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I.

HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc lá

Bác Hồ là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời thiếu niên đến lúc trở thành Chủ
tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh hoàn thiện mình, Bác luôn kiên trì rèn luyện, lâu
dần thành nếp sống, thành thói quen. Bác nói thật chí lý: "Việc gì trong đời sống cũng
khó khǎn cả, vì chưa thành thói quen, khi đã có thói quen thì việc gì cũng không khó".
Sự uyên thâm và vĩ đại của Bác chính là nhờ ý chí rèn luyện trở thành thói quen đó.
Tuy nhiên Bác tự nhận có thói quen xấu là hút thuốc lá. Việc hút thuốc lá liên
quan tới hoạt động cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ XX khi Bác mang tên
Nguyễn Ái Quốc. Những năm ở Pháp, Bác là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị
mật thám Pháp theo dõi ở khắp mọi nơi, dù biết nhưng cũng không dám quay đầu lại
để nhìn. Để có thể quan sát được sự theo dõi, Bác nghĩ ra cách hút thuốc. Mỗi lần như
vậy, đi qua thùng đựng rác ven đường cách khoảng ba bước chân, Bác dừng lại châm
thuốc hút, rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm, như vậy là có thể quan sát xung
quanh, liệu cách đối phó với kẻ theo dõi.
Nǎm 1966, do sức khỏe giảm sút, bác sĩ đề nghị Bác bỏ thuốc lá. Bác nói: “Bác
hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các
chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này”. Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần.
Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong ngày, rồi khi thèm hút thuốc, Bác làm một
việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung mà quên đi. Tuổi đã già phải làm như vậy thật
quá vất vả. Tập một thói quen và từ bỏ một thói quen thật không dễ chút nào, phải có
nghị lực từ rèn luyện mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho Bác một vỏ lọ
Penixilin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đó,
sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em can bảo thuốc lá hút dở không có lợi, Bác bảo:
“Ngưng hút để có cữ”. Với cách làm đó, Bác đã giảm từ cả bao xuống còn ba, bốn điếu
một ngày. Cứ như vậy Bác hút thưa dần. Đầu tháng 3-1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ,
Bác tự quyết định bỏ hẳn. Mấy ngày sau, trong một tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc
trên bàn làm việc của Bác, nhưng Bác không dùng.
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Một tháng sau, khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là Bí thư Trung ương Đoàn
Thanh niên Lao động Việt Nam, Bác nói: “Bác bỏ thuốc lá rồi, chú về vận động thanh
niên đừng hút thuốc lá”. Sau này Bác có bài thơ Vô đề:
“Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa Xuân”
Câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc cho ta thấy được ý chí kiên cường, luôn luôn vượt
gian khổ để rèn luyện bản thân của vị lãnh tụ kính yêu.
Bài học:
Để đạt kết quả như mong muốn, dù là chuyện nhỏ hay vấn đề lớn, chúng ta đều
phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, từ dễ đến khó. Bên cạnh đó phải rèn luyện ý thức tự
giác phấn đấu, bản thân tự nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ mới có thể thành công
trong cuộc sống. Đồng thời chúng ta cũng có thể thấy, hút thuốc lá luôn có hại cho sức
khỏe của bản thân và làm ảnh hưởng đến người khác. Trong lớp trẻ ngày hôm nay
nhiều nam thanh niên đôi khi muốn chứng tỏ mình bằng những thói quen xấu mà
không ý thức được mặt tiêu cực của nó. Câu chuyện trên là bài học quý cho lớp trẻ
chúng ta noi theo, việc gì tốt phải cố gắng làm, việc gì xấu thì phải quyết tâm từ bỏ.
II. TẤM GƯƠNG HỌC TẬP TỐT
“Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viên Lạc Hồng
Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 dành cho sinh viên là
năm thứ 3 được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và
Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo
Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Năm 2013, có 43 công trình của sinh viên được tham gia xét chọn giải nhất, giải
nhì giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam". Trong đó, Trường Đại học Lạc
Hồng có 3 công trình từ 3 nhóm ngành tham gia: Nhóm ngành Kinh tế và Kinh doanh
2, nhóm ngành Khoa học Giáo dục và nhóm ngành Khoa học kĩ thuật 4. Với sự nỗ lực
hết mình của thầy và trò, Trường Đại học Lạc Hồng đã đạt được kết quả khá cao: 2 giải
nhất, 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích. Cụ thể:
1 giải nhất, nhóm ngành Kinh tế và Kinh doanh 2 với đề tài “Đo lường mức độ
trung thành thông qua tính cách của nhân viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài tại Đồng Nai” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Kim Nguyên và Lê Thị
Yến Nhi, sinh viên khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.
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1 giải nhất, nhóm ngành Khoa học Giáo dục với đề tài “Đo lường mức độ hài
lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo Đại học ngoài công lập” của tác giả
Nguyễn Hoàng Phong, sinh viên khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.


1 giải nhì, nhóm ngành Khoa học kĩ thuật 4 với đề tài “Nghiên cứu thực hiện
phản ứng N-aryl hóa trong chất lỏng ion họ Imidazolium” của tác giả Nguyễn
Anh Tuấn, sinh viên khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm.




Ngoài ra, sinh viên Lạc Hồng còn có 1 giải khuyến khích.

Hội đồng khoa học khen ngợi các bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Lạc Hồng,
mới là sinh viên mà đã thực hiện được đề tài chuyển giao cho doanh nghiệp và đề tài
của nhóm bạn Nguyễn Văn Tuấn được khen ngợi tính sáng tạo vì hiện nay thế giới
chưa đưa ra. Đây là giải thưởng cao nhất mà các bạn sinh viên Lạc Hồng đạt được từ
trước đến nay ở cấp Bộ. Xin chúc mừng các bạn đạt giải thưởng, chúc mừng Trường
đại học Lạc Hồng với những thành công và vinh dự mới.
III. CẢNH BÁO TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết là lúc nhu cầu đi lại tăng đột biến. Hòa theo
dòng người tấp nập về quê đón Tết, các bạn sinh viên cũng tạm biệt thầy cô, bạn bè nơi
mái trường yêu dấu để về quê sum họp cùng gia đình. Bên cạnh nỗi lo về xe cộ, đường
xá… thì tai nạn giao thông vào các dịp lễ Tết luôn là mối hiểm họa tiềm ẩn đe dọa sự
bình yên của tất cả mọi người.
Hàng ngày, chúng ta không khó bắt gặp những con số, hình ảnh, bài viết, phóng
sự…liên quan đến tai nạn giao thông được đăng tải trên khắp các mặt báo, bản tin thời
sự truyền hình… làm chúng ta phải giật nảy mình. Mỗi năm trong cả nước có hàng
ngàn gia đình mãi mãi mất đi người thân, hàng chục ngàn người phải mang theo
thương tật suốt đời hay không còn khả năng lao động vì tai nạn giao thông. Những con
số đau thương, mất mát ấy vì đâu mà có? Đáng buồn thay, nguyên nhân không phải là
do chất lượng hạ tầng giao thông, cũng không phải do chất lượng phương tiện mà lại là
do ý thức của người tham gia giao thông, do họ không biết, vô tình hay cố ý vi phạm
luật ATGT mà thành.
Có một thực tế đáng buồn thay là trong số những vụ tai nạn giao thông xảy ra
trong thời gian qua, thì không ít vụ có liên quan đến học sinh sinh viên. Chỉ trong vòng
2 tuần vừa qua, đã có 2 sinh viên khoa Cơ điện tử và khoa KTCT của trường Đại học
Lạc Hồng bị tử vong do tai nạn giao thông. Đó thực sự là nỗi đau xót khôn nguôi
không chỉ của riêng gia đình các bạn mà còn của tập thể sư phạm nhà trường, bởi tuổi
đời các bạn còn quá trẻ, tương lai sự nghiệp các bạn còn rộng mở phía trước.
Đằng sau mỗi vụ tai nạn giao thông là cảnh ngộ thương tâm của những gia đình
nạn nhân mà không gì có thể xóa tan và bù đắp được. Đối với những người thân của
các nạn nhân tử vong vì TNGT, cuộc sống của họ vẫn luôn thường trực nỗi ám ảnh
không chỉ bởi đau thương, mất mát mà còn là cảm giác ghê sợ khi luôn phải đối diện
với ký ức kinh hoàng. Đối với những người may mắn sống sót thì mang thương tật,
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chạy chữa tốn kém và có thể mang di chứng dai dẳng đến suốt đời, trở thành gánh nặng
cho gia đình, xã hội; một số khác sẽ phải vướng vòng lao lý hoặc chịu sự ám ảnh về
mặt tinh thần suốt đời. Tất cả cũng vì tai nạn giao thông!
Theo kết quả điều tra về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai trong năm qua, hầu hết là do lỗi chủ quan của chính người điều
khiển giao thông, trong đó phổ biến là các lỗi như: lái xe trong tình trạng có nồng độ
cồn vượt quá mức cho phép, chạy quá tốc độ quy định, vượt sai quy định, đi không
đúng phần đường, lái xe thiếu quan sát, không chịu nhường đường… Nhiều vụ tai nạn
có lẽ không thể xảy ra nếu có sự cảnh giác về mối nguy hiểm do bản thân người điều
khiển phương tiện đang gây ra cho mình và cho người khác.
Chính vì vậy để giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết cũng như đem lại sự
bình yên cho tất cả mọi người, sinh viên hãy là người đi đầu trong việc nghiêm chỉnh
chấp hành luật lệ giao thông. “Hãy đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn
máy”, “Nói không với rượu, bia trước khi lái xe”, “Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ
giao thông”, “Hãy lái xe bằng cả trái tim” các bạn nhé!
IV. CẢNH GIÁC NẠN TRỘM CẮP DỊP TẾT
Vào mỗi dịp Tết, tình trạng trộm cắp tài sản tại khu vực Bửu Long có xu hướng
gia tăng, gây tâm lý lo lắng cho sinh viên. Lợi dụng lúc phòng trọ trọ vắng người,
chúng dùng xà beng hoặc kiềm cộng lực phá cửa vào trộm tài sản. Ở các nơi công
cộng, kẻ gian tạo cảnh chen lấn, áp sát để móc túi hoặc rạch túi để trộm bóp ví, điện
thoại.
Loại tội phạm trên đường phố thường hoạt động theo nhóm, chúng chở nhau rảo
quanh các tuyến đường. Khi phát hiện xe máy để ở cửa hàng, trạm rút tiền ATM,
không có người trông coi, chúng sẽ dùng đoản, chìa khóa vạn năng để mở khóa trộm
xe. Đôi lúc chúng còn canh chừng để giật ví tiền, giỏ xách khi chúng ta vừa rút tiền
xong. Nguy hiểm hơn là các đối tượng đi xe máy lợi dụng nơi vắng người để ép xe,
hoặc dàn cảnh va chạm gây tai nạn ròi cướp tài sản.
Nguyên nhân chủ yếu của việc bị mất trộm là do sự chủ quan thiếu cảnh giác của
sinh viên:
- Khi ngủ không đóng cửa hoặc cài cửa không cẩn thận để kẻ gian lợi dụng đột
nhập vào trộm cắp tài sản.
- Để xe máy ở bên ngoài không có ai trông coi hoặc để khuất tầm nhìn.
- Khóa cửa không cẩn thận trước khi đi học để kẻ gian đột nhập.
Ðể phòng ngừa, hạn chế nạn trộm cắp và cướp giật, Công an phường Bửu Long
khuyến cáo sinh viên cần kiểm tra các cửa ra vào và cửa sổ, khóa cửa cẩn thận trước
lúc đi ngủ, không cho người lạ hoặc người không rõ danh tính vào nơi mình ở để tránh
đối tượng giả danh vào nhà trộm cắp tài sản.
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Vào đêm khuya, không nên đi một mình trên các tuyến đường vắng, hẻm tối,
không đeo túi xách, trang sức có giá trị, nghe điện thoại di động khi đang chạy xe. Nếu
không may bị cướp khống chế để cướp xe, phải giữ bình tĩnh để tránh thương vong cho
bản thân, đồng thời quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng và báo ngay cho
cơ quan công an gần nhất để điều tra xử lý.
Khi về quê, những tài sản có giá trị như xe máy, laptop, máy tính bàn…nên gửi
nhà người thân, không để ở phòng trọ để tránh bị trộm cắp. Không nên gửi đồ đạc cho
những người mới quen, đôi lúc họ lợi dụng sự tin tưởng để cầm cố hoặc bán tài sản của
mình mà không có bằng chứng đã gửi tài sản cho kẻ gian.
Để góp phần đẩy lùi nạn trộm cắp, mỗi sinh viên cần nêu cao ý thức cảnh giác về
phòng ngừa tội phạm, ý thức bảo quản tài sản và tự bảo vệ bản thân, tuân thủ các quy
định về đảm bảo an ninh trật tự để tránh thiệt hại cho bản thân mình cũng như cho bạn
bè và người thân.
V.

THÔNG BÁO CHUNG
1. Thông báo về việc đóng cổng trường trong giờ ra chơi

Thời gian vừa qua, có một số đối tượng lạ vào các cơ sở học tập để rao bán sách,
tài liệu học tập trái phép. Một số kẻ gian còn lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản của
sinh viên. Thậm chí còn có trường hợp dẫn người ngoài vào hành hung sinh viên làm
mất an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến việc học và giảng dạy của
nhà trường cho sinh viên.
Để đề phòng các sự việc trên, nhà trường thông báo đóng cổng trường trong giờ ra
chơi tại các cơ sở của trường. Do đó sinh viên chú ý để thực hiện tốt quy định của nhà
trường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự nơi học tập.
2. Tham gia chương trình Ngày thơ Việt Nam (2014)
Hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 - 70 năm thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam (1944 - 2014), 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
(1954 - 2014), 60 năm giải phóng Thủ Đô (1954 - 2014)…, riêng ở Đồng Nai, một sự
kiện quan trọng là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,
nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghê (1914 - 2014). Hội Văn học Nghệ thuật Đồng nai,
Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai tổ
chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Tuổi trẻ và Tổ quốc kết
hợp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ”.
Đây là dịp để thế hệ trẻ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình với đất nước,
phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh, hướng về kỷ niệm các sự kiện
lịch sử trong năm 2014. Những sinh viên có khả năng, năng khiếu về văn học nên tích
cực hưởng ứng, sáng tác các tác phẩm phù hợp với chủ đề nêu trên để cùng tham gia
chương trình.
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Các tác phẩm hưởng ứng chương trình vui lòng gửi về Hội Văn học nghệ thuật
Đồng Nai: 30 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (chậm
nhất vào ngày 30/12/2013).
3. NỘI DUNG THÔNG BÁO CỦA KHOA
Trên đây là gợi ý một số nội dung sinh hoạt lớp phổ biến cho sinh viên, đề nghị
GVCN/CVHT bổ sung thêm các nội dung của khoa để đảm bảo đầy đủ thông tin cung
cấp cho sinh viên.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên);
- Lưu P.HCTC, P.CTSV.

(đã ký)
NGND.TS Đỗ Hữu Tài
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