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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG
“KÌ NGHỈ HỒNG” NĂM 2015
Căn cứ Kế hoạch số 276 -KH/TĐTN-TNCNĐT ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong khối thanh niên công nhân,
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai
kế hoạch tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân vì cuộc sống cộng đồng “Kì nghỉ hồng” năm 2015
vào ngày 09/8/2015 tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.
Trong ngày hội diễn ra các hoạt động như: Tặng 1.000 quyển tập cho 50 con em thanh niên
công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá
500.000đ; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; Tẩy rửa, vệ sinh đồ chơi trẻ em cho
trường mẫu giáo Mã Đà; Cải tạo hệ thống điện, chiếu sáng cho trường mẫu giáo Mã Đà; Cấp đổi,
cấp mới Chứng minh nhân dân cho 100 người dân; Cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, thanh niên,
công nhân; Tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, hiến pháp, pháp luật, an toàn giao thông, phòng
chống dịch bệnh... cho người dân; Thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng ngõ hẻm” trên đoạn
đường số 5, ấp 1, xã Mã Đà.
Đây là dịp thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, nâng cao chất
lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên; tạo môi trường để đoàn viên, thanh
niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC
CHIẾN DỊCH THANH NIÊN CÔNG NHÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2015
Thực hiện chủ đề năm “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; phát
huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Khối; nâng cao chất lượng và hiệu
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quả các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia
đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ
chức chiến dịch thanh niên công nhân tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2015 với các hoạt động: sơn
sửa và cải tạo hệ thống điện thắp sáng cho 18 phòng học tại các trường Tiểu học Phú Trung, trường
khu Đá Bạc - ấp Phú Thạch, trường khu Nam Miên - ấp Phú Lợi, trường Mẫu giáo ấp Phú Thạch,
xã Phú Trung, huyện Tân Phú.

Cũng trong đợt chiến dịch này, các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện “Ngày
chủ nhật xanh”, thực hiện dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, nhà xưởng, máy móc trong và ngoài đơn
vị, doanh nghiệp; treo băng rôn tuyên truyền cổ động trước cổng đơn vị.
Nguồn: Ban TNCN-ĐT Tỉnh Đoàn tổng hợp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
HỌC TẬP BÁC – GIẢN DỊ CẢ TRONG CÁCH VIẾT
Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi ngôn ngữ là công
cụ đắc lực không thể thiếu để tuyên truyền, giác ngộ ý thức cách mạng, củng cố và nâng cao nhận
thức xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mà ai cũng phải "cố gắng học tập", "ra
công rèn luyện" để nắm được đặc tính của nó và sử dụng nó một cách có hiệu quả nhất trong thực
tiễn hoạt động cách mạng. Vì thế điều quan trọng khi viết, nói chính là làm sao cho người nghe,
người đọc đễ hiểu và hiểu đúng vấn đề. Từ đó tác động lên người nghe, người đọc, làm họ thay đổi
nhận thức, ý nghĩ, tình cảm, trên cơ sở đó, làm thay đổi hành vi của họ, hướng họ vào hành động
theo nhận thức mới, đó chính là sự phong phú, đa dạng trong cách nói và cách viết của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Thế nên giản dị và sâu sắc là phong cách nổi bật trong cách nói, cách viết của Bác. Bác
Hồ giản dị trong cả cách nói, cách viết. Một số người sính ngoại có những lời văn cầu kỳ khó hiểu,
Bác nhắc nhở, phê bình ngay. Có lần Bác đọc bài bình luận về một trận đánh thắng ở chiến trường
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miền Nam. Bài bình luận viết: Đây là chiến thắng long trời lở đất. Bác cầm bút khoanh tròn trên
mấy chữ “long trời lở đất” rồi phê vào bên: Thế thì Bác cháu ta ở đâu ?
Ngày 01-02-1969, đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp được
mời lên gặp Bác để thông qua bài viết về Tết trồng cây. Trong bài có câu: Tết trồng cây đã thành
một mỹ tục của toàn dân ta. Bác đồng ý với nội dung, nhưng sửa lại: Đã thành một tục lệ tốt đẹp
của nhân dân ta.

Bút tích đề tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sổ vàng
của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 9 năm 1949

Một lần khác, Bác tới xem triển lãm hàng gốm sứ do trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp
trưng bày. Bác khen hàng đẹp và hỏi: Có phải nhập nguyên liệu của nước ngoài không? Đồng chí
Nguyễn Khang thưa:
- Thưa Bác, đại bộ phận là ở trong nước ạ.
Bác cười bảo: Sao chú không nói là phần lớn nguyên liệu mà lại nói là đại bộ phận?

Bác Hồ thăm làng gốm Bát Tràng
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Bác thường căn dặn: Tiếng nói, chữ viết của dân tộc ta rất giàu, rất đẹp, nếu thiếu thật mới đi
mượn của nước ngoài, các chú cần chú ý.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cách nói, cách viết đơn giản, mộc
mạc nhưng là cơ sở để chúng ta thực hiện những ước nguyện lớn hơn trong sự nghiệp giáo dục, báo
chí cũng như tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Như Nhà văn hóa Hà
Huy Giáp nhận định: “Hồ Chủ tịch rất chú trọng cách viết. Người rất cẩn trọng ngay đến cách dùng
một từ nhỏ, một dấu chấm câu, cách bố cục một bài viết. Hồ Chủ tịch là một nhà ngôn ngữ nghiêm
khắc. Cũng như V.I.Lênin, Người dùng rất ít chữ, mà là những chữ đúng nhất, cần thiết nhất, để
một viện sĩ hàn lâm đến người nông dân đều có thể hiểu được”.

THEO DÒNG LỊCH SỬ

 Những ngày đáng nhớ trong Tháng 08
 6/8/2015: Ngày Quốc tế phòng chống vũ khí hạt nhân
 07 năm Ngày Quốc tế Thanh niên (12/8/1998 - 12/8/2015)
 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015)
 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015)
 127 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2015)
 51 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (05/8/1964 05/8/2015)

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN
(19/8/1945-19/8/2015)
Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường Châu Âu, giải
phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin. Ngày 8/5/1945, phát
xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, đẩy quân
phiệt Nhật vào tình thế thất bại. Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào,
nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới, những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương
đã chín muồi. Ủy ban khởi nghĩa gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả nước ngay
trong đêm ấy. Ngày 16/8/1945, Đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn của Việt
Minh”, thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, sao vàng, chọn bài “Tiến
quân ca” làm Quốc ca và bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng Trung ương, tức chính phủ lâm thời do
đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến.
Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,
hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng tám
thành công.
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc.
Từ ngày 14 đến ngày 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền Bắc,
đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội
An. Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mittinh lớn tại
Quảng trường Nhà hát thành phố, có hàng vạn người tham gia để ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần
Trọng Kim. Trong Mittinh này, dưới sự lãnh đạo của xứ Ủy Bắc Kỳ và thành Ủy Hà Nội, quần
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chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mittinh, cán bộ Việt
Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương
đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật. Cuộc
mittinh đã biến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị ủy, bắt đầu từ Quảng trường Nhà hát thành phố
và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội. Cả Hà Nội tưng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa. Ngụy
quyền cực kỳ bối rối, hoang mang, chúng dựng lên cái gọi là “Ủy ban chính trị” đề nghị với Việt
Minh: “Đằng nào các ông cũng thắng, nhưng để điều đình với Đồng Minh sẽ vào Đông Dương giải
giáp quân Nhật, đề nghị vùng nông thôn cách thành phố 15km là thuộc quyền các ông, còn thành
phố cần có nhân sĩ, trí thức đứng ra giao dịch với Đồng Minh”. Đại biểu Việt Minh đã trả lời dứt
khoát, “giao dịch với Đồng Minh lúc này, ngoài Việt Minh không ai có thể có lực lượng và danh
nghĩa cả”.
Sáng ngày 19/8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ sao
vàng xuống đường tiến thẳng về Trung tâm Nhà hát thành phố để dự mittinh. Họ vừa đi vừa hô
khẩu hiệu: “Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa Việt
Nam. Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập hàng ngũ chiến đấu bên cạnh Việt Minh. Việt Nam
hoàn toàn độc lập”.
Cuộc mittinh diễn ra vào ngày 19/8/1945. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến Quân Ca, đại
biểu ủy ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh. Cuộc mittinh trở thành cuộc biểu
tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Từ
Hà Nội, làn sóng cách mạng lan toả đi khắp nơi, cả nước vùng dậy đấu tranh giành chính quyền và
liên tiếp giành thắng lợi.
Cách mạng Tháng tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt
của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được
chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời.
Nguồn: lichsuvietnam.vn

THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
và có hiệu lực từ 1/1/2015, với 10 chương, 133 điều. Luật quy định những vấn đề như: Kết hôn;
quan hệ giữa vợ và chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ giữa cha, mẹ và con; quan hệ giữa các
thành viên khác của gia đình; cấp dưỡng; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... Kế
thừa và phát triển của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 và năm 1986, đặc biệt sửa đổi, bổ sung
những bất cập, hạn chế của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa
đổi) lần này rất nhiều điểm mới:
- Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình: Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) quy
định cụ thể việc áp dụng tập quán trong hôn nhân gia đình (Điều 7). Quy định này thể hiện việc tôn
trọng những tập quán tốt đẹp, đồng thời cũng làm rõ điều kiện để tập quán được áp dụng, nhấn
mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, bảo đảm tính nghiêm
minh của pháp luật. Chính phủ sẽ có nghị định nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định này.
- Nâng độ tuổi kết hôn: Nâng độ tuổi kết hôn của nữ thành đủ 18 tuổi thay vì vừa bước qua
tuổi 18 như quy định tại Luật Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Luật mới quy định tuổi kết hôn
đối với nữ là từ đủ 18 tuổi trở lên và với nam là từ đủ 20 tuổi trở lên. Sở dĩ có việc thay đổi này là
5

vì nếu quy định tuổi kết hôn của nữ là vừa bước qua tuổi 18 thì quy định này là không thống nhất
với Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự. Đó là, theo Bộ luật Dân sự năm 2005 người chưa đủ
18 tuổi là người chưa thành niên, khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện
theo pháp luật đồng ý... Còn theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, thì đương sự là người từ đủ 18
tuổi trở lên mới có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Như vậy, nếu cho phép người chưa đủ
18 tuổi kết hôn là không hợp lý, thiếu đồng bộ và làm hạn chế một số quyền của người nữ khi xác
lập các giao dịch như quyền yêu cầu ly hôn thì phải có người đại diện.
- Luật không cấm kết hôn đồng giới: Về hôn nhân đồng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình
năm 2000 quy định cấm kết hôn đồng giới, và vì cấm nên đi kèm sẽ có chế tài, xử phạt. Luật Hôn
nhân và Gia đình sửa đổi bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” nhưng quy
định cụ thể “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính" (Khoản 2, Điều 8). Như
vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn, tuy nhiên sẽ không được pháp luật bảo vệ khi
có tranh chấp xảy ra. Đây là sự nhìn nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính của Nhà nước
ta trong tình hình xã hội hiện nay.
- Cho phép mang thai hộ: Luật Hôn nhân và Gia đình đã chính thức thừa nhận và cho phép
mang thai hộ với mục đích nhân đạo (Quy định từ Điều 93 đến Điều 98). Theo đó, các cặp vợ
chồng vì lý do nào đó không thể tự sinh con có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều
kiện, gồm: Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và
sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng đang không có con chung; đã được
tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Theo đó, người được nhờ mang thai hộ phải có đủ 5 điều kiện: Là
người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; đã từng sinh con và chỉ
được mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về
khả năng mang thai hộ; trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng
văn bản của người chồng và đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
- Công việc nội trợ được coi như lao động có thu nhập: Điểm mới đáng lưu ý trong luật
sửa đổi lần này là những quy định về giải quyết quan hệ tài sản phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp
pháp của phụ nữ và con. Điểm khác biệt so Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành là luật mới đã quy
định rõ công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được xem
như lao động có thu nhập.
- Thêm đối tượng được yêu cầu giải quyết ly hôn: Luật Hôn nhân và Gia đình mới cũng bổ
sung thêm các đối tượng được yêu cầu giải quyết ly hôn. Theo đó, thay vì chỉ vợ, chồng hoặc cả hai
vợ chồng mới có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn như trước đây thì từ ngày 1/1/2015, cha,
mẹ, người thân thích khác cũng có thể yêu cầu giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh
tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời
là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng,
sức khỏe, tinh thần của họ. Chồng không có quyền ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc nuôi
con dưới 12 tháng.
Ngoài ra, một số điểm mới cũng được luật ghi nhận như: Quy định chế độ tài sản của vợ
chồng theo thỏa thuận; Được thỏa thuận về tài sản khi ly hôn; Quy định cụ thể cách giải quyết về
con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng các bên khi nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký
kết hôn là căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên; Nghĩa vụ đối với con khi ly hôn...
Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM
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GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
GIỚI THIỆU NGHỀ THỢ MỘC
Trên thị trường vật dụng văn phòng và trang trí nội thất hiện nay, hàng mộc đang lên ngôi.
Chính vì vậy thị trường lao động nghề mộc rất nhiều và rộng mở. Trong nghề mộc, người làm nghề
được phân ra làm rất nhiều loại thợ, nhưng có hai loại thợ chính:
- Thợ “chạm” hay còn gọi là thợ làm đồ thủ công mỹ nghệ: chế tác các loại hoành phi, câu đối,
tượng đình chùa, hương án, bát biểu, tượng, cửa võng, tủ chè…
- Thợ “ngang” hay còn gọi là thợ làm đồ gia dụng: đóng các loại bàn ghế, gường tủ, cầu thang…
Khi có đơn đặt hàng, người thợ mộc sẽ tiến hành đo đạc, bàn bạc bản vẽ với chủ nhà hoặc người
phụ trách xây dựng. Sau đó tiến hành xẻ gỗ, vào mộng, ghép gỗ, bào, tạo mẫu và sơn bề mặt.
Nghề thợ mộc tương đối vất vả, cần có sức khỏe tốt, không bị dị ứng với sơn, chịu được áp lực
cao, có óc sáng tạo và mắt nghệ thuật, có kiến thức về gỗ và bản vẽ.
Các bạn quan tâm có thể đăng kí học nghề thợ mộc – điêu khắc tại trường Cao đẳng Mỹ thuật
trang trí Đồng Nai.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
1. Công ty TNHH Công Nghệ Gỗ Châu Âu:
-

Vị trí tuyển dụng: thợ mộc.

-

Yêu cầu: Nam, 30-34 tuổi, kinh nghiệm 01 năm, biết đọc bản vẽ mộc.

-

Mức lương: Thỏa thuận.

-

Hồ sơ bao gồm: đơn xin việc, lý lịch cá nhân có dán hình, giấy khám sức khỏe (photo),
chứng minh nhân dân (photo), hộ khẩu (photo).

-

Nộp hồ sơ: Công ty TNHH Công Nghệ Gỗ Châu Âu. Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0613.514.708. Mail: nguyenthuhuyen50@gmail.com.

2. Công ty Cổ phần Tổ hợp SADO:
-

Vị trí tuyển dụng: thợ mộc-lao động phổ thông.

- Yêu cầu: Nam, 20-35 tuổi, kinh nghiệm 01 năm, biết đọc bản vẽ mộc.
- Mô tả công việc: sản xuất, lắp đặt các hệ thống cửa.
- Mức lương: Thoả thuận.
- Hồ sơ bao gồm: đơn xin việc, lý lịch cá nhân có dán hình, giấy khám sức khỏe (photo),
chứng minh nhân dân (photo), hộ khẩu (photo).
- Nộp hồ sơ: Công ty Cổ phần Tổ hợp SADO. Địa chỉ: Đường số 2 KCN Tam Phước, Biên
Hòa Đồng Nai.. ĐT: 0839.485.666. Mail: info@sado-group.com.
Nguồn: Ban TNCN-ĐT Tỉnh Đoàn tổng hợp
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GÓC KỸ NĂNG
SƠ CỨU ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM
Tai nạn đuối nước - nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em. Theo kết quả điều tra của
Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), trung bình mỗi năm, ở Việt Nam có
khoảng trên 7.000 trẻ em bị chết đuối nước. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần
các nước phát triển và chỉ đứng sau những ca thiệt mạng do tai nạn giao thông. Cũng theo kết quả
điều tra của UNICEF tại Việt Nam, Bangladesh, Thái Lan và Campuchia, cứ 4 trẻ từ 1-4 tuổi tử
vong thì có một trẻ chết do đuối nước. Tại Việt Nam, 50% số ca trẻ dưới 5 tuổi tử vong do đuối
nước. Tai nạn đuối nước gia tăng mạnh vào mùa hè và mùa mưa lũ hàng năm.
Cha mẹ cần trang bị kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước, nâng cao nhận thức của các
bậc phụ huynh về đuối nước ở trẻ em năm nào cũng được nhắc tới. Tuy nhiên những con số đau
lòng hàng năm do tai nạn đuối nước gây ra vẫn không hề suy giảm. Có rất nhiều nguyên nhân gây
ra tai nạn đuối nước ở trẻ em. Nhưng một trong những nguyên nhân hàng đầu chính là sự chủ quan,
lơ là, thiếu nhận thức của các bậc cha mẹ về phòng chống đuối nước. Bản thân trẻ chưa được học
bơi từ nhỏ, không được trang bị kiến thức về an toàn sông nước và kỹ năng thoát hiểm nếu bất chợt
gặp sự cố.
Vì sao đuối nước thường dẫn đến tử vong?
Đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm cho các cơ quan bị thiếu ôxy và các
chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. Hay nói cách khác: Chết đuối là tình trạng thiếu oxy
do cơ thể bị chìm trong nước.
- Người ta thống kê thấy khoảng 4/5 trường hợp chết đuối mà trong phổi có nước và 1/5 còn
lại chết đuối nhưng phổi không có nước.
- Sở dĩ có tình trạng chết đuối mà trong phổi không có nước là do người không biết bơi bất
ngờ bị chìm trong nước, nạn nhân hoảng sợ khiến các phản xạ bị rối loạn làm cơ thể bị chìm, phản
xạ co cơ nắp thanh quản và đóng khí quản lại làm nạn nhân không thở được dẫn đến thiếu oxy não
và bất tỉnh. Từ chỗ nắp thanh quản bị đóng nên nước cũng không vào phổi được. Đó cũng được gọi
là chết đuối khô.
Vì vậy khi gặp trường hợp đuối nước cần xử trí khẩn trương, kiên trì, ngay tại chỗ để giải
phóng đường hô hấp.
Khi gặp một trường hợp đuối nước cần sơ cứu như thế nào?
Khi gặp một trường hợp đuối nước chúng ta cần tiến hành các bước sơ cứu sau:
1. Đối với người lớn và trẻ lớn:
Khi thấy một người đang hốt hoảng trên mặt nước hãy nhanh chóng đưa cho họ bất cứ thứ gì
có thể giúp họ bám vào và nổi lên được. Nếu chỉ có một mình và 2 tay không, nếu không phải là
một nhân viên cấp cứu nhiều kinh nghiệm thì bơi ra cứu nạn nhân là điều rất mạo hiểm dù là một
tay bơi giỏi vì trong cơn hoảng loạn cực độ, nạn nhân thường có khuynh hướng vùng vẫy, níu kéo
rất chặt gây khó khăn cho người cấp cứu và có nguy cơ làm chết đuối luôn cả hai. Nên ném cho nạn
nhân một phao nổi trước cho nạn nhân bám vào, sau đó mới cho nạn nhân bám vào người cứu hộ.
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Tại nơi xảy ra tai nạn: cấp cứu ngay ở dưới nước, nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi
mặt nước, tát mấy cái thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại. Nhanh chóng
quàng tay qua nách, hoặc kêu thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ. Cấp cứu tại chỗ là quan
trọng nhất, quyết định sự sống còn của nạn nhân, nếu xử trí chậm, nạn nhân bị thiếu ôxy não rất khó
cứu sống sau đó.
Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền: phải tiến hành ngay hô hấp nhân tạo, hà hơi
thổi ngạt: khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên,
dùng gạc hay khăn vải móc đờm dãi, dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân; đặt một khăn mùi
soa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi
trực tiếp vào miệng nạn nhân. Nếu ngừng tim (sờ mạch quay không có) phải ép tim ngoài lồng
ngực. Dùng hai tay chồng lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần/1 phút.
- Nếu có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 - 3 hơi lại ép tim ngoài lồng ngực 10 - 15 nhịp.
- Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm
kiên trì cho đến khi tim đập và thở trở lại.
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.
2. Đối với trẻ nhỏ:
Khi gặp trẻ đuối nước người ta thường vác dốc ngược trẻ trên vai, động tác dốc ngược nạn
nhân chỉ có tác dụng khai thông vùng họng và miệng, vì vậy không nên thực hiện ở người lớn và
không nên làm quá 1 phút ở trẻ em.
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).
Cần lưu ý là vẫn phải tiếp tục thực hiện các động tác cấp cứu này trên đường chuyển nạn
nhân tới cơ sở y tế, cho đến khi tự thở lại được hoặc chắc chắn đã chết. Việc cấp cứu này đôi khi
phải mất hàng giờ hoặc lâu hơn. Nếu lồng ngực còn di động tức là trẻ còn tự thở được, hãy đặt trẻ
nằm ở tư thế an toàn, nghĩa là nằm nghiêng một bên để nếu nôn ói thì chất nôn dễ dàng thoát ra
ngoài và không trào ngược vào phổi, gây viêm phổi.
- 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.
- Trường hợp nạn nhân đã ngừng thở, ngừng tim thì nhanh chóng dốc ngược đầu nạn nhân
cho nước trong đường thở thoát ra hết; sau đó đặt nạn nhân trên mặt phẳng cứng, ngửa cổ nạn nhân
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ra sau, móc hết đàm nhớt, dị vật trong miệng nạn nhân ra, một tay đặt lên trán nạn nhân, bịt mũi nạn
nhân bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó hít sâu, áp miệng người cấp cứu vào miệng nạn nhân thổi 2
hơi đầy; để lồng ngực tự xẹp và thổi tiếp lần thứ hai. Thực hiện cho đến khi nạn nhân thở được hoặc
có xe cấp cứu đến.
Nếu nạn nhân bị ngưng tim nên tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực song song với hô hấp
nhân tạo.
Những việc không nên làm trong quá trình cấp cứu đuối nước?
Những việc cần chú ý trong quá trình cấp cứu đưối nước
- Không được chậm trễ trong cấp cứu người bị đuối nước: tìm cách gọi xe cấp cứu, tìm cho
được và đầy đủ các phương tiện cấp cứu . v.v... mà phải bằng mọi cách và khả năng hiểu biết cấp
cứu 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 rồi! 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 bạo vì có thể làm gãy
xương sườn nạn nhân, nhất là trẻ nhỏ.
Với ngạt nước, sơ cứu tại chỗ và 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.
Nguồn: Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em

10

11

