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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
 TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI RA QUÂN HƯỞNG ỨNG
THÁNG THANH NIÊN “TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG” NĂM 2015

Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2015 sẽ tập trung thực hiện
7 chỉ tiêu và 13 nội dung trọng tâm, trong đó có các hoạt động như: đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền,
giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh; tổ chức có hiệu quả các hoạt động vì
cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thông qua các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho
người dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện; thăm và tặng quà cho cán bộ Đoàn, đồng bào và
thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh niên công
nhân, nhất là thanh niên công nhân không có điều kiện về quê ăn tết; chủ động, tích cực triển khai và
nâng cao hiệu quả thông qua việc cụ thể hóa các nội dung của 02 phong trào “4 xung kích phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” mà Nghị quyết
Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ VIII đã xác định gắn với thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Tuổi
trẻ Đồng Nai chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng văn minh đô thị”, “Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Đồng Nai tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”… tiếp tục đẩy mạnh các phong trào
"Sáng tạo trẻ”, phong trào "Cải cách hành chính”, phong trào "3 trách nhiệm”, góp phần phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đ/c Nguyễn Cao Cường – Phó Bí thư thường trực
Tỉnh Đoàn (phải) tặng bảng CTTN
“Nghĩa tình biên giới hải đảo”

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã trao tặng công trình thanh
niên “Nghĩa tình biên giới hải đảo” trị giá 200 triệu
đồng cho đơn vị Hải quân 696 để xây dựng một khu vui
chơi cho các em thiếu nhi là con em của cán bộ, chiến
sĩ đang công tác tại đơn vị; trao tặng 140 triệu đồng để
xây dựng 4 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo tại huyện
Cẩm Mỹ và Định Quán; trao 900 triệu đồng để xây
dựng 3 phòng đọc thư viện tại TP.Biên Hòa và 02
huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất (mỗi phòng đọc thư viện
trị giá 300 triệu đồng).
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Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã vận động các đơn vị tặng 410 phần quà với tổng trị giá gần 81 triệu
đồng để hỗ trợ cho đồng bào, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa
bàn tỉnh; trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cho 30 học sinh nghèo vượt khó học giỏi
của huyện Cẩm Mỹ…
Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh đã tham gia hiến máu tình nguyện;
khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 200 người dân và ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện an
toàn giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa..
Trịnh Tình (Ban Tuyên giáo)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
 BÁC HỒ VỚI MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG, CỦA DÂN TỘC
Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mùa Xuân năm 1941, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng
- mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân
tộc với bản Nghị quyết lịch sử của Hội nghị Trung ương VIII. Những công việc đầu tiên của Người là
chỉ đạo Đảng ta thành lập Mặt trận Việt Minh, tập hợp lực
lượng toàn dân đứng lên để “Đem sức ta mà giải phóng cho
ta”; tổ chức xây dựng căn cứ địa cách mạng làm nơi đứng
chân để xây dựng lực lượng, tích lũy lương thực, súng đạn,
chuẩn bị tiền đề vật chất cho tổng khởi nghĩa cách mạng giành
chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự đồng
lòng đồng sức của nhân dân, Tổng khởi nghĩa đã thành công.
Sự thành công của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ
nguyên mới cho dân tộc ta: Kỷ nguyên của độc lập, tự do,
hạnh phúc. Xuân Bính Tuất năm 1946 là mùa Xuân độc lập
đầu tiên của dân tộc và cũng là lần đầu tiên cả nước ta được nghe Thơ chúc Tết của Bác Hồ vào giao
thừa năm 1946. Mọi người vẫn còn nhớ lời Bác nhắn gửi các chiến sĩ lúc bấy giờ đang đánh thực dân
Pháp xâm lược ở miền Nam:
Bao giờ kháng chiến thành công
Trong bài “Mừng báo Quốc gia”, nhân Tết độc
Chúng ta cùng uống một chung rượu đào.
lập đầu tiên, Người đã chúc:
và chúc Tết toàn thể đồng bào:
“Tết này mới thật Tết dân ta
Trong năm Bính Tuất mới
Mấy chữ chào mừng báo Quốc gia
Muôn việc đều tiến tới
Độc lập đầy vơi ba cốc rượu
Kiến quốc mau thành công
Tự do vàng đỏ một rừng hoa.
Kháng chiến mau thắng lợi.
Muôn nhà chào đón Xuân dân chủ,
Việt Nam độc lập muôn năm.
Cả nước vui chung phúc cộng hòa”.
Vào giao thừa Mậu Thân chuyển sang Kỷ Dậu, đồng bào và chiến sĩ cả nước quây quần bên nhau
chăm chú lắng nghe bài thơ chúc Tết của Bác Hồ truyền qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam:
Năm qua, thắng lợi vẻ vang,
Năm nay, tiền tuyến chắc càng thắng to !
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên ! chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn !
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Đây cũng là lần cuối cùng đồng bào cả nước được nghe thơ của Bác, lời của Người thể hiện một
ý chí sắt thép, một nghị lực phi thường. Lời thơ Xuân như hịch truyền cổ vũ cuộc đấu tranh cách mạng
ngoan cường mà Hồ Chí Minh là ngọn cờ, là hồn thiêng sông núi.
Từ đó, hằng năm đến giao thừa, ta không còn có cái hạnh phúc được nghe giọng ấm cúng của
Bác đọc thơ Xuân mới nữa, nhưng âm vang hào hùng và sâu lắng trong những bài thơ Xuân của Bác
vẫn còn rung động lòng ta mãnh liệt. Theo những lời thơ chúc Tết của Bác và cũng là những mệnh
lệnh, sự tiên đoán thần kỳ, để rồi cuộc tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1972, đặc biệt là chiến dịch
“Điện Biên Phủ trên không” cuối năm đó đã làm sụp đổ hoàn toàn uy lực của không lực Hoa Kỳ, buộc
chúng phải ký Hiệp định Pa-ri rút quân về nước ngày 27/1/1973. Và cuối cùng là cuộc Tổng tiến công
và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền
Nam, kết thúc vẻ vang ba mươi năm chiến tranh giải phóng giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước
đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong
mùa Xuân năm 1975 như một điểm hẹn lịch sử, là sự kết tinh của đường lối cách mạng giải phóng dân
tộc đúng đắn, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Bqllang.gov.vn

THEO DÕNG LỊCH SỬ

 Những ngày đáng nhớ trong Tháng 02







02-02-1908: Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người lãnh đạo đầu tiên của
Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Công đoàn Việt Nam, nay là Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam).
03-02-1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
07-02-1418: Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn
15-02-1943: Ngày mất anh Kim Đồng – Người đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng
cứu quốc (tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh)
27-02-1955: Ngày Thầy thuốc Việt Nam

03/02/1930: NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sau chiến tranh thế giới lần thứ I, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông Dương. Xã
hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc. Giai cấp nông dân bị phá sản khốc liệt. Giai cấp tư sản dân tộc
sinh sau đẻ muộn, bộc lộ sự non yếu về mọi mặt. Một bộ phận giai cấp tiểu tư sản toan phất ngọn cờ tư
tưởng tư sản để tập hợp quần chúng xung quanh Việt Nam Quốc dân Đảng (thành lập tháng 12-1927).
Nhưng vì bất lực cho nên sau cuộc bạo động non ở Yên Bái (đầu năm 1930) tổ chức đó tan rã, và ngọn
cờ phản đế, phản phong, ngọn cờ giải phóng dân tộc chuyển hẳn về tay giai cấp vô sản.
Năm 1917, cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Tháng 12-1920, tại Đại hội Tua, đồng chí
Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và đồng thời là người cộng sản Việt Nam đầu
tiên.
Tháng 12-1924, sau khi dự đại hội lần thứ năm Quốc tế Cộng sản, với bí danh là Lý Thụy, Người
về Quảng Châu, điểm nóng của cách mạng Trung Quốc, và làm việc dưới danh nghĩa của phái bộ Bôrô-đin, cố vấn Liên - Xô bên cạnh chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Hoa.
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Chính ở đây, ngày 19-6-1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái đã ném bom khách sạn Victory ở Sa-diện
nhằm giết tên toàn quyền Méc-lanh trên đường công cán đang dự tiệc. Việc không thành, nhưng tấm
gương của người anh hùng trên sông Châu như "Chim én báo hiệu mùa xuân".
Tháng 6-1925, trên cơ sở tổ chức yêu nước của Phan Bội Châu và Tâm Tâm Xã, đồng chí Nguyễn
Ái Quốc thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, trong đó hạt nhân là Cộng
sản Đoàn (lúc đầu có 7 người, cuối 1926 đã có 24 người, tiêu biểu như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn,
Lê Hồng Phong...). Nhiều lớp huấn luyện chính trị được mở tại Quảng Châu để đào tạo cán bộ tung về
nước hoạt động. Tuần báo Thanh niên từ tháng 6-1926 và đặc việt cuốn Đường cách mạng (xuất bản
năm 1927) đã đề cập đến những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam được bí mật
đưa về nước góp phần tích cực vào việc truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở trong nước.
Từ sau cuộc bãi công Ba Son (8-1925), phong trào công nhân đã vượt qua giai đoạn tự phát, bước
vào giai đoạn tự giác. Đặc biệt từ mùa xuân 1928, thực hiện chủ trương vô sản hóa, các hội viên của
Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để tuyên truyền và tổ
chức công nhân. Địch phải thú nhận: năm 1929 có tới 43 cuộc bãi công lớn. Phong trào công nhân trên
thực tế đã trở thành lực lượng chính trị nòng cốt cho phong trào giải phóng dân tộc.
Tháng 3-1929, tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời gồm 8 đồng
chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu... Đầu tháng 6-1929, tại số nhà
312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) 20 đại biểu Cộng sản Bắc Kỳ quyết định lập Đông Dương Cộng Sản
Đảng. Mấy tháng sau, An nam Cộng sản Đảng ra đời tại Nam Kỳ (10-1929). Dưới ảnh hưởng của
những sự kiện ấy, một tổ chức yêu nước, tiến bộ, thành lập ở Trung Kỳ giữa năm 1925, lấy tên là Tân
Việt cách mạng Đảng, sau lại đổi tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1-1930).
Ngày 3-2-1930 (mùng 5 tết Canh Ngọ)
công nhân Phú Riềng chiếm đồn điền trong một
ngày - Ngày Tự Do đầu tiên! Cũng ngày đấy,
đồng chí Nguyễn Ái Quốc với bí danh là
Vương, thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội
nghị thống nhất Đảng tại một ngôi nhà nhỏ xóm
lao động thuộc Cửu Long gần Hương Cảng
(Trung Quốc) gồm đồng chí Vương (Bác Hồ),
đại biểu Đông Dương Cộng Sản Đảng (Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu), đại biểu An Nam Cộng
Sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu). Tân Việt mới chuyển thành cộng sản không kịp cử đại
diện.
Thế là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Hôm ấy, chính cương và sách lược vắn tắt do đồng chí
Nguyễn Ái Quốc thảo cùng với Điều lệ đảng được thông qua. Hội nghị còn cử Ban Trung Ương lâm
thời đại diện cho 211 Đảng viên của toàn Đảng.
Đảng ta ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân
và phong trào yêu nước của dân tộc vào cuối những năm 20 của thế kỷ này. Đảng ta ra đời là một bước
ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng ta ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho thời
kỳ vùng dậy oanh liệt nhất và bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử tiến hòa của dân tộc Việt Nam.
Tháng 10-1930, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất, cùng với việc thông qua bản
Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng khởi thảo, Đảng ta mang
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tên mới là Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngay lúc đó, Đảng ta đã lãnh đạo cao trào 30-31 mà đỉnh cao
là Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Tháng 3-1935, sau cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp, tại Ma Cao (tô giới Bồ Đào Nha trên
đất Trung Quốc) Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã họp để chuẩn bị cho một cao trào mới.
Tháng 8-1945 chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công,
mở ra kỷ nguyên độc lập tự do ở nước ta. Đó là kết quả vĩ đại của cả quá trình 15 năm đấu tranh kể từ
khi Đảng ta ra đời (1930-1945).
Tiếp đó, Đảng ta lại lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm
lược (1946 - 1954). Đảng ta ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tháng 2-1951, tại khu
rừng thuộc xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai
của Đảng đã họp, nhằm đưa công cuộc Kháng chiến - Kiến quốc đến thắng lợi.
Ngày 3-3-1951, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao Động Việt Nam, tổng số
đảng viên đã lên đến 76 vạn đồng chí. Giai đoạn 1954-1975 Đảng ta tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt
Nam trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt chống Mỹ, cứu nước. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng, nhân dân ta đã đồng thời giương cao hai ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
Qua cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, lực lượng của Đảng lớn mạnh hơn bao giờ hết, vượt qua mọi thử thách
hy sinh, thực sự là lực lượng tiên phong của cách mạng.
Tháng 9-1960, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ ba, đại hội xây dựng chủ
nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà đã
khai mạc trọng thể. Đại hội đã nhất trí thông qua
đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc.
Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
vĩ đại thành công, tháng 12-1976, trong không khí
phấn khởi của đất nước vừa thống nhất, Đại hội
Đảng lần thứ IV đã họp, nhằm vạch ra con đường đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với đội ngũ
trùng điệp 1 triệu 50 vạn đảng viên, Đảng ta trở lại với cái tên buổi đầu của mình là Đảng Cộng sản
Việt Nam, đội tiên phong quang vinh của giai cấp và dân tộc, chuẩn bị đưa Tổ quốc ta đi tới những
thắng lợi huy hoàng hơn nữa.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
27/02/1955: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị căn dặn ba
điều:
“Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được
mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.
Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các
bộ trưởng, thứ trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy
có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ
nhân dân.
5

Thương yêu người bệnh - Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ
phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất
vẻ vang.
Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau
đớn cũng như mình đau đớn.“Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng.
Xây dựng một nền y học của ta – Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành
khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây
dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa
học, dân tộc và đại chúng.
Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc.
Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cưú và phối hợp thuốc “ Đông”
và thuốc “ Tây”. Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1985, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày
thầy thuốc Việt Nam.
Theo Báo Nhân Dân, số 362, ngày 27/2/1955

THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy
ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Quyết định nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
phải bám sát nội dung Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 và đây cũng phải được coi là một nhiệm vụ
trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực
hiện trong Quý I năm 2015.
Nội dung lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân
sự (sửa đổi) bao gồm: Quy định chung; Quyền sở
hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng;
Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự
có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật
trình bày các quy định của Bộ luật dân sự.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ tổ chức lấy ý kiến về các nội dung trên,
đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung lấy ý kiến liên quan trực tiếp
đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành mình và những vấn đề mà Bộ, ngành quan tâm.
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được đăng toàn văn trên Báo nhân dân, Trang thông tin điện tử
của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Việc lấy ý kiến được thông qua nhiều hình thức như góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản, tổ chức
hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các hình thức phù
hợp khác.
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Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 5-1-2015 và
kết thúc vào ngày 5-4-2015.
Bộ Tư pháp trình Chính phủ báo cáo kết quả trước 25-4-2015
Quyết định cũng nêu rõ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai
Kế hoạch này và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến về
dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy
ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai nội dung lấy ý kiến về dự
thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) tại Kế hoạch này.
Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) của Bộ, ngành, địa phương,
các cơ quan, tổ chức phải dựa trên Đề cương báo cáo theo Phụ lục II của Kế hoạch này và gửi về Bộ
Tư pháp trước ngày 15-4-2015.
Bộ Tư pháp trình Chính phủ báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân Nhân dân đối với dự thảo
Bộ luật dân sự (sửa đổi) trước ngày 25-4-2015.
Theo Chinhphu

TẾT ẤT MÙI 2015
 CÁC CẤP CÁC NGÀNH CHĂM LO TẾT CHO CÔNG NHÂN
Cùng với các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh, Tỉnh Đoàn Đồng Nai chỉ đạo các cấp bộ
Đoàn tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực tập trung chăm lo cho thanh niên công
nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn đang lao
động, công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không
có điều kiện về quê đón Tết. Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn đã vận động các đơn vị tặng 410 phần quà
với tổng trị giá gần 81 triệu đồng để hỗ trợ cho
đồng bào, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra,
các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
cũng đã vận động và trao tặng hơn 4.023 phần
quà, 360 đòn bánh tét, tổng trị giá hơn
1.235.500.000 đồng cho người dân tại các địa
phương trên địa bàn tỉnh; thanh niên công nhân,
sinh viên xa quê không có điều kiện về quê ăn tết;
Tết năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức
chương trình ngày hội “Vui Tết Ất Mùi 2015 - Cùng thanh niên công nhân” ngày 30/01/2015 tại
xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Tại ngày hội, sẽ biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc, tiểu
phẩm tuyên truyền trong công tác phòng, chống AIDS, tội phạm và các tệ nạn xã hội; tuyên
truyền tư vấn pháp luật bằng hình thức Đố vui có thưởng, tổ chức tặng 50 phần quà Tết cho
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (phải)
tặng quà Tết cho Thanh niên công nhân tại Trảng Bom
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thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết, tặng 200 phần
quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Trảng Bom. Chương trình phục vụ cho khoảng 1.500
thanh niên công nhân và nhân dân địa phương.
Trong những ngày Tết Nguyến đán Ất Mùi
gần kề, các cấp Công đoàn đã có nhiều hoạt động
chăm lo Tết cho công nhân. Bên cạnh việc tổ chức
những hoạt động vui chơi, giải trí cho công nhân
lao động, các cấp Công đoàn còn tổ chức tặng quà
cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng
vé xe cho những công nhân xa quê để giúp họ về
quê vui Tết, sum họp cùng gia đình. Các chương
trình đã mang đến không khí ấm áp, vui tươi, tạo
thêm phấn khởi cho người lao động, đặc biệt là
CNLĐ khó khăn, cụ thể: Liên đoàn lao động tỉnh
cùng với Sở Công thương, Bệnh viện Âu Cơ, Công
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch ĐND tỉnh Trần Văn Tư
tặng quà cho công nhân khó khăn làm việc tại Nhơn Trạch
ty Sài Gòn Việt phối hợp tổ chức “Tuần lễ Vui tết
cùng công nhân - Xuân Ất Mùi 2015” tại KCN Nhơn Trạch 3 đã thu hút 3.000-5.000 lượt công nhân
lao động (CNL ) tới tham quan mua sắm và tham gia các hoạt động. Tại đây, CNL cùng nhau vui
mua sắm tại 50 gian hàng Việt; tham gia kiểm tra, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Bên cạnh đó, các chương trình văn nghệ phục vụ CNL diễn ra hằng đêm và chương trình truyền
hình trực tiếp đêm văn nghệ vào tối 8-2, đã thu hút số lượng lớn CNL tham gia. Trong đêm văn nghệ
và bế mạc tuần lễ, Liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng 40 phần quà (500 ngàn đồng/phần) và 20 vé xe
cho CNL khó khăn nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết, hương trình bốc thăm trúng
thưởng với nhiều xe máy, tủ lạnh, máy giặt… Công đoàn các khu công nghiệp Biên Hòa, Liên đoàn
Lao động tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp Biên Hòa tổ chức gặp mặt và trao quà Tết cho các
gia đình công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhân dịp Tết Ất Mùi 2015. ến dự buổi họp mặt có
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể… Tại buổi
họp mặt, 70 gia đình công nhân cùng hơn 100 CNL có hoàn cảnh khó khăn đã được trao quà, hoặc
tặng vé xe về quê đón Tết. Đến nay, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã vận động từ các mạnh
thường quân và doanh nghiệp được gần 100 ngàn phần quà và hơn 7.000 vé xe tặng CNL khó khăn
không có điều kiện về quê đón Tết.
Ban TNCN-ĐT

 PHONG TỤC ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI
Không khí Tết nhộn nhịp bắt đầu kể từ ngày "tiễn" Táo
quân về chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Táo Quân; Táo
Vương hay Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và
Trung Hoa được xem là vị Thần cai quản việc bếp núc trong
mỗi nhà, Táo (tiếng Hán) có nghĩa là bếp.
Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có
nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão
giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2
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ông 1 bà" - vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo
Quân hoặc Ông Táo do kết quả của thuyết tam vị thất thế (thuyết Ba ngôi) khá phổ biến trong các tín
ngưỡng, tôn giáo.
Người Việt quan niệm ba vị Thần Táo định đoạt phước đức cho gia đình, phước đức này do việc
làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Bàn thờ thường đặt gần bếp, cho nên còn được
gọi là Vua Bếp. Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo quân sẽ lên thiên đình để báo
cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Thượng Đế (hay Ông Trời), nên có nơi gọi ngày này là
Tết ông Công. Vị Táo quân quanh năm chỉ ở trong bếp, biết hết mọi chuyện trong nhà, cho nên để Vua
Bếp "phù trợ" cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới, người ta thường làm lễ tiễn đưa ông
Táo về chầu Trời rất trọng thể. Lễ vật cúng Táo quân gồm có: mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc: hai mũ
đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có
cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những giây kim
tuyết màu sắc sặc sỡ. Để giản tiện, cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một cỗ mũ ông Công (có
hai cánh chuồn) lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia bằng giấy.
Theo tục xưa, riêng đối với những nhà có trẻ con, người ta còn cúng Táo quân một con gà luộc
nữa. Gà luộc này phải thuộc loại gà cồ mới tập gáy (tức gà mới lớn) để ngụ ý nhờ Táo quân xin với
Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như con
gà cồ vậy!
Ngoài ra, để các ông và các bà Táo có phương tiện về chầu trời, ở miền Bắc người ta còn cúng
một con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý "cá hóa long" nghĩa là cá sẽ biến thành Rồng đưa
ông Táo về trời. Con cá chép này sẽ "phóng sinh" (thả ra ao hồ hay ra sông sau khi cúng).
Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên, cương đầy đủ. Còn ở miền Nam
thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy là đủ.
Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn (với xôi gà,
chân giò luộc, các món nấu nấm, măng...v...v) hay lễ chay (với trầu cau, hoa, quả, giấy vàng, giấy
bạc..v...v..) để tiễn Táo quân.

 MÓN NGON NGÀY TẾT
DƯA CẢI CHUA
Chuẩn bị: 1 kg cải xạ loại cọng to, dày, 100 gr muối hột,
100 gr đường.
Cách làm: Cải rửa sạch, có thể để nguyên cây, tách ra
từng bẹ lá hoặc cắt khúc khoảng 4 cm tùy theo thích của người
làm. Phơi cải ngoài nắng khoảng nữa buổi để cải héo, sau đó
mang vào để cải mát hẳn mới chế biến.
Xếp cải vào thố sành hoặc keo thủy tinh. Muối cho vào
nước đun sôi, vớt bọt, lọc sạch. Để nước muối thật nguội mới đổ
vào thố ngập mặt cải. Đậy nắp kín, để chổ mát. Ngâm dưa cải
khoảng 2 – 3 ngày, cho thêm đường vào trộn đều. Sau đó ngâm
tiếp một ngày nữa là dùng được.
Chú ý: Dưa cải chua bắt đầu ăn được có thể giữ trong một tuần. Tuy nhiên, nếu để quá lâu dưa
cải sẽ nhũn và quá chua.
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Sau khi dưa cải ăn được, để thêm khoảng 4 – 5 ngày. Sau đó vớt ra cho vào tủ lạnh ăn dần dưa
cải sẽ ngon và không bị quá chua.
Có thể chia dưa cải làm nhiều phần đựng riêng trong hộp, phần nào ăn trước thì trộn thêm hành,
ớt, tỏi để tăng thêm hương vị thơm ngon.
Cách gói bánh chưng bằng tay
Rải lạt xuống mâm tròn tạo hình chữ thập:
Lá dong rải lên trên lạt, chú ý phải quay mặt
trong lá ra phía ngoài (để sau này, khi bánh chưng
chín sẽ có màu xanh mướt)
Lượt đầu: 2 lá to rải nằm chồng 1/2 theo
chiều dài lá lên nhau,
Lượt trên: 2 lá rải như lượt đầu nhưng
vuông góc với lượt đầu,
Gạo nếp, xúc 1 bát đầy đổ vào tâm của lá
dong, dùng tay gạt đều, tạo hình vuông mỗi cạnh
20 cm,
Lấy 1 nắm đỗ xanh bóp nhẹ và rải đều vào
giữa vuông gạo đến gần hết bìa gạo,
Thịt lợn, lấy 2 miếng rải đều vào giữa bánh,
Lấy tiếp 1 nắm đỗ xanh nữa bóp nhẹ rải đều phủ lên trên thịt,
Xúc 1 bát gạo nếp đổ lên trên và phủ khỏa đều tạo mặt phẳng
Gấp đồng thời 2 lá dong lớp trên vào, vừa gấp vừa vỗ nhẹ để tạo hình khối vuông,
Gấp tiếp đồng thời 2 lá dong lớp dưới vào như lớp trên, vừa gấp vừa lèn chặt nhẹ tay
Dùng lạt buộc xoắn lại tạo thành hình chữ thập.
2 bánh chưng buộc úp vào nhau thành một cặp.
Cách gói bánh chưng bằng khuôn
Với cách gói có khuôn các giai đoạn cũng được tiến hành như trên, nhưng lúc đầu, người ta cắt
tỉa bớt lá dong cho gọn và đặt trước các lớp lá xen kẽ nhau vào trong khuôn. Sau khi đã cho nhân vào
trong, các lớp lá lần lượt được gấp lại và sau đó được buộc lạt.
Sau khi hoàn thành được các cặp bánh chưng vừa ý, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành luộc bánh.
Thời gian luộc bánh chưng thường kéo dài từ 10-12 tiếng đồng hồ để có được bánh dẻo và ngon hơn.
Trong quá trình luộc, phải liên tục canh mức nước để đảm bảo cho bánh luôn ngập trong nước. Trước
khi xếp bánh vào nồi, lưu ý nên rải một ít lá dong thừa xuống dưới đáy nồi để tránh lớp bánh dưới cùng
bị dẹp và xấu.
 CẦN CÓ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG HỢP LÝ
ĐỂ ĐẢM BẢO SỨC KHỎE DỊP TẾT
Ngày Tết là dịp họp mặt, vui chơi sau một năm bận rộn, nên mọi người thường “lơ là” sức khỏe
của mình, liên tục tham gia những bữa tiệc, những cuộc vui chơi khiến cơ thể mất nhiều năng lượng.
Bên cạnh đó, trong những ngày này, thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhiều người bị đảo lộn, chế độ
dinh dưỡng không đảm bảo, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân
cần ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe.
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1. Cân bằng chế độ ăn uống
Đảm bảo đủ năm chất dinh dưỡng (chất đạm, chất béo, chất đường bột, vitamin và chất khoáng),
không ăn quá nhiều đạm, chất béo mà quên các chất dinh dưỡng khác như rau củ, trái cây tươi.
Một số loại thức ăn nên dùng hạn chế vì
chứa quá nhiều đường (bánh mứt), quá nhiều chất
béo (thức ăn chiên, xào)... Các loại nước giải khát,
nước tăng lực, xirô chứa nhiều đường cũng không
nên dùng quá nhiều, nhất là với người cao tuổi cần
kiêng đường.
Hạn chế đồ uống có cồn
Thức uống trong dịp Tết cần nói đến là
rượu, bia. Về phương diện dinh dưỡng, rượu là chất có hại cho cơ thể. Độ cồn trong rượu càng cao, tác
dụng độc càng mạnh. Uống rượu thường xuyên, nhiều cơ quan bị tổn hại như dạ dày, gan, đặc biệt là
hệ thần kinh. Vì vậy ta chỉ nên uống rượu bia thật chừng mực, đủ để kích thích ăn ngon và vui vẻ với
không khí tết.
Ngoài ra, trà cũng là loại dùng nhiều trong dịp Tết. Trà đen, trà xanh được dùng phổ biến và
được ghi nhận uống trà mỗi ngày tốt cho sức khỏe. Chỉ cần lưu ý là nếu uống trà ảnh hưởng đến giấc
ngủ thì không nên uống lúc chiều tối mà nên dùng vào buổi sáng.
Uống nhiều nước
Ngày thường bạn đã được khuyên uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày. Vào ngày tết bạn càng
phải lưu ý hơn đến điều này vì thông thường trong những bữa ăn ngày tết, bạn uống nước ngọt hoặc bia
nhiều hơn nước lọc. Những thức uống đó và một số thức khác như trà, cà phê thực chất chỉ giúp bạn
giải khát chứ không thể bổ sung nước cho cơ thể tốt bằng nước lọc. Hãy cố gắng uống nhiều nước lọc
trong ngày, vì nếu bị thiếu nước cơ thể sẽ gửi đi tín hiệu khiến bạn ăn nhiều hơn để bù vào lượng nước
đó.
Hạn chế ăn dầu mỡ
Trong những ngày Tết, thật khó mà cưỡng lại các món ăn hấp dẫn như thịt kho tàu, bánh chưng
bánh tét... nhưng đó là những món dễ khiến bạn tăng cân nhất. Để giảm lượng thức ăn, bạn nên chia
bữa ăn ra thành nhiều bữa nhỏ, mỗi lần ăn một ít. Ngoài ra, cần chú ý ăn thêm nhiều rau xanh và trái
cây để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
2. Cố gắng duy trì chế độ tập luyện
Mọi người thường có thói quen đi ngủ muộn và ngủ nướng vào những ngày nghỉ lễ. Ngoài ra,
bạn sẽ mất nhiều thời gian cho việc nấu nướng, dọn dẹp, đi chúc tết... và không còn thời giờ cho việc
tập luyện thể thao. Những địa điểm tập luyện cũng không mở cửa phục vụ trong dịp này. Tuy nhiên,
việc duy trì sinh hoạt điều độ và tập luyện thể chất trong những ngày này để tăng cường sức khỏe và
giữ vóc dáng là điều rất cần thiết. Vậy thì phương án khả thi nhất là luyện tập ngay tại nhà. Những
động tác vận động toàn thân sẽ giúp bạn tiêu hao lượng calo thừa và cho bạn một tinh thần sảng khoái.
Chỉ cần 15-30 phút tập mỗi ngày trong suốt những ngày nghỉ, bạn sẽ cảm thấy thật khỏe khoắn
để bắt tay vào những dự định cho năm mới.
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GÓC THƯ GIÃN
Mừng hụt
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra
hớn hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ
mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một
món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ
nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một
năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!

Lời thầy bói
Chàng trai háo hức nói với bạn gái:
- Em ạ! ôm qua, anh đi coi thầy. Thầy
bảo: Đường tình duyên của anh năm nay tốt lắm.
Muốn cái gì là được cái đó!
- Vừa nói, chàng trai vừa choàng tay ôm
lấy cô gái. Lập tức, cô gái giãy nãy vùng ra và
nói:
Em cũng mới đi coi thầy sáng nay. Thầy
bảo em rằng: Năm quý Mùi này, dê nhiều lắm!
phải hết sức cảnh giác.
Khéo nói
Anh nọ “bị nhiễm máu dê”. Chở vợ đi
chơi tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô
gái trẻ. Cô vợ nổi xung, nắm tai anh ta vặn ngược
ra sau, hằm hằm nói:
- Nhìn cái gì mà ghê thế?
Không ngờ, anh ta nói tỉnh bơ:
- À! Anh chỉ nhìn để so sánh thôi !
- So sánh thế nào?
- Trông các cô ấy, chẳng có ai duyên dáng
bằng em cả !
Nghe thế, tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng
cô vợ cũng từ từ buông tai chàng ra.

Tổ Biên tập Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn, chi hội thanh niên công nhân kính chúc các bạn
Đoàn viên, Hội viên, thanh niên công nhân cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang
thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.
Chào thân ái!
CHỈ ĐẠO NỘI DUNG
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai.
BIÊN TẬP:
Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn.
Điện thoại liên hệ: 0613. 842.511; Email: bantncndtdongnai@yahoo.com.vn
website: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân:// doantncshcm.dongnai.gov.vn
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