đặt 80 bóng đèn
chiếu sáng công cộng trên tuyến đường thuộc khu vực Thới Thuận và xây
dựng 1 tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Bình quân mỗi quý hoặc mỗi dịp lễ,
kỷ niệm, lực lượng ĐVTN đều ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi
rậm góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị. Anh Nguyễn Duy Khanh, Bí thư Chi
đoàn khu vực Thới Trinh là thanh niên tích cực tham gia các hoạt động,
phong trào do Đoàn phường phát động, từ sửa đường, làm cỏ đến hoạt
động văn hóa văn nghệ. Anh Khanh cho biết: “Mình còn trẻ nên làm được
việc gì giúp ích cho bà con, mình sẵn sàng...”. Anh Tính còn xây dựng
các mô hình tập hợp, gắn kết nhiều bạn trẻ đam mê hoạt động xã hội. Nổi
bật là anh đã vận động thành lập CLB kỹ thuật cắt, uốn tóc vừa giúp thanh
niên chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp vừa tập hợp các bạn trẻ tổ chức các hoạt
động xã hội - từ thiện. Từ cuối năm 2015 đến nay, CLB đã tổ chức 4 đợt
hớt tóc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
Hay như mô hình vận động trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, Đoàn phường đã vận động ĐVTN đóng góp trao 11 suất học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn.
Không chỉ có nhiều sáng kiến trong công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi tại địa phương, lối sống trách nhiệm, nghĩa tình của anh
Tính đã và đang khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm
xã hội của nhiều bạn trẻ.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI
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Tuổi trẻ Ninh Kiều

làm theo. . .

(Tiếp theo trang 5)

vật liệu phế thải để gây quỹ hỗ trợ trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm,
mô hình gây quỹ khoảng 15 triệu đồng. Qua
đó, Đoàn phường trao 10 suất học bổng, mua
quà bánh, tập, sách cho các em có hoàn cảnh
khó khăn. Chưa kể, mỗi năm Đoàn phường
phối hợp vận động khoảng 50 triệu đồng hỗ
trợ học sinh vượt khó học tốt, đồng thời tặng
quà các sinh viên trúng tuyển vào các trường
đại học nhằm động viên khích lệ các em phấn
đấu học tập. Chị Trần Anh Duy, Bí thư Đoàn
phường An Cư, cho biết: “Từ khi triển khai
mô hình, đoàn viên nhiệt tình tham gia, công
tác tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn cũng
tốt hơn. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi
đoàn ở khu dân cư ngày càng khởi sắc”.
Những ngày cận Tết, Đoàn phường còn
tổ chức phát quần áo cũ, nón, giày dép cho
người nghèo. Theo chị Duy, định kỳ mỗi
tháng, Đoàn phường vận động nhà hảo tâm
đóng góp quần áo cũ, sau đó đoàn viên tình
nguyện giặt giũ, phơi khô, tặng cho bà con
có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 10-2016
đến nay, Đoàn phường đã phát động 4 đợt
quyên góp, qua đó đã trao tặng hơn 2.000 bộ
quần áo, nón, giày dép cũ cho bà con. Hay
như ở phường An Phú, mô hình “Kế hoạch
nhỏ - Niềm vui lớn”, do Đoàn phường phát
động đến nay đã gây quỹ được hơn 2,3 triệu
đồng. Từ số tiền này, Đoàn phường tổ chức
nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hỗ trợ tập
sách cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn...
Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận
đoàn Ninh Kiều, thời gian tới Quận đoàn
chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó,
mỗi cơ sở Đoàn - Hội - Đội thực hiện mô
hình “Mỗi tháng một câu chuyện, mỗi quý
một tác phẩm” về tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Bác, nhằm nâng cao nhận thức của
đoàn viên thanh thiếu nhi trong học tập và
làm theo lời Bác dạy. Đồng thời, chú trọng
việc “làm theo” gương Bác bằng những hành
động, việc làm cụ thể trong đời sống hằng
ngày, gắn với việc triển khai các hoạt động,
phong trào do tổ chức Đoàn phát động.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI
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N

ăng động, nhiệt tình và tích cực tham
gia các phong trào tình nguyện là
nhận xét của nhiều bạn bè khi nói
về Nguyễn Thị Mộng Ngân, sinh viên ngành
Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Kỹ
thuật - Công nghệ Cần Thơ. Với vai trò Ủy
viên Ban Chấp hành (BCH) Hội Sinh viên
trường, Ngân luôn là hạt nhân khơi dậy nhiều
hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ,
cũng như những phần việc hướng tới lợi ích
cộng đồng...
Vốn là cô gái sống nội tâm, ngại tiếp xúc
với người lạ, nhưng sau quá trình tham gia
công tác Tình nguyện viên cho các hoạt động,
phong trào, Ngân đã trở nên dạn dĩ, hoạt bát
hơn. Những kỹ năng bổ ích đó giúp cô giành
giải Khuyến khích cuộc thi “Thủ lĩnh sinh
viên toàn quốc” do Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam tổ chức vào tháng 4-2016. Nhờ
cách nói chuyện khéo léo, dí dỏm cộng với
ngoại hình “sáng” sân khấu, Ngân được nhiều
công ty, khách hàng mời làm MC trong các
chương trình, sự kiện, tiệc sinh nhật...
Với vai trò là Ủy viên BCH Hội Sinh viên
trường, Ngân cùng với BCH Hội Sinh viên

Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tặng giấy khen cho sinh viên Nguyễn Thị Mộng Ngân
vì đã có thành tích tốt trong Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc” năm 2016.

Nữ sinh viên
trường tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú thu hút
nhiều sinh viên tham gia. Nổi bật là hỗ trợ thường xuyên
11 gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong ở quận
Bình Thủy. Hai năm liền (2015 và 2016), tranh thủ kỳ nghỉ
hè, Ngân tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
do Đoàn - Hội Sinh viên trường tổ chức tại xã Thới Đông,
huyện Cờ Đỏ. Cô cùng bạn bè tình nguyện giúp dân tổ chức
sân chơi di động, dạy học cho thiếu nhi, tuyên truyền bảo vệ
môi trường, làm hàng rào, trồng cây xanh... làm lợi cho địa
phương hàng chục triệu đồng.
Dù bận rộn với phong trào sinh viên, nhưng Ngân luôn
dành thời gian học tập. Bên cạnh việc tự học qua sách, mạng
Internet, cô thường xuyên tham gia học nhóm với bạn bè hoặc
thảo luận - thuyết trình nhóm để chia sẻ kiến thức và trau dồi
kỹ năng xã hội. Nếu như những học kỳ trước, kết quả học tập
của Ngân chỉ đạt loại khá, thì học kỳ I năm học 2016-2017,
cô vươn lên loại giỏi. Tháng 8-2016, Ngân vinh dự được Ban

năng động
Giám hiệu nhà trường chọn là 1 trong 5 sinh viên có thành
tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện tham gia chương trình
trao đổi sinh viên tại Thái Lan. Ngân tâm sự, khóa học ở nước
bạn, giúp cô có cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục của người
dân địa phương, đồng thời học hỏi phương pháp học tập của
sinh viên nước bạn, nhất là tính tự lập, khả năng tranh biện.
Ngân chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng các bạn sinh viên Thái Lan ở
tinh thần tự học, nhất là qua các buổi hội thảo học thuật, thuyết
trình được sinh viên trực tiếp tổ chức, điều hành rất khoa học,
chuyên nghiệp. Điều này khiến tôi tự nhủ cần phải trau dồi
kiến thức, phát huy tinh thần tự học để tiến bộ hơn trong
học tập”.
Với những thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện,
tháng 5-2016, Mộng Ngân vinh dự được Đảng ủy trường
tuyên dương là điển hình trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI
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Lịch sử

ra đời

và ý nghĩa

ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2

Bác Hồ thăm hỏi, động viên các y tá, bác sĩ,..

C

ách đây 62 năm, ngày 27/2/1955
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu
đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ
ngành y tế với những lời dạy quý báu.
Ngày này được xem là ngày tôn vinh
các Y, Bác sĩ và những người đang làm
việc trong ngành y tế và Bộ Y tế đã lấy
ngày 27 tháng 2 là ngày truyền thống
của ngành. Ngày 6 tháng 2 năm 1985,
Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định

ngày 27 tháng 2 hàng năm là Ngày thầy
thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách
nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức
hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư
cho Hội nghị căn dặn ba điều:
- Trước hết là phải thật thà đoàn kết Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta.
Tuoåi treû
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Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn,
giành được nhiều thành tích.
Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ
mới. Đoàn kết giữa tất cả những người
trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ
trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh
chị em giúp việc. Bởi vì công việc và
địa vị tuy có khác nhau, nhưng người
nào cũng là một bộ phận cần thiết trong
ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân. 

T u y eâ n t r u y eà n - G i aù o d uï c

Các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 2, 3
Tháng 2:
2-2-1908 : Kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Nguyễn
Đức Cảnh
3-2-1930 : Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam
7-2-1418 : Kỷ niệm khởi nghĩa Lam Sơn
8-2-1941 : Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực
tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
14-2 : Ngày lễ tình nhân valentine
15-2-1943 : Kỷ niệm ngày mất của Kim Đồng
27-2-1955 : Ngày thầy thuốc Việt Nam



- Thương yêu người bệnh - Người
bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các
cô các chú. Chính phủ phó thác cho các
cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn
sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ
rất vẻ vang.
Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu,
săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt
của mình, coi họ đau đớn cũng như mình
đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”, câu
nói ấy rất đúng.
- Xây dựng một nền y học của ta Trong những năm nước ta bị nô lệ thì
y học cũng như các ngành khác đều bị
kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do,
cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính
phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với
nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải
dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và
đại chúng.
Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh
nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng

Tháng 3:
1-3-1948 : Kỷ niệm chiến thắng La Ngà
8-3-40 : Kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
8-3-1910 : Ngày Quốc tế Phụ nữ
10-3-1988 : Kỷ niệm ngày mất của đồng chí
Phạm Hùng
11-3-1945 : Khởi nghĩa Ba Tơ
26-3-1931 : Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh
27-3-1946 : Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam
BTG (tổng hợp)

thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi
y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng
nghiên cứu và phối hợp thuốc “Đông”
và thuốc “Tây”.
Do ý nghĩa sâu sắc của bức thư này,
năm 1985 Đảng và Nhà nước ta đã quyết
định lấy ngày 27/2 hàng năm là Ngày
thầy thuốc Việt Nam. Trải qua các cuộc
kháng chiến giành độc lập dân tộc đã có
biết bao thế hệ cán bộ, nhân viên ngành y
tế đã có mặt trên khắp các nẻo đường của
Tổ quốc để phục vụ sức khỏe bộ đội và
nhân dân, kể cả trực tiếp cầm súng đánh
giặc giữ nước.
Đã có không ít người đã để lại một
phần cơ thể mình nơi chiến trường,
mang trong mình những căn bệnh quái
ác do chất độc hóa học của chiến tranh,
thậm chí nhiều người đã mãi mãi nằm
lại nơi chiến trường mà không bao giờ
trở lại, tiêu biểu như liệt sỹ - bác sỹ
Đặng Thùy Trâm.
Tuoåi treû
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Trong công cuộc đổi mới, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ và nhân
viên ngành y tế tiếp tục học tập, nghiên
cứu khoa học và cứu chữa người bệnh,
đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh
tế, xã hội.
Có rất nhiều giáo sư, bác sĩ đã được
nhà nước vinh danh phong tặng là anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh
hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, thầy
thuốc ưu tú, chiến sỹ thi đua như: giáo
sư tiến sỹ Tôn Thất Tùng, GS Đặng Văn
Ngữ, GS Hoàng Đình Cầm, GS Lê Thế
Trung, BS Phạm Ngọc Thạch....
Đó là những tấm gương sáng về đạo
đức, tinh thần vì nước, vì dân, sống hết
mình vì người bệnh, xứng đáng là tấm
gương sáng để các thế hệ sau noi theo và
phát huy để phục vụ tốt hơn nữa trong
công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
cho nhân dân.
Thanh Tùng (sưu tầm)

T u y eâ n t r u y eà n - G i aù o d uï c

Mộ và tượng Kim Đồng
tại thôn Nà Mạ,
xã Trường Hà,
huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Kỷ niệm 74 năm

ngày hy sinh của Liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kim Đồng
(15/02/1943 - 15/02/2017)

L

iệt sĩ - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kim Đồng
(tên thật là Nông Văn Dền) sinh năm 1928, dân tộc
Nùng, tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng. Khi hy sinh, Kim Đồng là đội trưởng Đội
Nhi đồng Cứu quốc (Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
ngày nay).
Sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi của chiến khu cách mạng,
khi còn nhỏ Kim Đồng đã sớm được cán bộ Việt Minh giáo
dục, giác ngộ. Anh đã vận động các bạn cùng lứa tuổi trong
bản làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển công văn, tài liệu, đưa đón
cán bộ, trinh sát nắm tình hình địch để cung cấp cho cán bộ.
Tháng 5 năm 1941, Trung ương Đảng quyết định thành
lập Đội Nhi đồng Cứu quốc. Kim Đồng là một trong số năm
đội viên đầu tiên và được bầu làm đội trưởng Đội Nhi đồng
Cứu quốc. Được rèn luyện thử thách, Kim Đồng luôn thể hiện

trí thông minh, lòng dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1943, Kim Đồng được giao
nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cuộc họp bí mật của Trung ương
Đảng. Địch phát hiện và cho một lực lượng khá lớn bao vây hòng
bắt sống các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Trước tình thế nguy
hiểm, Kim Đồng đã mưu trí đánh lạc hướng, lừa địch tập trung
lực lượng và hỏa lực về phía mình, đồng thời phát tín hiệu cho
các đồng chí cán bộ rút lui an toàn. Kim Đồng đã anh dũng hy
sinh khi anh vừa tròn 15 tuổi, anh đã nêu tấm gương sáng chói
cho các thế hệ thanh, thiếu niên và mọi người Việt Nam noi theo.
Ngày 23 tháng 9 năm 1997, Nông Văn Dền (tức Kim Đồng)
được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân.
BBT (sưu tầm)
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Ý nghĩa ngày lễ tình nhân

Valentine 14/2

H

ằng năm, cứ đến ngày lễ tình nhân Valentine 14/2, các
đôi trai gái lại háo hức đón chờ để được trao nhau những
lời nói yêu thương, món quà ngọt ngào nhất.
Ngày Valentine 14/2, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, là dịp
lễ khá đặc biệt ở một số nước phương Tây. Đây là dịp để cho trai
gái biểu lộ tình cảm, hay là cơ hội để các bạn trẻ tỏ tình với đối
phương của mình.

Ngày lễ gắn liền với cái tên gọi Valentine và ngày 14/2
bởi nó được dựa theo một truyền thuyết có từ lâu đời. Truyện kể
rằng, ở một xứ sở xa xôi, có một vị hoàng đế độc tài muốn ngăn
cấm nam nữ yêu nhau. Nhưng dù ông ta có ngăn cấm bằng mọi
cách thì những người yêu nhau vẫn đến với nhau. Cảm động
trước những tình cảm chân thành này, giám mục Valentine đã
hi sinh sự sống của mình để cùng những cặp tình nhân đến với
Thiên đường. Ngày ra pháp trường, vị linh mục để lại vài dòng
ngắn cảm ơn cô về tình bạn và lòng trung thành của cô. Ông ký
tên “Tình yêu từ Valentine của bạn”. Thông điệp này được viết
vào ngày 14 tháng Hai, năm 269 sau công nguyên.
Những dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao
đổi những thông điệp tình yêu vào ngày ông bị tử hình, mà sau
này được gọi theo nickname của ông: ngày Valentine... Những
người yêu nhau chọn ngày này để tôn vinh tình yêu và để nói
lên một chân lý “tình yêu là bất tử”. Và ngày lễ Tình yêu ra
đời! Valentine là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm
của mình với nửa còn lại. Vào ngày này, người ta tặng nhau
chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu
thương...

ào

V

Ngày Valentine
14/2 là dịp để
cho trai gái biểu
lộ tình cảm, hay
là cơ hội để các
bạn trẻ tỏ tình
với đối phương
của mình.

Va
len
đỏ
cùn tine n
ồng
gười t
h
gn
a
a tặng nhau chocolate, ho
hữn
g tấm
thiệp cha
ng
n chứa yêu thươ

Hoa hồng và chocolate là hai món quà vô cùng tinh tế,
quan trọng. Bởi vì hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành
cho Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp, màu đỏ tượng trưng cho
tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu của đôi
lứa được xây nên từ chính những dòng máu đỏ lấy ra từ tim.
Những cái gai của hoa hồng như những khó khăn và trắc trở
sẽ gặp phải trên suốt quãng đường tình sẽ đi qua, nhưng ai
đủ can đảm vượt qua thì sẽ đạt được tình yêu nồng thắm và
cháy bỏng.
Khi bạn tặng cho một ai đó đóa hoa hồng đỏ nghĩa là bạn
đã trao cho người ấy thông điệp cực kỳ quan trọng “I love
you”.
Chocolate trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt
đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên
những miếng chocolate là “Be Mine” (Hãy là của anh/em).
Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ
các vị: chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm
trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình
yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải
nghiệm nó.
Ngày Valentine đang đến rất gần rồi, hãy dành cho người
mình yêu thương những bất ngờ bằng những lời nói yêu
thương, những bông hoa hồng đỏ thắm và thanh sô cô la ngọt
ngào đầy ý nghĩa để thể hiện tình cảm nồng thắm của mình
trong ngày Valentine bạn nhé!
Hà Vy
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100 CAÂU HOÛI - ÑAÙP

VEÀ BIEÅN, ÑAÛO

VIEÄT NAM

Tiếp kỳ trước:

Câu 28

N

gày 05 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Hải quân
Nhân dân Việt Nam đã triển khai kế hoạch tiếp quản
quần đảo Trường Sa.
Từ ngày 13 đến 28 tháng 4 năm 1975, các lực lượng Quân
đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp quản các đảo có quân đội Việt
Nam Cộng hòa đóng giữ, đồng thời triển khai lực lượng đóng
giữ các đảo một số vị trí khác trong quần đảo Trường Sa.
Ngày 05 tháng 6 năm 1975, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt
Nam tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 02 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội
khóa 6 (1976-1981), Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất
được bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976, đã quyết định đổi tên
nước là CHXHCN Việt Nam. Nhà nước CHXHCN Việt Nam
hoàn toàn có nghĩa vụ, quyền hạn tiếp tục quản lý và bảo vệ
chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần
đảo Trường Sa.
Ngày 12 tháng 5 năm 1977, Chính phủ CHXHCN Việt Nam
ra tuyên bố về các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, trong
đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 28 tháng 9 năm 1979, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN
Việt Nam công bố Sách trắng: chủ quyền Việt Nam đối với hai

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó đã giới thiệu 19 tài
liệu liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
Tháng 12 năm 1981, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố
“Sách trắng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, lãnh
thổ Việt Nam”.
Ngày 12 tháng 11 năm 1982, Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam ra Tuyên bố về hệ thống đường cơ sở dùng để tính
chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam.
Ngày 09 tháng 12 năm 1982, Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam ký Quyết định số 193-HĐBT thành lập huyện
Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngày 11 tháng 12 năm 1982,
Chính phủ CHXHCN Việt Nam ký quyết định số 194-HĐBT
thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Ngày 28 tháng 12 năm 1982, Quốc hội khóa 7 nước
CHXHCN Việt Nam ra Nghị quyết sáp nhập huyện Trường Sa
vào tỉnh Phú Khánh.
Ngày 11 tháng 4 năm 2007, Chính phủ nước CHXHCN
Việt Nam ký Nghị định số 65-NĐ/CP quyết định thành lập 3
đơn vị hành chính trực thuộc huyện Trường Sa:
- Thị trấn Trường Sa, gồm đảo Trường Sa Lớn và phụ cận.
- Xã Song Tử Tây, gồm đảo Song Tử Tây và phụ cận.

- Xã Sinh Tồn, gồm đảo Sinh Tồn và phụ cận.
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Năm 1988, CHND Trung Hoa
đã huy động lực lượng vũ trang đánh
chiếm các bãi cạn phía tây bắc quần
đảo Trường Sa. Chính phủ nước
CHXHCN Việt Nam đã thông báo
cho Liên Hợp quốc và gửi các Công
hàm tố cáo và phản đối CHND
Trung Hoa đã đánh chiếm các bãi
cạn thuộc quần đảo Trường Sa: Chữ
Thập, Châu Viên, Gaven, Tư Nghĩa,
Gạc Ma, Su Bi.
Tháng 4 năm 1988, Bộ Ngoại
giao nước CHXHCN Việt Nam
công bố Sách trắng “Các quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa và Luật
pháp quốc tế”.
Ngày 01 tháng 7 năm 1989, tỉnh
Phú Khánh được tách làm hai tỉnh:
Phú Yên và Khánh Hòa, huyện đảo
Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 23 tháng 6 năm 1994,
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
ra Nghị quyết phê chuẩn Công ước
Liên Hợp quốc về Luật Biển năm
1982.
Ngày 01 tháng 01 năm 1997, Đà
Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương, huyện đảo Hoàng
Sa trực thuộc thành phố Đà Nẵng.
Ngày 25 tháng 4 năm 2009,
Thành phố Đà Nẵng công bố quyết
định bổ nhiệm ông Đặng Công Ngữ
giữ chức Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Sa...
Cho đến nay, ngoài những hoạt
động kể trên, Việt Nam đang đóng
giữ và quản lý 21 vị trí tại quần đảo
Trường Sa; không ngừng củng cố và
phát triển các cơ sở vật chất phục vụ
cho đời sống kinh tế xã hội, an ninh
quốc phòng của huyện Trường Sa
thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Nguồn: 100 câu hỏi, đáp
về biển đảo, dành cho tuổi trẻ
Việt Nam.
(Còn tiếp kỳ sau)

Lắng nghe
tiếng sóng
Từ Trường Sa
Bông hồng tặng em anh gửi qua tin nhắn
Đêm tĩnh lặng
Muộn màng ngày tám tháng ba
Đợi chờ
Hờn dỗi
Xin một chút thôi
Tình yêu lứa đôi đã là muôn thuở
Từ bao giờ
Ta có chung nỗi nhớ, nỗi đau
Từ bao giờ
Ta có cùng khát khao, ước vọng
Có phải tình yêu nối dòng tư tưởng
Cho ta có nhau
Nhìn về một hướng
Biển đảo thương yêu
Anh lính tiền tiêu
Tuyến đầu mũi giáo
Biển trong lửa máu
Sao có thể yên
Quê nhà
Biển Đông
Không gian đâu còn là khoảng cách
Nhịp đập tim ta hòa cùng gió biển
Sóng ở ngoài khơi thét gào dữ dội
Tim đau nhói
Trong lòng em bão nổi
Tiếng trống Mê Linh ngày ấy chợt vang rền.
MẠC TỐ HỒNG
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Xây dựng

ý thức văn hóa giao thông

ĐVTN
tham gia diễu hành
tuyên truyền
về an toàn giao thông.
Ảnh: Quốc Thái

M

ột lần, khi dừng xe ở trước
công viên Lưu Hữu Phước
chờ đèn đỏ, trong không khí
tất bật buổi chiều tan sở, tan trường,
dường như ai cũng sốt ruột muốn nhanh
về nhà. Bỗng giọng bé gái chừng 10
tuổi, trong bộ đồng phục trắng được phụ
huynh chở, dừng xe song song với tôi,
nhắc nhở người thanh niên bên cạnh:
“Chú ơi, chú quên gạt chân chống xe
kìa!”. Người thanh niên cúi nhìn, gạt
nhanh chân chống xe, không quên vẫy
tay cảm ơn bé gái đang cười thân thiện
với chút hãnh diện khi vừa làm việc tốt
và được mẹ khen.
Còn nhớ một buổi tối, khi anh chị
tôi chở con gái sang nhà tôi chơi, cháu
nhắc nhở tôi cẩn thận gạt chân chống
xe khi lưu thông trên đường. Thấy tôi
tỏ vẻ ngạc nhiên, chị tôi giải thích rằng,
trên đường rước cháu từ trường về nhà,
chị và cháu chứng kiến vụ tai nạn giao
thông. Một cô gái phát tín hiệu đèn
xi nhan xin sang đường, tự dưng ngã xe

và té ngang, do quên gạt chân chống xe
nên khi chuyển hướng giao thông, chân
chống xe va chạm mạnh với mặt đường,
dẫn đến tai nạn. Vụ tai nạn làm cháu
gái tôi hốt hoảng, luôn nhắc mẹ nhớ gạt
chân chống xe mỗi khi chuẩn bị xuất
phát, chuẩn bị tham gia giao thông.
Các bé là học sinh tiểu học nhưng
sớm ý thức việc nhắc nhở người điều
khiển xe gạt chân chống xe, tránh xảy
ra tai nạn đáng tiếc. Thông qua nội dung
giảng dạy của cô giáo hay sự giáo dục,
giải thích của các bậc phụ huynh về an
toàn giao thông, các bé thấy được tầm
quan trọng của việc tuân thủ các quy
định khi tham gia giao thông. Mặt khác,
ngoài việc lồng ghép giảng dạy, hướng
dẫn các quy định, nhận biết các biển báo
về giao thông, giáo viên và phụ huynh
cần gương mẫu thể hiện văn hóa giao
thông khi điều khiển phương tiện trên
đường để các bé noi theo và dần hình
thành văn hóa giao thông.
Tuoåi treû
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Quên gạt chân chống khi điều khiển
xe trên đường là một trong nhiều lỗi
thường gặp đối với người tham gia giao
thông. Lời nhắc nhở của các bé trong
các tình huống giao thông trên rất có
ý nghĩa và đó là biểu hiện của văn hóa
giao thông. Trên thực tế, văn hóa giao
thông được thể hiện qua các hành vi
như: đi đúng làn đường, phần đường;
tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe
đúng quy định; đội nón bảo hiểm khi đi
mô-tô, xe máy; không vi phạm quy định
về nồng độ cồn khi điều khiển phương
tiện lưu thông. Điều cần quan tâm là,
khi tham gia giao thông, tình cờ gặp
phải những tình huống người điều khiển
phương tiện va chạm nhẹ do bất cẩn,
không làm chủ tay lái nhưng không gây
tổn hại vật chất, tính mạng, mỗi người
nên chọn giải pháp ôn hòa, ứng xử văn
minh, lịch sự, biết nhường nhịn và giúp
đỡ người khác...
MAI THY

A n t o aø n g i a o t h oâ n g

Hiệu quả
tuyên truyền
Luật Giao thông đường bộ

Đ

êm chung kết Hội thi “Tuyên
truyền phòng, chống ma
túy, HIV/AIDS và thực hiện
ATGT” do Trường Đại học Cần Thơ
tổ chức cuối tháng 12-2016, thu hút
hàng trăm sinh viên, với 4 đội dự thi
gồm: Đoàn khoa Ngoại ngữ, Đoàn
khoa Sư phạm, Đoàn khoa Thủy
sản và Liên chi hội sinh viên Kiên
Giang. Đây là các đội xuất sắc được
ban tổ chức chọn trong tổng số 31
đội đến từ 18 đơn vị đoàn cơ sở và 13
liên chi hội sinh viên, câu lạc bộ, đội
nhóm của trường. Ở vòng chung kết,
Phần trình diễn trang phục của đội Đoàn Khoa Thủy sản, Trường ĐHCT.
các đội trải qua 3 phần thi: Kiến thức
(các đội trả lời câu hỏi dưới dạng
đúng sai, điền khuyết, tự luận); Thời trang tuyên truyền (mỗi “Đội chúng tôi chuẩn bị 8 bộ trang phục, trong đó 4 bộ tuyên
đội trình diễn tối thiểu 5 bộ thời trang tự thiết kế theo chủ đề truyền về ma túy, HIV/AIDS và 4 bộ tuyên truyền về ATGT.
tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và ATGT); Chúng tôi tận dụng tối đa những vật dụng tái chế như đĩa
Tiểu phẩm xử lý tình huống dưới dạng sân khấu hóa, giải quyết CD, lon bia, băng rôn... vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi
trường. Các trang phục phải thật bắt mắt, tạo ấn tượng đối
tình huống thực tế tại sân khấu.
Bên cạnh những kiến thức liên quan công tác phòng, chống với người xem”. Bạn Lưu Thị Thanh Thảo (sinh viên ngành
ma túy, HIV/AIDS, ATGT, các sinh viên Trường ĐHCT gây Ngôn ngữ Pháp K40, cùng đội với Hồ Văn Hiếu) nói thêm:
ấn tượng với màn trình diễn độc đáo ở phần thi Thời trang “Trong các trang phục dự thi, chúng tôi chăm chút nhiều phần
tuyên truyền. Sản phẩm tuyên truyền về ATGT được các bạn thi của bạn nam trên tay cầm lưỡi hái thần chết, với hàm ý
thiết kế khéo léo, sáng tạo, đẹp mắt, giàu tính nghệ thuật, qua nếu người điều khiển phương tiện giao thông không chấp
đó truyền tải thông điệp ý nghĩa của cuộc thi. Thí sinh nữ hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ có thể bị tai nạn và
Đoàn khoa Thủy sản, trình diễn bộ váy có in hình các biểu tử vong”...
Bạn Hồ Văn Hiếu bộc bạch: “Qua hội thi, chúng tôi nâng
tượng biển báo ATGT; thí sinh nữ khác với chi chít biển báo
cao
kỹ năng mềm, tích lũy kiến thức xã hội. Đồng thời, hiểu
ATGT sau lưng... Ấn tượng không kém là đội thi Đoàn khoa
sâu
hơn
pháp luật giao thông, các quy định mới cũng như ứng
Ngoại ngữ. Một thành viên trong đội trình diễn trang phục thiết
xử
văn
hóa
giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cá
kế hình xa lộ, biển báo ATGT, nón bảo hiểm; lưỡi hái thần
nhân
và
cộng
đồng”.
chết... Bạn Hồ Văn Hiếu, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh K39,
một trong 5 thí sinh của đội Đoàn khoa Ngoại ngữ, cho biết:
B. Kiên
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DANH SÁCH

Thống kê số điện thoại đường dây nóng
Hiện nay, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã thống
kê số điện thoại đường dây nóng của các Bệnh viện, Trạm Y tế,
Tổ Y tế trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng,
Thốt Nốt, huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Ban Biên tập xin chia sẻ
cùng bạn đọc:

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
CỦA BỆNH VIỆN, TRẠM Y TẾ, TỔ Y TẾ
QUẬN BÌNH THỦY, quận ô môn
Tiếp theo kỳ trước

9. Trạm Y tế phường Bình Thủy
* Tổ Y tế khu vực
- Mai Hồng Sử, Khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa,
sđt: 01207 032 739
- Trần Thị Tuyết Hồng, Khu vực 2, phường Bùi Hữu
Nghĩa, sđt: 0919 025 904
- Lâm Cẩm Hải, Khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa,
sđt: 0902 939715
- Lý Lai, Khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa,
sđt: 0909 987 884
10. Trạm Y tế phường Bình Thủy		
* Tổ Y tế khu vực
- Huỳnh Thị Lang, Khu vực 1, phường Bình Thủy, sđt:
0939 884 119
- Trần Thị Thanh Nhanh, Khu vực 3, phường Bình
Thủy, sđt: 07103 888 646
- Phan Thị Ngọc Tú, Khu vực 7, phường Bình Thủy,
sđt: 0942 841 403
11. Trạm Y tế phường Long Hòa, Tổ 2, khu vực Bình
Yên, phường Long Hòa, điện thoại: 07103 883 011
* Tổ Y tế khu vực
- Trần Thị Ngọc Đượm, sđt: 0932 838 868
- Trần Thị Vinh, sđt: 0919 313 685
- Lê Thị Ánh Tuyết, 0938 788 194
- Huỳnh Thị Được, 01269 802 243

12. Trạm Y tế phường Long Tuyền, Tổ 18, khu
vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, điện thoại:
07103 845 146
* Tổ Y tế khu vực
- Phạm Văn Thạch Nghĩa, sđt: 01267 741 232
- Nguyễn Liêm Sỹ, sđt: 0919 811 837
- Huỳnh Kim Hương, sđt: 0902 878 726
ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BỆNH
VIỆN, TRẠM Y TẾ, TỔ Y TẾ QUẬN Ô MÔN
- Bệnh viện Đa khoa Ô Môn, QL91, Khu vực 2, phường
Châu Văn Liêm, điện thoại: 07103 860 739, Đường dây
nóng: 0966 421 818
- Trạm Y tế phường Phước Thới, Tỉnh lộ 923, KV Bình
Khánh, phường Phước Thới, điện thoại: 07103 862 074
- Trạm Y tế phường Châu Văn Liêm, đường 3/2 KV4,
P. Châu Văn Liêm, điện thoại: 07103 862 660
- Trạm Y tế phường Long Hưng, đường Thái Thị Hạnh,
KV. Thới Hưng, phường Long Hưng, điện thoại: 07103
687 330
- Trạm Y tế phường Trường Lạc, Tỉnh lộ 923, KV.
Tân Xuân, P. Trường Lạc, điện thoại: 07103 693 737
- Trạm Y tế phường Thới Long, Hương lộ Bằng Tăng,
KV. Thới Mỹ, P. Thới Long, điện thoại: 07103 863 201
- Trạm Y tế phường Thới An, đường Trần Kiết Tường,
KV. Thới Trinh A, P. Thới An, điện thoại: 07103 861 016
- Trạm Y tế phường Thới Hòa, Tỉnh lộ 920, KV.
Hòa An, P. Thới Hòa, điện thoại: 07103 664 644
(Còn tiếp kỳ sau)
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Sinh viên
Trường Đại học Cần Thơ
tham gia may mùng, mền
tặng người già neo đơn.
Ảnh: CTV

Khơi dậy

lối sống đẹp trong thanh niên

T

rong phần thi thuyết trình tại Hội thi học sinh, sinh
viên thanh lịch TP Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Như sinh viên Trường Đại học Tây Đô, kể câu chuyện
mình đã từng chứng kiến một số bạn trẻ dửng dưng bỏ
mặc người bị tai nạn giao thông, xô đẩy tranh giành nơi
công cộng hoặc không tích cực tham gia các hoạt động tình
nguyện vì cộng đồng... Câu chuyện mà Huỳnh Như chia sẻ
cho thấy lối sống vô cảm, thiếu trách nhiệm xã hội của một
bộ phận thanh thiếu niên đã và đang lây lan. Thực trạng đó
đòi hỏi các cấp bộ Đoàn - Hội, gia đình cần quan tâm định
hướng, giáo dục.

Sống thờ ơ. . .

Trần Hoàng Thảo Nguyên, sinh viên ngành Khoa học
Máy tính (Trường Đại học Cần Thơ), từng tham gia nhiều
hoạt động thiện nguyện chia sẻ rằng, bên cạnh nhiều bạn trẻ
tích cực, năng động, tham gia các hoạt động vì cuộc sống
cộng đồng, vẫn còn một bộ phận người trẻ bàng quan, thờ
ơ trước mọi việc. Thảo Nguyên dẫn chứng một số sinh viên
không tham gia bất cứ các hoạt động xã hội nào do lớp, chi
đoàn tổ chức. Mặc dù thành tích học tập của những bạn đó
đều đạt khá giỏi, được nhiều người khen ngợi nhưng theo

Nguyên, các bạn nên tham gia các hoạt động hướng tới lợi ích
cộng đồng để giúp mọi người và có thêm nhiều trải nghiệm thực
tế, vốn sống, kỹ năng mềm, bổ sung kiến thức học được từ ghế nhà
trường thì sẽ hoàn thiện hơn.
Thật ra, chuyện bạn trẻ ít tham gia các hoạt động xã hội như
lời Nguyên kể cũng không hiếm. Điển hình như Tr. - một sinh
viên đại học. Cuối tuần, trong khi bạn bè sôi nổi tham gia các
hoạt động vệ sinh môi trường, thì Tr. mỉa mai: “Hầu hết các bạn
ấy tham gia để được Chi đoàn xét cộng điểm rèn luyện hoặc
có thêm điều kiện ưu tiên xét học bổng”. Suy nghĩ vậy nên cả
tháng nghỉ hè hoặc những chiến dịch tình nguyện cao điểm, như:
Tháng Thanh niên, Mùa hè xanh hoặc thời điểm kỳ nghỉ giữa 2
học kỳ, Tr. đều tụm năm tụm bảy với bạn bè rong chơi. Đó cũng
là thái độ và hành động của một số sinh viên. Như Ý - sinh viên
năm thứ 2 (Trường Đại học Võ Trường Toản), nổi tiếng là tiểu thư.
Là con cưng nên Ý không phải “đụng tay đụng chân” vào bất cứ
việc gì. Vì thế khi đến trường, Ý rất ngại và từ chối tham gia các
hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn phát động.
Hồ Phước Đường (tốt nghiệp ngành Dược, Trường Cao đẳng
Y tế Cần Thơ), đang làm trình dược viên nên cũng khá bận rộn,
nhưng mỗi tháng đều tổ chức ít nhất 2 hoạt động thiện nguyện
vì trẻ em nghèo. Mỗi đợt, số lượng các bạn trẻ tham gia đoàn
tặng quà lên đến vài chục người. Tuy nhiên, một số bạn trẻ tham
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gia hoạt động cộng đồng theo trào lưu, chạy theo hình
thức, chứ không xuất phát từ tinh thần tình nguyện, chưa
tận tình trong công việc. Có lần, khi thấy 1 em nhỏ bị
khuyết tật chân, không thể mang quà về, các bạn tranh
nhau chụp để có ảnh “độc”, khiến mọi người bức xúc.

Trách nhiệm từ những
việc nhỏ

Trái ngược một bộ phận thanh niên sống thiếu trách
nhiệm với xã hội, thời gian qua, nhiều bạn trẻ quan tâm
tới các hoạt động tình nguyện, đến tận vùng sâu vùng
xa thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp ích cộng
đồng. Điều đáng quý là một số bạn trẻ xem các hoạt
động xã hội là cách thể hiện trách nhiệm của người trẻ
và tạo nên giá trị sống, làm cho môi trường sống của
cộng đồng tốt hơn.
Dù bận rộn việc học nhưng Vũ Ngọc Anh Thư, sinh
viên ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ luôn
có mặt trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Gần 1 năm qua, Thư đăng ký tham gia Đội thanh niên
tình nguyện tiếp sức người bệnh, do Thành Đoàn và Sở
Y tế thành phố thành lập, với mục đích hỗ trợ người
bệnh và thân nhân. Tham gia Đội, Thư hướng dẫn người
bệnh đến các phòng, khoa chức năng thực hiện các quy
trình khám, chữa bệnh. Thư kể, nhiều trường hợp người
bệnh cao tuổi, hoặc người tàn tật, Thư đưa người bệnh
đến tận các khoa, phòng để thực hiện các xét nghiệm,
giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian khám bệnh và cảm
thấy hài lòng, tin tưởng cán bộ y tế.
Hay như Nguyễn Thị Minh Trang, sinh viên ngành
Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Cần Thơ. Trong năm
2016, Trang cùng với bạn bè đã tổ chức 4 hoạt động vui
chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện nhóm đang thực hiện một video clip kể về những
cảnh đời bất hạnh để kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của
cộng đồng. Bên cạnh đó, Trang cùng bạn bè dự định
sẽ tổ chức một đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ các em. Điều
đáng mừng là ngày càng nhiều bạn trẻ ý thức được trách
nhiệm bản thân, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, đồng
thời biết quan tâm, san sẻ, giúp đỡ mọi người. Điển hình
là thời gian qua trên địa bàn thành phố có nhiều câu lạc
bộ (CLB), đội, nhóm từ thiện xã hội ra đời với nhiều hoạt
động: chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em
lang thang cơ nhỡ... Nguyễn Chí Lăng, sinh viên ngành
Cơ khí, Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện
khoa Công nghệ (Trường Đại học Cần Thơ), mỗi tháng
đều cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức ít
nhất 1 ngày hội hiến máu, bình quân mỗi năm vận động
từ 250 đến 300 đơn vị máu.
Có thể thấy, những hoạt động xã hội tình nguyện
không chỉ là môi trường thực tiễn giúp bạn trẻ học tập
và rèn luyện, mà còn tuyên truyền, khơi dậy lối sống
đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người trẻ.
DÂN AN

Bệnh

“Show hàng”

Đ

ang lướt web, tôi bỗng giật mình bởi tiếng “buzz”
của một nữ sinh tên G, hiện đang học tại một trường
cao đẳng ở Cần Thơ. “Anh xem ảnh nóng không?”.
Tôi chưa kịp trả lời thì lập tức trên zalo là hàng loạt hình
ảnh “khoe thân” mà cô gửi qua. Trước hành động khiếm nhã
của G, tôi khá bất ngờ bởi tôi biết cô khi tham gia một hoạt
động giao lưu văn nghệ do một cơ sở Đoàn tổ chức. Trông
vẻ ngoài, G cao ráo, đẹp người, lại nói chuyện có duyên nên
dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Thấy vậy, tôi khuyên
cô nên chú tâm học hành, tranh sa đà vào những hoạt động
không lành mạnh bởi kẻ xấu có thể trục lợi từ những hình
ảnh “khoe thân” của cô. Vậy là, kể từ đó G không kết bạn
với tôi nữa.
Các cấp bộ Đoàn TP
thường xuyên tổ chức
các lớp tập huấn kỹ năng
dành cho thanh niên.

Trịnh Tấn Phát (quê ở Bạc Liêu), hiện đang là sinh viên
một trường đại học ở Cần Thơ, chia sẻ: “Tôi đang sử dụng
mạng xã hội zalo. Có một số người gửi lời mời kết bạn, nhưng
sau vài câu làm quen thì liên tục gửi ảnh khoe da thịt rất phản
cảm”. Kể từ đó, Phát ít khi nhận lời kết bạn từ người lạ hoặc
tham gia trò chuyện nhóm trên mạng xã hội nữa. Theo Phát,
một số bạn trẻ hiện nay có sở thích đăng những tấm hình
“bán nude” (che những phần nhạy cảm của cơ thể) để khoe
vẻ đẹp hình thể với bạn bè, mà quên đi những nguy cơ có thể
bị lấy hình đưa lên mạng Internet với mục đích xấu.
Cũng tương tự như ảnh nóng, cứ dăm bữa nửa tháng, cư
dân mạng lại được một phen “no mắt” với những đoạn phim
mát mẻ, chủ yếu là của người trẻ. Những đoạn phim “nóng”
ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tâm lý của nạn
nhân và đã bị ngành chức năng xử lý thích đáng. Hành vi trên
cho thấy sự tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận
học sinh, sinh viên. Thiết nghĩ, bên cạnh những hoạt động
định hướng, tư vấn và giáo dục của các đoàn thể, nhà trường,
các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa việc giáo dục đạo
đức lối sống lành mạnh cho con em mình. Đặc biệt là giáo
dục kiến thức giới tính, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn
để hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra...
Bài, ảnh: TÚ ANH
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Nhiều cơ

Choán9

tổ chức thành
Chi đoàn Sở Nội vụ TP
Cần Thơ tổ chức Đại hội
điểm bầu trực tiếp Bí thư


với văn hóa ứng xử

T

N

gày 25-11, Chi đoàn Sở Nội vụ TP Cần
Thơ tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ
2017-2019. Đây là cơ sở Đoàn được Đoàn Khối
Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ chọn làm
đơn vị tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư
tại Đại hội.
Chi đoàn Sở Nội vụ TP Cần Thơ hiện có
28 đoàn viên (trong đó có 16 đảng viên tham
gia sinh hoạt Đoàn). Nhiệm kỳ 2014-2017,
Chi đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo
lời Bác bằng những phần việc thiết thực. Nổi
bật là tham mưu lãnh đạo tổ chức tọa đàm
“Thanh niên tìm hiểu về Đề án vị trí việc làm
và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định
số 36/2013/NĐ-CP; treo pano, áp phích thực
hiện cải cách hành chính tại bộ phận tiếp
nhận, trả kết quả và chỉnh lý, tiêu hủy hồ sơ
tại đơn vị. Định kỳ phối hợp với Công đoàn Sở

iết học bắt đầu lúc 7 giờ sáng nhưng vì bận việc gia đình
nên tôi đến trường trễ. Đến nhà xe, cũng như mọi người,
tôi tắt máy, chờ đến lượt ghi phiếu gửi xe. Bỗng từ sau một
nữ sinh viên vừa chạy xe vừa bấm kèn inh ỏi vượt lên phía trước
để “dành” bấm phiếu gửi xe trước, trong khi phía trước có nhiều
sinh viên đã chờ đợi khá lâu. Nhận thấy nhiều sinh viên bức xúc,
người quản lý nhà xe yêu cầu nữ sinh viên trên phải xếp hàng theo
thứ tự, thế nhưng cô vẫn nằng nặc đòi được gửi xe trước với đủ
lý do. Do số lượng sinh viên gửi xe quá đông nên người quản lý
đành bấm bụng giải quyết cho nữ sinh viên trên vào gửi xe trước.
Một bạn trẻ giữ xe thuê tâm sự: “Tôi từng chứng kiến, một số
trường hợp dù bị người quản lý nhắc nhở, nhưng họ vẫn cự cãi
gây mất trật tự, số khác viện lý do thầy cô điểm danh, sợ trễ giờ
kiểm tra... khiến nhiều người bức xúc”.
Một số bạn trẻ còn “sáng tạo” ra cách bắt nạt người khác
nhằm chiếm quyền ưu tiên, từ việc vào nhà gửi xe trước đến giành
làn đường giao thông. Cách đây vài ngày, cô bạn tôi đi xe gắn
máy, đoạn từ dốc cầu Quang Trung đến đường 30 Tháng 4, thì
bất thình lình hai thanh niên lách xe vượt qua xe cô và la ó inh ỏi
nhằm làm cô sợ hãi nép vào để họ vượt lên trước. Sự việc khiến
cô và nhiều người xung quanh hoảng sợ. Trước thái độ ngông
cuồng của đôi bạn trẻ, cô và mọi người đành ngậm bồ hòn cho
qua, nhưng lòng cứ ấm ức.
Sự thiếu ý thức văn hóa của một số bạn trẻ còn thể hiện ở ý
thức kỷ luật kém. Anh bạn tôi sống ở chung cư trên địa bàn quận
Cái Răng; chung cư có nhà xe rất rộng, có kẽ vạch chia khu vực
để xe ô tô, xe gắn máy, lối dành cho người đi bộ riêng biệt. Thế
nhưng, một số bạn trẻ vẫn để xe không đúng vị trí, hoặc chiếm
luôn khu vực dành cho người đi bộ. Dù nhân viên bảo vệ thường
xuyên nhắc nhở nhưng tình trạng để xe bừa bãi, không gọn gàng,
ngăn nắp vẫn diễn ra.
Hình ảnh những người trẻ chen chúc, xô xát nhau để tranh quà
khuyến mãi tại các hội chợ triển lãm; tụ tập, chen lấn xô đẩy nhau
để mua hàng giảm giá tại một cửa hàng mới khai trương... không
còn xa lạ với mọi người. Những sự việc trên không phải mới diễn
ra, mà từ lâu đã trở thành thói quen xấu trong văn hóa ứng xử của
không ít người trẻ. Thực trạng trên đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, nhà
trường và gia đình cần quan tâm định hướng, giáo dục đạo đức,
lối sống văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu niên.
TÚ ANH

Đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ bầu trực tiếp Bí thư
tại Đại hội. Đây là đơn vị được BTV Đoàn khối
cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ chọn tổ chức
Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.
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sở Đoàn

công Đại hội
phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại
phường An Khánh, quận Ninh Kiều; tổ chức
5 cuộc thăm và tặng quà cho người già neo
đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực
hiện phong trào “Sáng tạo trẻ”, trong 2 năm
(2014 và 2015), đoàn viên chi đoàn đã thực
hiện 17 đề tài, sáng kiến trong chuyên môn,
góp phần cải cách hành chính, tác phong,
lề lối làm việc của cán bộ công chức.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi
đoàn gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự
Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan Dân
chính Đảng TP Cần Thơ nhiệm kỳ 20172022 gồm 2 đồng chí. Anh Huỳnh Minh
Trung được Đại hội tín nhiệm bầu làm
Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ TP Cần Thơ,
nhiệm kỳ 2017-2022. Kết thúc Đại hội, Ban
Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Dân chính
Đảng thành phố có buổi làm việc, rút kinh
nghiệm về công tác tổ chức Đại hội với các
cơ sở Đoàn trực thuộc.
Q. Thái

 Bình

Thủy: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Phường Bình Thủy lần thứ XV, nhiệm
kỳ 2017-2022

BCH Đoàn Phường ra mắt Đại hội.

N

gày 25 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường
UBND phường Bình Thủy Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh phường Bình Thủy long trọng tổ chức
Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đây là Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Quận
Đoàn chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm bầu
trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Tới dự và chỉ đạo Đại
hội có Đ/c Đặng Hải Đăng - Phó Trưởng Ban
tổ chức Thành Đoàn, Đ/c Lương Văn Có - Phó
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí trong
BTV Quận Đoàn, cùng sự có mặt của 60 đại biểu
ưu tú đại diện cho hơn 135 đoàn viên trong toàn
phường về dự đại hội.
Nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn phường đã cụ thể
hóa và triển khai có hiệu quả hai phong trào “Xung
kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo
vệ Tổ quốc” và “ Đồng hành với thanh niên lập
thân lập nghiệp”. Tiêu biểu như: tham gia hiến
được 380 đơn vị máu, kết nạp 257 đoàn viên mới,
giới thiệu 78 đoàn viên ưu tú qua Đảng xem xét và
kết nạp được 46 đảng viên mới, thực hiện 08 công

trình và 315 phần việc thanh niên, vận động xây
dựng và sửa chữa 02 căn nhà nhân ái.
Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng
giải pháp công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 là:
xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng,
giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức
chấp hành pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức hoạt động của Đoàn nhằm thu hút
đông đảo thanh niên, thiếu niên nhi đồng tham gia
các tổ chức của Đoàn; tiếp tục quán triệt, triển khai
Nghị quyết Đại hội Đảng - Đoàn các cấp, Chỉ thị
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị...
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ
2017-2022 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự
đại hội Đoàn cấp trên gồm 09 đồng chí và Đ/c Tăng
Thị Trường An tiếp tục được Đại hội tín nhiệm
bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường nhiệm kỳ
2017-2022. Kết thúc Đại hội Ban Thường vụ Quận
Đoàn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác
tổ chức Đại hội đối với các Đoàn cơ sở trực thuộc.
Tin, ảnh: Đức Tín
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ĐỊNH
HƯỚNG
SINH
HOẠT
CHI ĐOÀN
THÁNG 3

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng
nghiệp, giới thiệu việc làm; tư vấn sức
khỏe, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho
người nghèo, gia đình chính sách. Tuyên
truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia
phong trào hiến máu tình nguyện...
6. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn
nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động vui
chơi, giải trí gắn với bồi dưỡng văn hóa ứng
xử và kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ
HÌNH THỨC SINH HOẠT
1. Nội dung tuyên truyền
- Triển khai thực hiện một số nội dung chính
như: tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo
vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị; tổ
chức tọa đàm về đạo đức, lối sống trong thanh
thiếu nhi; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày
thứ bảy tình nguyện”; duy trì hiệu quả các đội
hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
nhân rộng mô hình cổng trường an toàn.
- Tổ chức “Ngày hội Thanh niên Việt Nam”,
tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi; khu vực đô
thị tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời gắn
với bồi dưỡng văn hóa ứng xử và kỹ năng xã hội
cho thanh thiếu niên.
- Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng thanh
thiếu niên ưu tú kết nạp lớp đoàn viên mang tên
người anh hùng Lý Tự Trọng.
2. Hình thức sinh hoạt
- Thảo luận về các nội dung đoàn viên, thanh
niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng
nông thôn mới và văn minh đô thị; tuyên truyền
vận động thanh thiếu nhi thực hiện “Ứng xử văn
hóa, hành động văn minh”; phê phán các hành vi
giao tiếp thiếu văn hóa trong thanh niên.
- Phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa, tổ chức
các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể
thao, vui chơi giải trí lành mạnh chào mừng kỷ
niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) trên tinh thần vui
tươi, trật tự, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
- Tổ chức hành trình về nguồn, tham quan các
địa chỉ đỏ tại các di tích lịch sử cách mạng...
BTG (tổng hợp)

I. TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2017) gắn với các hoạt động chào mừng Đại
hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ X và Đại
hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; tăng cường
tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức các
hình thức tuyên dương cán bộ, đoàn viên, thanh
thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực nhân kỷ niệm
86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Tổ chức các lớp cảm tình Đoàn và phát triển
đoàn viên mới. Bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên
26/3 thiết thực, ý nghĩa; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
4. Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi
trường, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô
thị, các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn
giao thông.
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Luôn ấp ủ ước mơ tốt đẹp
Gần ba năm nay, Trần Văn Tới, 21 tuổi (khu vực Thới
Thuận, phường Thới An, quận Ô Môn) làm nghề bán dép
nhựa ở chợ Tầm Vu. Tới kể, học xong lớp 8, Tới đi làm thuê ở
một lò bánh kẹo vì gia đình quá nghèo. Sau đó, Tới được một
người bạn dẫn dắt vào nghề bán dép nhựa dạo. “Lúc trước, tôi
đi làm thuê khổ lắm, bệnh không dám nghỉ vì sợ bị trừ lương.
Bây giờ, tôi khỏe thì đi bán dép ở chợ, không thì ở nhà giúp
mẹ nuôi heo. Thỉnh thoảng, tôi còn đến bán ở một số chợ
đêm trên địa bàn quận Ô Môn và quận Thốt Nốt. Mỗi ngày
tôi kiếm được vài trăm ngàn đồng, đỡ đần phần nào cho cha
mẹ” - Tới chia sẻ. Bà con trong khu vực không chỉ quý mến
Tới bởi sự cần cù, siêng năng mà còn vì tinh thần hăng hái
mong muốn làm tròn bổn phận với đất nước. 3 năm qua, Tới
đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng chưa trúng tuyển do
không đủ điều kiện về sức khỏe. Tới cho biết sẽ viết đơn tình
nguyện nhập ngũ cho đến khi nào hết tuổi theo quy định của
Luật Nghĩa vụ Quân sự.
Sau khi tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật Trường Cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Giảng Kim Ngân (23 tuổi) tiếp
tục học liên thông tại Trường Đại học An Giang. Bên cạnh đó,
Ngân xin làm ở Trung tâm hỗ trợ phát triển sinh viên Cần Thơ
để không sống phụ thuộc vào gia đình. Với thu nhập khoảng
3 triệu đồng/tháng, Kim Ngân đã tự trang trải chi phí học tập.
Nhiều năm qua, Ngân luôn là sinh viên gương mẫu, học tập
tốt và tích cực trong công tác Đoàn. Vì vậy, năm thứ hai học
tại trường, Ngân đã được kết nạp Đảng. Ngân cũng đạt nhiều
giải thưởng, như: Sao tháng Giêng, Sinh viên “5 tốt” do Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Kim Ngân cho biết:

“Anh trai của tôi từng là cán bộ Đoàn giỏi khi còn là sinh viên.
Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu học tập theo anh. Hiện tại, tôi
đang nỗ lực hoàn thành chương trình liên thông, đồng thời học
thêm tiếng Anh để có thể xin đi thực tập ở Israel - nơi đang
phát triển mạnh mẽ ngành nông nghiệp công nghệ cao”.
Tạo môi trường để thanh niên phấn đấu
Theo anh Trương Thanh Nghi, Bí thư Đoàn trường Cao
đẳng Nghề Cần Thơ, thanh niên có hoài bão lớn là có khát
vọng và lý tưởng sống; có tinh thần xung kích, tình nguyện và
ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Hiện
nay, vẫn còn một số bạn trẻ chỉ nghĩ cho bản thân, sống thực
dụng. Nhiều bạn trẻ mắc phải “bệnh” ỷ lại, thụ động, thiếu
bản lĩnh,... Vì thế cần có sự quan tâm, giáo dục, định hướng
đúng đắn, kịp thời của gia đình, nhà trường và xã hội để xây
dựng hoài bão trong thanh niên.
Thời gian qua, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ luôn
xác định thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình
mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong công tác tuyên truyền,
giáo dục ĐVTN tại đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên
truyền, các chương trình hành động và hoạt động phong trào,
Đoàn trường đã giáo dục, rèn luyện cho học sinh, sinh viên
niềm đam mê trong nghề nghiệp, xung kích tình nguyện vì
cộng đồng. Đoàn trường tham mưu Ban Giám hiệu trường tổ
chức các cuộc thi tay nghề, các hoạt động học thuật sáng tạo,
trang bị kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên... Anh Nghi nói:
“Tôi nghĩ bên cạnh các hoạt động hỗ trợ của tổ chức Đoàn Hội, các bạn trẻ phải tăng cường tính chủ động trong học tập và
rèn luyện, không ngừng học hỏi nâng cao tri thức và xây dựng

Hoài bão tuổi trẻ
Xây dựng thế hệ thanh
niên có hoài bão lớn là
một trong những mục
tiêu Trung ương Đoàn
hướng tới trong Cuộc
vận động “Xây dựng giá
trị hình mẫu thanh niên
Việt Nam thời kỳ mới”.
Định hướng đoàn viên
thanh niên (ĐVTN) sống
có hoài bão là vấn đề
đòi hỏi tổ chức Đoàn
có những hình thức phù
hợp, hiệu quả.

Kim Ngân luôn là
cán bộ Đoàn năng động,
sáng tạo, tích cực học tập,
được thầy cô, bạn bè quý mến.
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Tuổi trẻ Cần Thơ

thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn BB1 Sư Đoàn BB 330, Chi Lăng, An Giang
Đoàn Cần Thơ
Ban Thường vụ Thành
Trung Đoàn
trợ
hỗ
tặng 20 triệu đồng
“Nhà mát
h
trìn
g
BB1 xây dựng côn
thanh niên”.
Sương Mai Dịp này, đồng chí Lê Thị
giáo Thành ủy
Phó Trưởng Ban Tuyên
i trẻ thành phố
Cần Thơ cùng đại diện tuổ
t Sư đoàn Bộ
đã đến thăm và chúc Tế
uyên đán 2017.
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33
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bật là công tác huấn luyện,
đơn vị còn thực
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V

 bản lĩnh của cá nhân. Bởi để biến hoài bão thành sự thật đòi hỏi
sự phấn đấu không biết mệt mỏi, vượt qua nhiều thử thách”.
Anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn
cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tổ chức
nhiều chương trình giao lưu giữa ĐVTN thành phố và các
doanh nhân, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ để các bạn có quyết
tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống nhằm theo đuổi ước
mơ tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Đồng thời, tổ chức các

hoạt động khơi gợi tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, hỗ
trợ thanh niên biến các ý tưởng thành sản phẩm phục vụ cộng
đồng. “Tổ chức Đoàn sẽ kết nối, tạo cơ hội để ĐVTN tiếp cận
với những tấm gương nghị lực. Qua đó giúp các bạn thêm tự
tin, có động lực để phấn đấu. Nhưng dù thế nào thì cốt lõi của
sự thành công vẫn là tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm
của mỗi bạn trẻ”- anh Nghĩa khẳng định.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG
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Anh Ngô Tấn Lộc,
chăm sóc ao cá.

Anh Ngô Tấn
Lộc, khu vực Thới
Thuận A, phường
Thới An, quận Ô
Môn được nhiều
thanh niên và
người dân biết
tiếng nhờ mô hình
nuôi cá chạch
quế và nuôi heo
thịt kết hợp với
heo nái sinh sản
tại địa phương.
Là thanh niên tiêu
biểu trong phong
trào lập thân lập
nghiệp, anh Lộc
đã mạnh dạn ứng
dụng những tiến
bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất
nên hàng năm có
thu nhập hàng
trăm triệu đồng.
Tháng 11-2016,
anh Lộc vinh dự
được
Trung ương Đoàn
trao giải thưởng
Lương Định Của.

TRIỆU PHÚ

từ mô hình nuôi cá chạch quế

T

ừ mô hình ươm cá tra giống không mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng là lúc anh Lộc tìm
hướng đi mới cho riêng mình. Năm 2014, anh Lộc tham quan các mô hình làm ăn hiệu
quả tại huyện Cờ Đỏ đã nhận thấy mô hình nuôi cá chạch quế của bà con nông dân nơi
đây mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Qua trao đổi về kỹ thuật nuôi, giá cả thị trường và đầu ra
sản phẩm ổn định nên anh Lộc quyết định đầu tư phát triển mô hình trên. Năm 2014, anh Lộc
mua 10 triệu con cá chạch quế với số tiền trên 10 triệu đồng để nuôi trên 1.000m2 ao của gia
đình. Qua hơn 6 tháng nuôi, anh xuất bán được 2 tấn cá với giá 140.000 đồng/kg. Sau đợt nuôi
đầu tiên, anh Lộc thu trên 280 triệu, trừ tất cả các chi phí còn lời trên 120 triệu đồng. Nhận thấy
mô hình nuôi cá chạch quế dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc nên anh tiếp tục cải tạo và mở rộng diện
tích ao nuôi lên đến 2.000m2. Theo anh Lộc để phát triển mô hình nuôi cá chạch quế đòi hỏi
người nuôi phải am hiểu tập tính và môi trường sống của cá. Thông thường, cá chạch quế rất
cần nguồn nước sạch nên vị trí ao nuôi phải gần sông, rạch để thuận lợi khi thay nước, khu vực
ao nuôi phải dọn dẹp thông thoáng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho cá phát triển. Ưu điểm của cá
chạch quế có sức đề kháng mạnh, tỷ lệ hao hụt thấp, dễ nuôi, mau lớn nên hiệu quả kinh tế khá
cao. Ngoài ra, cá chạch quế có đặc tính khác biệt là có thể ướp nước đá cho cá ngủ đông sau đó
thả cá vào nước ngọt, cá sẽ sống lại nên rất thuận tiện cho việc chuyên chở xa.
Để nắm bắt được các quy trình, kỹ thuật nuôi, anh Lộc còn tham gia các lớp tập huấn về kỹ
thuật nuôi cá chạch quế do các ngành chức năng quận tổ chức. Từ những kiến thức học được,
kết hợp với những kinh nghiệm ươm nuôi cá tra của bản thân, anh Lộc đã thành công trong mô
hình nuôi cá chạch quế. Anh Lộc cho biết: “Thức ăn của cá chạch quế phần lớn là thức ăn công
nghiệp nên nuôi rất thuận lợi. Cá chạch quế dễ nuôi, ít bệnh giá cả thị trường hiện rất hấp dẫn
nên tôi mạnh dạn đầu tư vào mô hình này”. Cuối năm 2015, anh Lộc xuất bán gần 3 tấn cá chạch

quế với giá 90 ngàn đồng/kg. Trừ tất cả các chi phí anh còn lời trên 70 triệu đồng.
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Thời gian gần đây, nhiều người dân khu vực và
các tỉnh lân cận mạnh dạn phát triển mô hình nuôi
cá chạch quế nên số lượng cá giống không đáp ứng
nhu cầu thị trường. Nắm bắt được nhu cầu điều đó,
từ năm 2016 đến nay, anh Lộc chuyển sang mô hình
ươm cá chạch quế (cá bột) để bán cá giống ra thị
trường. Trung bình 1 năm, anh Lộc có thể ươm từ
4 đến 5 vụ cá giống. Hiện tại, 10 triệu con cá bột ở
ngoài thị trường có giá 8 triệu đồng. Sau khi ươm
từ 20 đến 25 ngày cá lớn bằng đầu đũa ăn là có thể
bán lại cá giống cho bà con nuôi. Anh Lộc so sánh:
“Nếu nuôi cá chạch quế thịt mất 6 tháng mới thu
hoạch. Ngoài việc tốn công chăm sóc, người nuôi
phải tốn chi phí tiền thức ăn mà nguy cơ rủi ro cao.
Trong khi đó, ươm cá bột vừa nhẹ công chăm sóc,
nhanh thu hồi vốn nên xác suất lời khá cao. Sau mỗi
đợt ươm cá bột, trừ tất cả các chi phí còn lời trên 20
triệu đồng”.
Không chỉ làm giàu từ mô hình nuôi cá chạch
quế, thời gian gần đây anh Lộc còn mạnh dạn phát
triển thêm mô hình nuôi heo thịt kết hợp với heo nái
sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Năm
2015, anh Lộc đầu tư chuồng trại nuôi 15 con heo
thịt. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, anh bán 11 con heo
thịt và chừa 4 con lại để nái. Trừ tất cả các chi phí, vụ
heo đầu anh lời hơn 6 triệu đồng và 4 con heo giống.
Công việc làm ăn ngày càng nở nồi, 4 con heo nái
ban đầu đã sinh sản từ 40 đến 60 con heo con/năm.
Anh Lộc cho biết: “Trung bình, 1 con heo nái sinh
sản 2 lần/năm và mỗi lần sinh được 10 đến 14 con
heo con. Heo con sau khi sinh sản được giữ lại nuôi
heo thịt”. Theo anh Lộc, muốn cho heo nái sinh sản
tốt, phải xác định thời điểm phối giống thích hợp, bổ
sung đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất lúc heo
đang mang bầu. Bên cạnh đó, người nuôi heo phải
có kiến thức về thú y, đồng thời phải vệ sinh chuồng
nuôi và tiêm phòng theo chu kỳ. “Nhờ được tham
gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do Quận
đoàn phối hợp với các ngành tổ chức và cộng thêm
kiến thức có sẵn, đàn heo của gia đình lúc nào cũng
khỏe mạnh và đạt tỷ lệ khá cao. Tháng 12-2016, tôi
xuất chuồng được 22 con heo thịt với giá 3,8 triệu
đồng/tạ. Trừ các chi phí còn lời trên 20 triệu đồng”Anh Lộc khoe với chúng tôi. Hiện tại anh Lộc đang
nuôi 7 con heo nái sinh sản và 36 con heo thịt.
Đánh giá về hiệu quả từ mô hình làm ăn có hiệu
quả của anh Lộc, anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn
phường Thới An, cho biết: “Sự nhạy bén trong sản
xuất, anh Lộc ứng dụng thành công mô hình cá
chạch quế và nuôi heo nái kết hợp với heo thịt. Đây
là một mô hình tiêu biểu của Phường đoàn mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Sắp tới, Phường đoàn sẽ nhân
rộng mô hình này cho các thanh niên có nhu cầu
phát triển, để giúp các thanh niên vươn lên phát triển
kinh tế, ổn định cuộc sống”.
Bài, ảnh: Thanh Thư

Ước mơ
yên bình
Dòng máu kiêu hùng
Nòi giống rồng tiên
Chia đi khắp miền
Cùng mẹ lên non
Theo cha xuống biển
Máu hòa vào đại dương
Vĩnh viễn
Cho biển xanh xanh đến diệu kỳ
Ươm khát vọng trong lòng người lính trẻ
Biển thì thầm thật khẽ
Bài thơ... ước mơ yên bình
Mồ hôi anh đổ xuống
Tan vào biển đông
Biển mặn tình nước non
Người lính biên cương
Hòa lòng mình với biển
Máu chung dòng
Biển cùng anh một lòng
Gìn giữ núi sông
Máu chung dòng
Bốn nghìn năm vẫn không ngừng chảy
Tiếp bước ông cha
Điệp khúc
Anh hùng ca ... ngân xa
MẠC TỐ HỒNG
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Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia diễn đàn “Thủ lĩnh sinh viên ASEAN
năm 2016” ở Philippines.
Ảnh: CTV

Trang bị

kiến thức, kỹ năng để hội nhập

T

hời gian qua, tổ chức Đoàn - Hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn
thành phố đã có những hoạt động thiết thực giúp đoàn viên thanh niên
rèn luyện các kỹ năng trong quá trình hội nhập, như: nâng cao trình độ
ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa các nước, rèn kỹ năng xã hội... Những hoạt
động thiết thực, bổ ích trên đã giúp các bạn trẻ thêm tự tin trong hội nhập.
* Học tiếng Anh để nói về văn hóa Việt
Cuối tháng 12-2016, Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh Đoàn Trường Đại học
Cần Thơ tổ chức cuộc thi Dịch nhanh với sự tham dự của 57 học sinh, sinh
viên đến từ nhiều trường đại học, trung học phổ thông. Bạn Trần Lâm Tốt, sinh
viên năm thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, cho biết: “Đoạt giải Nhất, tôi và các bạn
khá bất ngờ. Tôi rất ấn tượng với phần thi có chủ đề về lịch sử dân tộc. Phần
thi đó khơi gợi cho tôi cảm hứng tìm hiểu lịch sử để giới thiệu với bạn bè đến
từ các nước”. Với mục đích trang bị thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử, Ban
Tổ chức cuộc thi đã cho các thí sinh dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh các bài
dân ca, câu nói nổi tiếng của danh nhân, các thành ngữ, tục ngữ... “Dịch những
câu thành ngữ, tục ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh rất khó. Vì vậy, chúng
tôi đưa thành ngữ, tục ngữ vào đề thi để các bạn vừa có thêm kiến thức, vừa
nâng cao trình độ ngoại ngữ. Chúng tôi cũng mời những giáo viên dạy văn lâu
năm chia sẻ về nét đẹp của tiếng Việt, giữ gìn, tôn trọng và không để lai căng
tiếng Việt” - Nguyễn Hữu Gia Bảo, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh cho biết.
Thời gian qua, Ban Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh đều đặn tổ chức cho các
thành viên nói tiếng Anh vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 4. Hằng tháng,
Ban Chủ nhiệm mời giảng viên ở các khoa chia sẻ theo các chuyên đề liên
quan đến hội nhập, như: vai trò của tiếng Anh trong hội nhập quốc tế, những
kỹ năng sinh viên cần có trong hội nhập, các kỹ năng quản lý trong đời sống...
Các thành viên CLB còn tự rèn luyện kỹ năng, năng khiếu thông qua việc
tổ chức ngày hội nói tiếng Anh, hội chợ tiếng Anh cho các trường trung học
phổ thông, trung tâm Anh ngữ. CLB Tiếng Anh đã mở ra nhiều cơ hội để các
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thành viên có dịp giao lưu với bạn bè đến từ
các nước. Nhiều bạn còn tham gia các chuyến
trao đổi kinh nghiệm học tập với sinh viên các
trường đại học ở nước ngoài, tham dự các hội
nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam.
* Ra sức học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu
cầu hội nhập
Từ nhỏ, Trần Lâm Tốt đã ham thích học
tiếng Anh để giới thiệu với bạn bè các nước về
văn hóa quê hương và vùng ĐBSCL. Khi trở
thành sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Lâm Tốt
thường xuyên tìm hiểu truyện cổ tích, chuyện
về danh nhân lịch sử, văn học Việt Nam
để dịch ra tiếng Anh. Cuối tuần, Tốt và một số
bạn bè đến bến Ninh Kiều để làm tình nguyện
viên nhằm hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho
du khách nước ngoài những thông tin liên
quan đến thành phố Cần Thơ. Theo Lâm Tốt,
thanh niên hiểu về văn hóa dân tộc sẽ giới
thiệu được với bạn bè quốc tế về nét đẹp của
đất nước, con người Việt Nam. Càng hiểu và
yêu văn hóa Việt, sẽ cố gắng giữ gìn bản sắc,
tiếp thu những điều hay để nâng cao giá trị
truyền thống của dân tộc.
Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn
Ninh Kiều, dù các phương tiện truyền thông,
mạng xã hội phát triển mạnh mẽ nhưng nhiều
bạn trẻ không quan tâm tìm hiểu thông tin về
các địa phương, các di tích lịch sử, di sản văn
hóa... Hiện nay, vẫn còn một số thanh niên hạn
chế trong việc chọn lọc, tiếp thu văn hóa nên đua
đòi, ăn mặc và ứng xử không phù hợp với văn
hóa truyền thống của người Việt Nam. Một số
bạn thiếu tinh thần trách nhiệm, tác phong công
nghiệp nên rất khó khăn trong tìm việc làm hoặc
làm việc hiệu quả không cao. Người Việt Nam
có tiếng là cần cù nhưng trong hội nhập quốc tế
thì tố chất này chưa đủ để cạnh tranh việc làm, cơ
hội phát triển với thanh niên các nước khác. Vì lẽ
đó, thanh niên cần phải có kỹ năng, trình độ và
cần rèn luyện tinh thần dấn thân, dám hành động
để biến ước mơ thành hiện thực.
Cùng với những hoạt động tiếp thu và giữ
gìn bản sắc văn hóa, trong quá trình hội nhập
thanh niên cần thể hiện vai trò qua việc nêu
cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia
giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng
đồng, như: ô nhiễm môi trường nước, biến đổi
khí hậu, tiết kiệm năng lượng... “Thời gian tới,
Ban Thường vụ Quận đoàn tiếp tục triển khai
các chuyên đề về hội nhập để đoàn viên thanh
niên hiểu về thời cơ và thách thức. Đồng thời, tổ
chức các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng hội
nhập cho các thành viên CLB Thủ lĩnh thanh
niên của quận để nhân rộng trong đoàn viên
thanh niên địa phương” - anh Tuấn Anh chia sẻ.
Phạm Trung
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Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
tham gia Diễn đàn “Văn hóa Thanh niên Đông Nam Á”
năm 2016 tại Malaysia. Ảnh: CTV

Một bạn trẻ hỏi: Có con đường nào ngắn nhất để “ra thế giới” không? Làm gì
để trở thành công dân toàn cầu? Nghe bạn hỏi, tôi chợt nhớ lời một doanh nhân tâm sự:
“Nếu suy nghĩ giới hạn thì mãi mãi giới hạn, trang bị kiến thức không khó, thay đổi tư duy mới
khó...”. Nhiều bạn trẻ năng động, ham học hỏi, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để
sẵn sàng hội nhập đều có những câu giải đáp thú vị bằng chính sự trải nghiệm của bản thân...

Tuổi trẻ Đồng bằng sông Cửu Long:

Hướng đến công dân toàn cầu
“Người ta đi vào - mình cũng
phải đi ra”

Anh Lê Thanh Sơn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT), chia sẻ: “Các chuyên gia, nhà giáo dục cho rằng mối
tương giao - liên kết giữa con người với con người, nếu không
kết nối tinh thần, làm sao chúng ta có thể làm việc cùng nhau?
Và nếu không có tri thức phong phú, chúng ta biết lấy cái gì
để nói chuyện với người ta?”. Vì vậy, gần 6 năm qua từ khi
Trường ĐHCT tham gia Mạng lưới các trường đại học Đông
Nam Á (AUN), song song với các hoạt động trao đổi sinh
viên, Đoàn trường đã cử nhiều cán bộ trẻ, sinh viên (mỗi diễn

đàn từ 4-5 cán bộ, sinh viên) tham gia 3 diễn đàn chính của
AUN, gồm: Hội nghị “Thủ lĩnh sinh viên ASEAN”, diễn đàn
“Văn hóa thanh niên ASEAN + 3 (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn
Quốc) và Educational Forum and Young Speaker Contest. Đặc
biệt, trong năm 2016, chỉ tiêu của trường là cấp 200 học bổng
ngắn hạn tại nước ngoài cho các sinh viên có thành tích học tập
khá, giỏi với mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên “ra biển
lớn”. Theo kế hoạch trong năm 2017, Trường ĐHCT sẽ phối
hợp với Trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đồng đăng cai
tổ chức Diễn đàn “Thủ lĩnh sinh viên ASEAN”, thu hút khoảng
200 sinh viên quốc tế. Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội để
giới trẻ trong khu vực chia sẻ những mô hình hay, cách làm
sáng tạo trong học tập và các hoạt động tình nguyện quốc tế.
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Từng tham gia diễn đàn “Thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á”
tại Philippines (tháng 10-2016), Trần Lê Hoài Thương, sinh viên
ngành Ngôn ngữ Anh hào hứng kể về một hoạt động ngoại khóa
Thương được tham gia cùng nhóm sinh viên Trường Đại học
Ateneo de Manila. Các sinh viên đến dạy học cho trẻ em nghèo
ở một khu dân cư từ 8 giờ đến 16 giờ ngày thứ Bảy hằng tuần.
Hoạt động này được giảng viên tích cực hỗ trợ, khuyến khích
và xem như hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành. Theo Hoài
Thương, môi trường giáo dục nước bạn phát huy tối đa tính chủ
động của sinh viên nên đa số các bạn trẻ có tính tự lập cao, khả
năng tranh luận tốt. Điều đó thể hiện ở các buổi hội thảo học
thuật, thuyết trình do sinh viên tổ chức, điều hành. Trong một
hội thảo, sinh viên nước ngoài tranh luận sôi nổi và ra sức bảo vệ
quan điểm của mình, ngược lại một số sinh viên nước ta vẫn còn
rụt rè, ngại giao tiếp, thiếu lập trường khi trình bày vấn đề. “Thật
ra không phải ai cũng nói tốt tiếng Anh, cũng năng động, nhạy
bén nhưng đa số họ lại dạn dĩ hơn mình và thích nghi nhanh.
Điều này khiến tôi phải suy nghĩ và phải học hỏi rất nhiều để tự
hoàn thiện bản thân” - Hoài Thương bộc bạch.
Tại Trường ĐH An Giang, chúng tôi khá ấn tượng về Meng
Kim Long (quê ở tỉnh Stung Treng, Campuchia), sinh viên năm
thứ 3 ngành Nông nghiệp, bởi khả năng sử dụng tiếng Anh và
tiếng Việt. Kim Long thảo luận bài với bạn bè bằng tiếng Việt
khá thành thạo, đôi lúc “chêm” một số phương ngữ. Mồ côi cha
lúc mới 2 tuổi, gia đình sống dựa vào nghề mua bán nhỏ của mẹ,
hoàn cảnh khó khăn nên Kim Long chưa dám mơ đến chuyện
du học. Vượt khó học giỏi nên Kim Long được giới thiệu nhận
học bổng học tại Trường ĐH An Giang. Kim Long được trường
miễn học phí, hỗ trợ chỗ ở và cấp sinh hoạt phí mỗi tháng trên
2,5 triệu đồng. Kim Long còn được hỗ trợ chi phí làm visa, bảo
hiểm y tế; được cấp 3,9 triệu đồng chi phí mua vật dụng thiết
yếu cho cuộc sống và được miễn học phí học tiếng Việt 1 năm.
Cùng tâm trạng hân hoan khi nhận học bổng tại Việt Nam,
Im SreyTum (quê ở tỉnh Takeo, Campuchia), sinh viên ngành
Trồng trọt, tâm sự: “Ở quê em, người dân chủ yếu sống bằng
nghề làm ruộng, vì vậy em mong muốn mình sẽ học được kỹ
thuật tiên tiến của Việt Nam để về quê khởi nghiệp và làm giàu
cho quê hương”. Kim Long và SreyTum là 2 trong 26 sinh viên
Campuchia được Trường ĐH An Giang cấp học bổng theo học
các ngành nông nghiệp, khoa học cây trồng, thủy sản và công
nghệ thông tin. Chương trình hợp tác, giao lưu học thuật này góp
phần tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hai
nước hòa bình và phát triển.

Hội nhập để xây
“sức mạnh mềm”. . .

dựng

Mối quan hệ giao lưu, hợp tác trong cộng đồng ASEAN
ngày càng được rộng mở, nhiều hiệp định thương mại quốc tế
được ký kết, tuy nhiên theo thạc sĩ Phùng Thế Tuấn, Trưởng
phòng Công tác học sinh - sinh viên (Trường ĐH Sư phạm Kỹ
thuật Vĩnh Long), không ít thanh niên chưa nhận thức đúng
mức tác động của quá trình hội nhập, cũng như lợi thế của Việt
Nam so với các nước trong cộng đồng ASEAN. Với mục tiêu
trang bị tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, mỗi
năm học, trường cử hơn 200 sinh viên tham gia các hội thi về

các ngành kỹ thuật - tự động, như: Lập trình đua xe tự động,
Robocon, đua xe năng lượng mặt trời... Trong đó, nổi bật có
Nguyễn Hoàng Anh - sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
Vượt qua gần 280 thí sinh đến từ 9 quốc gia, Hoàng Anh trở
thành thí sinh đầu tiên của vùng ĐBSCL đoạt giải Nhì hội
thi tay nghề ASEAN diễn ra tại Malaysia vào tháng 9-2016.
Hoàng Anh kể: “Ngoài việc nắm vững nguyên lý kỹ thuật,
cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải thành thạo về máy móc thiết bị
của những ngành, nghề như: máy hàn, máy cắt, máy tuốt. Thao
tác thực hiện phải nhanh nhẹn, chính xác vì trong khoảng thời
gian ngắn 3-4 giờ phải hoàn thành các module của bài thi”.
Sự đầu tư đúng hướng bước đầu đã thu về quả ngọt, nhưng
thạc sĩ Tuấn vẫn trăn trở cho rằng: người trẻ cần thay đổi tư duy
khởi nghiệp. Thực tế, vẫn còn ít thanh niên chọn học nghề và
còn một bộ phận thanh niên nhận thức chưa đúng về tầm quan
trọng của việc học nghề, kể cả những ngành nghề quan trọng
trong hội nhập, như: cơ khí, tự động hóa, công nghệ thông tin...
Con đường vươn ra hội nhập với bạn bè quốc tế có nhiều nẻo,
nhiều hướng khác nhau. Bạn Nguyễn Thị Luân (quê ở phường
Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), từng có 4 năm làm
trợ lý dự án “Coach for College” thuộc Tổ chức Đông Tây Hội
Ngộ. Luân tham gia hướng dẫn nhiều đoàn sinh viên đến từ các
trường đại học: Harvard, Princeton, Duke, Stanford... đi phụ đạo
các môn văn hóa cho học sinh nghèo tại tỉnh Hậu Giang. Nhờ
đó, Luân có điều kiện trau dồi ngoại ngữ, tích lũy kiến thức và
kỹ năng mềm cần thiết. Tuy là cử nhân Kế toán, nhưng qua gần
4 năm gắn bó với công tác xã hội đã thắp lên trong lòng Luân
ước mơ trở thành nhà quản lý giáo dục. Tháng 9-2016, Luân
quyết định du học ở Anh chuyên ngành Quản lý giáo dục, với
mong muốn kết nối những tấm lòng thiện nguyện các bạn trẻ
khắp nơi trên thế giới để mở một chương trình giáo dục di động
ở các nước nghèo. Luân nghĩ, mỗi người Việt trẻ dù đang học
tập, làm việc ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu chỉ cần làm việc
nhỏ như: giới thiệu văn hóa, hoặc dành thời gian tham gia các
hoạt động tình nguyện quốc tế... thì bạn bè các nước sẽ hiểu hơn
về đất nước và con người Việt Nam.
Theo Trần Lê Hoài Thương, sinh viên Trường ĐHCT,
không phải ngẫu nhiên mà Diễn đàn “Thủ lĩnh sinh viên Đông
Nam Á” năm 2016 có chủ đề: “ASEAN, our home: Youth
engagement towards a shared future” (Ngôi nhà ASEAN của
chúng ta: Tuổi trẻ cùng hướng tới một tương lai). Bởi mỗi quốc
gia đều có sự khác biệt, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa - xã
hội, song mỗi người cần tôn trọng sự khác biệt, phát huy những
điểm tương đồng và hướng tới tương lai, góp phần xây dựng
một thế hệ công dân toàn cầu. Qua đó, tuổi trẻ vừa góp phần
vào sự phát triển chung của cộng đồng thế giới, vừa tôn vinh,
giới thiệu những giá trị tốt đẹp, bản sắc văn hóa của đất nước,
dân tộc mình ra thế giới.
Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam
đã tổ chức trên 2.100 diễn đàn, hoạt động giao lưu quốc tế; tổ
chức trên 1.110 lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho hơn
307 ngàn lượt sinh viên; gần 500 cuộc tuyên truyền về thông
tin - đối ngoại. Hội Sinh viên các trường trong cả nước đã
thành lập 454 câu lạc bộ (CLB) ngoại ngữ, 330 CLB Tin học,
trung bình mỗi trường có ít nhất 2 CLB ngoại ngữ và tin học...
DÂN AN
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Đại hội

Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Cần Thơ
lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

“
BCH Hội Thầy thuốc

trẻ thành phố Cần Th

S

áng 20/12/2016, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa thành
phố, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố và Sở Y tế
thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ
thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tham dự có Ths.BS Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên Thường
trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó
Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Thầy
thuốc trẻ Việt Nam; chị Trần Thị Vĩnh Nghi, UVBTV TW
Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; các anh
chị lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở Ban ngành, đoàn
thể, các bệnh viện, Trung tâm cơ sở Y tế, đại diện Đoàn thanh
niên, Hội LHTN trực thuộc trên địa bàn thành phố, cùng 90
đại biểu ưu tú đại diện cho lực lượng y bác sỹ trẻ thành phố
Cần Thơ.
Đại hội đã thông qua quyết định của UBND thành phố
Cần Thơ về việc cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ thành
phố; báo cáo quá trình vận động thành lập, Điều lệ hoạt động
của Hội. Với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ làm theo

ơ khóa I cùng đại biể

Đại hội.

lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Đại hội đã thông
qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các
chỉ tiêu cơ bản như: tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn
phí cho 10.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 100 người
cao tuổi; vận động hội viên, thanh niên tình nguyện hiến 5.000
đơn vị máu; 100% bệnh viện triển khai chương trình “Tiếp sức
người bệnh”...
Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã khen
thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
quá trình vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ thành phố
Cần Thơ.
Đại hội đã hiệp thương 33 anh chị vào Ban Chấp hành
Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ
2016 - 2021, 11 anh chị vào Ban Thường vụ; 05 anh chị vào
Ban Kiểm tra. Anh Huỳnh Minh Phú, Trưởng Phòng Tổ chức
cán bộ, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ được hiệp
thương giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPCT.
Tin, ảnh: Thanh Tùng
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sinh viên: Trần Văn Quang (Trường
Đại học Tây Đô), Đoàn Mỹ Ngọc
(Trường Đại học Kỹ thuật - Công
nghệ Cần Thơ) và Phạm Nguyễn Hải Âu
(Trường Đại học Cần Thơ) được bạn bè
ví von là “cây sáng kiến” trong nhiều
hoạt động, phong trào sinh viên của
trường. Những bạn trẻ trên không chỉ là
“thủ lĩnh” trong học tập, mà còn tổ chức
nhiều hoạt động giúp đỡ sinh viên nghèo,
đẩy mạnh phong trào tình nguyện giúp
ích cộng đồng...

Cuối tháng 11-2016, Trần Văn Quang
- sinh viên ngành Văn học (Trường Đại
học Tây Đô) vinh dự được kết nạp Đảng.
Đó vừa là niềm tự hào vừa là thành quả
của sự nỗ lực không ngừng trong học tập
và rèn luyện của cậu sinh viên năm thứ 4
này. Từng là Liên Chi hội (LCH) trưởng
LCH sinh viên Bạc Liêu (2015), rồi Phó
Chủ tịch Hội Sinh viên trường (từ tháng
12-2015 đến nay), Quang là “tác giả” của
nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, thu
hút đông đảo sinh viên tham gia. Ấn tượng

“Người
thủ lĩnh”
sinh viên

nhất là chương trình “Cội nguồn hình
thành sân khấu cải lương Nam Bộ”
và chương trình giao lưu “Đờn ca tài
tử - Nét đẹp trong văn hóa Nam Bộ”
được tổ chức trong năm 2016. Điều
đáng mừng là khi tổ chức 2 chương
trình trên, cả hội trường đều chật kín
sinh viên tham dự, khiến Ban tổ chức
khá bất ngờ. Quang chia sẻ: “Chương
trình là cơ hội để sinh viên giao lưu với
các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi
tiếng, từ đó hiểu rõ hơn về loại hình
nghệ thuật truyền thống của người miền
Nam”. Đó cũng là cách mà Quang khơi
dậy niềm tự hào, kêu gọi sự tham gia
của sinh viên trong giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc. Trong năm 2017, Quang
sẽ đề xuất tổ chức cuộc thi sinh viên với
đờn ca tài tử và cải lương nhằm tạo sân
chơi giúp các bạn trẻ yêu thích ca diễn
phát huy năng khiếu, sở trường.
Chàng sinh viên này cũng đã tổ
chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn, như: Chương
trình “Chuyến xe đồng hương”, bình
quân mỗi năm hỗ trợ chi phí cho
khoảng 30 sinh viên về quê đón Tết.
Trong chương trình, Quang lồng ghép
những hoạt động: Thăm Mẹ Việt Nam

Đồng chí Lê Văn Tâm (bìa trái),
Phó Chủ tịch Thường trực UBND
TP Cần Thơ trao Giải thưởng
Sao Tháng Giêng cho 3 sinh viên
(theo thứ tự từ trái qua):
Phạm Nguyễn Hải Âu, Đoàn Mỹ Ngọc
và Trần Văn Quang.
Ảnh: T. Tùng
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Anh hùng, viếng nghĩa trang liệt sĩ, di
tích văn hóa - lịch sử, qua đó giáo dục
truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống
cho sinh viên. Người “thủ lĩnh” này
cũng không ngại khó khăn, tham gia và
chỉ huy 3 Chiến dịch Mùa hè xanh ở các
xã khó khăn ở các tỉnh ĐBSCL. Qua đó,
đã thực hiện hàng chục công trình, phần
việc thiết thực vì cộng đồng, từ xây dựng
đường giao thông, nhà nhân ái, làm cột
cờ, hàng rào đến tặng quà cho gia đình
chính sách, hộ nghèo, tổ chức vui chơi
giải trí cho thiếu nhi nghèo...
Bạn bè ấn tượng với Phạm Nguyễn
Hải Âu, sinh viên ngành Truyền thông
và Mạng máy tính (Trường Đại học Cần
Thơ) bởi thành tích học tập xuất sắc và
nhiệt tình tham gia các hoạt động tình
nguyện. Với vai trò là Chủ nhiệm Câu
lạc bộ (CLB) Tin học của khoa, định kỳ
mỗi tháng CLB đều tổ chức sinh hoạt
học thuật. Các chủ đề sinh hoạt của CLB
cũng phù hợp sinh viên chuyên ngành,
như: Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật lập trình
cài đặt các công nghệ mới, lập trình điện
tử, web hay thiết bị di động. CLB cũng
tổ chức hướng dẫn sinh viên tự sửa máy
tính, cập nhật các công cụ diệt vi-rút
mới, vi tính văn phòng... dành cho sinh
viên đến từ các ngành khác. Hải Âu chia
sẻ, mỗi kỳ sinh hoạt đều có sự hướng
dẫn của giảng viên, không khí trao đổi
cởi mở. Vì thế mỗi buổi sinh hoạt là
một bài học rất sinh động giúp bản thân
Âu và các bạn tiếp thu kiến thức nhanh,
hiệu quả và tiến bộ hơn trong học tập.
Đặc biệt, từ những kiến thức học được
trong lĩnh vực công nghệ thông tin cộng
thêm quá trình tìm tòi nghiên cứu, Hải
Âu cùng bạn bè đã nghiên cứu chế tạo
máy đọc sách cho người khiếm thị với
tên gọi Vreader. Với các kỹ thuật như:
xử lý hình ảnh, nhận dạng ký tự quang
học, chuyển đổi văn bản sang giọng
nói..., VReader giúp những người khiếm
thị tiếp cận thông tin sách báo hằng ngày
một cách dễ dàng và nhanh gọn nhất.
Hải Âu cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu,
cải tiến sản phẩm hoàn hảo hơn để có thể

ứng dụng rộng rãi ra cộng đồng.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng Đoàn
Mỹ Ngọc, sinh viên ngành Hệ thống
thông tin, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ
Cần Thơ, tích cực tham gia nhiều hoạt
động, phong trào tình nguyện. 2 năm
học qua, mỗi khi đến hè, Ngọc đều tình
nguyện về xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ
dạy Tin học miễn phí cho cán bộ ấp và
học sinh trên địa bàn xã. Cô còn hỗ trợ,
tham gia xây đường, làm hàng rào, cột
cờ, phát quang bụi rậm giúp dân. Vốn
sinh ra ở quận Ninh Kiều nên qua những
đợt tham gia Mùa hè xanh, Ngọc thấu
hiểu cuộc sống bà con còn nhiều khó
khăn, vì vậy làm được việc gì hữu ích
cho bà con, cô đều nhiệt tình tham gia.
Suy nghĩ vậy nên hầu như các chuyến
thăm và tặng quà cho gia đình chính
sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn đều không vắng mặt Ngọc. Kỳ thi
tuyển sinh THPT Quốc gia tại Cần Thơ
hằng năm, Ngọc còn tham gia Đội Tiếp
sức mùa thi, quản lý Đội xe tình nguyện
gồm 20 thành viên, đã đưa rước hàng
trăm thí sinh đến các điểm thi. Chưa
kể, hơn 1 tháng trước đó, cô và bạn bè
không quản ngại nắng mưa khảo sát tìm
nhà trọ giá rẻ, vận động từng phần quà
tặng học sinh nghèo... Cùng với tập thể
Ban Chấp hành Đoàn trường, Ngọc theo
dõi, đôn đốc các cơ sở Đoàn thực hiện
tốt các phong trào sinh viên, tổ chức
nhận hỗ trợ thường xuyên 11 gia đình
cựu Thanh niên xung phong, gia đình
chính sách có hoàn cảnh khó khăn cùng
nhiều hoạt động vì an sinh xã hội đã để
lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân
địa phương.
Với những thành tích tiêu biểu trong
học tập và rèn luyện, Văn Quang, Hải
Âu và Mỹ Ngọc vinh dự được Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Giải
thưởng Sao Tháng Giêng cùng nhiều
giấy khen của các cấp bộ Đoàn vì đã có
thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
và phong trào thanh niên.
QUỐC THÁI

Tuoåi treû

Taây Ñoâ

32

ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH TP. CAÀN THÔ
www.thanhdoan.cantho.gov.vn

N

gày 23/01/2017, tại Công
viên Lưu Hữu Phước,
quận Ninh Kiều diễn ra
Ngày hội tuổi thơ năm 2017 với
chủ đề “Xuân yêu thương” do Ban
tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành
phố Cần Thơ chỉ đạo Thành Đoàn
Cần Thơ và Nhà văn hóa thiếu nhi
quận Ninh Kiều, Đài Phát thanh &
Truyền hình thành phố Cần Thơ
phối hợp thực hiện.
Phát biểu khai mạc ngày hội,
đồng chí Lê Văn Tâm - Phó Chủ
tịch Thường trực UBND TP Cần
Thơ đánh giá Ngày hội tuổi thơ
năm 2017 là hoạt động thiết thực
tạo điều kiện cho thiếu nhi thành
phố vui xuân đón Tết. Đồng chí
vui mừng khi được biết nhiều cháu
là tấm gương tiêu biểu, không
ngừng phấn đấu, rèn luyện, thi đua
đạt nhiều bông hoa điểm 10, gương
sáng vượt khó học tốt, giúp đỡ
bạn bè, chăm ngoan, vâng lời cha
mẹ, thầy cô; đồng thời, nhắn nhủ
các cháu cần tiếp tục học tập, rèn
luyện, phát huy những thành
tích đạt được, để xứng
danh “Cháu ngoan
Bác Hồ”. Trong
khuôn khổ ngày
hội, thiếu nhi
sôi nổi tham
gia nhiều hoạt
động,
như:
thi trình diễn
trang phục các
dân tộc, vẽ trên
heo đất với chủ
đề “Xuân quê em”;
ngày hội đọc sách,
hướng dẫn viết thư pháp,
xếp bong bóng tạo hình thú vật,
biểu diễn ảo thuật và nhiều trò chơi
vui khỏe. Các thiếu nhi cũng tham
gia chương trình diễu hành đường
phố kết hợp với xe hoa, hóa trang,
ảo thuật, từ UBND thành phố di
chuyển về Công viên Lưu Hữu
Phước.
Tối cùng ngày diễn ra chương
trình nghệ thuật với chủ đề: “Mùa
xuân của em”. Đến dự có đồng
chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy, Chủ tịch
HĐND TP Cần Thơ và đồng chí
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Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mùa xuân của em”.

Thiếu nhi
ph
đường
Thiếu n
hi tham gia “Vũ hội

ố”.

Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Chương
trình nghệ thuật gồm nhiều tiết mục ca,
múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính
yêu, non sông Việt Nam và phong trào
thiếu nhi làm nghìn việc tốt. Dịp này,
BTV Thành đoàn Cần Thơ trao 45 chiếc
xe đạp (trị giá mỗi xe 1,5 triệu đồng)
cho thiếu nhi vượt khó học tốt. Trước
đó, BTV Thành đoàn cũng đã tặng 360
phần quà (mỗi phần quà trị giá 200.000

Cần Thơ

sôi nổi tham gia
Ngày hội tuổi thơ
năm 2017

đồng) và 360 bao lì xì (mỗi bao lì xì trị
giá 100.000 đồng) cho các em thiếu nhi.
Ngày hội đã đem đến cho các em
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn không
khí vui tươi, phấn khởi, rộn ràng sắc xuân
của một năm mới đang đến. Đây cũng là
một trong các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, vui chơi giải trí phục vụ thiếu nhi
Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân
Đinh Dậu 2017 của thành phố Cần Thơ.
Tin, ảnh: Thanh Tùng
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Tăng cường công tác tuyên truyền
phòng chống tệ nạn ma túy
trong các đối tượng thanh niên

C

hiều 21/12/2016, tại Công an
thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ
đạo NQLT 03 Cụm Thi đua
số 10 (các tỉnh thành khu vực Sông
Hậu) tổ chức Hội thảo “Nâng cao
vai trò, trách nhiệm của lực lượng
Công an và tổ chức Đoàn, đoàn viên
trong công tác phối hợp đấu tranh
phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh
thiếu niên”.
Tham dự có đồng chí Đại tá Lê
Tấn Tảo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng
Cục cảnh sát, Bộ Công an; Đại tá
Nguyễn Văn Thuận, Thành ủy viên,
Phó Giám đốc Công an thành phố
Cần Thơ; đồng chí Trần Thị Vĩnh
Nghi, UVBTV TW Đoàn, Thành
ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Cần
Thơ cùng các đồng chí đại diện Ban
Chỉ đạo NQLT 03, lãnh đạo các tỉnh
thành Đoàn khu vực Sông Hậu.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo NQLT 03 Cụm Thi đua số
10, trong năm 2016 Công an các tỉnh, thành trong khu vực đã
tập trung đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy,
nhiều đợt cao điểm đã được triển khai. Công tác nghiệp vụ cơ
bản được chú trọng, kịp thời nhận diện những dấu hiệu của tội
phạm ma túy để có biện pháp đấu tranh; nhiều chuyên án đã
được xác lập, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối
tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua
đó đã phát hiện, triệt phá 1.171 vụ, 2.133 đối tượng liên quan
đến ma túy, trong đó có 768 vụ, 1.364 đối tượng trong lứa tuổi
thanh thiếu niên. Tuy nhiên, tình hình sử dụng ma túy trên địa
bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, có hơn 9 ngàn người nghiện
ma túy, chiếm 21%, độ tuổi 18 đến 30 chiếm gần 60%.
Bên cạnh đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn
viên thanh niên và tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, các tỉnh,
thành Đoàn trong Cụm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc củng
cố, kiện toàn các đội, nhóm xung kích của thanh niên như: Câu
lạc bộ (CLB) “Thắp sáng niềm tin” (Cần Thơ); CLB “Người
hoàn lương” (Bạc Liêu); Đội thanh niên tình nguyện “Thắp
sáng niềm tin” (Kiên Giang); CLB “Bạn giúp bạn” (Cà Mau);
CLB thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội (Sóc Trăng)...
Tại Hội thảo, có 14 tham luận của Công an và các tỉnh,
thành Đoàn xoay quanh vấn đề về vai trò, trách nhiệm của lực

Quang cảnh buổi hội thảo

lượng Công an và tổ chức Đoàn, đoàn viên trong công tác phối
hợp đấu tranh phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên,
đặc biệt là các hoạt động tiêu biểu, những cách làm sáng tạo
được các tỉnh, thành chia sẻ cũng như những đề xuất kiến nghị
nhằm góp phần trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma
túy lứa tuổi thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả công tác phối
hợp, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Đại tá Lê Tấn Tảo,
Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an yêu
cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng loạt, có phân công rõ
ràng đầy đủ cũng như đẩy mạnh công tác nghiệp vụ trong thực
hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày
22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình
mới”, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình
hình mới”. Đồng chí cũng đề nghị các tỉnh, thành trong khu
vực tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma
túy trong các đối tượng thanh niên đặc biệt là thanh niên công
nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, các nhà máy.
Tin, ảnh: Thanh Tùng
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