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Bác Hồ với lời khẳng định: Ðảng ta thật là vĩ đại
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng (1960), Bác Hồ nói:
“Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền
nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!”.
Ðảng ta vĩ đại thật. Vì Ðảng ta là con nòi xuất thân từ giai cấp lao động... Từ
ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc
nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi
chưa có Ðảng, tình hình đen tối như không có đường ra.
Từ ngày mới ra đời, Ðảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và
lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Mầu
cờ đỏ của Ðảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đêm đen tối, soi đường
dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng
phản đế, phản phong.
Ðảng ta vĩ đại thật... Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng
bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Ngày nay ở miền Bắc hoàn toàn giải phóng,
Ðảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng
đời sống vui tươi, no ấm và mỹ tục, thuần phong.
Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta
không có lợi ích gì khác.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Bác khẳng định Ðảng ta thật là vĩ đại! nhưng cũng sẽ
không thừa khi nhắc lại lời Bác trong Báo cáo Chính trị tại Ðại hội II của Ðảng
(1951): Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà
giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần
này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc
địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền
toàn quốc.
(Nguồn https://www.nhandan.com.vn/nation_news/item/35466202-chuyen-bac-ho-voi-sinh-nhat%C3%B0ang.html)

Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò
xung kích, sáng tạo, tình nguyện để xây dựng tổ quốc Việt Nam
giàu đẹp và văn minh
Luôn quán triệt sâu sắc chân lý đoàn kết là sức mạnh ở mọi giai đoạn của sự nghiệp
cách mạng, tập hợp xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong thanh niên thường xuyên là
nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên
hiệp thanh niên Việt Nam. Những năm gần đây, phát huy nền tảng được tạo dựng qua nhiều
thế hệ, Đoàn và Hội không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên,
xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc
làm theo lời Bác, ngày 27/08/2019
Từ những chỉ dẫn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến quan điểm nhất quán của
Đảng Cộng sản Việt Nam đều khẳng định chân lý “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Vấn đề
có ý nghĩa chiến lược quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là sự tham gia
của đại đa số nhân dân với vai trò tiên phong của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với thanh niên, Kết luận số 80/KL-TW, ngày 25/12/2013,
của Bộ Chính trị khóa XI đã chỉ rõ: “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường
công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên, đấu tranh
với các âm mưu lôi kéo, kích động thanh niên tham gia các hoạt động sai trái. Tiếp tục đổi
mới phương thức tập hợp, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên. Chú trọng xây dựng mô
hình tổ chức và phương thức tập hợp thanh niên thông qua các mạng viễn thông, internet,
thanh niên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế”. Quán triệt và

thực hiện nghiêm túc quan điểm trên, những năm qua tổ chức Đoàn - Hội đã tập trung nhiều
giải pháp nhằm tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò
xung kích, sáng tạo xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh.

Tuổi trẻ Nhà máy Thủy điện Sơn La xung kích hỗ trợ người dân gặp lũ quét tại huyện
Mường La (tỉnh Sơn La)
Bên cạnh đó, 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên
trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh
niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa
tinh thần” được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp
phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của thanh niên; huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên
trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát triển
kỹ năng xã hội.
Hai là, tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh
niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp,
lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống,
nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện,
khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên
Việt Nam trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; quan tâm
chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên.
Ba là, đa dạng hóa loại hình và phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên
môn, nghề nghiệp,... đặc biệt là tại cấp cơ sở; hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội,
nhóm phù hợp với các thành phần thanh niên ở một số ngành, nghề thu hút sự quan tâm của

thanh niên, như văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, hướng dẫn viên du lịch trẻ... Xác lập các
giải pháp tập hợp vào tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam
các thành phần thanh niên đang sinh hoạt trong các loại hình, đội, nhóm, như cộng đồng
mạng, diễn đàn mạng, nhóm thanh niên có sở thích làm công tác xã hội, lao động tại các
doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt
Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; phát huy vai
trò của đội ngũ cán bộ Đoàn và Hội, đoàn viên, hội viên trong công tác đoàn kết, tập hợp
thanh niên. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam là mặt trận xã hội rộng rãi, là cánh tay nối
dài của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tập hợp, định hướng, dẫn
dắt hoạt động phong trào thanh niên. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các
hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp
với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên; đồng thời
triển khai các giải pháp thiết thực trong tập hợp và hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu
số, thanh niên là tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh
nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; kết nối, phát huy tài năng trẻ
trên các lĩnh vực, trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước tham gia hoạt động của Đoàn - Hội
gắn với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Năm là, triển khai các giải pháp đồng bộ để xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững
mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Trong công tác xây dựng Đoàn, chất
lượng cán bộ đoàn là trọng tâm và nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là khâu đột phá. Chú
trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong
trào, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các đối tượng thanh niên. Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí
thức, văn nghệ sĩ... Tham mưu cơ chế, chính sách đối với tài năng trẻ, xem đây là một giải
pháp tích cực cho quan điểm tập hợp thanh niên thông qua điển hình xuất sắc. Tiếp tục
nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình
mới, mà trọng tâm là tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập
quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của
tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập
hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài
nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài
bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
(Trích nguồn http://www.tapchicongsan.org.vn/chinh-tri-xay-dung-dang//2018/815237/view_content)

Ấm lòng người lao động trên đường về quê đón tết
Hàng ngàn người dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên về quê ăn tết ngang qua địa bàn
xã Tân Lập, huyện Đồng Phú cảm thấy ấm lòng khi được các đoàn viên, thanh niên phát
nước suối, khăn lạnh và khẩu trang miễn phí.
“Năm nay, do dịch Covid-19 nên đoàn xã chỉ triệu tập 3 đến 5 bạn đoàn viên nhanh nhẹn,
nhiệt tình. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi luôn nhắc nhở các bạn phải đeo khẩu trang
thường xuyên, chủ động rửa tay bằng nước khử khuẩn. Đối với nước uống, chúng tôi ướp
lạnh, cho thêm muối hạt vừa để sát khuẩn, vừa để làm mát, giúp mọi người luôn tỉnh táo
trên chặng đường về quê đón tết sum vầy cùng gia đình”, anh Thành cho biết thêm.
Vũ Hằng- TĐ

Tết sẻ chia cùng Tuổi trẻ
Ngày 3/2/2021, Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, Mobifone Bình
Phước, Đài Viễn thông Bình Dương tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho thân nhân
cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đóng quân trên địa bàn thị xã Bình Long, huyện Bù
Đăng và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2021), 90 Năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931
- 26/03/2021), mừng xuân Tân Sửu năm 2021.
Vũ Hằng- TĐ

Bình Phước: Xuân biên giới - Thắm tình quân dân
Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” năm
2021, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các chốt phòng, chống
dịch, các Đồn biên phòng, chốt dân quân biên giới và các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy
Quân sự tỉnh trên tuyến 3 huyện biên giới của tỉnh Bình Phước là huyện Bù Gia Mập, huyện
Bù Đốp và huyện Lộc Ninh.
Nhận được sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia của tuổi trẻ tỉnh nhà, đại diện các Đồn,
chốt biên phòng, các đơn vị cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời coi đây không chỉ
là sự động viên kịp thời mà còn là một động lực giúp cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới năm 2021.Cũng trong khuôn khổ chương
trình, Đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà tết cho 02 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại thôn 10, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Nữ 9X khởi nghiệp... từ hoa
Tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 2017, Phan Thị Thùy Trang
(SN1992) trụ lại Sài Gòn để tìm cơ hội cho mình. Trải qua nhiều việc làm, Trang nhận ra
mình không phù hợp nên đã về Đồng Xoài cùng em trai mở công ty xây dựng. Trang hiện là
Phó giám đốc Công ty xây dựng Nguyễn Hưng tại phường Tân Xuân (Đồng Xoài). Năng
động, sáng tạo, Trang còn mở thêm shop kinh doanh hoa tươi “Nàng Hoa” ở phường Tân
Phú (Đồng Xoài).
Trang nhận định: “Kinh doanh hoa tươi đang hot, bởi thị hiếu của người tiêu dùng
ngày càng đa dạng. Hầu hết sự kiện, hội nghị, sinh nhật, hiếu hỷ, hoa tươi đều là lựa chọn
số một. Nắm bắt nhu cầu này, tôi quyết định mở shop hoa tươi. Kinh doanh hoa tươi, tôi có
nhiều thuận lợi như được sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là các doanh
nghiệp trẻ”. Trang đăng ký khóa học cắm hoa, chăm sóc hoa tại TP. Hồ Chí Minh trong 06
tháng, rồi đầu tư hơn 300 triệu đồng thuê mặt bằng và nhập hoa về bán từ tháng 10/2019
đến nay.

Shop hoa của Phan Thị Thùy Trang tạo việc làm cho nhiều thanh niên
với mức thu nhập ổn định
Để việc kinh doanh thuận lợi, ngoài nhập hàng mẫu mã đẹp, được khách hàng ưa
chuộng, Trang còn tìm hiểu thêm kiến thức về các loại hoa, cách chăm sóc và bảo quản
thông qua sách, báo, internet. Đồng thời, tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các cửa hàng

hoa lớn, uy tín tại tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nhờ đó, cửa hàng hoa của Trang
được nhiều khách hàng biết đến. Trung bình doanh thu của cửa hàng đạt từ 200 đến 250
triệu đồng/tháng. Thành công bước đầu, Trang lại nhen nhóm ý tưởng xâm nhập thị trường
tp. Hồ Chí Minh.
Để duy trì lượng khách hàng, shop hoa của Trang luôn chú trọng 3 yếu tố chất lượng,
mẫu mã và giá. Trang cho biết: Đảm bảo chất lượng, shop chỉ nhập những loại hoa tuyển tại
các cơ sở uy tín trong và ngoài nước. Hiện mặt hàng chủ lực của cửa hàng gồm: hồng,
hướng dương, cát tường, thiên điểu, lan hồ điệp, cẩm tú cầu nhập từ Đà Lạt (Lâm Đồng)
hay hồng, baby, thảo đường hoàng đế, vệ nữ... nhập từ các nước Ecuador, Hà Lan, Nam
Phi. Ngoài ra, cửa hàng còn có một loài hoa độc quyền là hoa nhí có bông to, đẹp, lâu tàn,
thích hợp cho mọi sự kiện được Trang nhân giống trồng tại nhà, khách hàng rất ưa chuộng.
Giấy gói hoa cũng được Trang chọn lựa kỹ, chủ yếu giấy báo, giấy gói vải lanh, giấy
lưới Hàn Quốc có màu sắc nhã nhặn nhưng vẫn tạo được sự sang trọng, lịch sự và đẹp mắt.
Cửa hàng còn chọn mua phụ kiện trang trí kèm theo như các loại hoa, bông lúa mạch, quả
thông khô để thêm phần sinh động. Thay vì trang trí trên lẵng hoa, giỏ hoa truyền thống
hoặc làm bằng mây tre đan, shop của Trang nhập về các loại hình hộp trụ, chữ nhật, vuông
và bình sứ, thủy tinh có hình dáng độc, lạ và có phần cổ điển. Tùy theo sở thích của khách
hàng mà trang trí theo nhiều cách khác nhau tạo nên sự đa dạng, phong phú.
Trang cũng xác định: Là mặt hàng kinh doanh đặc biệt nên việc kinh doanh shop hoa
tươi gặp nhiều rủi ro. Vì vậy, để bảo quản hoa được tươi lâu, tôi đã trang trí phòng bán hoa
với nhiệt độ phù hợp. Đối với các loại hoa nhập, tôi thiết kế riêng một phòng lạnh bảo quản.
Để thu hút khách hàng, người kinh doanh phải sáng tạo liên tục, tạo nên sự đa dạng
sản phẩm. Đặc biệt, mỗi loài hoa có ý nghĩa khác nhau, vì thế người cắm hoa phải có kiến
thức để có sự kết hợp hài hòa, tạo nên những bó hoa, giỏ hoa với phong cách, ý nghĩa. Do
vậy, shop của Trang không chỉ tuyển lao động có tay nghề mà còn trực tiếp hỗ trợ dạy nghề
cho nhân viên có nhu cầu. Hiện cửa hàng hoa có 6 thợ, trong đó 2 thợ chính, 2 thợ phụ và 2
nhân viên giao hàng. Anh Nguyễn Trung Nhân, nhân viên shop “Nàng Hoa” cho biết:
Trước đây, tôi làm nghề tự do, công việc bấp bênh. Từ khi về làm việc tại cửa hàng hoa của
chị Trang, tôi có mức thu nhập ổn định. Tôi đang được cửa hàng tạo điều kiện học thêm
nghề cắm hoa.
Cửa hàng còn mở thêm các dịch vụ như gói quà, gửi điện hoa, giao quà tặng, kết hoa
cưới, hoa văn phòng... để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sự chu đáo, tận tụy, giá phù hợp,
sau 4 tháng hoạt động, shop hoa của Trang đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều khách
hàng trong và ngoài tỉnh, đặc biệt có 70% lượng khách đặt hàng qua mạng.
(Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/nu-9x-khoi-nghiep-tu-hoa-152710)

5 kỹ năng sống có lợi cho sức khỏe, bạn chớ coi thường!
Nếu muốn trở thành người trưởng thành, tự lập và có sức khỏe tốt, người trẻ cần phải
biết một số kỹ năng sống nhất định.
Luộc trứng
Trứng là nguồn cung cấp protein tốt và rất rẻ. Không những vậy, trong trứng còn
chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Do đó, hãy chọn trứng là món ăn nhẹ thay vì
bánh ngọt hoặc khoai tây chiên.
Việc luộc trứng nghe có vẻ rất đơn giản nhưng để luộc đúng cách thì không hề dễ.
Thời gian luộc quá ít sẽ khiến trứng mềm và lòng đỏ chưa chín hẳn. Nếu luộc quá lâu thì
trứng sẽ dai và dễ vỡ, rơi ra ngoài khi chúng ta cắn vào trứng.
Hiểu được hậu quả
Người trẻ thường muốn tiệc tùng thâu đêm, ăn thật nhiều món yêu thích, muốn nghỉ
sớm hoặc lơ là công việc vào ngày thứ sáu.
Tuy nhiên, tiệc tùng, rượu bia sẽ gây tổn hại sức khỏe và làm nhức đầu khi thức dậy
vào sáng hôm sau. Ăn nhiều món không lành mạnh, nhiều dầu mỡ, đường sẽ gây tăng cân.
Lơ là công việc vào ngày thứ sáu sẽ khiến công việc chồng chất vào thứ hai và dễ gây căng
thẳng.
Người trẻ cần hiểu được hệ quả của những lựa chọn nhất thời và tác động lâu dài của
chúng đến sức khỏe, cuộc sống.
Tác phong làm việc tốt
Phần lớn người trẻ sẽ trải qua cuộc sống điển hình là thức dậy vào buổi sáng, dù
muốn ngủ nhưng vẫn phải rời khỏi giường để chuẩn bị đi làm.
Người trẻ nên làm và cố gắng hoàn thành tất cả công việc của mình. Đừng để công
việc kéo dài và dành quá nhiều thời gian để làm việc.
Vệ sinh thật sạch phòng tắm
Chăm chỉ và kỹ lưỡng cọ rửa mọi ngóc ngách của phòng tắm, toilet không những
giúp phòng tắm sạch sẽ mà còn giảm thiểu nguy cơ phát triển vi khuẩn gây bệnh.
Không chỉ dừng ở đó, ngoài phòng tắm thì bàn bếp, gương soi, bồn tắm, bồn rửa mặt
và cả nơi để kem và bàn chải đánh răng cũng cần được vệ sinh sạch sẽ. Những nỗ lực này
đều sẽ giúp giảm thiểu vi khuẩn phát triển và nguy cơ gây bệnh.
Hiểu được chính sách bảo hiểm y tế
Chúng ta không ai muốn mình bệnh cả. Nhưng ngay cả những người khỏe mạnh nhất
thì trước sau gì cũng phải có lần vào bệnh viện.
Do đó, việc tìm hiểu rõ chính sách bảo hiểm y tế là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta
biết được quyền lợi của mình và có thể tiết kiệm được những chi phí gì.
(Nguồn https://thanhnien.vn/suc-khoe/5-ky-nang-song-co-loi-cho-suc-khoe-ban-cho-coi-thuong1031826.html)

