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Được biết đây là lần thứ tư Diễn 
đàn Horasis châu Á được tổ 
chức thành công trên thế giới 
và là lần thứ hai diễn đàn được 
tổ chức tại Bình Dương. Hai diễn 
đàn đầu tiên diễn ra tại Bang-
kok, Thái Lan (năm 2016) và 
Kolkata, Ấn Độ (năm 2017).

Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á Horasis 2019 
tại Bình Dương.

  Sáng 25-11, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ đã đến tham dự lễ khai 
mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á 
Horasis 2019 tại Bình Dương. 
 Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ 
tướng vui mừng và tự hào khi Bình 
Dương lại một lần nữa trở thành địa 
phương đầu tiên của Việt Nam chính 
thức là thành viên của Diễn đàn Cộng 
đồng Thông minh thế giới (ICF) và được 
vinh danh là một trong 21 TP, khu vực 
có chiến lược phát triển TP thông minh 
tiêu biểu của thế giới (Smart21) trong 
hai năm liên tục 2019 và 2020.
  Theo Phó Thủ tướng, Bình Dương đang 
dần khẳng định vai trò của mình trong 
mối quan hệ khu vực, liên vùng và kết 
nối quốc tế. Đặc biệt, với việc triển khai 
thực hiện đề án “TP thông minh” có thể 
kỳ vọng TP Bình Dương phát triển thịnh 
vượng trong tương lai.
  “Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á 
Horasis 2019 không chỉ là cơ hội tốt 
quảng bá hình ảnh của Bình Dương, của 
Việt Nam đang phát triển hết sức năng 
động. Đây còn là dịp xúc tiến đầu tư vào 
Bình Dương vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam nói riêng và Việt Nam nói 
chung” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Hora-
sis 2019 diễn ra tại TP Mới Bình Dương 
trong hai ngày 24 và 25-11.
 Sự kiện quốc tế này, có sự tham dự của 
hơn 1.000 khách mời là lãnh đạo cao 
cấp đến từ các tập đoàn kinh tế hơn 60 
quốc gia trên thế giới.
 Theo đó, diễn đàn diễn ra nhiều hoạt 
động theo hình thức diễn đàn kinh tế 
thế giới với bốn phiên họp toàn thể và 
35 phiên đối thoại song song.

 Ông Frank-Jurgen Richter, Chủ tịch 
Horasis, cho biết: “Mục tiêu của Diễn 
đàn hợp tác kinh tế châu Á là tổ chức 
các cuộc họp thường niên trong khu 
vực với sự tham gia của hầu hết các 
nhà lãnh đạo cấp cao từ khối doanh 
nghiệp và Chính phủ. Sự kiện này sẽ 
tìm kiếm và thúc đẩy hợp tác khu vực, 
đầu tư tác động và tăng trưởng bền 
vững”.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019

Ông Frank-Jurgen Richter, Chủ tịch Horasis, nói về mục đích của Diễn đàn hợp 
tác kinh tế châu Á.

Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ 
khai mạc Horasis 
2019 Bình Dương
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Phát triển mới, và cải tạo hạ tầng các tháng cuối 
năm 2019 tạo tiền đề cho việc phát triển hoạt động 
năm 2020

Đẩy mạnh kinh doanh hoàn thành kế hoạch doanh 
thu 2019

 Công tác triển khai khảo sát, 
xây dựng hạ tầng viễn thông 
cung cấp dịch vụ cho chung cư 
Habitat 2 đã và đang được 
phòng Dự Án phối hợp với 
Chủ đầu tư Habitat 2 đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, dự 
kiến sẽ hoàn tất việc xây dựng 
hệ thống cống bể ngoại vi vào 
cuối năm 2019 và tính tới thời 
điểm hiện tại hạ tầng nội bộ 
cung cấp dịch vụ đến mỗi căn 
hộ đã hoàn thành 70%- 80% kế 
hoạch. 
 Với việc cơ sở hạ tầng được 
chuẩn bị sẵn sàng theo đúng 
phương châm “hạ tầng đi 
trước” sẽ tạo điều kiện thuận 

   Song song với việc phát triển 
mở rộng hạ tầng dịch vụ, VNTT 
cũng đang tiếp tục cải thiện, 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
tại các khu hạ tầng hiện có với 
phương châm “cung cấp dịch 
vụ chất lượng Nhật Bản tại Việt 
Nam”. 
  Theo đó KTVT đã và đang 
phối hợp với NTT thực hiện thí 
điểm việc cải thiện nâng cao 
chất lượng dịch vụ tại tòa nhà 
Sora, một trong các tòa nhà 
cung cấp dịch vụ trọng điểm 
của VNTT. Các tiêu chí kiểm 
định đánh giá, phương pháp 
và công cụ kiểm định đều 
được thực hiện theo đúng tiêu 
chuẩn và chất lượng Nhật Bản.

thuận lợi cho việc phát triển KH mới tại khu 
vực này và mục tiêu trong năm 2020 khi chung 
cư chính thức hoàn thiện, Kinh doanh sẽ phát 
triển, triển khai dịch vụ cho trên 70% số căn hộ 
tại đây.

 Cái lạnh của khí trời những 
tháng cuối năm được xua tan 
bằng sức nóng lan tỏa từ các 
hoạt động nước rút của phòng 
Kinh doanh nói riêng và các 
phòng ban trong Công ty nói 
chung. 
  Để hoàn thành kế hoạch đã 
đặt ra trong 2019 và xây dựng 
kế hoạch kinh doanh trong 
năm 2020, tất cả Cán bộ công 
nhân viên của VNTT đều đang 
hòa mình không khí thi đua 
hoàn thành kế hoạch, 15% kế 
hoạch còn lại của năm 2019 sẽ 
là mục tiêu hướng tới trong 
các tháng cuối năm 2019.

 Góp sức cho công tác phục vụ 
hội nghị Diễn đàn kinh tế Châu 
Á Horasis được tổ chức 
T11/2019, VNTT đã phối hợp 
cung cấp tín hiệu cho 21 điểm 
camera phục vụ hội nghị. 
Đồng thời để đảm bảo cho 
công tác kết nối liên lạc, VNTT 
đã cung cấp hạ tầng kết nối tín 
hiệu viễn thông cho đối tác 
Viettel kết nối trạm phát sóng 
di động phục vụ hội nghị cùng 
thời gian trên.

 Kết quả đạt được những tháng đầu năm và 
kết quả hoạt động cả năm 2019 sẽ đánh dấu 
sự ghi nhận phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn 
nhâu giữa tất cả các phòng ban để cung cấp 
dịch vụ tốt nhất cho KH xuyên suốt cả 1 quá 
trình từ trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ 
của VNTT. Tạo dựng nên một hình ảnh VNTT 
đoàn kết cùng phát triển, cùng hướng tới 
khách hàng.
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CẢI TIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
 VNTT đổi mới phương pháp làm 
việc từ văn phòng truyền thống 
sang văn phòng điện tử hiện đại 
bằng việc chính thức triển khai 
eOffice, phần mềm văn phòng 
điện tử, từ tháng 11/2019. 
 
 Sau thời gian đầu triển khai quy 
trình mua hàng trên eOffice cho 
tất cả các phòng ban, đã ghi nhận 
được các kết quả tích cực: việc 
trình ký được xử lý nhanh chóng 
mọi lúc mọi nơi và minh bạch rõ 
ràng hơn. Thời gian trình ký hiện 
tại chỉ mất khoảng 1 ngày. Công 
tác lưu trữ thông tin được tinh 
gọn, khoa học hơn trên phần 
mềm. Chi phí in ấn và nhân lực 
cũng được cắt giảm đáng kể. 

 Sau khi triển khai phần mềm 
Cước, bộ phận KD đang phối hợp 
với R&D, phòng QLTC tiếp tục 
chuyển sang giai đoạn nghiên 
cứu triển khai hình thức thanh 
toán online cho KH, việc thanh 
toán online sẽ giải quyết được 
các vấn đề sau: mở rộng, tăng 
tính tiện ích cho KH khi thanh 
toán thông qua ngân hàng, công 
tác quản lý đối soát tiền thu được 
cập nhật nhanh chóng chính 
xác…

Với việc sử dụng văn phòng điện tử lãnh đạo có thể điều 
hành và quản lý công việc từ xa mọi, lúc mọi nơi, quản lý 
công việc đã giao một cách rõ ràng, minh bạch

HỘI THAO - VĂN NGHỆ VNTT MỞ RỘNG 2019

VNTT MỞ PHÒNG GIAO DỊCH TẠI 
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3
 Đầu tháng 10 2019, để phục vụ khách hàng một 
cách tốt hơn, VNTT mở thêm phòng Giao dịch tại 
Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3.
 Đây là Phòng giao dịch thứ 5 của VNTT tại Bình 
Dương và hiện tại VNTT đã có 9 phòng giao dịch 
trên cả nước, tại các tỉnh thành: Bình Dương, 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, 
Bình Phước.

4

 Là đơn vị đăng cai triển khai Hội thao 2019 cho các công ty thành viên 
Becamex, bộ phận Công đoàn đã và đang phối hợp với bộ phận Market-
ing triển khai các hoạt động chuẩn bị lên nội dung và mời khách mời. 
Hội thao sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 11/01/2020. Đây hứa 
hẹn sẽ là một sân chơi chung để tất cả các phòng ban trong và ngoài 
Công ty có thể gặp gỡ giao lưu với nhau. 
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  Tối 23-11 tại Bình Dương, UBND tỉnh 
Bình Dương phối hợp với Tổng Công ty 
Becamex IDC tổ chức lễ công bố và ký 
kết hợp tác chiến lược phát triển Trung 
tâm thương mại Thế giới thành phố mới 
Bình Dương.
 Cũng trong buổi lễ, các đối tác của 
Tổng Công ty Becamex IDC đến từ Hàn 
Quốc, Hong Kong và các đối tác quốc tế 
khác đã ký kết hợp tác chiến lược phát 
triển Trung tâm thương mại Thế giới 
thành phố mới Bình Dương.

 Đây dự án trọng điểm có quy mô lớn, 
nằm ngay trung tâm thành phố mới 
Bình Dương, với diện tích 7 ha. Đặc biệt, 
khu thương mại phức hợp hiện đại này 
còn có công trình nhà ga trung tâm kết 
nối tuyến Metro Bình Dương-Suối Tiên.
 Ngoài ra, tại buổi lễ còn có chương 
trình ca nhạc đặc sắc, với sự tham gia 
của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Mọi người còn 
được ngắm nhìn 15 phút trình diễn 
pháo hoa rực rỡ chào mừng sự kiện này.
 Được biết, đây là chương trình trong 
chuỗi chương trình của Diễn đàn Hợp 
tác kinh tế châu Á Horasis - Bình 
Dương 2019 (gọi tắt là Horasis - Bình 
Dương 2019) được tổ chức từ ngày 

 24-11 đến ngày 26-11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương 
(phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Horasis - Bình Dương 2019 có khoảng 400 khách mời cao cấp từ 60 quốc gia trên 
toàn thế giới cùng 350 khách mời từ Trung ương, Bộ, ngành Việt Nam và địa 
phương tham dự.

PHÁO HOA RỰC RỠ, CHÀO MỪNG 

TRUNG TÂM THƯƠNG 
MẠI THẾ GIỚI
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giới. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
đã được xây dựng cơ bản khá 
đồng bộ.
  Cụ thể, các doanh nghiệp viễn 
thông được yêu cầu triển khai 
việc chia sẻ, sử dụng chung trên 
cơ sở quy định của pháp luật có 
liên quan, quy hoạch hạ tầng kĩ 
thuật viễn thông thụ động của 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; xây dựng kế hoạch 
phát triển cột ăng-ten, cống bể 
cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn 
thông của doanh nghiệp theo 
từng tỉnh, thành phố; định kỳ 
hàng năm (trong quý IV) báo cáo 
các Sở TT&TT để tập hợp, quản lý, 
xây dựng kế hoạch phát triển hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
và phương án sử chung hạ tầng 
tại địa phương.

 Vào 17h15 ngày 14/11/2019, 
cáp nhánh S1H của tuyến cáp 
quang biển quốc tế Asia America 
Gateway (AAG) gặp sự cố tại vị trí 
cách trạm cập bờ Vũng Tàu của 
tuyến cáp khoảng 163 km.xây 
dựng kế hoạch phát triển hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ động và 
phương án sử chung hạ tầng tại 
địa phương.
  Trên thực tế, mặc dù tuyến cáp 
biển AAG lại gặp sự cố, song mức 
độ ảnh hưởng của lần cáp biển 
AAG gặp sự cố ngày 14/11 vừa 
qua với các nhà cung cấp và đại 
đa số người dùng dịch vụ Internet 
Việt Nam là không lớn.

TIN THỊ TRƯỜNG

 Xếp hạng 100 trang web được nhiều người xem 
nhất năm 2019 dựa trên lượt truy cập hàng tháng.

Trang web nào được truy cập nhiều nhất năm 
2019?

Hết thời "mạnh ai nấy làm", Bộ TT&TT yêu cầu các nhà 
mạng tăng cường dùng chung hạ tầng viễn thông

 Dung lượng Internet Việt Nam đã 
được bổ sung thêm qua các tuyến 
cáp mới là APG (đầu năm 2017) 
và AAE-1 (đầu năm ngoái) nên về 
lý thuyết tỷ trọng dung lượng qua 
TGN-IA và AAG giảm đi.

Cáp quang biển AAG lại gặp sự cố, hiện chưa có 
lịch sửa chữa

 Tại Chỉ thị 52 về tăng cường chia sẻ, sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 
động giữa các doanh nghiệp viễn thông mới 
được ban hành, Bộ TT&TT cho biết, những năm 
gần đây, sự phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông 
đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của 
thị trường viễn thông, đưa Việt Nam trở thành 
một quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng và dịch 
vụ viễn thông nhanh trong khu vực và trên thế 

 Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ thông tin 
và Giám sát an ninh mạng (Ban 
Cơ yếu Chính phủ) đã đưa ra 
thông tin trên tại Diễn đàn An 
toàn, an ninh thông tin trên 
không gian mạng năm 2019 
(Cyber Security 2019) được tổ 
chức ngày 27/11.
  Bình quân mỗi ngày có khoảng 
gần 100.000 địa chỉ IP của Việt 
Nam truy vấn hoặc kết nối đến 
các mạng máy tính ma. Theo đó, 
số lượng mã độc nguy hiểm tiếp 
tục gia tăng, nhiều loại mã độc có 
khả năng qua mặt các phần mềm 
chống virus hiện nay.

10 tháng, Việt Nam ghi 
nhận hơn 1 triệu cuộc 
tấn công mạng
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thay vì người dân phải nhớ nhiều số điện thoại như 
y tế (115), cứu hỏa, cứu nạn (114), an ninh trật tự 
(115)… thì nay có thể chỉ cần nhớ và gọi số điện 
thoại duy nhất là 1022 để được tiếp nhận thông 
tin.

NTT Việt Nam tài trợ thực hiện mô hình trường học 
xanh-sạch-đẹp

 Ngày 24-11, Sở Thông tin và 
truyền thông tỉnh Bình Dương đã 
đưa vào vận hành hệ thống đường 
dây nóng 1022. 
 Đường dây nóng này có chức 
năng tiếp nhận để chuyển các cơ 
quan chức năng xử lý, giải quyết 
hầu hết các lĩnh vực nóng liên 
quan tới đời sống của người dân 
như: giải đáp thủ tục hành chính, 
nhận phản ánh về các hành vi 
chậm trễ, gây phiền hà của cán 
bộ…kinh doanh hiện có như viễn 
thông, công nghệ, tài chính ngân 
hàng, hàng không vũ trụ, nông 
nghiệp, xây dựng, tiêu dùng, đào 
tạo, tài chính bất động sản…
  Đặc biệt, đối với các sự cố nóng, 

 Sáng 21-10, tại P.Hòa Phú, 
TP.Thủ Dầu Một, Công ty NTT Việt 
Nam (thuộc Tập đoàn NTT Nhật 
Bản) đã tài trợ kinh phí thực hiện 
mô hình xanh - sạch - đẹp cho 
Trường Tiểu học Hòa Phú.
  Điểm nổi bật của mô hình này là 
các nhà vệ sinh của trường được 
trang trí thiết kế bằng những 
mảng cây xanh, những bức tranh 
vẽ, dán trên tường với nội dung 
kêu gọi các em học sinh hãy giữ 
gìn vệ sinh chung, thực hiện các 
hoạt động bảo vệ môi trường.

Tất cả sự cố tại Bình Dương chỉ cần gọi đường 
dây nóng 1022 Giải pháp bảo mật thông 

tin trong kết nối vạn vật

Mạng 5G có tốc độ phát 
triển vượt bậc so với 4G

 Tại sự kiện Smart IoT & Cyber 
Security 2019, Giải pháp đưa ra 
được Phó Cục trưởng Cục An 
toàn thông tin khuyến nghị nhà 
sản xuất và phát triển giải pháp 
cho thiết bị IoT, doanh nghiệp 
cung cấp hạ tầng viễn thông và 
internet, doanh nghiệp cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ và an toàn 
thông tin, người sử dụng thiết bị 
IoT, là: Tuân thủ tiêu chuẩn, quy 
chuẩn; Bắt buộc người sử dụng 
thay đổi mật khẩu; Tự động hóa 
việc cập nhật phần mềm, gói bảo 
mật;Coi an toàn thông tin cho 
thiết bị IoT là lợi thế cạnh tranh; 
Cân nhắc khi mua sắm thiết bị 
IoT; Thay đổi mật khẩu, cấu hình 
mặc định; Đặt các thiết bị IoT 
trong vùng mạng cách ly; Thiết 
lập quy trình cập nhật cho thiết bị 
IoT hoặc thay thế nếu bắt buộc...

 Theo Qualcomm, việc hỗ trợ 5G 
sẽ trở thành trang bị "đương 
nhiên" với các model cao cấp của 
mỗi hãng di động ra mắt vào năm 
2020.
  So với 4G, mạng 5G có nhiều ưu 
điểm vượt trội cả về tốc độ mạng, 
độ trễ thấp và tính ổn định cao 
hơn, đặc biệt là khả năng giữ kết 
nối giữa các thiết bị IoT - tương 
lai của sự phát triển công nghệ. 
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Kỹ năng
tổ chức công việc

Bạn đã bao giờ mất hàng giờ đồng 
hồ để tìm kiếm lại hồ sơ của mình ?

 Theo nghĩa rộng: tổ chức là quá 
trình xác định những công việc 
cần phải làm và phân công cho 
các đơn vị cá nhân đảm nhận 
các công việc đó, tạo ra mối 
quan hệ ngang dọc trong nội bộ 
DN. Theo nghĩa hẹp: tổ chức là 
việc sắp xếp các công việc được 
giao.
  Tổ chức công việc bộ phận gồm 
4 bước: 1.Xác định chức năng, 
nhiệm vụ 2.Định biên công việc 
3.Xác định bản mô tả công việc 
4.Sắp xếp công việc cho NV

 Chức năng có thể hiệu là 
những sản phẩm/dịch vụ mà 
bộ phận của bạn cung cấp. Khi 
hiểu theo khái niệm khách 
hàng nội bộ, bộ phận của bạn 
sẽ phải cung cấp các sản 
phẩm…cho bộ phận tiếp theo. 
Sản phẩm..đó là gì? Đó chính 
là chức năng của bạn.
  Từ những chức năng đó, bạn 
đặt câu hỏi: làm thế nào để 
thực hiện được nó. Câu trả lời 
là quy trình làm việc, mỗi bước 
trong quy trình, bạn hãy đặt 

câu hỏi theo phương pháp 5W1H Who: Ai làm việc đó 
Where: Làm việc đó ở đâu When: Làm việc đó khi nào? How:  
Làm bằng cách nào? và bạn không cần trả lời: what (là cái 
gì) và why: tại sao? 
  Bây giờ bạn hãy lập một list các công việc mà bộ phận bạn 
phải thực hiện. Hãy nhớ là liệt kê cả các công việc của quản 
lý, như hoạch định – tổ chức – lãnh đạo – kiểm tra. Hãy ước 
lượng thời gian thực hiện cho từng công việc đó trong một 
năm. Tổng cộng thời gian và chia cho số ngày làm việc 
trong năm. Bạn sẽ biết mình cần bao nhiêu người.
  Sau đó bạn hãy lập bản mô tả công việc cho từng chức 
danh.Bản mô tả công việc gồm các nội dung: thông tin về 
công việc (mã số, chức danh, bộ phận, người quản lý trực 
tiếp), mục tiêu – yêu cầu công việc, nhiệm vụ, quyền hạn, 

các mối quan hệ, tiêu chuẩn công việc, điều kiện làm việc. 
Lên sơ đồ tổ chức bộ phận.
  Công việc của nhân viên gồm các công việc thường xuyên 
và công việc không thường xuyên. Công việc thường xuyên 
là các công việc lặp lại, đã được ghi nhận trong bản mô tả 
công việc. Công việc thường xuyên phải có tính lặp lại. Công 
việc không thường xuyên do bạn giao cho nhân viên thực 
hiện.
  Đối với công việc thường xuyên, Hãy đảm bảo là trong quy 
trình của bạn đã có đầy đủ các tài liệu hướng dẫn cho nhân 
viên thực hiện, bao gồm: Cách thức thực hiện (how), nguồn 
lực để thực hiện (5M), tần suất thực hiện.
  Công việc không thường xuyên, hãy thể hiện nội dung giao 
việc cho nhân viên bằng sổ giao việc; giải thích cho nhân 
viên về lý do thực hiện công việc (why); giải thích các yêu 
cầu, mục tiêu, thời hạn (when) của công ty; giải thích 
phương pháp thực hiện (how).

Nếu phải làm một chiếc xe máy, bạn có hình dung việc bạn phải làm như thế nào?

Nguồn: Góc học tập VNTT
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Làm thầy - Nghề ươm mầm tinh 
hoa của nhân loại20-11

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

  Mỗi nghề nghiệp đều đáng được tôn 
trọng, nhưng có một loại nghề mà 
người ta đã dành hai từ “cao quý” để 
ngợi ca, đó là nghề giáo viên. Bởi đôi 
bàn tay họ sẽ chăm chút cho những 
chồi non vươn mầm mạnh mẽ, trái tim 
họ sẽ truyền lửa yêu thương trải khắp 
nhân loại, trí óc họ sẽ giúp những tinh 
hoa tốt đẹp nhất của thế giới được 
nhân rộng đến những thế hệ mai sau.
  
  Người thầy là những người cho đi
 Nếu có thể nhìn vào trái tim một 
người thầy, bạn sẽ tìm thấy tình yêu 
ấm áp dành cho con bạn, niềm mong 
mỏi con trẻ phát triển mạnh mẽ trong 
cuộc sống và trên con đường của đức 
hạnh. Đó là người sẽ cảm thấy hạnh 
phúc khi cho đi tất cả những gì có thể 
để xây dựng nhân cách và bồi đắp cho 
thành công của con trẻ. 
  Người thầy là ngân hàng tri thức
  Một giáo viên đáng nhận được sự tôn 

trọng của chúng ta bởi những điều họ 
cống hiến trong thầm lặng, đó là những 
thời gian nghiên cứu trong thư viện để 
chuẩn bị lời khuyên dạy tuyệt vời cho 
trẻ, những khám phá, học hỏi liên tục để 
tìm thêm những điều hữu ích cho các 
trò, cũng như những khích lệ, động viên 
các con tìm kiếm tri thức.
  Người Thầy xây dựng văn hóa, nhân 
cách con người
  Một giáo viên không chỉ dạy lịch sử 
hay văn học mà còn truyền thụ đạo đức 
và văn hóa cho các học sinh. Những 
đứa trẻ học các bài học của cuộc sống, 
học cách làm người tốt, biết trân trọng 
văn hóa, học cách ứng xử có quy tắc và 
rèn luyện các thói quen lành mạnh. Các 
em cũng được học về các tri thức trong 
đời sống, hiểu giá trị của giáo dục thể 
chất cùng với tầm quan trọng của việc 
tu dưỡng nhân cách. Trở thành giáo 
viên là một nỗ lực hoàn thiện phẩm chất 
đạo đức của chính mình để vun dưỡng 
sự phát triển đạo đức cho các thế hệ 
tương lai.

 Hãy dành cho Thầy sự tôn kính cao 
nhất
  Đừng bao giờ đánh giá người Thầy qua 
những khoản học phí bạn đã chi trả, bởi 
vì bạn không bao giờ có thể trả đủ cho 
những giọt mà hôi Thầy đã lao tâm vì 
các trò, cho những trăn trở suy tư khi 
Thầy mong muốn sửa chữa sai phạm 
cho con bạn, cho những giọt nước mắt 
vui sướng khi các trò học được cách 
sống đúng đắn, cũng như khi các trò đạt 
được những thành tựu, và thậm chí cho 
cả những giọt máu hay tính mệnh mà 
có những người Thầy đã dũng cảm cứu 
trò trong những cơn hoạn nạn nguy cấp.
  Kính Thầy, không chỉ vì những con chữ 
Thầy đã dạy bạn học thành tài, mà còn 
cho cả những giá trị đạo đức Thầy đã 
bồi đắp cho bạn. Hãy kính Thầy, vì đó là 
bước đi đầu tiên để hoàn thiện nhân 
cách làm người, để trở thành một con 
người thành công và chân chính, như 
ông cha đã dạy rằng “Không Thầy đố 
mày làm nên”.

Nguồn: Sưu tầm
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Thời đại
CAMERA

Cách thức chúng ta nhìn nhận và sử dụng công 
nghệ thực ra phản ánh xã hội ta đang sống.

 Bố mẹ tôi ở quê mới bỏ ra 12 triệu 
đồng để lắp camera trong và quanh 
nhà. Chưa an tâm, bố còn lắp thêm một 
cái camera hỏng ở khu nuôi gà để hù 
trộm.

 Chẳng riêng nhà tôi, việc sử dụng 
camera theo dõi hay thiết bị, ứng dụng 
định vị, gọi chung là công nghệ giám 
sát ngày càng phổ biến. Các đồng 
nghiệp, bạn bè tôi hầu hết vừa đi làm 
vừa quan sát nhất cử nhất động của 
con mình qua camera của các trường. 
Một số người dùng thiết bị định vị trẻ 
em để theo dõi vị trí của con. Nhiều gia 
đình lắp đặt camera tại nhà để giám 
sát người giúp việc. Tại các công sở, 
cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, cả trên 
đường phố, đâu đâu bạn cũng có thể 
rơi vào tầm ngắm của chiếc camera 
nào đó.
  Nếu không có những vụ bạo hành trẻ 
em, học sinh, người già, hay những vụ 
phạm tội ghê người, liệu công nghệ 
giám sát có lên ngôi?

 Cách thức chúng ta nhìn nhận và sử 
dụng công nghệ thực ra phản ánh xã hội 
ta đang sống. Trong một môi trường nơi 
con người cảm thấy bất an hay thiếu sự 
tin tưởng lẫn nhau, người ta "bấu víu" vào 
công nghệ giám sát như một công cụ 
mang lại cho họ cảm giác được bảo vệ, 
chở che. Ngược lại, ở một nơi mà con 
người cảm thấy đủ an tâm, người ta sẽ 
không quá phụ thuộc vào thiết bị phụ trợ.
 Nếu bạn để ý thì ở đây tôi nói về cảm 
giác an toàn, chứ không phải sự an toàn. 
Không thể phủ nhận các thiết bị giám sát 
có thể giúp hạn chế những hành động 
không đúng mực, phạm pháp hay giúp 
truy lùng dấu vết tội phạm. Nhưng thực tế 
chưa có nghiên cứu nào cho thấy mối liên 
hệ rõ ràng giữa việc sử dụng các thiết bị 
giám sát và việc giảm thiểu bền vững 
những hành vi xấu. 
  Công nghệ giám sát cũng có thể khiến 
những kẻ có ý định vi phạm pháp luật 

phải dè chừng. Nhưng không có gì đảm 
bảo rằng vì có camera mà cuộc sống 
trở nên an toàn và tốt đẹp hơn. Ở khía 
cạnh nào đó, chúng ta có thể rơi vào 
chủ nghĩa hình thức vì biết mình đang 
bị giám sát, hoặc những người có ý 
định thực hiện hành vi xấu sẽ vẫn tìm 
cách làm việc xấu nhưng né khỏi chiếc 
camera mà thôi.
 Việc sử dụng công nghệ giám sát 
không góp phần giải quyết gốc rễ các 
bất ổn trong xã hội. TP HCM đang thực 
hiện dự án gắn camera nơi công cộng 
với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, song 
chưa có số liệu chứng minh số vụ cướp 
ở đây giảm đi hay công an tìm ra nhiều 
tội phạm hơn.
 
 Khi mà gốc rễ các vấn đề như bạo lực 
học đường, an ninh xã hội, sự thiếu 
niềm tin giữa người và người vẫn còn 
đó, tôi không còn cách nào khác là dựa 
vào công nghệ giám sát để vớt vát cho 
mình chút an tâm trước mắt.

Nguồn: Internet


