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Thông tin thời sự

Sắc màu cơ sở

Tháng Thanh niên năm 2019 là đợt hoạt động thực hiện chủ
đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm
88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh (26/3/1931 – 26/3/2019); chào mừng Đại hội Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.
Tháng Thanh niên năm 2019 với mong muốn phát huy vai trò
của đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa trong tham gia thực
hiện các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp
phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ thứ
XVII, thực hiện chủ đề tháng thanh niên năm 2019 “Thanh
niên Thanh Hóa Tình nguyện vì cộng đồng”.
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Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 -26/3/2019).
Năm 2019 đánh dấu chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành
lập ngày 03/2/1930 và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan
trọng của việc xây dựng tổ chức của Đoàn Thanh niên. Tại Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 tại nhà số
236, đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ
Chí Minh) do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã giành một phần quan
trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và chỉ thị cho tổ
chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng Đoàn Thanh niên.

Chủ tịch
Hồ Chí
Minh (áo
đen, giữa)
tại lễ kỷ
niệm 35
năm thành
lập Đoàn

Tại hội nghị này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã được thành lập và
từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Dân chủ
Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu
quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao
động Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự
kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại
hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết
định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.
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Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát
triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà
đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này
đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là
người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng
trước tòa án kẻ thù:“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường
cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Người đoàn viên thanh niên Lý Tự Trọng (1914 - 1931) với câu nói
đanh thép trước tòa án Pháp: "Con đường của thanh niên chỉ có thể
là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác", chính
là biểu tượng sinh động của thanh niên Việt Nam trên con dường
dấn thân cứu nước.
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Cơ sở trồng rau mầm “5 không” của anh Nguyễn Văn Tiến, Bí
thư Đoàn phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (tỉnh
Bắc Giang) đã mang về cho anh doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.
Biến ý tưởng thành hiện thực
Dẫn tôi đi quanh một vòng cơ sở sản xuất, chàng trai sinh năm 1990 này
kể: Anh tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2016. Không giống như bạn
bè tìm cách bám trụ ở Thủ đô, anh khăn gói về quê với mong muốn khởi
nghiệp ở chính nơi mình sinh ra để có thể mang lại một điều gì đó cho quê
hương. Trở về địa phương, với những nỗ lực hoạt động trong công tác
Đoàn- Hội, anh được bầu làm Bí thư Đoàn phường Xương Giang.
Cơ duyên đưa chàng cử nhân Nguyễn Văn Tiến đến với mô hình sản xuất
rau mầm an toàn bắt nguồn từ việc anh tham dự và đạt giải Nhì (không có
giải nhất) cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp” do
Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức vào năm 2016.
Ngay sau đó, Tiến bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Trong quá trình khởi
nghiệp từ nông nghiệp sạch, anh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tỉnh và
Thành Đoàn Bắc Giang về hoạt động truyền thông, hỗ trợ vay vốn với số
tiền 150 triệu đồng và tham gia các sự kiện giới thiệu sản phẩm.
Ngay từ đầu, Tiến đã xác định sản phẩm rau mần của mình phải là “đặc
sản” đối với khách hàng. Loại rau anh trồng áp dụng quy tắc 5 không:
không sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng nước bẩn (dùng nước máy),
không sử dụng đất (dùng sơ dừa sạch), không sử dụng hóa chất bảo quản,
không sử dụng phân bón hóa học.
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Doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm
Mọi thứ với chàng Bí thư Đoàn Nguyễn Văn Tiến không hề dễ
dàng. Những ngày đầu, anh gặp không ít khó khăn, thách thức khi
chưa có nhiều kiến thức thực tế và kinh nghiệm, trồng rau chết
hàng loạt. Không bỏ cuộc, chàng trai trẻ tìm đến các cơ sở sản
xuất rau mầm ở Hà Nội và các tỉnh khác để học hỏi. Rồi anh lại
phải lo khâu tiêu thụ khi đã làm ra sản phẩm ưng ý. “Tôi phải gõ
cửa từng nhà hàng ở thành phố Bắc Giang đưa sản phẩm để dùng
thử miễn phí. Cứ thế dần dần, các nhà hàng, khách sạn tin tưởng
và đơn đặt hàng anh nhận được ngày càng nhiều”, Tiến nhớ lại.
Hiện, sản phẩm rau mầm của Tiến đã có “thương hiệu” tại tỉnh
Bắc Giang. Anh đã ký kết hợp đồng dài hạn và thường xuyên với
nhiều nhà hàng, khách sạn, trường học và nhá máy ở trong tỉnh.
Khi cung không đáp ứng được cầu, anh quyết định xây dựng thêm
cơ sở 2 với các tiêu chuẩn trồng rau khắt khe hơn.
Ngoài bán rau mầm, anh còn mở rộng loại hình kinh doanh. Anh
nhận cung cấp nguyên liệu và thiết kế mô hình trồng rau mầm
sạch cho hộ gia đình. Mảng kinh doanh này của anh nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trung bình, mỗi tháng, anh
nhận làm hơn 10 mô hình trồng rau mầm có quy mô lớn nhỏ khác
nhau cho các hộ gia đình trong thành phố Bắc Giang và các
huyện lân cận.
Theo nhẩm tính của chàng cử nhân kinh tế, năm 2018 anh thu về
tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng/năm từ các hoạt động kinh doanh rau
mầm. Hai cơ sở của anh còn giải quyết việc làm ổn định cho 3 lao
động địa phương. Tiến cho biết, thời gian tới sẽ trồng thử nghiệm
các loại rau an toàn bằng phương pháp thủy canh để khách hàng
có thêm nhiều sự lựa chọn.
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Khởi nghiệp từ trà hoa

Diễm Trinh thực hiện từng công đoạn để tạo ra sản phẩm trà hoa
Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ hoa, Lương Thị Diễm Trinh, ở
vùng miền Tây sông nước và cô gái người Bana Hồ Thị Viên đã sản
xuất ra trà hoa có hương vị rất đặc biệt.
Người uống khen ngợi hương hoa...
Năm 2014, sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (ngành sinh - hóa), Lương
Thị Diễm Trinh (26 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc,
Đồng Tháp) được nhận vào công tác tại Trường THCS Trần Thị Nhượng
(TP.Sa Đéc). Năm 2016, cô nảy sinh ý tưởng làm trà từ hoa.
Nghĩ là làm, Trinh đầu tư máy sấy, vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu
từ nhiều nơi để chế biến ra các sản phẩm trà hoa. Ban đầu chỉ là trà hoa
hồng nhung, hồng lửa và tường vy. Mỗi sắc mỗi hương, mỗi vị, khi kết
hợp tạo nên loại trà vô cùng đậm đà. Tuy nhiên, các loại hoa này có thời
gian cắt khác nhau nên không đủ nguồn nguyên liệu để làm. Sau đó, Trinh
chuyển sang làm thử nghiệm trên một số loại hoa khác như: hồng chùm
son, đậu biếc, trà hoa nguyệt quế, đinh lăng, a ti sô đỏ, trà vỏ bưởi... Đến
năm 2017, sản phẩm được đưa ra thị trường và nhận nhiều lời khen ngợi.
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Khởi nghiệp từ trà hoa

Trinh cho biết Sa Đéc có đến hàng trăm loại hoa nhưng không phải
loại nào cũng có thể làm được trà. Nguồn nguyên liệu để sản xuất đều
do tự tay cô trồng và tuyển lựa khắt khe. Trên diện tích đất vườn của
gia đình rộng hơn 1.200 m2, cô trồng hoa đậu biếc, đinh lăng, nguyệt
quế… theo phương pháp sinh học, không sử dụng phân bón hóa học
để có nguồn nguyên liệu sạch. Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với một số
nhà vườn để có đủ nguồn nguyên liệu chế biến trà hoa. Nguồn nguyên
liệu từ hoa hồng được tuyển chọn một cách khác biệt nên hương vị
không trùng lặp với các loại trà hoa trên thị trường.
Khởi nghiệp từ trà hoa
“Thông thường, người khác sẽ chọn hoa hồng nụ để chế biến, còn tôi
chọn loại hoa vừa bung nở. Hoa nụ sẽ có ưu điểm ít nát khi vận
chuyển, hình thức đẹp, nhưng người uống trà phải cần đầu tư, tức là
phải có bình trà có nến mới uống hết được chất trà. Tuy nhiên, khách
hàng đa phần là những người trẻ tuổi và làm văn phòng nên chỉ chú
trọng sản phẩm khi chế nước sôi vào trong vòng ít phút phải ra chất
trà và hoa hồng vừa bung nở sẽ đáp ứng được nhu cầu đẹp và ra
hương vị cực kỳ nhanh lại đậm, thơm hơn”, Trinh cho biết.
Theo Trinh, để chế biến ra trà hoa phải trải qua nhiều quy trình vô
cùng tỉ mỉ. Đầu tiên, hoa sau khi hái được rửa thật sạch, sau đó đem
phơi, để khô tự nhiên từ 3 - 4 tiếng rồi đem vào lò sấy khoảng 8 tiếng
với nhiệt độ 65 - 70 độ; sau đó để nguội và đóng gói. Với khoảng 10
kg hoa tươi, sau khi sấy thành phẩm thu được khoảng 1 kg trà hoa.
Mỗi sản phẩm làm ra đều giữ được nguyên trạng ban đầu, đóng thành
từng gói khoảng 50 gr, với giá bán dao động từ 40.000 - 70.000
đồng/gói (tùy loại). Nhờ đó, Trinh có thu nhập từ vài triệu đồng đến
chục triệu đồng mỗi tháng.
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Ứng dụng du lịch ưu đãi đặt máy bay, khách sạn lot top
thi khởi nghiệp
Nằm trong Top 10 cuộc thi khởi nghiệp Startup Funding Camp 2018, nhóm startup
Tago - ứng dụng trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng trọn gói thu hút hơn 15 nghìn lượt
khác, doanh thu đạt 42 tỷ đồng trong năm 2018.

Tago là sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia du
lịch và nền tảng công nghệ.

SFC 2018 lấy chủ đề “Jumping to 4.0 - Tự
động hóa và Dữ liệu thông minh".

Tago thành lập năm 2017 với việc áp dụng công nghệ để quản lý và xây dựng
dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Startup này cung cấp
ứng dụng đặt kỳ nghỉ trọn gói với ưu đãi đặt máy bay - khách sạn. Khách hàng
chủ động với lịch trình, thời gian đồng thời tiết kiệm chi phí khi giá các bữa ăn,
chương trình tham quan không bao gồm trong giá vé.
Theo chia sẻ, nhóm startup này hướng tới khách hàng Việt Nam, thu nhập trung
bình-khá trở lên. Có nhu cầu du lịch 3-4 lần/năm. Thị trường của phân khúc
khách hàng này năm 2017 vào khoảng 10 tỷ đô Mỹ, trong đó khoảng 500 triệu
USD qua giao dịch online qua các kênh OTA (online travel agency).
Trong năm đầu tiên thành lập, Tago thu hút 9.500 lượt khách, doanh thu đạt 27
tỷ đồng. Năm 2018, đạt 15.000 lượt khách và 42 tỷ đồng. Startup này đặt mục
tiêu tăng số lượt khách lên 250.000 và doanh thu lên 500 tỷ đồng trong năm
2021.
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Ứng dụng du lịch ưu đãi đặt máy bay, khách sạn lot top
thi khởi nghiệp
Tuy nhiên, như phần lớn công ty khởi nghiệp khác, đội ngũ Tago gặp khó
khăn trong quá trình gọi vốn. Bên cạnh việc chưa sẵn sàng (do chưa hoàn
thiện sản phẩm, phân tích thị trường, chiến lược, …), họ còn hạn chế trong
quá trình tìm kiếm và kết nối những nhà đầu tư phù hợp, không chỉ là
những nhà đầu tư “có tiền” mà còn phải có chuyên môn phù hợp, không
chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn đồng hành cùng khởi nghiệp lâu dài.
Để giải bài toán khó này, nhóm đã tham gia cuộc thi khởi nghiệp Startup
Funding Camp 2018 với chủ đề “Jumping to 4.0 - Tự động hóa và Dữ liệu
thông minh" hướng đến hoàn thành các mục tiêu về thị trường và tài
chính.
Tại cuộc thi, Tago được tiếp cận với nguồn lực tốt nhất trong cả nước với
đội ngũ chuyên gia hàng đầu, nguồn vốn đầu tư dồi dào, mạng lưới doanh
nghiệp và hệ thống đối tác trên khắp cả nước. Sau khi lọt vào top 10
startup xuất sắc nhất từ 100 hồ sơ tham dự SFC 2018, Tago tiếp tục bước
vào vòng gọi vốn với hai vòng công khai và riêng.
Ở phiên công khai, họ trình bày về kế hoạch khởi nghiệp của mình với
Ban Giám khảo, các nhà đầu tư và đông đảo khán giả. Phiên gọi vốn riêng
là cơ hội trình bày sâu hơn về công ty và sản phẩm của mình với đại diện
các quỹ đầu tư và nhà đầu tư hàng đầu trong nước và quốc tế.
Với Tago và nhiều startup nước ta hiện nay, SFC 2018 là bệ phóng, không
chỉ tạo ra những công ty khởi nghiệp thành công, sáng tạo mà còn mở đầu
cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ sự
phát triển kinh tế của nước nhà.
“Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới, mang đến
cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng cũng là
thách thức đòi hỏi phải không ngừng đổi mới sáng tạo để bắt kịp xu thế và
phát triển”, chị Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện BTC - lý giải về chủ đề của SFC
2018.
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Danh xưng là tên gọi của một quốc gia dân tộc hay của một con
người cụ thể. Tên của một người đã là điều đương nhiên phải có, tên của
một dân tộc một quốc gia càng không thể thiếu. Việc xác định danh xưng
chính là việc làm để định danh mốc thời gian ra đời, góp phần khẳng định
bề dày truyền thống, sự tồn tại phát triển của quốc gia hay con người đó
trong tiến trình thời gian.

Cao Sơn
nơi một
thời bia
Minh Tịnh
tọa lạc.

Theo công trình nghiên cứu “Văn khắc Hán Nôm Việt Nam tập 1. Sách do Viện nghiên
cứu Hán Nôm và Viễn Đông Bác cổ xuất bản năm 1996 số bia từ thời Bắc thuộc đến thời
nhà Lý cả nước có tổng số 27 bia và chuông riêng Thanh Hoá có 6 bia:
1- Đại Tuỳ Cửu Chân quận Bảo An Đạo tràng chi bi văn, dựng năm 618 ở thôn Trường
Xuân xã Đông Minh Đông sơn (hiện để tại Bảo tàng Lịch sử).
2- An Hoài Sơn Báo ân tự bi ký dựng năm 1100 tại Núi Nhồi chùa Báo Ân Đông Sơn
Thanh Hoá.
3- Sùng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh dựng năm 1118 tại thôn Duy Tinh xã Văn Lộc
huyện Hậu Lộc.
4- Càn Ni Sơn Hương Nghiêm tự bi minh dựng năm 1125 đặt tại chùa Hương Nghiêm xã
Thiệu Trung Thiệu Hoá Thanh Hoá.
5- Ngưỡng Sơn Linh xứng tự bi minh dựng năm 1126 xã Ngọ Xá, phủ Hà Trung Thanh
Hoá (hiện để tại Bảo tàng Lịch sử).
6- Bảo Chưởng Thái Bà mộ chí năm 1207 tại xã Hoà Chúng huyện Quảng Xương (hiện
để tại Bảo tàng Lịch sử).
Trong số 6 bia nói trên thì 3 tấm bia đã được đưa vào Bảo tàng Lịch sử và có chế độ bảo
vệ đặc biệt, 3 tấm còn ở lại Thanh Hoá thì đã bị biến dạng hư hỏng nhiều.
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Nếu theo phép đối chiếu này thì tấm
bia chùa Minh Tịnh có niên đại cổ
thứ 2, đặc biệt là tính chất đặc sắc và
nguyên vẹn của nó. Thực sự là một
hiện vật gốc sống động tin cậy quý
hiếm và có giá trị về nhiều mặt.
Tấm bia được tạo tác ghi khắc vào
ngày 15 tháng 2 năm Canh Ngọ niên
đại Quảng Hựu 6 tức năm 1090 Thời
nhà Lý. Tấm bia 2 mặt cao 1,57 cm,
chiều rộng phía trán bia là 96cm,
chiều rộng phía đế bia là 16cm. Diềm
bia rộng 7cm bao quanh mặt bia được
trang trí hoa văn dây hoa cúc (một
loại hoa văn quen thuộc Thời Lý)
cùng nhiều loại cầm thú sinh động.

Bia chùa Báo ân tại BT
Lịch sử.

Trán bia mặt trước sau diềm bia là ô tên bia. Tên bia gồm có 5 chữ triện khắc chìm trong
ô hình chữ nhật. Chiều dài 5cm rộng 10cm đọc là “Minh Tịnh tự bi văn” (Văn bia chùa
Minh Tịnh).
Trán bia mặt sau khắc nổi hình 2 con rồng chầu vào nhau. Mỗi con rồng có chiều dài
khoảng 40cm. Bài văn khắc ở 2 mặt trước sau gồm 37 hàng, mỗi hàng có từ 13 đến 31
chữ Hán chân phương, khắc chìm. Chất đá làm bia là loại đá xanh một loại đá quý duy
nhất có của xứ Thanh. Cả hai mặt bia đều được chạm khắc kỹ lưỡng công phu đánh dấu
một trình độ mỹ thuật điêu luyện và hoàn hảo.
Đây là tấm bia có giá trị văn hiến về nhiều mặt
Về lịch sử: Đây là tấm bia có niên đại rất sớm (1090) từ thời nhà Lý, thời kỳ mở đầu xây
dựng nền độc lập của nước Đại Việt. Bia góp phần lý giải lịch sử tên gọi và tồn tại của
tỉnh và chứng minh tỉnh Thanh Hoá là một vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử.
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Huyện Hà Trung: Ý nghĩa lớn từ phong trào "Kế hoạch nhỏ"
hực hiện lời dạy của Bác Hồ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, trong những
năm qua, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Đội huyện Hà
Trung đã phát động phong trào Kế hoạch nhỏ và đã được toàn thể đội viên, nhi đồng
trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua phong trào này nhằm giáo dục cho các em ý
thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với
mọi người; biết giúp đỡ và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Phong trào được triển khai theo hình thức khuyến khích đội viên thu nhặt giấy vụn trong
quá trình vệ sinh trường, lớp, tích lũy sách báo đã qua sử dụng hàng ngày để tham gia
phong trào. Kết quả: năm học 2018-2019 có 52/52 Liên đội tham gia tích cực phong trào,
thu được gần 60.000 kg giấy vụn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
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Tỉnh đoàn Thanh Hóa dự lễ giao nhận quân năm 2019
Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trên địa bàn
toàn tỉnh, sáng ngày 20/2/2019, Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã
tham dự Lễ giao nhận quân tại huyện Như Thanh và Như Xuân.Tham
dự Lễ giao quân tại 02 huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng
huy hiệu Đoàn cho thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ; đồng
thời thăm hỏi, động viên các tân binh, mong muốn các đồng chí tiếp tục
nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với sự nghiệp bảo
vệ quê hương, đất nước, luôn cố gắng đoàn kết, khắc phục khó khăn,
vươn lên trong học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, phấn đấu trưởng thành
trong quân đội

Đ/c Lê Văn Trung – Bí thư Tỉnh Đ/c Hoàng Văn Thanh – PBT
đoàn tặng hoa, động viên các tân Tỉnh đoàn trao huy hiệu đoàn
binh
cho các tân binh
Trong đợt gia quân lần này, toàn huyện Như Thanh có 70 tân binh, huyện Như Xuân có
73 tân binh lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS, chất lượng tân
binh của 02 huyện năm nay tương đối tốt. Hầu hết thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2,
100% các tân binh có trình độ từ THCS trở lên. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều
thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nỗ lực thi đua rèn đức,
luyện tài, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.
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Cảm động bác sĩ bị ung thư vẫn hết mình vì người bệnh
Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng bác sĩ Ngô Việt Hưng,
đang công tác tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đã khiến nhiều người trong
ngành phải nể phục bởi nghị lực vượt qua bệnh tật, cống hiến hết mình vì
người bệnh.
Đã từng nghe nhiều người trong ngành y kể về nghị lực vượt lên bệnh tật
của bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Nhi
Thanh Hóa, nhưng đến khi trực tiếp gặp anh, chúng tôi mới thực sự cảm
nhận được anh, một người lương y hết mình vì người bệnh, dù tuổi đời đang
còn trẻ và mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhi tỉnh
Thanh Hóa, một con người nghị lực, hết mình vì người bệnh dù đang mang
trong mình căn bệnh hiểm nghèo
Đam mê cứu người, bác sĩ Hưng không ngờ mình mang căn bệnh quái ác
trong người từ bao giờ. Đó là vào năm 2015, thời điểm đó thấy sức khỏe
yếu, có những dấu hiệu bất thường nên anh đã đi khám và bất ngờ nhận
hung tin mình bị ung thư. Bao dự định, mơ ước của chàng trai mới bước
sang tuổi 32 bỗng trở nên mờ mịt. Cuộc "đấu trí" giữa bệnh tật, gia đình, vợ
con khiến anh không biết xử lý thế nào.
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"Ốm đau là bất khả kháng không ai tránh được, nhưng khi bị bệnh, mình
cũng đã nhìn thấy được nhiều điều. Bởi khi là bác sĩ điều trị bệnh, mình chỉ
nhìn thấy một phía từ bác sĩ và bệnh nhân, nhưng khi mình cũng là người
bệnh thì thấy rằng người ta đặt niềm tin vào y tế thế nào. Đó vừa là động
lực, trách nhiệm khiến mình phải cố gắng hơn nhiều để vượt qua chính mình
để chống chọi với bệnh tật"- bác sĩ Hưng lạc quan.
Cũng theo bác sĩ Hưng, thời điểm biết mình mang bệnh hiểm nghèo, vợ anh
đang học nâng cao, sợ ảnh hưởng đến việc học của vợ, nên hơn 1 năm sau
anh mới kể cho vợ biết. Vợ anh, cũng là 1 bác sĩ người Thanh Hóa. Hai
người yêu nhau từ thời còn đi học, sau đó cùng về Thanh Hóa công tác và
nên duyên vợ chồng. Biết anh mang bệnh hiểm nghèo, chị luôn bên cạnh
động viên, chia sẻ, là một nguồn động lực, liều thuốc quý để giúp anh chống
chọi với bệnh tật.
Tiếp xúc với bác sĩ Hưng, nhìn cách anh chạy tất bật hết phòng này đến
phòng khác hỏi han, thăm khám bệnh nhân, phong thái đi lại thanh thoát,
đỉnh đạc, nếu anh không, chẳng ai nghĩ rằng anh cũng là người bệnh đang
hàng ngày chống chọi với căn bệnh ưng thư. Nhưng với anh, giờ đây công
việc không còn là trọng trách nữa mà nó là niềm vui, là phương thuốc để anh
cảm thấy lạc quan, có trách nhiệm hơn với cuộc sống này.

Theo anh chia sẻ, công việc giờ với anh không chỉ là trách nhiệm đó
còn là niềm vui, là phương thuốc để anh chống chọi với bệnh tật.
Qua đó, giúp anh hiểu và đồng cảm hơi với người bệnh
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Hoạt động nổi bật trong tháng 2/2019

- 14/4 : giỗ Tổ Hùng Vương
– 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc
hội chung của cả nước
– 30/4/1975: Giải phóng Miền Nam, thống
nhất tổ quốc
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