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Kỹ năng

1. Những mẩu chuyện về Bác
BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU?
*Có một số người có ngôi cao, chức cả, sống trong sự trọng vọng, chiều
chuộng của mọi người, thường xuyên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt, lâu dần
cũng quen đi mà không hề biết rằng mình đã nhiễm phải thói đặc quyền, đặc
lợi.
Suốt đời tâm niệm là người công bộc của nhân dân, lo trước thiên hạ, vui
sau thiên hạ, Bác Hồ của chúng ta luôn luôn hoà mình vào cuộc sống chung
của đồng bào, đồng chí, không nhận bất cứ một sự ưu tiên nào người khác
dành cho mình.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, nhiều nhân sĩ, trí thức cao tuổi theo Bác
lên Việt Bắc, đi kháng chiến, đèo cao, suối sâu, đường bùn lầy, nhiều vị phải
nằm cáng. Anh em phục vụ lo Bác mệt cũng đề nghị Bác lên cáng, Bác gạt
đi: Bác còn khoẻ, còn đi được, các chú có nhiệm vụ đưa Bác đi như thế này
là tốt rồi.
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*Cuối năm 1961, Bác về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh
Nghệ An, một xã có phong trào trồng cây tốt. Tại một ngọn đồi thấp, Bác đứng
nói chuyện với nhân dân trong xã. Trời đã gần trưa, tuy đã sang đông mà nắng
còn gay gắt. Nhìn Bác đứng giữa nắng trưa, ai cũng băn khoăn. Đồng chí Chủ
tịch huyện cho tìm mượn được chiếc ô, định giương lên che nắng cho Bác, thì
Bác quay lại hỏi:
- Thế chú có đủ ô che cho tất cả đồng bào không? Thôi, cất đi, Bác có
phải là vua đâu?
*Một lần, trong bữa ăn, đồng chí phục vụ dọn lên cho Bác một đĩa cá
anh vũ, một loại cá sông quý hiếm thường chỉ có ở khúc sông Hồng đoạn Bạch
Hạc - Việt Trì. Nhìn đĩa cá biết ngay là của hiếm, Bác khen và bảo:
- Cá ngon quá, thế mà chú Tô (tức đồng chí Phạm Văn Đồng) lại đi vắng.
Thôi, các chú để đến chiều đồng chí Tô về cùng thưởng thức.
Miếng ngon không bao giờ Bác chịu ăn một mình.
Chia sẻ ngọt bùi là thế, tưởng chuyện cũng sẽ qua đi.
Nhưng đến bữa sau, trong mâm cơm lại có món cá hôm trước. Nhìn đĩa cá,
Bác hiểu ngay và tỏ ra không bằng lòng.
- Bác có phải là vua đâu mà phải cung với chả tiến!
Rồi Người kiên quyết bắt mang đi không ăn nữa. Như Bác đã từng nói, ở đời
ai chẳng thích ăn ngon, mặc đẹp, nhưng nếu miếng ngon đó lại đánh đổi bằng
sự mệt nhọc, phiền hà của người khác thì Bác đâu có chấp nhận.
*Những anh em công tác trong Phủ Chủ tịch hàng ngày vẫn thường đi
lại bằng xe đạp, thỉnh thoảng có gặp Bác đi bộ. Nhìn thấy Bác, mọi người đều
xuống dắt xe chờ Bác đi qua rồi mới lên xe đi tiếp. Thấy vậy, Bác thường
khoát tay ra hiệu bảo anh em cứ đi tiếp, không cần xuống xe. Nhưng ai có thể
cho phép mình ngồi trên xe khi Bác đi bộ. Một lần, Bác gọi đồng chí vừa
xuống dắt xử lại gần và bảo:
- Các chú có công việc của mình nên cứ tiếp tục đạp xe mà đi. Bác đâu có phải
là cái đền có biển "hạ mã" ở trước để ai đi qua cũng phải xuống xe, xuống
ngựa?
Lão Tử có nói: "Trời đất sở dĩ có thể dài và lâu vì không sống cho mình
nên mới được trường sinh. Thánh nhân đặt thân mình ở sau mà lại lên trước,
đặt thân mình ở ngoài mà lại còn". Bác Hồ sống quên mình không nghĩ đến
mình mà lại trở thành sống mãi. Lời Lão Tử thật sâu sắc lắm thay!
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2. Lời Bác dạy
Đối với người
Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là
đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người...
Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới.
Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người
và giúp người tiến tới. Phải thực hành chữ Bác - Ái.
Đối với việc
Phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà.
Đã phụ trách việc gì, thì quyết tâm làm cho kỳ được cho đến nơi đến chốn,
không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm.
Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cần thận,
phải quyết tâm làm cho thành công.
Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ máy cũng tránh.
Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có
lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm.
Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình),
dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành
lợi to.
Nguồn: Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia
... Muốn thực hiện đúng vai trò làm chủ, giai cấp công nhân phải quản lý tất
kinh tế, quản lý tốt xí nghiệp, làm cho năng suất lao động không ngừng
nâng cao, của cải xã hội ngày càng nhiều với phẩm chất tốt, giá thành hạ.
...Ai xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nói chung là những người lao động trong
xã hội gồm công nhân, nông dân, trí thức cách mạng v.v.. , nhưng lực lượng
chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xã hội là công nhân. Vai trò của công nhân
tham gia quản lý, đó là biểu hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên
chức trong mọi mặt hoạt động của xí nghiệp. Quyền lợi của công nhân, viên
chức gắn liền với sự phát triển của xí nghiệp và kinh doanh có lãi. Từ làm
chủ tư liệu sản xuất, họ phải được làm chủ việc quản lý kinh tế, làm chủ
việc phân phối sản phẩm lao động.
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Các chú phải nhớ công nhân trẻ làm tốt lắm. Họ nghe và làm theo Đảng,
Công đoàn và Đoàn thanh niên. Nhưng chúng ta phải tôn trọng họ, tin tưởng
vào họ, thông qua những việc làm cụ thể mà giáo dục, bồi dưỡng cho họ về
phẩm chất, đạo đức cách mạng, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của giai
cấp công nhân, bồi dưỡng văn hóa, khoa học, kỹ thuật và kiến thức quản lý xí
nghiệp cho họ, tạo điều kiện cho họ phát huy vai trò làm chủ xí nghiệp là yếu
tố quan trọng để đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Làm cho họ vừa "hồng" vừa
"chuyên"; đó là nhiệm vụ trước mắt và cả lâu dài nữa.
Nguồn: Lời Bác nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo
Tổng Công đoàn Việt Nam, ngày 18-7-1969
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III. PHÁP LUẬT
1. Chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7/2019
Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động
mạnh mẽ đến nhiều người, như:
- Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 01/7/2019
- Dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng
- Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng
- Dùng điện để khai thác thủy sản, phạt đến 50 triệu đồng
- 3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển
- Những hành vi được coi là phạm tội Rửa tiền
- Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố
Link: https://luatvietnam.vn/chinh-sach-moi-hang-thang/nhieu-chinhsach-moi-co-hieu-luc-tu-ngay-01-7-2019-559-21512-article.html
Nguồn: Luật Việt Nam
2. Văn bản mới, đáng chú ý của Đoàn
Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TWĐTNCNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa
XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi.
Link: http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/TB171.PDF
Nguồn: Trung ương Đoàn
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NỔI BẬT CÁC HOẠT ĐỘNG VỪA QUA

Hội đồng Đội Trung ương bàn giao khu vui chơi
thiếu nhi tại xã Tam Quang
Nhằm phát huy vai trò đầu tàu trong việc chăm lo cho thế hệ thiếu nhi đặc biệt
là học sinh tại các trường cách xa trung tâm thành phố, chiều ngày 1/7, tại nhà
văn hóa thôn Xuân Trung, xã Tam Quang (huyện Núi Thành), Hội đồng Đội
Trung ương tổ chức lễ bàn giao khu vui chơi thiếu nhi.

Các đồng chí lãnh
đạo bàn giao khu vui
chơi tại xã Tam
Quang, huyện Núi
Thành, Quảng Nam

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ
tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn
Quảng Nam cùng các đồng chí đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng
ban, đơn vị chuyên môn của Trung ương Đoàn.
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Trưởng Ban Công tác
Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung
ương cho biết, thông qua sự hỗ trợ kinh phí của Công ty Lốp xe Việt, Quỹ
học bổng Vừ A Dính của Báo Thiếu niên Tiền phong, Hội đồng Đội Trung
ương phối hợp trao tặng sân chơi và học bổng cho thiếu nhi trên địa bàn xã
Tam Quang. Chương trình thể hiện sự quan tâm của Hội Đồng đội Trung
ương đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, góp phần tạo điều kiện
thuận lợi cho các em vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện về thể chất và tinh
thần.
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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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Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ
tịch Hội đồng Đội Trung ương
Trồng cây lưu niệm trong khuôn
viên nhà văn hóa thôn Xuân
Trung

Bên cạnh đó đồng chí nhắn nhủ: "Khi nhà văn hóa thôn hoàn thành, kết
hợp với khu vui chơi này sẽ tạo ra một điểm giao lưu, vui chơi văn hóa,
văn nghệ không chỉ cho thiếu nhi mà còn cho cả người lớn, đoàn viên
thanh niên. Mong chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp với tổ chức
Đoàn - Đội địa phương phát triển hơn nữa sân chơi này”.
Công trình trị giá 40 triệu đồng bao gồm nhiều trò chơi: xích đu, bập
bênh, cầu trượt… các thiết bị khu vui chơi được thực hiện bằng các vật
liệu bền, chắc chắn, có tuổi thọ cao, trang trí màu sắc bắt mắt, phối
cảnh sinh động, kích thước các thiết bị vui chơi đa dạng, phù hợp với
mọi lứa tuổi và tâm lý tạo sự thích thú cho trẻ em.
Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 10 suất học bổng (1 triệu
đồng/suất) kèm quà tặng cho học sinh là con em của cán bộ chiến sĩ Bộ
Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
của xã Tam Quang và tiến hành trồng cây lưu niệm.
Đây là hoạt động vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm chăm
sóc thể lực cũng như tinh thần cho các các em thiếu nhi. Tin chắc rằng
Khi đưa vào hoạt động, các công trình này đều đã phát huy công năng,
giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
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Chàng trai thu hơn 50 triệu đồng mỗi tháng nhờ tái chế
gỗ vụn
Tận dụng những thứ tưởng chừng như bỏ đi giữa làng nghề mộc, chàng
trai 29 tuổi đã tái chế và sáng tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng
cao, khiến nhiều người phải trầm trồ.
Anh Tuấn có niềm
đam mê khởi nghiệp
từ gỗ vụn, gỗ thừa, vỏ
cây... Ảnh: LÊ NAM

Sinh ra giữa làng mộc Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, xưởng mộc
nhỏ của anh Lương Văn Tuấn, 29 tuổi rôm rả tiếng trò truyện của những vị khách
phương xa từ Hà Nội, Thái Nguyên… ghé thăm. Bởi tại đây, ngay giữa làng nghề
với vô số bàn ghế, tủ kệ truyền thống đủ kích thước, lại xuất hiện những sản
phẩm mang đầy tính sáng tạo và độc lạ của chàng thanh niên chân chất.
Điều đặc biệt, tất cả nguyên liệu đều tận dụng từ những thứ bỏ đi như gỗ vụn, gỗ
thừa, vỏ cây, thủy tinh vỡ… để làm ra những đồ tái chế, có ý nghĩa lớn với môi
trường.
Trên mặt phẳng rộng hình tròn, dòng chảy màu xanh ánh trắng lấp
lánh như dòng biển, uốn lượn quanh các mảng nâu như các châu lục của Trái đất.
Quan sát kỹ hơn, thấy những lớp khói bồng bềnh trôi, ẩn nấp phía dưới là mảng
sỏi nhỏ li ti xếp cạnh những con sao biển nhỏ xinh.
Dòng chảy màu xanh ấy được gọi là epoxy resin - một loại nhựa dạng lỏng, có
khả năng kết dính cực tốt trên các bề mặt không đồng nhất như kim loại, gỗ,
kính… Còn các mảng nâu là những phần gỗ thừa, gỗ vụn bỏ đi trong làng nghề.
Anh Tuấn đã kết hợp chúng với nhau để tạo những sản phẩm có tính
ứng dụng cao như mặt bàn (bàn tròn, vuông, bàn dài) hay những đồ trang trí nội
thất trong nhà đẹp mắt.
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Học từ YouTube
Cách đây 2 năm, trong một lần tình cờ lần lướt video trên YouTube, thấy
người nước ngoài ứng dụng nhựa epoxy resin quá ấn tượng, anh Tuấn mới
tìm hiểu và muốn ứng dụng tại làng nghề của địa phương.
“Mình sống trong làng nghề từ nhỏ. Tại đây, những mảnh gỗ thừa thường
mọi người sẽ vứt đi hoặc làm củi đốt. Bản thân mình cho rằng chúng hoàn
toàn còn giá trị sử dụng nên quyết định đem về tái chế”, anh Tuấn nói.
Trước đây, anh Tuấn cũng từng theo học chuyên ngành hóa vô cơ của
Trường cao đẳng hóa chất Phú Thọ nên khi khởi nghiệp khá tự tin bởi có
sẵn kiến thức về hóa.
Nói về quy trình để tạo ra mặt bàn từ gỗ tái chế, anh Tuấn cho biết phải
trải qua 3 bước. Đầu tiên là phải sơ chế gỗ. Những phần gỗ thừa cần được
cắt gọn và làm sạch. Sau đó xếp chúng vào khuôn rồi đổ nhựa resin xung
quanh.
Bước cuối cùng là chà nhám và đánh bóng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng
thực tế không phải ai cũng thể làm được. Để tạo ra những sản phẩm thật
sự đẹp và có tính ứng dụng đòi hỏi ở người thợ tính thẩm mỹ và tay nghề
cao.
Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào độ khó của sản phẩm. Có những sản
phẩm chỉ mất hai ngày, nhưng có những sản phẩm phải làm cả tháng. Về
giá thành, những chiếc nhẫn mộc hay đế đèn có giá vài trăm ngàn, có thể
làm đồ trang trí hoặc kỷ niệm. Còn những mặt bàn có giá từ vài triệu cho
đến cả trăm triệu đồng.
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Trung bình mỗi tháng anh Tuấn làm từ 20-30 sản phẩm. Hầu hết các mặt hàng
đều sản xuất theo dạng đơn hàng đặt nên xưởng mộc nhỏ của ông chủ 9X lúc
nào bận rộn. Ước tính, mỗi tháng doanh thu mà anh Tuấn đạt được từ 60 đến
70 triệu đồng. Đồng thời, xưởng mộc cũng tạo ra việc làm cho từ 3 đến 4
nhân công, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng.
Làm YouTube để có thêm tiền mua xích đu cho trẻ em
Với những sáng tạo độc đáo, cuối năm 2018, anh Tuấn nhận được 2 giải
thưởng cho thanh niên khởi nghiệp. Một giải khuyến khích trong cuộc thi “Ý
tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” của tỉnh Bắc Giang, một giải khuyến khích
của cuộc thi “Sáng tạo xanh” của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sắp tới, anh
tiếp tục mang đề tài “Thổi hồn vào những sản phẩm tái chế” tham dự thi cuộc
thi “Thanh niên nông thôn khởi nghệp” do Trung ương Đoàn tổ chức.
Anh Tuấn nhận nhiều
bằng khen cho thanh niên
khởi nghiệp sáng tạo của
tỉnh Bắc Giang và Trung
ương. Ảnh: LÊ NAM

Ngoài ra, ông chủ 9X cũng lập một kênh YouTube cá nhân có nội dung
hướng dẫn làm đồ tái chế từ vỏ cây, thủy tinh, gỗ vụn… Anh thẳng thắn
bày tỏ mong muốn kênh sẽ sớm phát triển: “Nếu có thêm tiền YouTube
nữa thì tốt, mình sẽ giúp được nhiều người hơn”.
Anh Tuấn hồ hởi khoe với chúng tôi những chương trình sắp tới làm cho
tụi nhỏ trong xã: “Tháng 6 sẽ tặng một cái xích đu cho lũ trẻ, còn cuối
tháng 8 sẽ tặng sách cho trẻ em nghèo nữa. Mỗi tháng mình cũng dành
được 500.000 đấy. Tuy không nhiều những cũng giúp người khác bớt chút
khó khăn”.
Theo TN
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Cơ hội cho startup Việt giành phần thưởng 1 tỉ đồng
Startup Việt có cơ hội tham dự vòng chung kết VietChallenge tại Mỹ với tổng
giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng cùng nhiều cơ hội được rót vốn đầu tư.

Ngày 4-6, tổ chức Vietchallenge phối hợp cùng Tổng công ty Viễn thông
Viettel công bố khởi động cuộc thi Viettel Advanced Solution Track 2019.
Cuộc thi dành cho tất cả những đối tượng là cá nhân, nhóm, tổ chức hay
doanh nghiệp, không phân biệt quốc gia vùng miền, ngôn ngữ. Chỉ cần có ý
tưởng sáng tạo hay sản phẩm, giải pháp đã hoàn thiện có thể tham gia tranh
tài và có cơ hội nhận những giải thưởng rất giá trị.
Với thông điệp "Khởi tạo thực tại mới", cuộc thi mở ra một sân chơi công
bằng cho các startup trong nước và quốc tế thỏa sức thể hiện nhằm tìm kiếm
các giải pháp đột phá kết hợp thế mạnh viễn thông để tạo ra các sản phẩm,
dịch vụ tầm cỡ quốc tế áp dụng cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Sau khi vượt qua vòng sơ loại, các đội thi được tham gia vòng chung kết
Advanced Solution Track 2019 tại Lào. Ngoài giải thưởng chung cuộc bằng
tiền mặt, 3 đội xuất sắc nhất còn giành được vé tham dự thẳng vòng chung
kết VietChallenge - cuộc thi startup cho người Việt toàn cầu tại Mỹ với giải
thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng.
Trong quá trình tham gia chung kết tại Mỹ, các đội thi cũng nhận được
chương trình cố vấn 1-1 từ các giáo sư tại các trường Harvard, MIT, ĐH
Boston; các chuyên gia đầu ngành tại Thung lũng Silicon; tham gia tuần tập
huấn kỹ năng thuyết trình; tham quan hệ sinh thái khởi nghiệp Boston; tiếp
cận và làm việc với các nhà đầu tư uy tín tại Mỹ để kêu gọi đầu tư…
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Cô gái truyền cảm hứng khởi nghiệp
Cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Nẵng biết đến Trần Hạnh Trang (35 tuổi, CEO
Công ty Công nghệ Enouvo IT Solutions) không chỉ thành công nhờ khởi
nghiệp sáng tạo mà còn là người truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ.
Mô hình coworking space (không gian làm việc chung) của Trang là một điển
hình.
Trần Hạnh Trang giới thiệu về
ứng dụng Kuuho đang được
cơ quan chức năng TP Đà
Nẵng thí điểm triển khai Ảnh:
Nguyễn Thành

Từ bỏ thành phố “đáng sống nhất thế giới”
Để thành công, Trần Hạnh Trang - cô gái cựu học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn
(Đà Nẵng) đã trải qua hành trình đầy táo bạo. Năm 18 tuổi, tốt nghiệp THPT, Trang
săn học bổng và du học tại Đại học Monash (Úc). Trang tốt nghiệp với 2 tấm bằng
cử nhân Toán và Tài chính. Niềm đam mê công nghệ của Trang ngày một lớn hơn
sau một thời gian được làm cộng tác viên trong các dự án phát triển website.
Năm 2009, Trang đầu quân cho Đại học quốc tế RMIT với vị trí chuyên viên phân
tích chương trình. Sau 6 năm làm việc tại RMIT đem tới cho Trang nhiều trải
nghiệm trong công việc. Lấy chồng là bạn học thời phổ thông, cả hai quyết định
quay về quê nhà khởi nghiệp.
“Melbourne (Úc), nơi 2 vợ chồng định cư và làm việc là thành phố “đáng sống nhất
thế giới”, nhưng cả 2 vẫn đau đáu về quê nhà. Với vốn kiến thức, kinh nghiệm có
được sau thời gian dài tu nghiệp ở môi trường phát triển, chúng tôi quyết định thành
lập công ty công nghệ ở Đà Nẵng”, Trang chia sẻ.
Ban đầu nhân sự chỉ có vài người, đến nay Công ty Công nghệ Enouvo IT Solutions
của Trang lên tới 50 người, được chính quyền, đối tác trong và ngoài nước tin tưởng
đặt hàng xây dựng, phát triển các ứng dụng công nghệ.
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Hàng chục dự án với đối tác nước ngoài
Những ngày cuối tháng 6, Hạnh Trang và nhân viên hoàn tất những phần việc cuối cùng để cùng với
chính quyền quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) triển khai thí điểm sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động
cứu nạn cứu hộ. Ứng dụng mang tên Kuuho.com. Ứng dụng sẽ kết nối vào hệ thống quản lý đô thị trên
địa bàn quận Sơn Trà, làm thí điểm rồi sau đó mở rộng cho các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.
Ứng dụng Kuuho.com biến chiếc điện thoại người dân đang dùng thành một công cụ thông minh, bảo vệ
người dân khỏi những nguy hiểm khẩn cấp. Đồng thời giúp người dùng có thể cung cấp đầy đủ thông tin
cho các lực lượng cứu hộ, cộng đồng về tình thế nguy hiểm người dùng đang gặp phải. Từ đó, người
dùng sẽ nhận được sự giúp đỡ, giải cứu nhanh nhất từ những người có kỹ năng ở gần nhất. Ứng dụng
này được Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất kết nối chính thức trên hệ
thống tổng đài 1022 để tăng hiệu quả.
Kuuho không phải là sản phẩm ứng dụng thông minh đầu tiên được công ty của Hạnh Trang phát triển.
Mới đây, ứng dụng tìm nhà vệ sinh công cộng có tên Comfort as Home do Công ty Enouvo của cô đã
được Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu triển khai. Du khách và người dân thành phố chỉ cần vài thao tác
đơn giản trên điện thoại có thể tìm ngay những nhà vệ sinh thân thiện gần nhất.
Hạnh Trang cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty đang thực hiện 50 dự án cho nhiều đối tác từ Úc,
Mỹ, Singapore… cũng như cho nhiều công ty, tổ chức trong nước. Trong đó có ứng dụng trong lĩch vực
thuế My account trên nền tảng web và mobile được triển khai tại Úc; Reebonz - một website thương mại
điện tử chuyên bán hàng hiệu tại Singapore; Personnel IT, Cloud loT… được sử dụng tại Mỹ.
Truyền cảm hứng, thu hút người tài
Từ lâu Hạnh Trang cùng chồng có ước mơ xây dựng một không gian làm việc hiện đại. Với không gian
Enouvo Space, đây là một trong số những mô hình coworking space đầu tiên tại Đà Nẵng, cung cấp một
môi trường làm việc mở cho các chuyên gia, các startup và những người làm việc tự do ở nhiều lĩnh vực
khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Những ngày cuối tháng 6, không gian làm việc Enouvo Space 2
với hệ sinh thái kết hợp co-working (nơi làm việc) và co-living (nơi ở) đầu tiên tại Đà Nẵng tuy chưa
chính thức khai trương nhưng đã thu hút nhiều khách hàng đến trải nghiệm.
“Đừng nghĩ chỗ ngồi, chỗ làm việc không quan trọng. Nếu bạn bó hẹp trong 4 bức tường sẽ bức bí vô
cùng ảnh hưởng đến quá trình làm việc, sự sáng tạo. Với môi trường làm việc thoải mái, mọi người cùng
kết nối và tạo nên một cộng đồng thực sự, sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều kiến thức, ý tưởng, giúp nhau
cùng phát triển những sản phẩm mới”, Trang nói.
Sau nhiều năm làm việc ở Úc trong môi trường làm việc chung, cô gái trẻ đã đúc rút được nhiều kinh
nghiệm bổ ích khi xây dựng mô hình coworking space tích hợp đầu tiên tại Đà Nẵng. Trang cho biết,
nếu lấy việc kinh doanh cho thuê chỗ ngồi trong không gian làm việc chung thì công ty sẽ thua lỗ.
Nhưng mục tiêu công ty hướng tới, xây dựng văn hóa làm việc đặc trưng trong thời công nghệ số với hệ
sinh thái khởi nghiệp, cộng đồng mới hội tụ toàn cầu, đa quốc gia; xây dựng địa chỉ để dân công nghệ
khắp nơi trên thế giới biết về Đà Nẵng là nơi lý tưởng để sáng tạo. Từ đó, quy tụ nguồn nhân lực phát
triển công ty, cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cho sự phát triển của TP Đà Nẵng nói riêng và cả
nước.
Hiện Enouvo Space nằm trong liên minh không gian làm việc chung tại miền Trung, bên cạnh Đà Nẵng
SURFSPACE, IoT Space, CoPLUS Working Space (Huế) và Hub Hội An Coworking. Liên minh này kết
nối cùng xây dựng nền tảng trực tuyến tổng hợp thông tin về cộng đồng coworking space bao gồm dịch
vụ, các thông tin hữu ích cho cộng đồng, chia sẻ nguồn lực đầu tư, cơ hội kinh doanh.
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Huyện Thọ Xuân tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện
năm 2019
Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thọ
Xuân và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá, trong thời gian 02, từ ngày 0708/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thọ Xuân, Ban Chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện huyện Thọ Xuân đã tổ chức Ngày hội hiến màu tình
nguyện “GIỌT HỒNG LAM SƠN” hưởng ứng Chương trình “HÀNH
TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT LẦN THỨ 7, NĂM 2019”.
Dự và động viên các tình nguyện viên trong Ngày hội Hiến máu tình
nguyện huyện Thọ Xuân năm 2019 có các đồng chí: Trịnh Thị Tiếp - Chủ
tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Xuân Hải - UVBTV
Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức
- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện huyện Thọ Xuân; các đồng chí trong BTV Huyện ủy,
Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ huyện, lãnh đạo các ban, phòng,
ngành, đoàn thể huyện.
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu
người - Một nghĩa cử cao đẹp”, gần 1.500 cán bộ công chức, viên chức,
đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện đã tích cực đăng ký
tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện
huyện Thọ Xuân năm 2019 đã thu được 930 đơn vị máu an toàn (vượt chỉ
tiêu được giao gần 20%).

ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện
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Như Thanh: Chỉ đạo Hội đồng Đội xã Xuân Du tổ
chức Khai mạc Hội trại hè thiếu nhi năm 2019.
Chiều ngày 30/6/2019, Hội đồng đội huyện Như Thanh chỉ đạo Hội đồng Đội
xã Xuân Du tổ chức Khai mạc hội trại hè Thiếu nhi năm 2019 với chủ đề
"Nông thôn ngày mới". Về dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Lê Văn Nghĩa Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện; đồng chí Nguyễn Văn Sinh
- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ
Huyện đoàn; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND,
Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Du và hơn 700 đội viên đến từ 13 thôn
trên địa bàn xã.

Các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia Hội trại
Trại hè diễn ra trong thời gian 02 ngày 30/6 - 1/7/2019 với chủ để "Nông thôn ngày
mới", các em đội viên đã được tham gia nhiều nội dung thi như: Thi Nghi thức Đội, thi
văn nghệ, cắm trại, múa hát tập thể, chơi các trò chơi dân gian…
Cũng trong khuôn khổ Hội trại, Hội đồng Đội xã Xuân Du đã vận động, kêu gọi các nhà
tài trợ tặng 15 xe đạp và 15 suất quà cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn với
tổng trị giá 25.500.000đ.
Hội trại là dịp để đội viên, thiếu nhi trên địa bàn xã được tham gia vào các hoạt động xã
hội, trang bị kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh hoạt nhóm... qua đó giúp
các em hình thành nhân cách, quan điểm sống tích cực; tạo điều kiện cho Đội viên, Nhi
đồng trên địa bàn xã giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tạo ra phong trào thi đua sôi
nổi, sân chơi bổ ích, lành mạnh.
Tiến Hưng - HĐ Như Thanh
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Ngày kỷ niệm trong tháng 7/2019
- 15/7 Lễ Vu Lan (Âm lịch)
Vu lan được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật
giáo (Đại thừa Bắc tông) và phong tục Trung Hoa.
- 11/7: Ngày dân số thế giới (Dương lịch)
- 27/7: Ngày Thương binh liệt sĩ (Dương lịch)
- 28/7: Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (Dương lịch)
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