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I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  

 Là một quốc gia nằm trong số 10 nước trên thế giới có chỉ số cao nhất về chiều 

dài bờ biển, mở ra 3 hướng Đông, Nam và Tây; có vùng biển và thềm lục địa rộng 

lớn, diện tích vượt quá một triệu km2, lớn gấp 3 lần diện tích đất liền; có hơn 3.000 

hòn đảo lớn, nhỏ, gần bờ và xa bờ, chạy suốt từ vịnh Bắc Bộ tới vịnh Thái Lan. 

Những vị thế, địa lý tự nhiên và tiềm năng kinh tế của vùng biển nước ta có tầm 

quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

“Biển có ý nghĩa to lớn để chúng ta phát triển và mở rộng giao lưu quốc tế. Tiềm 

năng tài nguyên biển và vùng ven biển nước ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự 

nghiệp phát triển đất nước...”, điều đó ta thấy rằng: Biển nước ta có nguồn tài 

nguyên tiềm tàng, nếu biết khai thác và khai thác đúng nguồn tài nguyên đó thì làm 

cho nước ta ngày càng giàu và mạnh lên từ biển. Đây là một vấn đề có ý nghĩa cực 

kỳ quan trọng đối với công cuộc phát triển đất nước, trong đó nổi bật là dầu khí (với 

trữ lượng khoảng 3-4 tỷ tấn dầu quy đổi), ngoài ra còn nhiều loại khoáng sản phổ 

biến khác như: than, sắt, ti tan, cát thủy tinh..., hải sản có tổng trữ lượng khoảng 3-4 

triệu tấn và cả những tài nguyên có giá trị năng lượng cao mà khoa học hiện đại mới 

phát hiện. Đặc biệt đáng chú ý là vùng biển và ven biển Việt Nam nằm án ngữ trên 

các tuyến hàng hải và hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Độ Dương và 

Thái Bình Dương, giữa châu Âu, Trung Cận Đông, Trung Quốc và Nhật Bản với các 

nước trong khu vực. Có thể nói đó là cánh cửa rộng mở để cho ta vươn ra đại dương 

bao la, nhằm chủ động hội nhập kinh tế với thế giới có hiệu quả. 

Vùng biển nước ta không những có vị trí quan trọng về kinh tế mà còn có vị trí 

đặc biệt quan trọng về quân sự đối với các nước trong khu vực và trong chiến lược 

của các nước lớn, nó là biên giới phía Đông, là đường tiếp cận, bàn đạp tiến công, uy 

hiếp, phong tỏa và phá hoại nhiều mặt của các thế lực xâm lược. Lịch sử dân tộc đã 
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ghi nhận có tới 2/3 cuộc chiến tranh, kẻ thù đã sử dụng đường biển để tấn công xâm 

lược nước ta. Những chiến công hiển hách trên chiến trường sông biển đã minh 

chứng: Ba lần đại thắng quân thù trên sông Bạch Đằng (năm 938, 981 và 1288); 

chiến thắng trên phòng tuyến sông Như Nguyệt 1077; chiến thắng Rạch Gầm - Xoài 

Mút năm 1785 và những chiến công vang dội của quân và dân ta trên chiến trường 

sông biển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là những 

minh chứng ghi đậm dấu ấn không bao giờ mờ phai trong lịch sử dân tộc. 

Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo Việt Nam có vai 

trò quan trọng, làm tăng chiều sâu phòng thủ đất nước ra hướng biển. Do đặc điểm 

lãnh thổ đất liền nước ta có hình chữ S, trải dài ven biển từ Bắc vào Nam, chiều 

ngang hẹp (nơi rộng nhất khoảng 600 km, nơi hẹp nhất khoảng 50 km), nên chiều 

sâu đất nước bị hạn chế. Hầu hết các trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của ta đều 

nằm trong phạm vi cách bờ biển không lớn, nên rất dễ bị địch tấn công từ hướng 

biển. Nếu chiến tranh xảy ra thì mọi mục tiêu trên đất liền đều nằm trong tầm hoạt 

động, bắn phá của vũ khí trang bị công nghệ cao xuất phát từ hướng biển. Nếu các 

quần đảo xa bờ, gần bờ được củng cố xây dựng căn cứ, vị trí trú đậu, triển khai của 

lực lượng Hải quân Việt Nam và sự tham gia của các lực lượng khác thì biển đảo có 

vai trò quan trọng làm tăng chiều sâu phòng thủ hiệu quả cho đất nước. 

Từ nhiều năm nay, nhất là những năm đầu của thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay 

trên Biển Đông đang tồn tại những tranh chấp biển đảo rất quyết liệt và phức tạp, 

tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, tác động đến quốc phòng và an ninh nước ta. 

Trên Biển Đông vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển 7 nước trong khu vực là: 

Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan, Philippin, Malaixia, Inđônêxia, Brunây. Nơi 

đây đang diễn ra những tranh chấp phức tạp và quyết liệt về chủ quyền giữa các 

quốc gia, đẩy tới xu hướng tăng cường lực lượng quân sự, đặc biệt là hải quân của 

các nước trong khu vực, nhất là những nước có tiềm lực lớn về kinh tế, quân sự. Họ 

tận dụng ưu thế của mình trên biển để đe dọa chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa 

của nước ta, gây ra những nhân tố khó lường về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an 

ninh đất nước. Về phía Việt Nam, chúng ta xác định biển và hải đảo với vị trí chiến 

lược hết sức to lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội, có liên quan trực tiếp đến sự phồn vinh của đất nước, 

đến văn minh và hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, với chiến lược vươn ra 

biển, làm giàu từ biển là định hướng đúng đắn phù hợp trong điều kiện hiện nay. 

Việt Nam là một quốc gia có biển, một nhân tố mà thế giới luôn xem như một yếu tố 

đặc lợi. Chúng ta cần tăng cường hơn nữa những khả năng quản lý, làm chủ vươn ra 

biển làm động lực thúc đẩy các vùng khác trong đất liền phát triển. Chúng ta phải có 
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quyết tâm cao, tập trung huy động mọi tiềm năng và lợi thế của biển, kết hợp chặt 

chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên biển để tạo ra môi 

trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 

và ngư dân các địa phương yên tâm làm ăn trên các vùng biển đảo, nhất là ở vùng 

biển xa. Phải xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng khác vững 

mạnh, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, ngang tầm với yêu 

cầu nhiệm vụ để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ 

quốc.  

Là lực lượng trẻ, tiên phong trên các mặt trận, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đã và 

đang tìm hiểu, nghiên cứu, nắm vững những vấn đề có liên quan đến Biển Đông, các 

cơ sở pháp lí đối với chủ quyền biển đảo của nước ta, tích cực, xung kích, sáng tạo, 

không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu chung sức trong sự nghiệp bảo vệ biển 

trời của Tổ quốc. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn xứng đáng là lực lượng 

thanh niên cách mạng Hồ Chí Minh của thời đại mới.      

 

II. HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

Câu chuyện Bác Hồ với thời gian 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quý trọng, sử dụng hiệu quả thời gian bằng 

cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết … để sao cho không lãng phí thời gian một 

cách vô ích. Bác luôn đề cao tác phong, trách nhiệm trong công việc, nhất là làm 

việc đúng giờ để đồng nghiệp và tất cả mọi người không phải chờ đợi vì thời gian là 

vàng ngọc. 

Nói về tiết kiệm thời gian của Bác Hồ, có rất nhiều mẩu chuyện và hình ảnh sinh 

động để chúng ta noi gương. Qua những mẩu chuyện và hình ảnh của Bác, chúng ta 

có thể thấy rõ điều mà Người ghét nhất, “ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” là 

cái thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân. 

Ở một mức độ khác, thấp hơn, nhận xét từ những người có điều kiện tiếp xúc và 

làm việc với Bác Hồ, điều thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc 

không đúng giờ. 

Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại Lễ tốt nghiệp khoá V, Trường Huấn luyện 

Cán bộ Việt Nam, Bác thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, 

bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm 

việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”. 
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Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác sai 

hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác 

bảo: 

- Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi 

bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên 

chú đã không giành được chủ động. 

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

họp. Bác hỏi: 

- Chú đến chậm mấy phút? 

- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ! 

- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. 

Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy 

nhiêu, vì vậy Bác thường không để bất cứ ai phải đợi mình. 

Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, lúc 

đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả lớp 

học, mọi người hồi hộp chờ đợi. 

Bỗng trời đột ngột chuyển mưa, mây đen ùn ùn kéo tới. Rồi một cơn mưa dồn 

dập, xối xả, tối đất, tối trời kéo dài hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa 

tiếc rẻ: Mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá. 

Giữa lúc trời đang mưa như trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài 

hiên lớp học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo, át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ: 

- Bác đến rồi anh em ơi! Bác đến rồi! 

Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần xắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, Bác 

hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người. 

Về sau, anh em được biết: Giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. 

Các đồng chí làm việc cùng Bác đề nghị Bác cho báo hoãn chuyến thăm đến một 

buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của 

Bác…, nhưng Bác không đồng ý: “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời 

tạnh thì biết khi nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để 

cho cả lớp học phải chờ uổng công!” 

Ba năm sau, giữa thủ đô Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm một đoạn 

mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại biểu các tầng lớp nhân dân 
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thủ đô tập trung tại Ủy ban Hành chính Thành phố để lên chúc Tết Bác Hồ. Sắp đến 

giờ lên đường, trời bỗng đổ mưa như trút. Giữa lúc mọi người còn đang lúng túng 

thu xếp phương tiện cho đoàn thể đi để Bác khỏi phải chờ lâu, thì bỗng xịch, một 

chiếc xe đậu trước cửa. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, cầm ô đi vào, lần lượt bắt 

tay, chúc Tết mỗi người, trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của các đại biểu. 

Thì ra, thấy trời mưa to, thông cảm với khó khăn của Ban Tổ chức và không 

muốn các đại biểu vì mình mà vất vả, Bác chủ động, tự thân đến tại chỗ chúc Tết các 

đại biểu trước. Thật đúng là mối quan tâm sâu nặng của một lãnh tụ suốt đời quên 

mình, chỉ nghĩ đến nhân dân, cho đến tận phút lâm chung, vẫn không quên dặn lại: 

“Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thời 

giờ và tiền bạc của nhân dân”. 

Bác cũng đã từng dạy: “Ai mang vàng vứt đi là người điên rồ. Ai mang thời giờ 

vứt đi là người ngu dại”, “Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người 

quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho 

dân... làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm... Phải nhớ rằng: Dân đã lấy 

tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó. Ai lười biếng tức là 

lừa gạt dân”. 

 Ý nghĩa câu chuyện 

Thời gian là vô giá, là thứ không thể lấy lại hay mua được. Học tập Bác trong 

việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm thời gian của mỗi cá nhân sẽ giúp công việc trôi chảy, 

nhanh chóng và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Thời gian là vàng bạc” do đó 

chúng ta cần phải luôn đúng giờ để “khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc” của nhau. 

         

III. SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG – Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 

Bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh 

Hiện nay bệnh đau mắt đỏ hiện đang bùng phát và lây lan nhanh trong cộng 

đồng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Tại các bệnh viên, số ca bệnh đau 

mắt đỏ cũng tăng 30-40 ca/ngày, chiếm 70% số ca đến điều trị các bệnh về mắt. 

 Bệnh đau mắt đỏ là bệnh theo mùa, không quá nguy hiểm. Bệnh xuất hiện 

khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, sau những đợt mưa dài ngày, thời tiết ẩm 

ướt nên thuận lợi cho virus gây bệnh bùng phát mạnh. 

Nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ là do virus tấn công kết mạc, gây viêm. 

Thông thường bệnh đau mắt đỏ sẽ tự khỏi từ 7-10 ngày, có người chỉ 3-5 ngày. 

Người bệnh cần giữ vệ sinh mắt, tránh đến những nơi nhiều khói bụi và nhỏ nước 
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muối sinh lý theo toa của bác sĩ. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh nhân 

không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là những loại thuốc có chứa corticoid sẽ 

rất nguy hiểm, có thể dẫn đến biến chứng loét giác mạc. Đặc biệt, những bệnh nhân 

đau mắt đỏ hạn chế dụi mắt vì có thể làm trầy xước giác mạc và kết mạc, tạo ra vết 

sẹo trên giác mạc, dẫn tới giảm thị lực sau này. 

 Để phòng tránh lây nhiễm bệnh đau mắt đỏ, không nên sử dụng chung đồ vệ sinh 

cá nhân, không để dính các dịch tiết từ mắt của người bệnh sang tay và mắt người 

chưa bệnh. 

IV. SINH VIÊN CẢNH GIÁC 

Cảnh giác với nạn cướp giật tài sản. Hiện nay, nạn cướp giật tài sản ngày càng 

gia tăng, mức độ tội phạm cũng trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng hơn, gây tâm 

lý bất an cho xã hội.  

Vào lúc 07h15 ngày 14 tháng 9 năm 2013, một sinh viên của trường Đại học 

Lạc Hồng đi học trên tuyến đường từ khu vực văn miếu Trấn Biên lên cơ sở 3. 

Khi đi ngang qua đoạn đường trung tâm Giáo dục thể chất, sinh viên này đã bị kẻ 

gian giật túi xách, trong đó có bóp tiền, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Sinh viên 

trên đã khai báo với Công an phường Bửu Long để truy tìm kẻ gian.  

Để cảnh giác và phòng tránh nguy cơ bị cướp giật tài sản, sinh viên cần chú ý 

những điều sau đây: 

 Hạn chế mang nhiều tài sản cá nhân khi đi học, đặc biệt là các loại trang sức 

quý, đắt tiền như dây chuyền, hoa tai... Các loại tài sản như máy tính xách tay, 

bóp ví…nên để vào cốp xe hoặc ràng buộc chắc chắn và cẩn thận. Không 

được sử dụng điện thoại khi đang điểu khiển xe vì dễ bị cướp giật và gây tai 

nạn giao thông. 

 Nếu trên đường phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn theo sau, nhìn ngó xe 

của mình thì phải cảnh giác, nên tấp xe đi sát vào lề hoặc tạm dừng lại vào nơi 

an toàn. 

 Không đi một mình vào những đoạn đường tối, vắng vẻ, ít người qua lại. 

 Trong trường hợp bị kẻ gian tấn công chiếm đoạt tài sản, nạn nhân nên bình 

tĩnh ghi nhận đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện, công cụ phạm tội 

để cung cấp cho cơ quan Công an gần nhất để tổ chức truy xét nhanh đối 

tượng gây án. 

V. THÔNG BÁO CHUNG 
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Thông báo về việc làm tròn điểm: Căn cứ thông báo số 88/TB-ĐHLH ngày 

19/9/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng về làm tròn điểm số, nay 

thông báo đến các bạn sinh viên như sau: 

 Điểm học phần và điểm thi tốt nghiệp được chấm bằng thang điểm 10, làm 

tròn đến một chữ số thập phân. Kết quả được xem là đạt khi có điểm thi kết 

thúc môn học đạt từ 5.0 trở lên.  

 Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được làm 

tròn đến hai chữ số thập phân. 

Cách làm tròn điểm này được áp dụng bắt đầu từ ngày 15/10/2013 cho toàn 

bộ sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, hoàn chỉnh, văn bằng 2, 

vừa làm vừa học. 

VI. NỘI DUNG THÔNG BÁO CỦA KHOA 

GVCN/CVHT phổ biến cho sinh viên các nội dung cần thông báo của khoa 

như thời gian biểu các môn học, thủ tục đăng ký học lại … Khuyến khích sinh 

viên phát biểu ý kiến, trình bày thắc mắc để giải đáp hoặc hướng dẫn sinh viên 

liên hệ công tác với các Phòng/Khoa khác.  

GVCN/CVHT cung cấp cho sinh viên số điện thoại của cá nhân, địa điểm và 

số điện thoại của văn phòng khoa để sinh viên thuận tiện trong việc giải đáp thắc 

mắc hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên.  

Trên đây là gợi ý một số nội dung sinh hoạt lớp phổ biến cho sinh viên, đề nghị 

GVCN/CVHT tìm hiểu và bổ sung thêm các nội dung để đảm bảo thông tin cung cấp 

cho sinh viên. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

NGƯT. TS Nguyễn Thị Thu Lan 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(đã ký) 

 

Vũ Văn Tuấn 

 

Nơi nhận: 

- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên); 

-  Lưu. 


