
 

 

  



 

 

I. SÁCH VỀ BÁC HỒ 

Chuyện thường ngày của Bác Hồ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ 

cách mạng, người cộng sản vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, 

nhưng đồng thời cũng là một con người bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học và 

làm theo, đặc biệt về phong cách của Bác. Trong đời sống hằng ngày, ngoài những 

lúc làm việc và tiếp khách, Bác thường tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với 

các cụ già, gặp gỡ chiến sĩ và đồng bào các địa phương để nắm tình hình và tâm 

tư, nguyện vọng của nhân dân. Bác đến với mọi người một cách rất tự nhiên và 

bình dị. Điều đó đã trở thành một nhu cầu, một nếp sống, trở thành điều tâm niệm 

suốt đời của Người. 7 Để tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất 

bản cuốn sách: Chuyện thường ngày của Bác Hồ của Nhà báo Hồng Khanh - 

Nguyên Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân dân. Cuốn sách được khởi thảo năm 

2003 và liên tục được tái bản tại Nhà xuất bản Thanh niên, lần xuất bản gần đây 

nhất là năm 2011 tại Nhà xuất bản Thế giới. Thông qua lời kể của các đồng chí 

nguyên là cận vệ của Bác, Nhà báo Hồng Khanh đã ghi lại những câu chuyện 

thường ngày của Bác theo các chủ đề: Người giúp việc; Những nơi ở; Khi mặt 

trời lên; Cách ăn mặc; Ngoài giờ làm việc; Đến với dân; Đêm xuống; Giấc ngủ 

ngon lành. Mỗi câu chuyện đều thể hiện phong cách giản dị, gần gũi nhưng rất 

tinh tế của Bác. Lối sống, tác phong quần chúng thường ngày của Bác luôn là 

chuẩn mực nhân cách con người cách mạng nhưng lại không xa lạ với mỗi con 

người bình thường, mà ai cũng có thể soi mình, học tập, noi theo. 8 Cuốn sách 

mỏng, nội dung phong phú, dễ hiểu, rất bổ ích cho những ai muốn quan tâm 

nghiên cứu, tìm hiểu về Bác Hồ và đạo đức, tác phong của Bác. Xin trân trọng 

giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.  

Xem thêm tại: https://bom.so/uGJ4dz 

 

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN 

“Sổ tay nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn” 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành ấn phẩm “Sổ tay nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn”. 

Nhằm cụ thể hóa các nội dung công tác đoàn viên, công tác tổ chức Đoàn đến 

toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và đặc biệt là Đội ngũ Bí thư Chi 

đoàn khối trường học, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. 

Nét nổi bật trong quyển sổ tay này là các nội dung nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn 

được chuyển tải một cách sinh động, dễ nắm bắt, dễ thực hiện. Một số nội dung 

tiêu biểu như: Công tác phát triển đoàn viên; thực hiện chương trình quản lý đoàn 

viên; đánh giá xếp loại cuối năm; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; 

công tác đoàn vụ; đoàn cơ sở “3 chủ động”; xây dựng Chi đoàn mạnh,... được 
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trình bày bằng hình thức Infographic với những nội dung cốt yếu của mỗi nghiệp 

vụ giúp cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn dễ tra cứu, dễ áp dụng. 

Xem và tải tài liệu tại đây: https://bom.so/DPcNOl  

III. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 

Vai trò của thanh niên trong việc đấu tranh chống tin giả,  

tin xấu độc trên không gian mạng 

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, có không ít tin giả, tin xấu độc 

đang tồn tại, lan truyền nhanh chóng, rộng khắp trên không gian mạng. Vì vậy, 

đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến 

hành thường xuyên, hiệu quả. Trong đó, cần phát huy lực lượng thanh niên, để 

vừa nâng cao vai trò, trách nhiệm, vừa tạo ra “sức đề kháng”, “màng lọc” cho 

thanh niên khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng hiện nay. 

Tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng là những thông tin sai sự thật, 

không chính xác và chưa được kiểm chứng, phát tán và lan truyền trên các phương 

tiện truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Google, Zalo, Yutobe…) làm sai lệch 

nhận thức, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Tin giả, tin xấu độc xuất hiện 

trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đối 

với mọi lứa tuổi, ngành nghề… Trong đó, tin giả, tin xấu độc xuất hiện nhiều nhất 

là các sự kiện mang tính thời sự, hot, thu hút dư luận quan tâm. 

Tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều, cho 

nên cuộc đấu tranh phòng, chống tin giả, tin xấu độc tiếp tục diễn ra. Trong đó, 

lực lượng thanh niên phải là cơ bản, nòng cốt và tiên phong nhằm góp phần làm 

“sạch” thông tin trên không gian mạng. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, thiết 

nghĩ cần phải phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên cũng như ý thức trách 

nhiệm của mỗi thanh niên. 

Xem thêm tại: https://bom.so/lQGfkc 

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân 

IV. TRUYỀN THỐNG 

1. Theo dòng lịch sử tháng 3/2022: 

2. Ngày truyền thống: 

2.1 Kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh 

đạo xuất sắc của Đảng (01/3/1906-01/3/2022) 

Gần một thế kỷ của cuộc đời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tận lực cống 

hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được các tầng lớp nhân dân 

trong nước và bạn bè quốc tế yêu mến và kính trọng. 

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Trung 

ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 

năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống 

hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho 
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cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ 

hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp 

cách mạng, vào tương lai tươi sáng của đất nước. 

Đồng chí Phạm Văn Đồng, bí danh là Tô, sinh ngày 1/3/1906 trong một gia 

đình công chức tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và mất ngày 

29/4/2000, tại Thủ đô Hà Nội. 

Vào những năm đầu thế kỷ XX, khi còn là một thanh niên, đồng chí Phạm 

Văn Đồng đã sớm giác ngộ cách mạng, đã biết đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 

tìm hiểu tư tưởng cách mạng của Người thông qua sách báo được truyền bá vào 

Việt Nam lúc bấy giờ như báo “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Tạp chí thư tín 

quốc tế”… 

Xem thêm tại: https://bom.so/nOgGIW  

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam 

2.2. Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. 

Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng 

bọn chủ tư bản trả lương họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 

8/3/1899 nữ công nhân Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

Phong trào bắt đầu từ công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chi-ca-

gô và Nữu Ước. Mặc dù bọn tư bản ra tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, 

đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ 

vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước 

Đức. Phong trào đấu tranh đã xuất hiện hai nữ chiến sỹ lỗi lạc đó là bà Cla-ra-zét-

kin (người Đức) và bà Lô-ra Lúc-xăm-bua (người Ba Lan). Nhận thức sự mạnh 

mẽ và đông đảo của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải có tổ chức, phải 

có lãnh đạo để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ nên năm 1907 hai bà đã 

phối hợp với Crup-xcai-a (vợ Lênin) vận động thành lập Ban “Thư ký phụ nữ 

quốc tế”. Bà Cla-ra-zét-kin được cử làm Bí thư. 

Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế XHCN họp tại Cô-pen-ha-gen (thủ đô 

Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày “Quốc tế phụ nữ” - Ngày đoàn 

kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: 

- Ngày làm 8 giờ. 

- Việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau. 

- Bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 

Từ đó ngày 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động toàn thế 

giới. 

Vào ngày 8/3 hàng năm, những người phụ nữ trong cả nước thường được 

tặng hoa, tặng quà hoặc tổ chức những buổi lễ kỷ niệm để thể hiện sự quan tâm, 

ngợi ca và bày tỏ niềm kính trọng. Một ngày bù đắp cho những vất vả của những 
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người mẹ tảo tần cho gia đình và xã hội, những người vợ đảm đang, vun vén dựng 

xây tổ ấm gia đình. 

Xem thêm tại: https://bom.so/rOVwSH  

Nguồn: Công Đoàn Giáo dục Việt Nam 

2.3. Ý nghĩa, lịch sử ra đời Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn 

nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 

luyện. 

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng đã thấy rõ 

tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị, Ban Chấp hành lần 

thứ Hai họp từ ngày 20 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong 

thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận 

động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của 

Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 

25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. 

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời 

kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần: 

-Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương 

-Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương 

-Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương 

-Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam 

-Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 

-Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh 

-Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do 

của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc 

và trưởng thành vượt bậc. 

Xem thêm tại: https://bom.so/qWu8ft  

Nguồn: Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

2.4. Nguồn gốc Tháng Thanh niên 

Tháng Thanh niên có từ khi nào? Bắt đầu từ năm 2004, tháng 3 hằng năm là 

Tháng Thanh niên được Trung ương Đoàn triển khai tới tất cả tuổi trẻ cả nước với 

tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh 

niên”. Tháng Thanh niên khởi động để các bạn trẻ thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt 

huyết, khát khao cống hiến. 
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Trong Tháng Thanh niên, mỗi tổ chức, cá nhân thanh niên ghi dấu ấn bằng 

nhiều phần việc vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, rèn luyện và trải nghiệm 

thực tiễn. Cũng từ chính những phần việc tình nguyện đó đã mang lại nhiều bài 

học bổ ích cho mỗi người trẻ. 

Tháng Thanh niên cũng là sự khởi đầu trong mùa xuân mới, tạo điểm nhấn 

cho bạn trẻ hành động. Tháng Thanh niên truyền tải thông điệp: Hãy nâng niu, 

trân trọng quãng thời gian tuổi trẻ cùng những yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm 

với cộng đồng và không ngừng nỗ lực vươn lên để hoàn thiện chính mình. Hãy 

để quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất của mỗi chúng ta được ghi dấu bằng những 

việc làm đẹp. 

Nguồn: Báo Thanh niên 

Link nội dung: https://bom.so/JZIQNm 

 

V. TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRÊN THẾ GIỚI 

30 năm dẫn đến xung đột Nga - Ukraine 

TTO - Tiền đề dẫn đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đỉnh điểm là "chiến 

dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở đông Ukraine sáng 24-2, không xảy ra trong một 

sớm một chiều. Đây là kết quả của tương tác chính trị giữa 2 nước trong suốt 30 

năm qua. 

Quãng đường 30 năm có thể chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài một 

thập niên với những sự kiện bước ngoặt riêng. Đài DW của Đức tóm tắt như sau: 

Năm 1992 - 2003: Ukraine tách ra 

Tháng 12-1991, các nhà lãnh đạo của Ukraine cùng với Nga và Belarus chốt 

thỏa thuận Belovezhskiy về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập 

(SNG), đánh dấu sự tan rã của Liên Xô. Matxcơva hy vọng duy trì ảnh hưởng thông 

qua SNG và khả năng cung cấp khí đốt giá rẻ. 

Sau đó Nga và Belarus thành lập nhà nước liên minh, nhưng Ukraine ngày 

càng "trôi dạt" về phía phương Tây.  

Điện Kremlin không hài lòng, nhưng Ukraine khi đó thừa hưởng từ Liên Xô 

đội quân gần nửa triệu người và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới. Kiev đồng 

ý giao hết tên lửa cho Nga để đổi lại đảm bảo an ninh (Bản ghi nhớ Budapest) và hỗ 

trợ kinh tế. 

Mặt khác, phương Tây chưa có ý định thu nạp Ukraine về phe mình nên phản 

ứng của Matxcơva nhìn chung còn kiềm chế. 

Thập niên đầu tiên sau khi Liên Xô tan rã, kinh tế Nga còn yếu ớt, trong khi 

cuộc xung đột Chechnya khiến ngân khố cạn kiệt. Năm 1997, Nga ký "Hiệp ước 

lớn" chia tách hạm đội Biển Đen và công nhận biên giới Ukraine, trong đó bao gồm 

bán đảo Crimea. 

Năm 2003 - 2013: Tình bạn rạn nứt 

https://thanhnien.vn/doi-song/
http://thanhnien.vn/gioi-tre/10-guong-mat-nhan-giai-thuong-tinh-nguyen-quoc-gia-nam-2019-1167608.html
https://bom.so/JZIQNm


 

 

Khủng hoảng ngoại giao đầu tiên giữa Matxcơva và Kiev xảy ra dưới thời 

Tổng thống Vladimir Putin. Mùa thu 2003, Nga bất ngờ xây dựng một con đập ở eo 

biển Kerch hướng tới đảo Tuzla của Ukraine. Kiev xem đây là hành động phân chia 

biên giới. 

Căng thẳng được tháo ngòi sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Việc xây 

dựng đập dừng lại, nhưng tình bạn đã xuất hiện vết rạn nứt đầu tiên. 

Trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2004, Nga ủng hộ ứng viên thân 

Kremlin là ông Viktor Yanukovich, nhưng nổ ra cuộc "Cách mạng cam" khiến ông 

này không được công nhận chiến thắng. 

Chính trị gia thân phương Tây Viktor Yushenko trở thành tổng thống Ukraine. 

Chiến thắng của ông đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong chính sách của Nga nhằm 

ngăn chặn các cuộc cách mạng màu mà Matxcơva cáo buộc do phương Tây giật 

dây. 

Dưới thời ông Yushenko, Nga hai lần đóng van dẫn khí đốt qua Ukraine (năm 

2006 và 2009) khiến châu Âu "lãnh đủ". 

Sự kiện chính dẫn đến tình hình ngày nay xảy ra vào năm 2008. Tại Hội 

nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Tổng thống Mỹ George Bush cố gắng để 

Ukraine và Gruzia nhận được kế hoạch hành động chuẩn bị trở thành thành viên của 

liên minh. 

Ông Putin phản đối gay gắt. Matxcơva tuyên bố không công nhận nền độc lập 

hoàn toàn của Ukraine. Kết quả là Đức và Pháp chặn kế hoạch của ông Bush. Hai 

nước Ukraine và Gruzia được hứa hẹn chỗ trong NATO nhưng chưa biết khi nào. 

Đi đường quân sự không xong, Ukraine quay sang lộ trình hội nhập kinh tế 

thông qua một hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU). Mùa hè năm 2013, 

vài tháng trước ngày Kiev có khả năng ký kết văn kiện, Nga tung đòn kinh tế, gần 

như chặn biên giới không cho hàng hóa Ukraine xuất khẩu. 

Đến mùa thu, chính quyền Tổng thống Yanukovich (lên nắm quyền năm 2010) 

tuyên bố ngừng việc ký hiệp ước với Brussels do áp lực từ Nga. Quyết định này gây 

ra làn sóng biểu tình lớn ở Ukraine khiến ông Yanukovich phải bỏ chạy sang Nga tị 

nạn tháng 2-2014. 

Năm 2014 - 2021: Sáp nhập Crimea và chiến sự ở Donbass 

Nhân lúc ở Kiev trống ghế quyền lực, tháng 3-2014 Nga sáp nhập bán đảo 

Crimea. Cùng lúc này, quân đội Nga hậu thuẫn các lực lượng ly khai ở Donbass, 

miền đông Ukraine, dẫn đến sự thành lập của hai "nước cộng hòa nhân dân tự xưng" 

Donetsk và Lugansk. 

Kiev phản ứng rất chậm, chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống vào cuối tháng 5, 

rồi mới quyết định mở chiến dịch quân sự lớn lấy lại lãnh thổ đã mất kiểm soát. 

Đến cuối tháng 8, Kiev cáo buộc Nga tung quân đội quy mô lớn đến Donbass 

(Nga phủ nhận). Đỉnh điểm là các lực lượng Ukraine chịu thất bại ở Ilovaisk. Chiến 



 

 

sự chỉ kết thúc vào tháng 9 với việc các bên ký kết Thỏa thuận Minsk, nhưng lệnh 

ngừng bắn liên tục bị vi phạm. 

Đầu năm 2015, phe ly khai mở cuộc tấn công lớn, Kiev cáo buộc Nga triển 

khai quân đội không sắc phục trên lãnh thổ Ukraine. Sau vài thất bại quân sự của 

Kiev, Đức và Pháp làm trung gian cho các bên ký Thỏa thuận Minsk-2. 

Năm 2021, Nga hai lần điều quân đến sát biên giới Ukraine vào mùa xuân và 

cuối mùa thu. Tháng 12, Tổng thống Putin lần đầu tiên ra tối hậu thư yêu cầu Mỹ 

và NATO không được kết nạp Ukraine và các nước Liên Xô cũ vào liên minh, và 

không được hỗ trợ quân sự. NATO từ chối. 

Năm 2022: Nga công bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở đông Ukraine  

Ngày 21-2-2022, Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập của hai nước 

cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine. Các văn bản pháp lý nhanh chóng được 

Quốc hội Nga thông qua. 

Đáng chú ý, ông Putin tuyên bố công nhận lãnh thổ của "Cộng hòa nhân dân 

Donetsk" và "Cộng hòa nhân dân Lugansk" bao gồm cả tỉnh Donetsk và Lugansk 

của Ukraine, vốn rộng lớn hơn nhiều so với khu vực hiện do quân ly khai kiểm soát. 

Sáng sớm 24-2, nhà lãnh đạo Nga công bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" với 

mục đích "bảo vệ người dân tại Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân 

Lugansk".  

Xem thêm tại: https://bom.so/qcJ0KP  

Nguồn: Báo Tuổi trẻ 

 

VI. GÓC KỸ NĂNG 

10 bí kíp rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông học sinh, sinh viên 

Kỹ năng thuyết trình là gì? 

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một kỹ năng mềm quan trọng và cần 

thiết đối với mọi người. Kỹ năng thuyết trình là việc sử dụng lời nói mục đích 

nhằm truyền đạt ý tưởng, thông tin thuyết phục hoặc cung cấp thông tin đến họ. 

Để thành công, hanh thông trong công việc chắc chắn sẽ phải học cách thuyết 

trình trước đám đông. Nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Vậy làm 

cách nào để rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông tốt nhất. 

Những cách cải thiện kỹ năng thuyết trình hiệu quả 

1. Chú ý đến việc kết nối với khán giả 

2. Kiểm soát tone giọng và tốc độ khi thuyết trình 

3. Luôn nghĩ mình là người thuyết trình tốt 

4. Luôn tận dụng cơ hội mọi lúc, mọi nơi 

5. Chuẩn bị bài thuyết trình thật kỹ lưỡng 

6. Thả lỏng cơ thể 

7. Thích nghi tích cực với nỗi sợ hãi 

https://bom.so/qcJ0KP


 

 

8. Quan sát và học hỏi 

9. Luôn nghĩ rằng bạn đang nói chuyện với bạn bè 

10. Không nên cố gắng ghi nhớ chính xác từng từ một 

Xem chi tiết tại: https://bom.so/gV5Pjo  

 

VII. PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐOÀN 

1. Chính sách bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực từ tháng 3-2022 

Xem thêm tại: https://bom.so/WUWohy  

Nguồn: Báo Người Lao động 

2. Văn bản đáng chú ý của Đoàn 

- Chỉ thị số 08/CT-TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội 

đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Link tải văn bản: https://bom.to/mbGAas 

- Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn tỉnh Bình Dương 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Link tải văn bản: https://bom.to/D1Ifeo  

- Kế hoạch số 408-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn 

tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Link tải văn bản: https://bom.to/532jHb  

- Kế hoạch số 409-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn về việc chỉ đạo Đại hội điểm, Đại hội bầu trực tiếp Bí Thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Link tải văn bản: https://bom.to/EwAw2w  

- Kế hoạch số 410-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Link tải văn bản: https://bom.to/UvES1P  

- Kế hoạch số 416-KH/TĐTN-TG ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

về việc thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Link tải văn bản: https://bom.to/rxisin     

- Kế hoạch số 454-KH/TĐTN-TG ngày 23/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn về việc Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Lịch 

https://bom.so/gV5Pjo
https://bom.so/WUWohy
https://bom.to/mbGAas
https://bom.to/D1Ifeo
https://bom.to/532jHb
https://bom.to/EwAw2w
https://bom.to/UvES1P
https://bom.to/rxisin


 

 

sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương và 04 bài học lý luận chính trị 

dành cho đoàn viên 

Link tải văn bản: https://bom.so/hLNuDl   

- Kế hoạch số 460-KH/TĐTN-TG của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc 

Tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

- 26/3/2022)  

Link tải văn bản: https://by.com.vn/ZH3uas  

- Kế hoạch tháng thanh niên năm 2022 

Link tải văn bản: https://by.com.vn/5l9GpA  

 

XI. THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 

1. Thông tin về biến thể Omicron 

Cho đến khi chúng ta biết thêm nhiều thông tin cụ thể hơn về biến thể 

Omicron, điều quan trọng cho đến hiện tại để phòng bệnh là tuân thủ tốt tất cả các 

biện pháp phòng chống dịch có sẵn để bảo vệ bản thân và gia đình bạn. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, WHO đã chỉ định biến thể B.1.1.529 là một 

biến thể cần quan tâm, có tên là Omicron. Quyết định này dựa trên bằng chứng 

cho rằng Omicron có một số đột biến ảnh hưởng đến cách biến thể này hoạt động, 

chẳng hạn như mức độ lây lan dễ dàng hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các 

nhà nghiên cứu ở Nam Phi và khắp nơi trên thế giới vẫn đang tiến hành các nghiên 

cứu để hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh của Omicron. Đây là một bản tóm tắt về 

những gì hiện được biết đến. 

Link nội dung: https://by.com.vn/hx9Mvc  

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh 

2. Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid -19 ở trẻ em 

Đối với trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng thì được cách ly tại nhà, theo dõi 

và chăm sóc theo hướng dẫn của Bộ Y tế (đối với tất cả các lứa tuổi). 

Đối với trẻ mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ: Cân nhắc điều trị tại cơ sở cơ sở y tế 

nếu trẻ có yếu tố nguy cơ. 

 

Link nội dung: https://bom.so/9Wq0RD  

https://bom.so/hLNuDl
https://by.com.vn/ZH3uas
https://by.com.vn/5l9GpA
https://by.com.vn/hx9Mvc
https://bom.so/9Wq0RD


 

 

3. Bộ Y tế hướng dẫn F0 điều trị tại nhà 

F0 điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày vào buổi sáng, 

chiều hoặc khi có các dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu, điều trị... 

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà" 

(Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin). Theo đó, cơ sở quản lý sức khỏe người mắc 

COVID-19 hướng dẫn người mắc COVID-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe và 

điền thông tin vào Phiếu theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19 tại nhà (Phiếu 

theo dõi theo mẫu quy định của Bộ Y tế tại phụ lục 2 của hướng dẫn này), 2 

lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có các dấu hiệu, triệu chứng cần 

chuyển viện cấp cứu, điều trị. 

Nguồn: Báo Chính phủ 

>>>Link nội dung: https://bom.so/bl0ixw   

 

XII. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, người dân tiếp tục tuân thủ 

các quy định trong công tác phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là; Tuyên 

truyền vận động thanh niên công nhân, kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ người 

dân đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các chương trình hành 

động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi mất cha mẹ do Covid-19…Tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là duy trì các 

đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa của 

Tháng thanh niên năm 2022; Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi 

trẻ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2022). 

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, các kết quả công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở trong nhiệm kỳ, các công trình 

phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng trong nhiệm kỳ 2017-

2022; Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tổ chức các diễn 

đàn, hội nghị đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và dự thảo văn 

kiện Đại hội Đại biểu TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Đại hội 

Đại biểu Toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, tuyên truyền công tác 

chuẩn bị kết quả và kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, các hoạt động 

phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội. 

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các 

hình thức phù hợp gắn với phòng chống dịch, thực hiện tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng 

các mô hình thanh thiếu nhi tham gia quảng bá các di tích lịch sử, văn hoá của địa 

phương đất nước. Tổ chức các hoạt động về nguồn đền ơn đáp nghĩa tại các địa 

phương, đơn vị. 

https://bom.so/bl0ixw


 

 

- Tập trung nêu bật quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với giới thiệu 

những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (05/6); phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm 

thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

- Tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các 

thế lực thù địch; nêu bật sự đoàn kết, thống nhất, khẳng định sự đúng đắn trong 

các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta vì sự phát triển phồn 

vinh của đất nước.  

- Tuyên truyền các sự kiện, lễ kỷ niệm diễn ra trong tháng 3/2022: 113 năm 

Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); 77 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3); 91 năm Ngày 

thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); 87 năm Ngày thành 

lập Lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3); kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê 

Văn Lương (28/3)… 

 

XIII. THƯ GIÃN 

 

Câu hỏi hàng ngang: 

1. WHO đã thống nhất tên gọi dịch bệnh này? 

2. Một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng lớn bởi COVID-19? 

3. Con đường giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thịnh vượng 

vào năm 2035? 

4. Loại gạo nào tại Việt Nam được cấp chứng nhận ngon nhất thế giới? 

5. Từ này dùng để chỉ sự chung sức, quyết tâm của một tập thể? 

6. Hoạt động thường được tổ chức cuối năm, cùng với khen thưởng? 

7. Hoạt động này thường được thông qua các thể chế như tập đoàn, công Nhưng 

cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân như sản xuất, buôn bán nhỏ kiểu 

hộ gia đình. 



 

 

8. Quy trình biến một ý tưởng hoặc phát minh thành hàng hóa hoặc dịch vụ tạo ra 

giá trị hoặc các khách hàng sẽ trả tiền cho hàng hóa/dịch vụ đó. 

9. Hoạt động được đại đa số người dân quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại, 

liên quan đến dịch COVID-19. 

10. Ngành nào bị thiệt hại ước tính 30.000 tỷ doanh thu trong năm 2020 vì dịch 

COVID-19? 

Ô chữ bí ẩn hàng dọc:  

Từ khóa hàng dọc là một chiến dịch được phổ biến trên toàn quốc trong hoạt động 

phòng chống dịch bệnh COVID-19.  
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