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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA THIẾT THỰC TRONG THÁNG THANH NIÊN 2015

Thể theo nguyện vọng của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ cả nước, ngày 15/10/2003, Ban Bí thư
Trung ương Đảng đã đồng ý chọn tháng 3 hàng năm là “Tháng Thanh niên”.
Trong những năm qua “Tháng Thanh niên” đã
trở thành đợt thi đua sôi nổi với nhiều hành động
thiết thực, thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích,
tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để phục vụ
cộng đồng, xã hội. Nhiều công trình, phần việc
thanh niên đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh
niên tham gia và mang lại những hiệu quả tích cực
trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh
chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tỉnh nhà.
Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ
Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2015 chính là dịp
Đ/c Huỳnh Văn Tịnh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đ/c Đặng
để tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần
Mạnh Trung – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ lệnh
xung
kích, tình nguyện, sáng tạo và sức trẻ của
và hoa cho Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2015
mình. Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương
Đoàn về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2015; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng
và triển khai kế hoạch tới 100% đơn vị trực thuộc; chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung vào 7 chỉ tiêu và
13 nội dung trọng tâm, cụ thể:
Các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội được triển khai thông qua các hoạt động
khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; thăm và tặng quà cho đồng bào, cán bộ Đoàn và thanh
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động nguồn lực đỡ đầu, trao học bổng, giúp đỡ thường xuyên
thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tham gia hiến máu tình
nguyện. Chỉ tính riêng trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2015, trong chương trình đã tổ chức trao
tặng công trình thanh niên “Nghĩa tình biên giới hải đảo” trị giá 200 triệu đồng cho Căn cứ Hải quân
696 để xây dựng khu vui chơi cho các em thiếu nhi là con em của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại
1

đơn vị; tặng 04 căn nhà nhân ái cho ĐVTN huyện Định Quán, Cẩm Mỹ trị giá 140 triệu đồng; tặng 03
phòng thư viện sách cho Thành phố Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Thống Nhất trị giá 900 triệu đồng; tặng 410
phần quà cho hộ nghèo đón tết, mỗi phần trị giá 500.000đ; trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá
500.000đ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả của 02 phong trào “xung
kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “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 giữ gìn trật tự an toàn giao thông”… tiếp tục đẩy mạnh
các phong trào "Sáng tạo trẻ”, "Cải cách hành chính”, "3 trách nhiệm”. Thông qua các phong trào, đã
thu hút hàng chục ngàn lượt thanh niên tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội.
Trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây
dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và Đoàn tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền nhân dân; các cấp bộ Đoàn
đã tập trung phát triển lớp đoàn viên nhân kỷ niệm 84
năm ngày thành lập Đoàn; tăng cường công tác bồi
dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết
nạp; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp
xây dựng cơ chế, những nội dung đẩy mạnh công tác
thanh niên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó, các
diễn đàn, tọa đàm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”,
“Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” được các
Hoạt động khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân
đơn vị triển khai đồng loạt nhằm tạo điều kiện cho các
đồng chí cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ nói lên niềm mơ ước, quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân
để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như khẳng định niềm tin, lòng tự hào đối với
truyền thống 85 năm của Đảng; xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia
xây dựng và bảo vệ Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Với ý chí quyết tâm: đoàn kết, sáng tạo, thi đua, xung kích và tình nguyện; tuổi trẻ Đồng Nai sẽ ra
sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Tháng Thanh niên năm 2015; góp
phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị năm
2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Th.s Bùi Thị Bích Thủy – Bí thƣ Tỉnh Đoàn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
 TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
Trong Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn
dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc
đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến
thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho
họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội
chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”, bồi dưỡng thế hệ cách
mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần
thiết”.
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là hệ thống nhận thức tư duy, quan
điểm lý luận của người về những vấn đề quan trọng: Nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí của thanh niên
trong tiến trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng; đường lối nội dung bồi dưỡng, giáo dục - đào tạo
thanh niên thành lớp người kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nhiệm vụ công tác thanh
niên của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội dự bị tin cậy
của Đảng.
Trên cơ sở nhìn nhận vai trò quyết định của thanh
niên đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai của
dân tộc, đất nước, Người đã dành sự quan tâm đặc
biệt đến công tác thanh niên. Chính người đã sáng
lập, rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh. Sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã lãnh đạo Nhà nước đề ra các chính sách
thanh niên phù hợp với từng thời kỳ cách mạng, đặc
biệt là về mặt giáo dục, đào tạo. Công tác thanh niên
mà cơ bản là đào tạo, giáo dục, phát huy thanh niên
theo Người là quá trình tác động đồng bộ của các
chủ thể từ gia đình, đoàn thể, xã hội cho đến các cấp ủy Đảng và chính quyền.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn phải ra sức đoàn kết, tập hợp thanh niên
thành một mặt trận rộng lớn. Theo Người, đoàn kết tập hợp thanh niên là mặt công tác lớn, một nhiệm
vụ rất quan trọng của Đoàn. Người yêu cầu tổ chức đoàn phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và
phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc. Các hình
thức và phương pháp đó vừa thu hút rộng rãi thanh niên tham gia nhưng phải được định hướng vững
chắc, nghĩa là có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển. Theo Người,
muốn củng cố và phát triển Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải
quan tâm đến đời sống công tác, học tập của thanh niên và tất cả đoàn viên phải gương mẫu. Trong
công tác xây dựng đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lưu ý về việc phải phát triển đoàn viên về số
lượng đồng thời phải coi trọng việc nâng cao chất lượng.
Như vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là sự tổng kết lý luận và
thực tiễn được nâng lên tầm cao qua các thời kỳ cách mạng, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên
con đường xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng, phát huy mọi tiềm năng to lớn của
thanh niên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc, tương lai
tương sáng của tuổi trẻ.
Nguồn: Tạp chí Xây Dựng Đảng

THEO DÕNG LỊCH SỬ

 Những ngày đáng nhớ trong Tháng 03
 1/3/1948: Ngày chiến thắng La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai). Di tích văn hóa La Ngà
được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 12-12-1986.
 3/3/1959: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2015)
 3/3/1989: Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2015)
 8/3/1910: Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2015)
 11/3/1945: Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi). Kinh nghiệm giành chính quyền ở Ba Tơ rất
có giá trị cho các địa phương khác nhằm chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong mùa
Thu Tháng Tám năm 1945.
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 26/3/1931: Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2015).
 27/3/1946: Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2015)


KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
(26/3/1931 - 26/3/2015)
Vào mùa xuân năm 1931, ở thời điểm từ ngày 20 đến 26 - 3- 1931, khi tiến hành Hội nghị Ban
chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, cuộc họp đã dành một phần quan trọng trong chương trình
làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp bộ
đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.
Trước sự phát triển và lớn mạnh của phong trào Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta
xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng hơn 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành
hệ thống tổ chức Đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trên cả nước lên
đến hơn 2.500 đồng chí, chứng tỏ sự tác động tích cực của Hội nghị Trung ương lần thứ hai (tháng
3/1931).
Sự ra đời của Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp
bách của phong trào thanh niên nước ta bấy giờ. Được Bộ chính trị Trung ương Đảng và Bác Hồ cho
phép thể theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22- 25/3/1961, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày
thành lập Đoàn hàng năm.Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời
kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
- Từ 1931 - 1936: Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
- Từ 1937 - 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương.
- Từ tháng 11/1939 - 1941: Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương.
- Từ 5/1941 - 1956: Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
- Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn thanh niên Lao Động Việt Nam.
- Từ 3/02/1970 - 1976: Đoàn thanh niên Lao Động Hồ Chí Minh.
- Từ 12/1976 đến nay: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau
đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tư do
của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó
là lớp thanh niên cảm tử cho Tổ quốc
quyết sinh mà tiêu biểu là Võ Thị Sáu,
Trần Văn Ơn, Cù Chính Lan, Bế Văn
Đàn, Phan Đình Giót. Đó là thế hệ
thanh niên anh hùng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước với những
người con ưu tú như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Thái Văn An…
Với các phong trào “Thanh niên xung phong tình nguyện”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung kích”,
“Thanh niên kiên cường thắng Mỹ”, “Quyết thắng”. Thế hệ thứ 3 này có mặt đông đảo trong cuộc Tổng
tấn công và nổi dậy thần tốc mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, với “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước”, Tuổi trẻ
Việt Nam thực hiện quyết tâm ra sức phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững tâm
đảm nhận vai trò chủ thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện thắng lợi
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02 phong trào hành động cách mạng “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để thể hiện quan điểm vừa phát huy, vừa chú trọng chăm lo,
bồi dưỡng thanh niên, cùng chung tay xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn minh.
CỜ - HUY HIỆU ĐOÀN
* Cờ Đoàn: Nền đỏ, Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3)
chiều dài.
Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn. Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5)
chiều rộng cờ.
* Huy hiệu Đoàn: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt
Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
ĐOÀN CA
Năm 1953, Bác Hồ đi chiến dịch Đông Khê, Bác có đến thăm
đơn vị thanh niên xung phong làm đường và Bác căn dặn thanh
niên “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và
lấp biển, quyết chí cũng làm nên”. Bài thơ ấy đăng trên báo Cứu
quốc và nhạc sĩ Hoàng Hòa - khi ấy đang công tác trong vùng
địch hậu ở Thái Bình, đã đem phổ nhạc.
Tháng 7/1954, tại Hội nghị cán bộ Đoàn toàn quốc, bài hát
lần đầu tiên được giới thiệu và ngay lập tức đã trở nên phổ biến.
Bài hát đã đi theo đoàn quân tiếp quản Thủ đô và lan truyền qua
nhiều thế hệ thanh niên.
Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” được Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ 6 (15-18/10/1992) quyết định chọn là bài ca
chính thức của Đoàn.
Nhạc sĩ Hoàng Hòa từng là Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Bí
thư Thành Đoàn Hải Phòng, Thường vụ Trung ương Đoàn khóa
III, IV, phụ trách thanh niên sinh viên, Ông đã về hưu tại Hà Nội.
Nguồn: doanthanhnien.vn

THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT
VÀ HƢỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Từ ngày 01 tháng 3 năm 2015, Chính phủ thi hành Nghị
định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người
sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập
thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong
việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về
hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao
động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm
vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.
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Nghị định quy định, người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một
trong các trường hợp sau: Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; Người lao động chưa thành niên từ đủ
15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao
động; Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;
Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao
động.
Nghị định cũng quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo
quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ
đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều
36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của
Bộ luật Lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định
tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12
tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ
luật Lao động.
Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động
đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm
thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả
trợ cấp thôi việc. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt được quy
định như sau: Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ
đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng
thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng
02 tháng tiền lương; Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà
người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi
việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và thời gian
người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh
nghiệp, hợp tác xã.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt
hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách
nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp
mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có
thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày
chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường
hợp như người sử dụng lao động không phải là cá nhân
chấm dứt hoạt động; Người sử dụng lao động hoặc người
lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh
truyền nhiễm; Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu,
công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Nghị định này.
Ngoài ra, Nghị định còn quy định nguyên tắc trả lương như sau: Người lao động được trả lương
trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn; Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng
khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời
hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử
dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau: Nếu thời
gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm; Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở
lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền
gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có
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kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông
báo tại thời điểm trả lương.
Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công
việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng
200%; Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ,
tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương
theo ngày.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. Các quy định trước đây trái với
quy định tại Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Nguồn: Botuphap.vn
GÓC KỸ NĂNG

MỘT SỐ TRÕ CHƠI TRONG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
1. NHẮC VÀ NÓI TÊN (HAY CÕN GỌI LÀ TRÕ CHƠI “GIỚI THIỆU TÊN”)
Người chơi xếp thành vòng tròn, người thứ nhất giới thiệu tên mình, người kế bên sẽ lặp lại tên
người thứ nhất và giới thiệu tên mình. Người thứ ba nhắc lại tên hai người trước rồi đến tên mình.
Trò chơi tiếp tục và ai quên hoặc lộn tên thì đứng lên ngồi xuống 03 lần và chơi tiếp.
Khi cả vòng tròn đã biết tên nhau, chúng ta sẽ chuyển sang gọi tên.
2. BẠN NÀO ĐẤY (hay còn gọi là trò chơi “Nhớ tên”)
- Cách chơi:
Tất cả các bạn ngồi thành vòng tròn. Quản trò gọi tên một
bạn nào đó lập tức hai bạn ngồi hai bên bạn được gọi tên sẽ
hô “Có”. Và bạn được gọi tên lại tiếp tục gọi tên một bạn
khác. Trò chơi cứ tiếp tục như thế.
- Luật chơi :
Bạn được gọi trúng tên mà hô “Có”, sẽ bị phạt. Cả hai bạn
ở hai bên, nếu chậm trễ, hoặc làm sai cũng bị phạt.
3. KẾT THÂN
- Cách chơi:
Các bạn ngồi vòng tròn. Bắt đầu quản trò hô “Kết thân, kết thân”. tất cả các bạn khác sẽ hỏi: “Với
ai, với ai?”. Quản trò đáp: Với A, với A”. Tức thì bạn được gọi tên phải tiếp tục hô, và gọi tên bạn
muốn kết thân, ai chậm trễ sẽ bị phạt
- Luật chơi:
1. Tránh lặp lại tên bạn đã được gọi.
2. Trò chơi chỉ nên kéo dài tối đa 5 phút (tuỳ theo số lượng các bạn ít hay nhiều)
4. TÌM BẠN
- Mục đích: tạo sự vui tươi, thân mật
- Số lượng: 30 -> 40 người, chia 2 đội nam và nữ
- Vật dụng: giấy rôky cắt hình trái tim
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- Ban tổ chức: 1 người hướng dẫn
- Địa điểm: trong hội trường
- Vật dụng: cắt giấy hình trái tim, sau đó cắt trái tim làm 2 mảnh sao cho không đường cắt nào
giống nhau, số lượng phụ thuộc người chơi
Cách chơi: phát một nửa trái tim đều cho nam
và nữ (trên nửa của nam ghi “Nếu”, còn bên nữ ghi
“Thì”. Sau khi nghe hiệu lệnh tất cả các đôi nam, nữ
tìm nửa của mình để ghép lại, đôi nào nhanh nhất sẽ
được giải. Sau đó lần lượt từng đôi đọc lên những
câu viết của mình trên các nửa của trái tim được ghép
lại.
1/ Cùng sở thích
* Mục đích: tạo sự thoải mái, vui tươi, làm quen
* Địa điểm: trong phòng
* Vật dụng: một người 1 mảnh giấy trắng
* Ban tổ chức: 1 người hướng dẫn
* Số lượng: không hạn chế, chia thành 2 nhóm Nam – Nữ
Cách chơi: 2 nhóm ngồi riêng biệt, mỗi người sẽ ghi những sở thích của mình (trung thực) vào
miếng giấy, gồm:
- Họ tên
- Cao, cân nặng
- Sở thích: Hoa, màu sắc, phim, ca nhạc, nhiếp ảnh, thể thao, …
- Nguyện vọng trở thành: kỹ sư, bác sĩ, ca sĩ, …
Sau đó gom vào 2 cái nón và trao đổi (của Nam cho Nữ – của Nữ cho Nam). Sau khi trao đổi các
mảnh giấy được chia đều cho mọi người (chưa được mở ra xem). Sau đó thứ tự từng người một đứng
lên giới thiệu về mình và mở giấy ra đọc những sở thích của mình. Ai có trùng sở thích và các điều
kiện khác được quà của BTC
2/ Tình yêu có lời
* Mục đích: vui tươi, lành mạnh, khôi hài.
* Số lượng: 20 hoặc 40 người (đồng đều Nam - Nữ)
* Vật dụng: mỗi đội 5 miếng giấy nhỏ
* Ban tổ chức: 1 người hướng dẫn
* Địa điểm: trên xe, trong phòng
Cách chơi: chia Nam và Nữ ra 2 nhóm trong phòng, bên Nam sẽ cùng nhau bàn luận và ghi 5 câu
hỏi (tỏ tình) vào 5 miếng giấy – bên Nữ sẽ ghi 5 câu (từ chối) vào 5 miếng giấy. Sau 10 phút 2 đội đổi
giấy cho nhau, sau đó tuần tự đọc câu tỏ tình (bên Nữ đọc) – có thể bình chọn những câu hay nhất, xuất
sắc nhất.
** Chú ý: nếu số người ít có thể quy định mỗi người ghi một câu
Nguồn: gockynang.vn
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GÓC THƢ GIÃN
Cẩn thận vẫn hơn!!!
Cô gái xinh
đẹp bước vào cửa
hàng rau củ cạnh
sân khấu ca nhạc
ngoài trời và hỏi
mua tất cả cà
chua, trứng thối
tại đây. Chủ cửa
hàng mừng rỡ:
- Có ngay, nhưng
cô mua nhiều như thế để làm gì?
- Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối
nay.
- Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ ấy
không?
- Không sao, tôi chính là ca sĩ ấy. Cẩn thận
vẫn hơn bác ạ!
Cao dao về người thầy…
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang
giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả
lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao
về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: Câu này có
2 chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập 2.
Thầy giáo lại mớm ý: Câu này có cả 2 chữ
"không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng.
Thầy giáo điên tiết: Câu này có 6 chữ, có cả
2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?

Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. Em
cho biết đó là câu gì?
Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không
nên đố"…
Quên “khóa”…
Một ông sếp đi làm mà quên kéo phéc mơ
tuya, cô thư ký nhìn thấy bèn nhắc khéo: Sếp ơi
hôm nay sếp đi làm qưên đóng của ga ra lại rồi
đấy ạ.
Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn
chữa thẹn: Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái
BMW của tôi để trong đấy không?
Cô thư ký bèn trả lời: Dạ không sếp ạ, em
chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngọeo cổ
sang một bên thôi.

Mừng vợ đẻ…
Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố gặp
nhau ngoài phòng chờ của bệnh viện phụ sản.
Đồng cảnh ngộ nên họ mau chóng trò chuyện
tâm đầu ý hợp.
- Anh tin không, - Một người nói - Hôm nay là
ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng
tôi. Thế mà cô ấy lại lên bàn đẻ..
- Thế thì có gì mà anh phải phàn nàn? - Người
kia nhún vai. - Đây là tuần trăng mật của chúng
tôi.
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