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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
“HÀNH TRÌNH TCM – ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG NHÂN 247”
Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM)
trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giúp
giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong thanh niên công nhân, ngày
24/10/2015, Tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn
Masan (nhãn hàng nước tăng lực 247, mì Omachi chua cay và mì trộn Lovemi) tổ chức chương
trình “Hành trình TCM - Đồng hành cùng công nhân 247” tại Đồng Nai phục vụ hơn 2.000 thanh
niên công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.

Hình: Một tiết mục biểu diễn của đội tuyên truyền ca khúc cách mạng
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Bên cạnh phần biểu diễn của các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Đồng Nai, chương
trình diễn ra với chuỗi hoạt động đầy sôi nổi như: giao lưu các nhóm nhảy hiện đại tỉnh Đồng Nai; Tổ
chức các trò chơi vận động có thưởng, game show tương tác của nhà tài trợ nước tăng lực F247; Bên
cạnh đó, nhãn hàng nước tăng lực F247 đã phát nước miễn phí cho thanh niên công nhân của công ty
và các nhãn hàng mì Omachi chua cay, mì trộn Lovemi, cafe 247 đã bán các sản phẩm với giá ưu đãi,
kèm quà tặng cho thanh niên công nhân; Giao lưu với nhạc sĩ Phạm Đăng Khương và các ca sĩ, nghệ sĩ
nổi tiếng như: Nguyễn Phi Hùng, Quốc Thiên Idol, Khổng My, Nhóm hài Tùng Linh... và đặc biệt các
bạn thanh niên công nhân còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị: 01
Tivi màn hình LCD 32 inch, 01 quạt đứng điều khiển từ xa, 02 nồi cơm điện và 05 bàn ủi hơi nước.

Hình: Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đang giao lưu với thanh niên công nhân

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó
khăn, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang
làm việc tại Công ty TNHH PouChen Việt Nam, tổng trị giá 10 triệu đồng.

Hình: Ban tổ chức tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
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THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ
“HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THANH NIÊN ĐỒNG NAI”
Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ và tư vấn pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tỉnh
Đoàn Đồng Nai đã ra Quyết định số 477-QĐ/TĐTN-VP ngày 19/10/2015 về việc “Thành lập Câu
lạc bộ Hỗ trợ và tư vấn pháp luật Thanh niên Đồng Nai”. Đây là nơi giúp các bạn thanh niên, đặc
biệt là các bạn thanh niên công nhân giải đáp các vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, như tình yêu,
hôn nhân, gia đình, các vấn đề về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…
Các bạn thanh niên công nhân và người lao động nếu có nhu cầu tư vấn pháp luật có thể liên
hệ Câu lạc bộ Hỗ trợ và tư vấn pháp luật thanh niên Đồng Nai, địa chỉ: số 31, đường Võ Thị
Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0613.842.542, email:
hotrotuvanphapluat.thanhniendn@gmail.com hoặc có thể liên hệ trực tiếp Chủ nhiệm Câu lạc bộ:
đồng chí Trần Vĩnh Liêm - Quyền Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Thanh niên, SĐT: 0982.878.166.

THANH NIÊN ĐỒNG NAI
“HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG CHUNG ASEAN NĂM 2015”
“Hướng đến cộng đồng chung ASEAN năm 2015” là chủ đề của Hội trại giao lưu giữa thanh
niên tỉnh Đồng Nai và thanh niên Lào, Campuchia, diễn ra từ ngày 17-18/10/2015, tại Văn Miếu
Trấn Biên do Sở Ngoại vụ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức.
Đến dự có các đồng chí: Đại sứ Vũ Đăng Dũng - Vụ trưởng đặc trách Vụ ASEAN; đ/c Đặng
Quốc Toàn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đ/c Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và sự 250 thanh niên, sinh viên Đồng Nai và 196 thanh niên,
sinh viên Lào và Campuchia đang theo học các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai.

Hình: Đ/c Đặng Quốc Toàn – Bí thư BCH Trung ương Đoàn
tặng hoa Ban chỉ huy Hội trại

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu “Hướng đến Cộng đồng chung ASEAN năm 2015” đã
diễn ra các hoạt động như: nói chuyện chuyên đề Tuyên truyền về ASEAN và biển đảo; Hội thi
Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn; tổ chức cắm trại, trò chơi vận động; thi thiết kế báo tường với
chủ đề “Hướng đến Cộng đồng chung ASEAN năm 2015”; Biểu diễn văn nghệ giao lưu “Sắc màu
ASEAN”; tổ chức hoạt động công tác xã hội, vận động trao tặng 200 phần quà cho các gia đình có
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hoàn cảnh khó khăn của huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, thành phố Biên Hòa, tổng trị giá
200 triệu đồng.
Cũng trong Hội trại, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức
Tuyên dương 59 gương “Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu” tỉnh Đồng Nai năm 2015 để ghi nhận, biểu
dương những đóng góp của cán bộ Đoàn - Hội đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tỉnh
trong thời gian qua.
Hiện mỗi năm có hơn 100 sinh viên nước bạn Lào, Campuchia tham gia các chương trình đào
tạo đại học, cao đẳng tại các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những chương
trình hợp tác, hữu nghị đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Đồng Nai và một số địa phương của nước
bạn Lào, Campuchia.
Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước nói chung và tuổi trẻ ba nước Việt
Nam, Lào, Campuchia nói riêng; trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Đồng Nai
đã tham gia tốt các hoạt động quốc tế thanh niên, chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu thanh
niên 3 nước, đặc biệt là nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; đây
cũng là hoạt động nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên
tham gia hội nhập quốc tế.
Nguồn: Ban TNCN - ĐT Tỉnh Đoàn tổng hợp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn 40 năm, song tư tưởng của Người về giáo dục vẫn còn là
những bài học quý giá, quan trọng cho nền giáo dục Việt Nam. Truyền thống hiếu học của dân tộc
được Người cảm nhận ngay từ quê hương, đặc biệt là nôi gia đình với ảnh hưởng sâu sắc từ tấm
gương kiên trì học tập của cha mình, tấm gương nhà giáo mẫu mực của ông ngoại. Và Bác Hồ vẫn
thường nhắc nhở mọi người hãy nhớ lời Khổng Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi”.
Một trong ước mong to lớn của Bác Hồ là “Nhân dân ta ai cũng được học hành”. Theo Bác:
“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu đất nước ta được độc lập,
Hồ Chủ tịch đã ký những sắc lệnh quan trọng về ngành giáo dục, kêu gọi và khuyến khích việc học
tập của nhân dân cả nước. Trong hoàn cảnh nước nhà gặp nhiều khó khăn, phải đấu tranh với thù
trong giặc ngoài, tình thế đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, Người vẫn khẳng định: “Dù khó
khăn đến mấy cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt, có dạy tốt và học tốt thì mới có đủ kiến thức cần
thiết để có thể hiểu được tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế đang có diễn biến phức
tạp, có ảnh hưởng sâu sắc đến công cuộc cách mạng của nhân dân ta và cách mạng thế giới, đồng
thời mới có thể tham gia vào công tác cách mạng một cách có hiệu quả. Học để bồi dưỡng nhân tài,
xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Học để làm việc, học để làm người, làm cán bộ,
học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dạy: “Các thầy nên thi nhau tìm cách dạy sao cho dễ hiểu, dễ nhớ,
nhanh chóng và thiết thực. Các trò nên đua nhau học. Đồng thời biết tiết kiệm giấy bút, biết giữ kỷ
luật. Phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho học trò trí tự lập, tự cường, quyết
không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ. Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài
lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc quan trọng”.
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Bồi dưỡng giáo dục phải trên tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ. Trong thư gửi giáo viên, học
sinh, cán bộ, thanh niên và nhi đồng ngày 31/10/1955, Người nêu: “Mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ
nhiệm vụ của mình trong lúc này: Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức
học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn nước ta, để thiết thực
giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà; Trung học thì cần đảm bảo cho học sinh những tri thức
phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những
phần nào không cần thiết cho cuộc sống thực tế; Tiểu học thì cần giáo dục cho các cháu thiếu nhi:
Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng
và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn, phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe
của các cháu”.
Có thể nhận thấy, giáo dục chính là nền móng của việc hình thành nhân cách con người - theo
tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã có câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm Nhật ký trong tù: “Thiện ác
phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Từng là một nhà sư phạm mẫu mực, Bác đã
chỉ rõ: “Sản phẩm của việc dạy tốt là con người tốt và ngược lại, dạy không tốt thì ra con người
xấu. Học để hành, học với hành phải luôn đi đôi”. Học mà không hành, tức là chỉ học thuộc lòng
từng chữ, kiến thức ấy cũng vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”.
Phương châm giáo dục và học tập của Bác Hồ là cần phải toàn diện, phải kết hợp nhiều hệ
thống giáo dục: “Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy, nhưng nếu thiếu giáo dục trong gia
đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”. Người nhấn mạnh: Tốt nhất phải dạy cho
học trò trí tự lập tự cường, trọng về môn tinh thần đạo đức, khuyên học trò tham gia sản xuất, biết
kính trọng cần lao, tập cho họ quen lao khổ, có chí khí “tự thực ký lực”, không ăn bám xã hội.
Bác Hồ luôn đánh giá nghề thầy giáo là rất quan trọng, rất vẻ vang, bởi nếu không có thầy giáo
thì không có giáo dục. Do vậy, phải xây dựng đội ngũ thầy giáo tốt “thầy giáo xứng đáng là người
thầy giáo” với những phẩm chất: Phải thật thà yêu nghề mình; phải có đạo đức cách mạng; phải có
chí khí cao thượng; phải “tiên ưu hậu lạc”; phải yêu thương các cháu như con em ruột thịt của
mình; phải luôn ra sức thi đua công tác và học tập, thật thà phê bình và tự phê bình để cùng nhau
tiến bộ mãi.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu và đội ngũ thầy
cô giáo được đánh giá đúng vai trò, vị trí quan trọng của mình. “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo
những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người
thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng
báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh.
Đây là điều rất vẻ vang” - phát biểu của Bác Hồ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày
21/10/1964. Thiết nghĩ và tin rằng, các thầy cô giáo hôm nay phải luôn phấn đấu để xứng đáng với
lời căn dặn này.
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp tốt để mỗi cán bộ, Đảng viên và học sinh thể hiện
lòng biết ơn vô bờ bến đối với thầy giáo, cô giáo và mái trường thân yêu, đã giúp chúng ta trở thành
người hữu ích cho xã hội hôm nay. Bằng những hành động thiết thực, giúp đỡ, hỗ trợ nhà trường
duy trì, phát triển phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, vì sự nghiệp “trăm năm trồng người”.
Nguồn: Trang điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
(www.bqllang.gov.vn)

5

THEO DÒNG LỊCH SỬ
Những ngày đáng nhớ trong Tháng 11

 02 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2015)
 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015)
 19 năm Ngày Truyền hình Thế giới (21/11/1996 - 21/11/2015)

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có
vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước
pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai
trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta luôn quan
tâm đến công tác này. Trong rất nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đề cập đến
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Triển khai mạnh mẽ công tác
tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề
nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và
các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan nhà nước
và trong xã hội”.
Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm
công tác tư pháp trong thời gian tới chỉ rõ cần: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên toà xét xử
lưu động và bằng những phán quyết công minh để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho cán
bộ và nhân dân”. Hiến pháp năm 1992 giao Chính phủ nhiệm vụ: “Tổ chức và lãnh đạo công tác
tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân”.

Nhiều văn bản pháp luật của Thủ tướng Chính phủ đã đề cập đến việc tăng cường công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật như: Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, Quyết định số
03/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ
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năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật …
Đặc biệt, Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp
luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TƯ) đã khẳng định: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là
một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên Chính phủ trình Dự án Luật phổ biến, giáo
dục pháp luật ra trước Quốc hội. Tại đây, Chính phủ đề nghị quy định “Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và được nhiều đại
biểu Quốc hội đồng tình, đánh giá cao.
Sau đó, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, chính
thức quy định ngày 09/11 hàng năm (ngày Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua
Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta) là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam” nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của toàn dân. Sau
khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
28/2013/NĐ-CP ngàHy 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến,
giáo dục pháp luật, trong đó, các nội dung và hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” đã được quy định
cụ thể tại Điều 6 của Nghị định này, tạo điều kiện cho việc triển khai được thống nhất, hiệu quả.
Theo đó, ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung như: khẳng định vị trí, vai trò của Hiến
pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức
và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành kỷ luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp
hành pháp luật.
Sau qui định của Hiến pháp về Ngày Quốc khánh, đây là lần thứ hai, có một đạo luật qui định
về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hằng năm - Ngày Pháp luật Việt Nam của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng tới mục đích, ý nghĩa sau:
1. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị
của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho
mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu,
tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu
rộng để từ một ngày này góp phần để tất cả các ngày còn lại trong năm đều là Ngày Pháp luật.
2. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với qui định của Hiến
pháp và pháp luật.
Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm
quyền, lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội. Ngày pháp luật được tổ
chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; xây dựng niềm tin,tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử
phù hợp với qui định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.
3. Đề cao giá trị con người nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật của kỷ
cương, phép nước.
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý
thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt
đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa;
bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là
những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con
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người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền
vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
4. Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp
ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Bản chất của nhà nước pháp quyền chính là tính thượng tôn pháp luật trong tổ chức đời sống
kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện,
bao gồm tính thống nhất, ổn định, minh bạch, dân chủ và công bằng. Tổ chức Ngày Pháp luật Việt
Nam góp phần đáp ứng các yêu cầu trên và hình thành một trong những điều kiện quan trọng, thúc
đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân.
Xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi việc nâng cao mạnh mẽ nhận thức pháp luật của cán
bộ, nhân dân, thể hiện thái độ của các thành viên trong xã hội đối với kỷ cương pháp luật, là sự
đánh giá và ghi nhận tính công bằng của pháp luật. Pháp luật chỉ có thể trở thành công cụ điều
chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp nhận; chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu
cầu tự thân, có ý thức của mỗi người. Bởi thế, phổ biến giáo dục pháp luật được coi là khâu đầu tiên
của việc thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống. Ngày Pháp luật được tổ chức
nhằm động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến
pháp và pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật.
Đối với việc thi hành pháp luật, tổ chức Ngày Pháp luật nhằm động viên toàn xã hội thi hành
pháp luật nghiêm minh, công bằng, thống nhất, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tham
nhũng, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nền hành chính trong sạch; tăng cường
thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, khả
năng thực thi pháp luật trong mọi hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt
hằng ngày của nhân dân.
5. Hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý.
Văn hóa pháp luật rất hiện hữu, được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của
nhà nước, cá nhân và xã hội, trong nội dung, thực hành, áp dụng Hiến pháp, pháp luật trong tất cả
những vấn đề liên quan đến con người, quyền tự do, trách nhiệm của con người. Để hình thành nền
văn hóa pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa cần phải xây dựng lối sống theo pháp luật. Lối sống
pháp luật thể hiện một trạng thái thường xuyên, thường ngày, được tạo lập từ thói quen ứng xử theo
pháp luật của con người ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, không đơn thuần chỉ là một hành động
nhất thời khi có áp lực từ bên ngoài. Lối sống theo pháp luật đòi hỏi trình độ nhận thức pháp luật,
nhận thức vì sự cần thiết và giá trị xã hội của pháp luật từ phía các cá nhân; ý thức tự nguyện từ
những lợi ích, từ mức độ hài lòng của dân chúng vào hệ thống pháp luật mà họ được thụ hưởng, từ
thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật. Ngày Pháp luật được tổ chức với ý nghĩa đó.
Với những ý nghĩa như vậy có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” sẽ là một hình thức tuyên
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật rất hiệu quả, bởi pháp luật quy định cho “Ngày Pháp luật” được
tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, phong phú về nội dung, phù hợp với các đối tượng sẽ giúp
cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi
vào cuộc sống. “Ngày Pháp luật” sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật
pháp trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta./.
Nguồn: www.chinhphu.vn
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THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CHO LAO ĐỘNG NỮ
Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một
số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Nghị định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 15/11/2015 và thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao
động nữ:
1. Đại diện của lao động nữ theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định, đại diện của lao động nữ theo quy định của pháp luật được xác định như sau:
Trường hợp đã thành lập tổ chức công đoàn thì đại diện của lao động nữ là công đoàn cơ sở; trường
hợp chưa thành lập tổ chức công đoàn thì đại diện của lao động nữ là công đoàn cấp trên trực tiếp
cơ sở nếu được tập thể lao động nữ có yêu cầu. Trường hợp không có yêu cầu thì người sử dụng lao
động lấy ý kiến của trên 50% lao động nữ tại doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc tổng hợp và phản ánh ý kiến của lao động
nữ đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ khi người sử dụng lao động tham
khảo ý kiến.
2. Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ.
Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện
quyền bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền lương,
khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, điều kiện lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ
phúc lợi khác về vật chất và tinh thần. Nhà nước bảo đảm bình đẳng trong quan hệ lao động, chính
sách ưu đãi, xét giảm thuế. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động: ưu tiên tuyển dụng, sử
dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam
và nữ; thực hiện các chính sách đối với lao động nữ tốt hơn so với quy định của pháp luật.
3. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai
Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về
việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao
động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm
việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.
Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa
thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động.
4. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.
- Nghị định quy định lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi
ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn
được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Nhà nước cũng khuyến khích người sử dụng lao
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động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.
Thời gian nghỉ do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động.
- Lao động nữ trong thời gian “đèn đỏ” được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong
một tháng. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ
cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, phù hợp với điều kiện thực tế tại
nơi làm việc.
Ngoài ra, để hỗ trợ lao động nữ nuôi dạy con, Nghị định quy định căn cứ điều kiện cụ thể,
người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu
giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ,
mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa
thuận với đại diện lao động nữ. UBND các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương có trách nhiệm
chỉ đạo, triển khai việc tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ như:
quy hoạch xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp theo quy định
của pháp luật. Trường hợp các khu công nghiệp đã hình thành nhưng chưa có quy hoạch nhà trẻ,
lớp mẫu giáo, cần quy hoạch bổ sung để xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo; có chính sách khuyến
khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo...
Bên cạnh đó, người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước hỗ trợ: Được
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Các
khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.
Nguồn: www.moj.gov.vn (Trang điện tử Bộ Tư pháp)

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Điện tử Viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp
cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có. Ở Việt Nam, ngành Điện tử Viễn
thông đang đóng vai trò quan trọng, tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy nhu
cầu về nhân lực trong ngành không bao giờ thừa.
Ngành Điện tử Viễn thông thường xuyên thay đổi, đòi hỏi các kĩ sư trong lĩnh vực này luôn
phải đọc, tìm kiếm các công nghệ mới đã và đang được đưa ra trên thế giới, học tập qua nghiên cứu
và thực tế tại các nước có ngành Điện tử Viễn thông phát triển. Để làm được điều này thì khả năng
đọc hiểu ngoại ngữ là yếu tố không thể thiếu trong ngành. Ngoài ra, Điện tử Viễn thông là ngành
công nghệ cao, khối lượng công việc cùng sự phức tạp của nó đòi hỏi sự chung sức của rất nhiều
người. Những người tham gia, bên cạnh năng lực làm việc và nghiên cứu độc lập, phải có khả năng
làm việc theo nhóm, thực hiện tốt phần công việc của mình, góp phần hoàn thành công việc chung.
Kỹ sư Điện tử Viễn thông có thể làm việc tại các công ty sản xuất, nghiên cứu và phát triển
các sản phẩm điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty viễn thông truyền số liệu, các
công ty điện thoại di động, các công ty truyền tin qua hệ thống vệ tinh, các công ty tư vấn giải pháp
và kinh doanh các dịch vụ Điện tử Viễn thông...
Nguồn: www.huongnghiepviet.com
10

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
Công ty tuyển dụng

Nơi nộp hồ sơ

Công ty TNHH truyền hình
cáp Saigontourist (SCTV)

Chi nhánh Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (SCTV)
tại Đồng Nai, số 1754, đường Nguyễn Ái Quốc, KP.6, phường
Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Tổng Công ty Truyền hình
cáp Việt Nam (VTVcab)

VTVcab chi nhánh Đồng Nai, số 1269, đường Nguyễn Ái Quốc,
KP.6, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty FPT Telecom

Công ty FPT Telecom – chi nhánh Đồng Nai, số 196, đường Hà
Huy Giáp, KP.1, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty CP Thế giới di động

Chi nhánh Công ty CP Thế giới di động, số 5-6/10, đường Đồng
Khởi, KP.3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

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).
Nguồn: www.vieclam24h.com

BẠN CÓ BIẾT ?
LÀM NGƯỜI THỢ GIỎI TỐT HƠN NGƯỜI KỸ SƯ TỒI
“Trong khi hàng nghìn kỹ sư, cử nhân thất nghiệp, không tìm được việc làm thì doanh nghiệp
tìm không ra thợ lành nghề, dù trả lương tính bằng nghìn USD. Đó là một sự lãng phí khủng khiếp!
Các em phải hiểu rằng, một người thợ giỏi, sống tốt với nghề sẽ tốt hơn một anh kỹ sư tồi, xin việc
ở đâu cũng khó” - ông Đào Trung Kiên - Giám đốc Công ty Minh Việt (Vũng Tàu) - chia sẻ tại Hội
chợ việc làm 2015 do Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) tổ chức ngày
30/6/2015 tại TP. HCM.
Tìm một thợ hàn mà cũng khó!
Ông Kiên cho biết, công ty Minh Việt hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực, có lúc
công ty có nhu cầu tuyển vài trăm thợ hàn, gia công cơ khí như thợ lắp ống, thợ lắp kết cấu, thợ
giàn giáo… nhưng không tuyển được. Ông giải thích: “Chúng tôi rất khó khăn khi tìm kiếm thợ hàn
thông thường chứ chưa nói đến là tìm kiếm thợ hàn chuyên về một loại vật liệu như nhôm, đồng
hay làm việc với quy trình hàn tự động. Sắp tới, chúng tôi cần 3.000 thợ hàn thì không biết tìm đâu.
Các doanh nghiệp cần các em được đào tạo nghề chuyên sâu, từng ngành nghề cụ thể”. Theo ông
Kiên, chỗ vướng hiện nay trong đào tạo nghề cho sinh viên chính là thay vì dạy để các em làm được
nghề thì các trường lại dạy nhiều môn học mà cấp quản lý mới cần học.
Ông Trần Việt Cường - Giám đốc Công ty TNHH DV giao nhận Song Song cho rằng: “Xã
hội, gia đình và học sinh thường không xem trọng việc học nghề. Một trong những suy nghĩ sai lầm
đó là học đại học còn thất nghiệp thì học nghề còn lâu mới kiếm được việc; nhưng quên rằng, doanh
nghiệp cần một người thợ lành nghề chứ không ai cần một tấm bằng kỹ sư”.
11

Về phía nhà đào tạo, theo ông Trần Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng
hải TP.HCM: “Lâu nay công tác dạy nghề và người tốt nghiệp trường nghề chưa được xã hội đánh
giá đúng. Khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các em tốt nghiệp từ trường đào tạo nghề
được gọi là Cử nhân thực hành, sẽ phần nào phá bỏ cái nhìn chưa đúng của xã hội, gia đình, học
sinh về trường nghề, người học nghề”.

Hình ảnh minh họa

Gắn kết doanh nghiệp với trường nghề
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) Nguyễn
Hồng Minh, để nâng cao nhận thức của xã hội về công tác đào tạo nghề, tốt nhất vẫn là phải đảm
bảo đầu ra, công việc cho người học. “Mình nói tốt, nhưng học xong ra trường không tìm được việc
thì không ai thừa nhận hết” - ông Minh chia sẻ.
Để tạo đầu ra cho sinh viên, Tổng cục Dạy nghề đã có những nỗ lực để kết nối nhà trường, học
viên học nghề và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết nhu
cầu việc làm sau khi tốt nghiệp cho các học viên từ các trường dạy nghề. Hội chợ việc làm là một
trong những kế hoạch được thực hiện trong dự án Tăng cường kỹ năng nghề đầu tư vào 15 trường
cao đẳng nghề, 15 nghề trọng điểm.
“Dạy nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với trường nghề là giải pháp
quan trọng để tạo đầu ra cho học viên. Theo khảo sát từ dự án Tăng cường kỹ năng nghề do Ngân
hàng Châu Á (ADB) tài trợ, trong 223 doanh nghiệp được khảo sát, trên 50% số doanh nghiệp cho
biết, sẵn sàng hợp tác với các cơ sở dạy nghề, để đào tạo và tìm kiếm nguồn nhân lực. Đó là tín hiệu
tốt” - ông Minh chia sẻ. Cũng theo ông Minh, với điều kiện hiện nay, cơ sở trường nghề còn yếu,
trong khi kỹ thuật, máy móc thay đổi liên tục, nếu các em được thực tập ở doanh nghiệp là cơ hội
để các em rèn nghề, ra trường làm được việc ngay.
Nguồn: Tạp chí Học nghề - Lập nghiệp
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