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NỘI DUNG CHÍNH
Truyền thống

Thông tin thời sự
Sắc màu cơ sở

Kỹ năng

Lý do bạn nên tham gia hoạt động tình nguyện
Tình nguyện là một hoạt động đầy ý nghĩa có ảnh hưởng tích cực đến cộng
đồng và xã hội. Nhưng bạn có biết rằng tình nguyện cũng mang lại cho bản thân
bạn rất nhiều lợi ích? Dưới đây là một vài lý do bạn nên đi làm tình nguyện.
1. Học hỏi được nhiều kỹ năng mới
Tình nguyện là một cơ hội tuyệt vời để bạn tìm ra sở trường của mình và phát
triển những kỹ năng mới. Lên kế hoạch cho một chiến dịch quyên góp giúp bạn
phát triển khả năng lập kế hoạch quyết toán chi tiêu. Huấn luyện và hướng dẫn
các tình nguyện viên khác giúp bạn phát triển kỹ năng sư phạm.
Có rất nhiều kỹ năng cần thiết giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp nhưng bạn
không cần thiết phải cố gắng rèn luyện những kỹ năng đó vì mục tiêu công việc.
Vẽ một bức tranh tường hoặc thiết kế một poster cổ động vì ngày tình nguyện
quốc tế – để kỷ niệm những hoạt động ý nghĩa mà các tình nguyện viên đã làm –
có thể giúp bạn nâng cao khả năng hội họa và thiết kế.
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Hãy khám phá tình yêu với âm nhạc và học làm DJ để mang đến những
cảm xúc mới lạ cho câu lạc bộ disco trẻ. Nói chung, có rất nhiều cơ hội. Điều
quan trọng là bạn có thể tận dụng nó không.
2. Hãy trở thành một phần của cộng đồng
Con người và xã hội luôn phải dựa vào nhau để sinh tồn, sự xuất hiện
của thương mại hóa đã làm tổn hại đến những giá trị truyền thống, tính cộng
đồng đang bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của một xã hội hiện đại nhưng ngay
bây giờ chúng ta có thể hàn gắn lại sự thay đổi đó bằng cách làm tình nguyện.
Mục đích cao cả của làm tình nguyện là giúp đỡ người khác và tạo ra những
ảnh hưởng tích cực tới đời sống của những người kém may mắn.
3. Chinh phục mục tiêu
Về cơ bản, làm tình nguyện là đầu tư thời gian, công sức và kỹ năng một
cách phi lợi nhuận. Không giống như nhiều việc khác trong cuộc sống, bạn có
quyền được lựa chọn khi làm tình nguyện. Tình nguyện sẽ tạo động lực và
cảm giác hạnh phúc khi đã làm được việc có ích, điều này bắt nguồn từ nhu
cầu và khát khao được cống hiến. Nhiều người nghĩ rằng một người không thể
tạo ra sự khác biệt. Điều đó có thể là đúng khi không một ai có đủ khả năng để
giải quyết tất cả vấn đề của nhân loại, nhưng những gì bạn làm được có thể
đóng góp một chút công sức để làm thế giới này dần trở nên tốt đẹp hơn.
4. Cải thiện sự nghiệp
-Nhà tuyển dụng muốn tuyển ứng viên đã có kinh nghiệm nhiều kinh
nghiệm xã hội và phối hợp hoạt động nhóm tốt.
-Nhà tuyển dụng tin rằng tình nguyện giúp cải thiện các kỹ năng công
việc.
-Nhiều ứng viên từng tình nguyện để học thêm các kỹ năng mới đều
được ưu tiên trong xin việc, nhận lương hoặc được thăng tiến.
Hơn nữa, nếu bạn đang nghĩ đến việc thay đổi sự nghiệp thì tình nguyện
là một cách tuyệt vời để bạn để khám phá những sở thích mới. Nếu bạn có
đam mê hội họa nhưng học chuyên ngành về máy vi tính thì tại sao lại không
làm tình nguyện ở một rạp hát gần nơi bạn sống? Hoặc nếu bạn có hoài bão trở
thành một bác sĩ thì tại sao lại không làm tình nguyện ở một bệnh viện – một
cách lý tưởng để làm đẹp.
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5. Một sở thích mới
Đôi lúc chúng ta cảm thấy bị bó buộc trong một xã hội đầy tính cạnh
tranh, “Cơm- áo- gạo tiền” tác động đến cuộc sống của bạn hàng ngày thì
tình nguyện sẽ là một cách để thoát khỏi những áp lực trong cuộc sống và
tạo ra sự cân bằng. Tìm hiểu sở thích mới thông qua những việc làm tình
nguyện là một trải nghiệm thú vị, thiết kế một poster, banner hay xây dựng
một trang web một vài giờ trong tuần hoặc viết bài cho một tổ chức tình
nguyện, cảm giác thỏa mãn giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc
sống. Những trải nghiệm đó đưa bạn đến những thứ mới lạ hoặc giúp bạn
khám phá những sở thích mà bạn chưa bao giờ để ý tới. Bạn có thể mở
mang tầm nhìn hoặc khám phá những cơ hội mới hoặc mở rộng chân trời
của bạn.
6. Những kinh nghiệm mới
Tình nguyện là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi những kinh nghiệm
cuộc sống. Bất kể công việc gì, từ việc xây dựng một thư viện đến thiết kế
những tờ rơi để kéo sự chú ý tới một hoạt động tình nguyện, bạn đều được
trải nghiệm khi bắt tay vào làm việc. Tình nguyện viên có thể làm bất cứ
điều gì trong một xã hội có vô vàn cơ hội tình nguyện.
Ví dụ, bạn có thể làm tình nguyện ở một đất nước đang phát triển và
xem những ảnh hưởng trực tiếp bạn đang tạo ra cho những người kém may
mắn nhất trên thế giới. Bạn có thể lướt ván trên không để tình nguyện, một
cách để trải nghiệm trò chơi thể thao mạo hiểm và kêu gọi quyên góp.
7. Gặp gỡ những người khác nhau
Tình nguyện giúp gắn kết nhiều người từ những hoàn cảnh khác nhau lại
gần nhau hơn. Những kết quả từ công việc tình nguyện của bạn và những
thành viên trong tổ chức đều là nguồn cảm hứng và là một cách tốt để bạn
phát triển những kỹ năng mềm. Tình nguyện giúp bạn tạo một mạng lưới
quan hệ tuyệt vời. Không chỉ giúp bạn phát triển những mối quan hệ lâu dài
mà cũng là một cách tuyệt vời để biết thêm những người đến từ mọi hoàn
cảnh trong cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp. Mối quan hệ là một lợi
ích thú vị của tình nguyện vì bạn không thể đoán trước được những người
bạn sẽ gặp hoặc những điều mới bạn sẽ học được và những ảnh hưởng bạn
tạo ra trong cuộc sống.
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8. Gửi một thông điệp tới nhà tuyển dụng, thầy cô và gia đình
Khi nhìn nhận về 1 cá nhân nào đó, người khác thường quan tâm đến
cuộc sống cộng đồng của bạn, những công việc xã hội mà bạn đã tham gia.
Tình nguyện phản ánh một bức tranh toàn cảnh về bạn và là một ví dụ thực tế
về sự nhiệt huyết, kiên trì và sở thích của bạn. Hãy cho mọi người biết bạn
đam mê điều gì và bạn có cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác.
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NỔI BẬT CÁC HOẠT ĐỘNG VỪA QUA

8 tập thể, 13 cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính
năm 2019
Kể từ khi thành lập vào ngày 5-3-1999, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 80
nghìn suất học bổng, tổ chức hàng trăm hoạt động, trở thành nguồn động viên
tinh thần lớn lao cho nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên khắp cả
nước.
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong, Quỹ học bổng Vừ A Dính
tổ chức chương trình dấu ấn 10 năm Giải thưởng Vừ A Dính và trao giải
thưởng Vừ A Dính năm 2019.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư
Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Lê
Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ
tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung
ương Đoàn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo T.Ư và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư
thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải thưởng cho 8 tập thể nhận giải tại chương trình
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20 năm đồng hành với học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số
Phát biểu tại buổi lễ Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học
bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa cho biết, được thành lập năm 1999,
Quỹ có mục tiêu hỗ trợ học bổng tặng học sinh, sinh viên dân tộc
thiểu số vượt khó vươn lên trong học tập, lao động. Đến năm 2009,
Quỹ chính thức ban hành Giải thưởng Vừ A Dính - phần thưởng cao
quý dành tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập,
nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; các tập
thể có mô hình, công trình nghiên cứu thiết thực, hiệu quả đối với
đồng bào, địa phương, miền núi và hải đảo.
Bên cạnh 80 nghìn suất học bổng đã trao cùng hàng trăm hoạt động
như một nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với những học sinh, sinh
viên dân tộc thiểu số trên cả nước, Quỹ còn tiếp tục thực hiện 4 dự
án chiều sâu nhằm đầu tư nguồn nhân lực cho các vùng miền núi, hải
đảo. Từ 15 cá nhân và 5 tập thể tiêu biểu đầu tiên nhận Giải thưởng
Vừ A Dính trong chương trình "Thắp sáng những ước mơ" năm
2010, đến nay đã có tổng cộng 126 cá nhân thuộc 36 dân tộc và 71
tập thể được trao tặng phần thưởng cao quý này.
Trong đó, có nhiều tấm gương xuất sắc như Vàng A Mẻ, người con
dân tộc Mông ở Sơn La với đam mê nghiên cứu cây thuốc bản địa,
từng được lưu danh tại Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017;
"bông hoa núi rừng Tây Nguyên" H'hen Niê, một trong những Hoa
hậu có sức lan tỏa ở tầm quốc tế, nguồn cảm hứng lớn cho giới trẻ về
nghị lực bản thân và cống hiến vì cộng đồng; các tuyển thủ bóng đá
Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh (dân tộc Mường)... Bên cạnh đó, cũng
có những tấm gương thầm lặng của những người chiến sĩ bộ đội cụ
Hồ nơi biên cương Tổ quốc với màu áo hòa cùng với màu xanh của
rừng núi, biển cả, từng ngày, từng giờ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh tổ, sự
bình yên của Tổ quốc…
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Startup Việt lần đầu giành giải thưởng triệu đô ở đấu trường
quốc tế
Vượt qua đại diện của hơn 40 quốc gia trên thế giới, Abivin - startup cung
cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải của Việt Nam đã trở
thành quán quân Startup World Cup 2019 với giải thưởng 1 triệu USD từ quỹ
đầu tư.
Giành ngôi quán quân với giải
thưởng một triệu đô, Abivin đã đưa
khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam lên
bản đồ của thế giới - Ảnh: Techfest
Vietnam

Theo thông tin được đăng tải trên website của Bộ Khoa học và công nghệ
ngày 18-5, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng loạt các
doanh nghiệp tới từ nhiều cường quốc công nghệ trên thế giới, lần đầu
tiên giành giải thưởng cao nhất tại Startup World 2019.
Sản phẩm của Abivin có tên Abivin vRoute là một phần mềm có thể tạo
ra một kế hoạch định tuyến tối ưu chỉ trong vài giây, đồng thời tối đa hóa
công suất của xe giúp tiết kiệm 40% chi phí nhân lực và nhiên liệu.
Với phần mềm này, trước đó Abivin cũng đã trở thành quán quân tại
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam 2018.
Startup này sau đó được Bộ Khoa học và công nghệ kết nối tham dự cuộc
thi Startup World Cup, tranh tài cùng các doanh nghiệp từ hơn 40 quốc
gia trên thế giới như Nhật, Mỹ, Canada, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc,
Singapore, Hàn Quốc…
Startup World Cup là cuộc thi về khởi nghiệp hàng đầu thế giới do Fenox
Ventures tổ chức,với sự tham gia của các chuyên gia là các nhà đầu tư lâu
năm từ thung lũng Silicon và các doanh nghiệp khởi nghiệp trên khắp thế
giới.
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Chương trình cộng tác với các cuộc thi uy tín của hơn 40 quốc gia
mỗi năm và tổ chức chung kết hàng năm tại Mỹ. Chung kết năm nay
được tổ chức ngày 17-5 giờ Mỹ tại San Francisco.
Trước đó, Abivin được đào tạo bởi Chương trình Đối tác đổi mới sáng
tạo Việt Nam - Phần Lan, giai đoạn 2 (IPP2) vận hành bởi Bộ Khoa
học và công nghệ và được đưa đi chinh chiến tại hàng loạt các
chương trình như Shark Tank Việt Nam, Techfest Vietnam 2018.
Startup này sau đó cũng được kết nối với các chương trình quốc tế
như giải thưởng Rice Bowl Startup Awards và mới đây nhất là Startup
World Cup 2019.
Với việc giành ngôi quán quân tại Startup World 2019, Abivin đã đưa
khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam lên bản đồ thế giới, khẳng định những
thay đổi về chất lượng khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.
"Việc chúng ta có tầm nhìn quốc tế ngay từ đầu sẽ giúp ích cho
startup với sản phẩm sáng tạo có được năng lực cạnh tranh quốc tế
cao", anh Phạm Nam Long - sáng lập viên của Abivin chia - sẻ. Anh
từng là du học sinh ngành Khoa học máy tính tại ĐH Cambridge và
làm việc tại Google.
Anh cho biết thành công của Abivin nằm ở chỗ họ đã tìm được vấn đề
trong thị trường logistics và lựa chọn giải quyết bằng sản phẩm công
nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Startup này cũng đã nhận được được hỗ trợ từ Chính phủ và Bộ Khoa
học và công nghệ thông qua Đề án 844, giới thiệu các chuyên gia, cố
vấn, đứng ra chủ trì tổ chức các chương trình và kết nối Abivin với hệ
sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.
"Nếu thuận lợi, Abivin dự định sử dụng tiền đầu tư để tiếp tục phát
triển R&D cho sản phẩm với trí tuệ nhân tạo trong logistics để giải
quyết bài toán lõi về công nghệ tối ưu hóa tìm đường", anh Long chia
sẻ về định hướng sắp tới của Abivin.
Công ty cũng dự định sẽ mở rộng thị trường tại Hà Nội, TP.HCM của
Việt Nam, tiếp đó là Myanmar, Singapore, Thái Lan, và Indonesia.
Theo TPO
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Tại sao học sinh không chọn đại học?
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng
ký dự thi THPT quốc gia 2019, trong đó 279.001 thí sinh dự thi chỉ để
xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%). Tính riêng ở
Nghệ An, có hơn 40% thí sinh không đăng kí xét tuyển vào các trường
ĐH, CĐ. Tín hiệu này thể hiện nét mới trong xu hướng chọn nghề,
chọn trường của học sinh và phụ huynh.
Cụ thể, theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, trong kỳ thi THPT quốc gia năm
nay, có tới gần 13.000 trong tổng số 32.000 thí sinh đăng kí dự thi lấy điểm xét
tốt nghiệp, không đăng kí xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Hơn 41% không lựa chọn con đường đại học
Đang học lớp 12A4, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
huyện Diễn Châu (Nghệ An) nhưng em Nguyễn Thị Hằng đã hoàn thành khóa
học nghề nấu ăn. Hằng học nghề từ năm lớp 10. Trước đó, em có ý định học nghề
may để sau này đi làm công nhân ở các khu công nghiệp nhưng nhận thấy năng
khiếu của con cũng như xu hướng nghề nghiệp trong thời gian tới, bố Hằng
khuyên con gái học nghề nấu ăn. Sau khi tham khảo ý kiến người thân cũng như
nhận thấy năng khiếu, sở thích của bản thân, Hằng quyết định đi học nấu ăn.

Định hướng nghề
nghiệp được các em
học sinh xác định từ rất
sớm. (Trong ảnh là một
buổi học nấu ăn của
học sinh ở Nghệ An)
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“Em thi THPT quốc gia chỉ để lấy điểm xét tốt nghiệp. Khi có bằng tốt
nghiệp THPT, em sẽ làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động sang Canada làm
nghề nấu ăn, hoặc phục vụ trong các nhà hàng theo những kỹ năng em
đã được học ở trung tâm”, nữ sinh cho biết.
Hằng là một trong số gần 13.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc
gia năm 2019 của tỉnh Nghệ An để lấy điểm xét tốt nghiệp, chiếm hơn
41% tổng số thí sinh đăng kí dự thi của toàn tỉnh. Theo thống kê của
Sở GD&ĐT Nghệ An, tỉ lệ thí sinh không đăng kí xét tuyển đại học
năm nay cao nhất trong những năm qua. Nếu như trước đây, lựa chọn
này chủ yếu là học sinh miền núi, vùng khó khăn, thí sinh các Trung
tâm giáo dục thường xuyên thì năm nay đã trải đều ở các vùng, các
khu vực, kể cả vùng đồng bằng thuận lợi và đô thị.
Được đánh giá là học lực khá đều các môn nhưng Phan Quang Đạt
(12A7, Trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An)
không đăng ký xét tuyển đại học. Mục tiêu của Đạt là kiếm tấm bằng
tốt nghiệp rồi làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Lớp của Đạt
có 37 học sinh thì có đến 28 học sinh đăng ký thi THPT quốc gia để
lấy điểm xét tốt nghiệp và đăng kí vào các trường nghề hoặc lựa chọn
hướng đi khác.

Học sinh học nghề
hàn tại Trung tâm
GDNN-GDTX huyện
Diễn Châu (Nghệ An).
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Ông Nguyễn Văn Hải có con đang học lớp 12, Trường THPT Nam
Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) chia sẻ: “Chúng tôi định hướng
cho cháu học hết THPT thì đi học nghề. Việc học nghề phù hợp với
năng lực của cháu hơn, hơn nữa, cũng bớt cho gia đình một gánh
nặng về kinh tế bởi giờ tốt nghiệp đại học ra trường rất khó tìm việc
làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo, nhiều cháu phải gác
bằng đại học đi làm công nhân, làm thuê hoặc chấp nhận làm trái
ngành nghề mà mức lương cũng không đủ chi trả cuộc sống”.
Xu hướng tất yếu
Trường THPT Tân Kỳ 3 (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) có hơn 60% học
sinh lớp 12 không đăng kí xét tuyển đại học. Theo ông Nguyễn
Quang Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 thì đây là xu thế
khách quan, phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, sự lựa chọn tương
lai nghề nghiệp và trình độ năng lực của các em học sinh.
Thống kê của Trường THPT Nam Đàn 2, trong kỳ tuyển sinh năm
nay, có tới gần 70% học sinh không đăng kí xét tuyển đại học, trong
đó có nhiều em có học lực khá, học lớp chọn của trường.
“Khảo sát sơ bộ cho thấy các em có nguyện vọng lấy bằng tốt
nghiệp THPT xong sẽ đi XKLĐ, đi du học diện vừa học vừa làm
hoặc đăng kí vào các trường nghề. Đây là một sự chuyển biến mạnh
mẽ trong nhận thức về tương lai nghề nghiệp của các em. Hiện nay,
học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn thực tế hơn về xu hướng nghề
nghiệp của con em mình”, ông Lê Văn Quyền - Phó Hiệu trưởng
Trường THPT Nam Đàn 2 chia sẻ.
“Hiện các cơ quan nhà nước đang tinh giản biên chế, vì vậy nhiều
sinh viên, cử nhân, thạc sĩ ra trường không xin được việc làm. Trong
khi đó, với nền kinh tế mở, nhiều khu công nghiệp mới được hình
thành, các nhà tuyển dụng quan tâm lựa chọn những người thợ
vững tay nghề. Điều này cũng đã tác động đến xu hướng chọn
nghề, chọn trường của các em học sinh lớp 12”, ông Khoa nhận
định.
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Huyện đoàn Lang Chánh tổ chức ra quân tình nguyện tại
bản Năng Cát, xã Trí Nang
Ngày 28/5/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lang Chánh đã tổ
chức ra quân tỉnh nguyện tại bản Năng Cát, xã Trí Nang với sự tham
gia của 250 lượt đoàn viên thanh niên.
Theo đó, đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân trong bản đã tổ
chức Đổ 250m đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi
trường, khơi thông cống rãnh, trồng hoa trong khuôn viên nhà văn
hoá thôn. Vận động 250 lượt ĐVTN cùng bà con nhân dân tham gia
góp phần vào chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới và
cuộc vận động “Tuổi trẻ Lang Chánh chung tay xây dựng nông thôn
mới” năm 2019.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện
của tuổi trẻ Lang Chánh góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn
minh .
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Trường Tiểu học Thiệu Trung: tổ chức buổi Ngoại
khóa tuyên truyền phòng chống đuối nước cho các
em học sinh
Nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức, kĩ năng về phòng
chống TNĐN, sáng ngày 27/5/2019, Liên đội trường Tiểu học Thiệu Trung,
huyện Thiệu Hóa đã tổ chức ngoại khóa chuyên đề phòng chống tai nạn đuối
nước thu hút 366 em đội viên, học sinh nhà trường tham gia.
Tại buổi ngoại khóa đại diện của Trung tâm y tế huyện đã truyền đạt, cung
cấp cho các em học sinh những kiến thức, kĩ năng về cách phòng chống
TNĐN như: Ý thức được việc khi đi tắm ở biển, sông, ao, hồ, suối…cần biết
phải làm gì? Xin phép ai? Đi cùng ai? Người đó phải như thế nào? Kĩ năng xử
lí tình huống khi bản thân hoặc một người khác không may bị đuối nước;
Cách sơ cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước, cách phòng tránh và bảo đảm an
toàn khi tiếp xúc với môi trường nước…

Buổi ngoại khóa đã tạo sự hào
hứng, vui tươi, hấp dẫn, mới
lạ và nhằm giúp các em hiểu
kỹ, nhớ lâu những kiến thức
về TNĐN, mang đến hiệu quả
trong giáo dục TNĐN cho học
sinh. Mặt khác, nhắc nhở các
em chính là những tuyên
truyền viên cho bạn bè, gia
đình, người thân và cộng đồng
nhằm phòng tránh và giảm
bớt các nguy cơ dẫn đến tai
nạn đuối nước.
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Tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nướcCách phòng tránh đuối nước cho trẻ em
Trong các dịp lễ, tết, nhất là vào kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình, cơ
quan, trường học sẽ tổ chức cho các bạn học sinh đi nghỉ mát,
tắm biển. Khắp nơi trẻ em cũng sẽ tự rủ nhau đi tắm mát ở sông,
suối, ao, hồ... do đó nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là rất cao.
Mỗi khi mùa hè đến, lo lắng về đuối nước luôn thường trực và có
thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Thời gian gần đây, trên các phương
tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều vụ trẻ em đuối nước rất
thương tâm do sự bất cẩn của người lớn.
Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, suối, ao hồ,... mà còn có thể
xảy ra ở ngay tại nhà, nơi làm việc, nhà trường, nhà trẻ ..vv. Vì
thế các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, mọi người cần có hiểu biết
cách phòng và kĩ năng xử trí tai nạn đuối nước là rất cần thiết.
Nguyên tắc cấp cứu tại chỗ
Nguyên tắc này cần khẩn trương, đúng phương pháp với mục
đích cấp cứu là giải phóng đường thở và cung cấp oxy cho nạn
nhân. Do vậy việc làm đầu tiên cần đưa nạn nhân ra khỏi nước:
- Nếu nạn nhân còn tỉnh giãy giụa dưới nước ta cần khẩn trương
tìm cách đưa họ nên bờ. Nếu không biết bơi ta phải tìm khúc gỗ,
phao… lém xuống cho họ bám vào để lên bờ hoặc chạy ngay đi
tìm người lớn đến cứu.
- Tuyệt đối Không nhảy xuống nước nếu không biết bơi. Vì nạn
nhân lúc này trong tình trạng hoảng loạn, dễ níu chặt lấy bất cứ
thứ gì với được, kể cả người cứu nạn. Khi cấp cứu nạn nhân ngay
ở dưới nước cần phải nâng đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước,
có động tác để giúp cho nạn nhân trấn tĩnh và thở.
- Nếu nạn nhân bất tỉnh dưới nước (chỉ xuống cứu khi người cứu
biết bơi). Nếu không thì gọi người hỗ trợ hoặc dùng thuyền nếu có
để ra cứu.
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Ngay sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ:
Với trẻ lớn và người lớn:
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- Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Nếu bệnh nhân tím tái,
không thể tự thở, tim ngừng đập (sờ mạch không có) và không có bất cứ phản xạ
nào thì phải ấn tim ngoài lồng ngực: Dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị
trí một nửa dưới xương ức và ấn tim với tần số ép khoảng 100 lần/1 phút, đồng
thời phải khai thông đường thở bằng cách dùng gạc hay khăn vải móc đờm dãi, dị
vật khỏi miệng nạn nhân và hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo với phương pháp
miệng thổi miệng cho nạn nhân.
- Nếu chỉ có một người tiến hành sơ cấp cứu, thì ấn tim ngoài lồng ngực 15 - 30
nhịp, sau đó hà hơi thổi ngạt 2 lần và tiếp tục lặp lại việc ấn tim ngoài lồng ngực
với chu kỳ 15 - 30 lần ấn tim, 2 lần hà hơi thổi ngạt.
Nếu có hai người cấp cứu thì một người ấn tim ngoài lồng ngực, một người hà
hơi thổi ngạt, kiên trì thực hiện cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh trở lại hoặc cho
đến khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
Với trẻ nhỏ:
- Đặt trẻ nằm ở chỗ khô ráo, thoáng khí. Nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem có
còn thở không bằng cách quan sát sự di động của lồng ngực. Nếu lồng ngực
không di động tức là trẻ đã ngưng thở; thổi ngạt miệng qua miệng 2 cái chậm.
Nếu sau đó trẻ vẫn chưa thở lại được hoặc còn tím tái và hôn mê thì xem như tim
đã ngưng đập, cần ấn tim ngoài lồng ngực ngay. Ấn vào vùng nửa dưới xương ức
theo cách như sau:
+ Dùng 2 ngón tay cái (đối với trẻ dưới 1 tuổi) ấn ở vị trí giữa và dưới đường nối
hai đầu vú 1 đốt ngón tay (tức khoảng bằng bề ngang một ngón tay).
+ Dùng 1 bàn tay (đối với trẻ từ 1-8 tuổi) hoặc 2 bàn tay đặt chồng lên nhau (đối
với trẻ hơn 8 tuổi và người lớn) ấn vào phía trên mỏm ức 2 đốt ngón tay. Phối
hợp ấn tim và thổi ngạt theo tỷ lệ 5/1 (đối với trẻ dưới 8 tuổi) hoặc 15/2 (đối với
trẻ trên 8 tuổi).
- Vẫn phải tiếp tục thực hiện các động tác cấp cứu này cho đến khi nạn nhân tự
thở lại được hoặc có sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Việc cấp cứu này đôi khi phải
mất hàng giờ hoặc lâu hơn.
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- Nếu sơ cứu có kết quả, nạn nhân thở lại, cử động giãy giụa, hay nạn
nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay
dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị
hồi sức cấp cứu. Quá trình vận chuyển vẫn phải tiếp tục cấp cứu và đắp
giữ ấm cho nạn nhân.
- Khi tỉnh lại, nạn nhân sẽ nôn ra nước, nên phải để nạn nhân ở tư thế an
toàn, đầu nằm nghiêng, kê gối dưới hai vai, nới rộng quần áo, phòng cho
nạn nhân không bị ngạt trở lại vì sặc chất nôn. Chỉ bỏ cuộc khi đã hô
hấp nhân tạo và ép tim được 2 tiếng mà không thấy nạn nhân phục hồi.
Những việc cần chú ý trong quá trình cấp cứu đuối nước:
- Không được chậm trễ trong cấp cứu người bị đuối nước, thay vì tìm
cách gọi xe cấp cứu, tìm cho được và đầy đủ các phương tiện cấp cứu .
v.v... thì phải bằng mọi cách và khả năng hiểu biết cấp cứu nạn nhân
ngay
- Không nên cố tìm cách cho nước trong phổi nạn nhân chảy hết ra
ngoài bằng cách xốc nước (vác nạn nhân chạy vòng vòng cho nước chảy
ra) vì như thế sẽ bỏ lỡ thời gian vàng cho việc làm hồi sức cấp cứu tim
phổi mà chỉ cần chậm trễ 4 phút thôi là não có nguy cơ bị chết! Trong
quá trình hồi sức cấp cứu tim phổi, nước trong phổi sẽ tự động thoát ra
ngoài. Nếu là nước sông, hồ thì nước sẽ thấm vào hệ tuần hoàn rất
nhanh do hiện tượng thẩm thấu (nước sông có nồng độ loãng hơn máu).
- Khi làm xoa bóp tim ngoài lồng ngực, cần chú ý không quá mạnh vì có
thể làm gãy xương sườn nạn nhân, nhất là trẻ nhỏ.
Với ngạt nước, sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật là những yếu tố quan trọng
nhất, quyết định đến sự sống còn và khả năng bị di chứng não của
người bị nạn.
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Kỹ năng

Tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nướcCách phòng tránh đuối nước cho trẻ em
* Để phòng tai nạn đuối nước mọi người cần lưu ý đến những việc sau đây:
Đối với trẻ lớn và người lớn:
- Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối
thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
- Khi đi bơi nên đi chung với những người bơi giỏi và nên mang theo phao khi đi
bơi và đi tàu thuyền.
- Không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước.
- Chỉ đi bơi ở các hồ bơi bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
Đối với trẻ nhỏ:
- Trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên và không được rời
mắt để làm công việc khác như đọc sách, tán chuyện gẫu, chơi bài…
- Ở nhà có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước, nếu bắt
buộc phải có (như vùng phải tích trữ nước ngọt để dùng) nên đậy thật chặt để trẻ
em không mở nắp được.
- Nhà khá giả có hồ bơi nên rào kín xung quanh và cửa có khóa để trẻ em không
mở cửa được, có hệ thống báo động khi trẻ em vào.
- Nên cho trẻ tập bơi sớm (trên 4 tuổi).
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