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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác huấn luyện Hội LHTN Việt Nam  

- Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ƣơng  

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh 

 khu vực phía Bắc - lần thứ V năm 2022 

------------------ 

 

Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chương trình công tác Hội và phong 

trào thanh niên năm 2022; Chào mừng 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN 

Việt Nam 15/10/1956 – 15/10/2022; hướng tới chào mừng đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trung ương 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Việt Nam tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác huấn luyện Hội LHTN Việt Nam - Trại  Huấn luyện viên cấp I Trung 

ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực 

phía Bắc lần thứ V năm 2022 (sau đây gọi tắt là Trại Nguyễn Chí Thanh khu 

vực phía Bắc lần thứ V năm 2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội đồng huấn 

luyện cấp tỉnh khu vực phía Bắc; 

- Kiểm tra, nâng cao kiến thức công tác Hội; công nhận huấn luyện viên 

cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và bổ sung lực lượng 

huấn luyện viên cho các tỉnh, thành trong khu vực phía Bắc. 

- Là dịp để đội ngũ cán bộ Hội, hội viên có niềm đam mê, yêu thích kỹ 

năng, phong trào của các tỉnh, thành thuộc khu vực phía Bắc giao lưu, học hỏi, 

trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào thanh niên, trong công 

tác phát triển kỹ năng. 

2. Yêu cầu 

Trại phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức hoạt động chặt chẽ, hiệu quả, tiết 

kiệm và đảm bảo về số lượng, chất lượng. 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: từ ngày 07/10/2022 đến ngày 12/10/2022. 

- Địa điểm: Khu du lịch Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 



2 

 

III. THÀNH PHẦN - SỐ LƢỢNG - TIÊU CHUẨN 

1. Thành phần 

1.1 Ban Giám khảo 

+ Các thành viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương được phân công. 

+ Các huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam do Ủy ban 

Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giới thiệu (mỗi đơn 

vị giới thiệu 01 người). 

1.2 Phụ trách đoàn, hỗ trợ đoàn 

- Thường trực Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố: Trưởng đoàn. 

- Chuyên viên chuyên trách công tác Hội hoặc thành viên Hội đồng (Ban) 

Huấn luyện các tỉnh, thành phố trong khu vực: Phụ trách đoàn và hỗ trợ. 

1.3. Trại sinh: Cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, thủ lĩnh thanh niên, huấn 

luyện viên cấp tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc bao gồm Bắc Trung bộ và miền 

Bắc). 

2. Số lƣợng:  

- Ban giám khảo: Tối đa 20 anh/chị. 

- Tổ thư ký: 03 anh/ chị. 

- Phụ trách đoàn: Tối đa 05 anh (chị)/ đơn vị.  

- Trại sinh: Tối thiểu 10 trại sinh/ đơn vị, trường hợp không đủ số lượng, 

BTC sẽ liên kết nhiều đơn vị; Riêng đơn vị đăng cai tỉnh Vĩnh Phúc tối thiểu 20 

trại sinh. 

3. Tiêu chuẩn 

- Là thành viên hội đồng huấn luyện tỉnh hoặc có khả năng tham gia hội 

đồng huấn luyện cấp tỉnh sau khi tham gia trại huấn luyện. 

- Đảm bảo độ tuổi tối thiểu từ đủ 16 tuổi trở lên.  

- Trại sinh phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao và chưa được công nhận 

Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam các khóa. 

- Đang học Trung học phổ thông trở lên; yêu thích, đam mê kỹ năng, hoạt 

động phong trào và có nguyện vọng tham gia công tác huấn luyện của Hội 

LHTN Việt Nam. 

- Có sức khỏe tốt; không đang trong thời gian mang thai; không mắc các 

bệnh nan y, các bệnh lý nhạy cảm với môi trường, thời tiết và vận động mạnh 

như: Tim mạch, hen suyễn, động kinh, huyết áp… phải tham gia đầy đủ các nội 

dung và tuyệt đối tuân thủ nội quy của Trại.  

* Lưu ý: Trại sinh nào không đảm bảo sức khỏe liên quan đến các nội 

dung tiêu chuẩn nói trên trong quá trình tham gia trại mà do lỗi chủ quan của 

đơn vị thì Trưởng đoàn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về: Ý thức chấp hành 
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qui định trước Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chịu trách nhiệm với gia đình 

trại sinh; chi phí cấp cứu, điều trị, viện phí và các chi phí liên quan khác. 

IV. TÊN TRẠI – TRẠI CA – KHẨU HIỆU 

1. Tên trại: Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam – Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực phía Bắc lần thứ V năm 2022. 

2. Trại ca: Bài hát “Nối vòng tay lớn”, sáng tác: Trịnh Công Sơn. 

3. Khẩu hiệu trại:  

Vững nghiệp vụ - Giỏi kỹ năng  

Chinh phục thử thách – Vượt qua chính mình 

V. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung 

1.1. Sát hạch các kỹ năng cơ bản Hội LHTN Việt Nam 

Căn cứ theo Định chuẩn công nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện hành. 

1.2. Công nhận danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội 

LHTN Việt Nam 

- Tổ chức Đêm Đăng quang công nhận các trại sinh đạt chuẩn và trao giấy 

chứng nhận, thẻ Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam. 

- Vinh danh 10 trại sinh xuất sắc nhất trại; các đơn vị xuất sắc nhất trại; 

giải thưởng cổng, lều trại, thủ công trại; giải thưởng trò chơi lớn.  

1.3. Tham gia các hoạt động dã ngoại, sinh hoạt, vui chơi ngoài trời 

- Tổ chức các trò chơi xây dựng nhóm, làm việc nhóm tại đất trại và các 

địa điểm khác phù hợp. 

- Tổ chức lửa trại, trò chơi lớn và các lễ hội thu nhỏ. 

2. Hình thức tổ chức: Trại thực hành trong nhà, ngoài trời và các hoạt 

động dã ngoại tại địa phương tổ chức trại. 

VI. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

1. Đối với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố 

- Trên phần đất trại do Ban Tổ chức phân bổ, Ủy ban Hội các tỉnh, thành 

phố sẽ thực hiện các nội dung sau: 

+ Về lều trại: Ban tổ chức sẽ bố trí 01 khu vực đất cho mỗi đơn vị tham 

gia (các đơn vị tự chuẩn bị dụng cụ, bạt trải… để dựng lều chữ A. Lều được 

dựng trên nền sân bêtông). 

+ Về cổng trại: Các đơn vị thiết kế và dựng 01 cổng trại chính bằng vật 

liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, kích thước chiều ngang của cổng trại 

chính tối thiểu là 5 mét. Trên cổng trại chính phải đảm bảo trang trí cờ Tổ quốc, 



4 

 

cờ có biểu trưng Hội LHTN Việt Nam, cờ phướn, cờ đuôi cá trang trí, bảng tên 

tiểu trại, khẩu hiệu hành động, đèn trang trí và chiếu sáng… 

+ Mỗi đơn vị thiết kế và thi công tối thiểu 03 thủ công trại như: cột cờ di 

động, giá để ba lô (túi xách), thùng rác, thủ công trại đựng (treo) bình nước suối 

lớn, thiết kế hàng rào của tiểu trại, xích đu, bộ bàn ghế tiếp khách, hồ cá, hồ 

chứa nước sinh hoạt … 

+ Mỗi đơn vị trại thiết kết 01 background chụp ảnh (kích thước Cao: 02m, 

dài 04m) thể hiện được nét đặc trưng, mô hình nổi bật của công tác hội và phong 

trào thanh niên của đơn vị, đặc sản địa phương… 

- Trang bị y tế (bộ nẹp cứu thương, băng cuộn, gạc…để thi sơ cấp cứu 

thực hành) và các vật dụng khác phục vụ đời sống trại, hoạt động dã ngoại cho 

trại sinh. 

- Bàn thờ đảm bảo có cờ Tổ Quốc, ảnh Bác, lư hương, hoa, trái cây. 

- Khuyến khích các đơn vị có đồng phục riêng cho đơn vị mình. Tự trang 

bị áo Thanh niên Việt Nam (hoặc áo Cán bộ Hội LHTN Việt Nam), đảm bảo 

trang phục nghiêm túc khi tham gia trại. Ban Tổ chức sẽ có quy định chi tiết về 

trang phục cho từng ngày. 

- Chuẩn bị xe chuyên chở trại sinh trong suốt thời gian tổ chức trại. 

- Mỗi tỉnh, thành chuẩn bị 01 tiết mục giới thiệu về đơn vị mình (tiểu 

phẩm, dân ca, hò, vè,…), 01 tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn giao lưu trong 

Hội trại (mỗi tiết mục không quá 5 phút và gửi file nhạc về cho Ban Tổ chức). 

- Mỗi đơn vị chuẩn bị tối thiểu 04 bộ lều cá nhân theo quy cách lều của 

Hội LHTN Việt Nam như sau: 01 bạt nhựa hình chữ nhật kích thước 2m x 3m, 

02 sợi dây dù 4mm – 5mm mỗi sợi dài 10m, 04 cọc góc lều bằng kim loại dài 

30cm – 40cm, 02 gậy gỗ dài 1m5 có đường kính khoảng 4cm, 01 búa đóng cọc. 

2. Đối với trại sinh 

- Trại sinh cần chuẩn bị tối thiểu 02 áo sơ mi Thanh niên Việt Nam, các 

đồng phục khác của các trại sinh sẽ được BTC qui định theo hoạt động, theo nội 

dung các môn thi sát hạch của trại và sẽ được Ban tổ chức thông báo sớm đến 

các đơn vị trước khi Trại diễn ra để các đơn vị chủ động thông tin cho các trại 

sinh chuẩn bị.  

- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, cờ Semaphore, còi Morse, la bàn, bìa cứng để 

làm bài thi, áo đi mưa, võng (nếu có), đèn pin, pin dự phòng, tấm đắp (nếu có), 

04 m dây dù, vật dụng làm thủ công trại, 01 tờ giấy Roki khổ A2, giầy bata hoặc 

giầy leo núi, mũ tai bèo, sổ sách ghi chép, thuốc chống và phòng côn trùng,  các 

đồ dùng khác có liên quan đến trang bị cá nhân, đời sống trại và các nội dung thi 

tại trại. 

- Trại sinh bắt buộc phải thuộc Hội ca, trại ca, lời hứa huấn luyện viên.  

- Không mang trang sức hoặc các tài sản có giá trị khi tham gia trại. 
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- Trại sinh không được phép mang theo điện thoại vào khu vực tổ chức  tất 

cả các nội dung thi của trại. 

- 01 file hình thẻ 3x4 mặc áo Hội LHTN Việt Nam hoặc áo Thanh niên 

Việt Nam (đặt tên file theo tên trại sinh viết hoa). 

VII. TÀI CHÍNH 

Các đơn vị đảm bảo kinh phí đi lại từ địa phương đến đất trại và ngược lại, 

chi phí bảo hiểm tai nạn 24/24 của toàn bộ thành viên trong đoàn; chi phí ăn,  

ở và các điều kiện khác phục vụ cho đoàn mình trong quá trình hoạt động tại 

Tiền Giang. 

1. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành 

1.1. Kinh phí đóng góp chung: Nội dung này sẽ thống nhất khi họp 

thường trực các tỉnh, thành phố. Số tiền này Ban Tổ chức Trại sẽ chi vào các nội 

dung sau: 

+ Chi phí ăn, nghỉ của Ban giám khảo và tổ thư ký giám khảo; Chi phí ăn, 

nghỉ của thành viên ban tổ chức; Chi phí di chuyển từ địa phương đến nơi tổ 

chức đất trại (và ngược lại) của các thành viên Ban giám khảo và tổ thư ký; 

Riêng các thành viên Ban giám khảo do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, 

thành phố giới thiệu nên kết hợp đi chung với đoàn trại sinh của đơn vị mình. 

+ In cờ lưu niệm, tài liệu, đề thi, giấy thi, thẻ trại sinh, huy hiệu Trại, khen 

thưởng, khung bằng khen; cổng trại chính; công tác tuyên truyền… 

+ Thực hiện công trình thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội trên địa 

bàn tổ chức Trại. 

Các đơn vị chuyển vào tài khoản của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, cụ thể: 

- Tên tài khoản:  

- Chủ tài khoản:  

- Địa chỉ: 

- Số tài khoản:  

1.2. Kinh phí đóng góp cá nhân: Mỗi cá nhân tham gia Trại (bao gồm 

Trưởng đoàn, HLV tham gia hỗ trợ…) đóng tiền ăn cho Ban Tổ chức là 180.000 

đồng/ngƣời/ngày; hỗ trợ tiền điện, nước 20.000đ/ngƣời/ngày (trừ các thành 

viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký). 

- Mỗi cá nhân trại sinh phải nộp tiền cho Ban tổ chức để trang bị đồng 

phục: 01 áo khoác HLV, 02 áo thun, 01 bảng tên HLV đeo trên ngực, 01 mũ tai 

bèo, 01 balô; mức đóng là: 550.000đ/cá nhân (riêng trưởng, phó đoàn, HLV 

tham gia hỗ trợ và khách mời khác không thuộc đối tượng do Ban  

tổ chức hỗ trợ kinh phí có nhu cầu đặt đồng phục thì các đơn vị liên hệ BTC để 

đặt thêm). 
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2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc: Chịu trách 

nhiệm toàn bộ kinh phí còn lại liên quan đến công tác tổ chức Trại; đảm bảo Hội 

trại chất lượng, quy mô hoạt động cấp khu vực, tươi vui, sôi nổi và đa dạng. 

VIII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức 

- Phân công Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh 

Vĩnh Phúc là đơn vị đăng cai tổ chức làm Trưởng Ban Tổ chức, Chỉ huy trưởng 

Trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh khu vực phía Bắc lần thứ V năm 2022. 

- Phân công Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh 

Phúcg là đơn vị đăng cai tổ chức làm Phó Ban Tổ chức Trại. 

- Phân công Trưởng Ban Giám khảo làm Phó Ban Tổ chức Trại. 

- Mỗi tỉnh, thành còn lại cử 01 anh/chị là Thường trực Ủy ban Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành làm thành viên Ban Tổ chức. 

2. Ban Quản trại 

- Phân công Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị đăng cai tổ chức Trại làm Trưởng Ban Quản Trại. 

- Trưởng đoàn các tỉnh, thành là thành viên Ban Quản trại. 

3. Ban Giám khảo 

- Giao Hội đồng Huấn luyện Trung ương chọn cử nhân sự là thành viên 

Hội đồng Huấn luyện Trung ương giới thiệu Trung ương Hội LHTN Việt Nam 

xem xét và quyết định nhân sự Ban Giám khảo Trại Huấn luyện viên cấp I 

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam – Trại Nguyễn Chí Thanh khu 

vực phía Bắc lần thứ V năm 2022. 

- Đề nghị mỗi Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố trong khu 

vực phía Bắc giới thiệu 01 nhân sự là huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội 

LHTN Việt Nam vào thành viên Ban giám khảo.  

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ƣơng Hội LHTN Việt Nam 

- Liên hệ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện và đồng ý cho Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Trại. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức trại, các Quyết định thành lập Ban tổ chức, 

Ban giám khảo và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức Trại.  

- Công tác thi đua khen thưởng tại trại  

2. Hội đồng Huấn luyện Trung ƣơng 

- Chọn cử và giới thiệu các thành viên tham gia Ban Giám khảo và Thư 

ký Trại để Trung ương Hội LHTN Việt Nam xem xét và ban hành Quyết định 

thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký.  
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- Biên soạn tài liệu ôn tập, đề thi, đáp án, tổ chức sát hạch, kịch bản thử 

thách nhập trại, trò chơi lớn,…. 

- Hỗ trợ Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về 

nghiệp vụ đảm bảo Trại diễn ra thành công, chất lượng, khách quan và an toàn. 

3. Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc 

- Khẩn trương triển khai kế hoạch, tổ chức trại sát hạch và tuyển chọn trại 

sinh tham gia phải đảm bảo đúng thành phần, tiêu chuẩn và đáp ứng được các 

nội dung do Ban Tổ chức đề ra và tiến hành tập huấn, huấn luyện để đạt chất 

lượng tốt nhất. 

- Các tỉnh, thành phố hiệp thương cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, 

Trưởng đoàn (Ban Quản trại), Ban Giám khảo và danh sách trại sinh kèm file 

ảnh gửi về Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc qua địa chỉ: ….; điện 

thoại: …..; Email: …… trƣớc ngày 15/9/2022 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổng hợp và trình Trung ương Hội ra quyết định thành lập Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo, thông báo triệu tập và các văn bản liên quan. 

- Các đơn vị tổng hợp danh sách trại sinh và nhân sự đề xuất, giới thiệu 

tham gia Ban Tổ chức, Ban Quản trại và Ban Giám khảo các theo mẫu: 

 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Đơn vị công 

tác (sinh hoạt) 

Sđt, 

zalo 
Facebook Hình  

Ghi 

chú 

        

4. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 

- Báo cáo và xin chủ trương Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc đăng cai và báo 

cáo tình hình về Trung ương Hội LHTN Việt Nam. 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí, chương trình chi tiết, 

kịch bản các nội dung của Trại, phân công nhiệm vụ cụ thể, thư mời lãnh đạo 

Trung ương, tỉnh, các địa phương tham dự Lễ Khai mạc, Đêm đăng quang và Bế 

mạc Trại; chịu toàn bộ kinh phí tổ chức đăng cai tổ chức. 

- Tổng hợp danh sách Ban tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký trại gửi về 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam để xem xét và ban hành Quyết định. 

- Hỗ trợ và đảm bảo về địa điểm tổ chức, các trang thiết bị, cơ sở vật chất 

cần thiết phục vụ công tác tổ chức thành công Trại. 

- Phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn y tế, 

phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid-19, điện năng xuyên suốt thời 

gian tổ chức Trại. 

- Liên hệ các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí tham dự, ghi hình 

và đưa tin về Trại trên các kênh thông tin đại chúng. 

mailto:HoiLHTNTienGiang@gmail.com
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X. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Tháng 9: Ban hành kế hoạch, thông báo các tỉnh, thành phố khu vực 

phía bắc kiện toàn Hội đồng huấn luyện, hiệp thương thống nhất Kế hoạch tổ 

chức Trại, chương trình Trại và hình thức sát hạch các môn kỹ năng theo Định 

chuẩn. 

- Đầu tháng 9/2022: Tham mưu Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban 

hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo. 

- Cuối tháng 9/2022: Tổng hợp danh sách trại sinh. 

- Đầu tháng 10/2022: Hoàn tất công tác chuẩn bị Trại. 

- Từ ngày 07/10/2022 đến ngày 12/10/2022: Tổ chức Trại. 

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề 

nghị Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc 

triển khai thực hiện và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham gia Trại Huấn 

luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam – Trại 

Nguyễn Chí Thanh khu vực phía Bắc lần thứ V năm 2022. 
 

 
          

 
Nơi nhận: 
- TT Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo); 

- Chủ tịch Hội (để báo cáo); 

- TT Hội đồng Huấn luyện TW; 

- BTV các tỉnh, thành Đoàn và BTK 

Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, TP khu 

vực phía Bắc; 

- Lưu VP, HĐHLTW. 

TM. THƢỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH 

ỦY BAN TRUNG ƢƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Nguyễn Hải Minh 


