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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ KHU VỰC NHÀ TRỌ NĂM 2014
VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
Sáng ngày 10/01/2015, tại Hội trường Trường Trung cấp nghề 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ tỉnh Đồng
Nai năm 2014, đến dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Kim Chung - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c
Bùi Thị Bích Thủy - UVBCH TW Đoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn; đ/c Lê Thị Ngọc Loan – Phó Bí thư Tỉnh
Đoàn và 60 đ/c đại diện Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn Tổng công ty Cao su Đồng
Nai, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, các đ/c bí thư chi đoàn, chi hội trưởng trong các doanh nghiệp và
khu vực nhà trọ trên địa bàn tỉnh về tham dự hội nghị.
Sau phần phát biểu khai mạc và định hướng các nội dung của Hội nghị, các đại biểu đại diện các
đơn vị trình bày báo cáo tham luận tập trung vào nội dung như: trong công tác nắm bắt tình hình thanh
niên công nhân trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động chăm lo
cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân; công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đoàn
trong các Doanh nghiệp ngoài nhà nước; giới thiệu các mô hình sinh hoạt hiệu quả, các phong trào
thanh niên công nhân thu hút đông đảo ĐNTN tham gia tại một số chi đoàn, chi hội điển hình trong
năm 2014; Ngoài ra, đại biểu tham dự hội nghị thảo luận trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong
công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ năm 2014, đồng thời, đưa
ra các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới; các vấn đề được Hội nghị quan tâm nhiều nhất là: làm thế
nào để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp để tạo được sự đồng thuận
của Ban Giám đốc, lãnh đạo công ty trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho các phong trào do Đoàn thanh
niên công ty tổ chức; các mô hình hoạt động phù hợp với thanh niên công nhân còn hạn chế, thiếu kinh
phí tổ chức; khó khăn trong việc huy động ĐVTN tham gia các hoạt động, kỹ năng tổ chức các hoạt
động của cán bộ Đoàn trong các Doanh nghiệp và khu vực nhà trọ còn yếu…. Qua phần thảo luận, trao
đổi của các đơn vị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu
tham dự Hội nghị và đưa các giải pháp hiệu quả để khắc phục các hạn chế trong thời gian tới.
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Hội nghị đã thảo luận các nội dung trong dự thảo chương trình công tác công tác Đoàn, Hội
trong các Doanh nghiệp và khu vực nhà trọ tỉnh Đồng Nai năm 2015, với chủ đề “Tự hào tiến bước
dưới cờ Đảng” tập trung làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân
và truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng; nâng cao tinh thần giác ngộc giai cấp, ý thức chấp
hành pháp luật, nhận thức chính trị của giai cấp công nhân. Giáo dục nâng cao trình độ kiến thức, tay
nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động sản xuất của công
nhân lao động. Đẩy mạnh triển khai tổ chức các hoạt động thi đua, thao diễn, luyện tay nghề, thi thợ
giỏi nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “4 nhất”. Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương
châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở
Đoàn một vườn ươm sáng tạo”. Đồng thời, tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đề tài, ý tưởng sáng
tạo, sáng kiến hay được áp dụng trong lao động sản xuất; giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu để
tuyên dương tại Festival “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh và toàn quốc...Phối hợp với chủ doanh nghiệp
doanh nghiệp tổ chức các “Hội thi tay nghề”, “Hội thi Bàn tay vàng”, thành lập các “Hộp thư sáng
kiến”… khuyến khích thanh niên công nhân lao động thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, từ đó có
các sáng kiến, cải tiến trong lao động sản xuất, tiết kiệm nguyên – nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng
trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng
đã trao tặng bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây
dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp và khu
vực nhà trọ tỉnh Đồng Nai năm 2014.
(Đ/c Phạm Thị Kim Chung - Phó Ban Dân vận
Tỉnh ủy tặng bằng khen của BTV Tỉnh Đoàn cho
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc)

Quốc Đạc - Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
 Thủ tƣớng Chính phủ Ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội
tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Từ ngày 10 tháng 12 năm 2014, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế, phạm vi và đối tượng cụ thể như sau:
* Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam
(sau đây viết tắt là tổ chức Đảng); các tổ chức chính trị - xã hội (gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tại doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người lao
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động có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi đủ điều
kiện theo quy định.
* Về đối tƣợng áp dụng: Công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và
doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả công ty trách
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chuyển đổi từ
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp
của tổ chức Đảng và của các tổ chức chính trị - xã
hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư
nước ngoài; Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà
đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo Nghị định
số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi
và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy
định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Hợp tác xã; Người quản lý doanh nghiệp và người lao
động trong các loại hình doanh nghiệp nêu ở trên.
* Về quy định thành lập Tổ chức Đoàn thanh niên: Được quy định rõ tại Điều 5 về thành lập
các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- Đối với doanh nghiệp có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên trên cơ sở cùng với tổ chức
Đảng tại doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp sẽ phối hợp với doanh
nghiệp thành lập tổ chức Đoàn thanh niên tại doanh nghiệp.
- Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, căn cứ vào quy định của pháp luật, Luật Thanh
niên và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn thành lập thì
tổ chức Đảng cấp trên cơ sở phối hợp với doanh nghiệp và tổ chức Đoàn thanh niên cấp trên cơ sở xem
xét, quyết định thành lập phù hợp với từng doanh nghiệp.


 Thủ tƣớng Chính phủ Ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP
Quy định mức lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp
tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mƣớn
lao động theo hợp đồng lao động
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Quy định
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang
trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động có
hiệu lực, cụ thể:
* Về đối tƣợng áp dụng: được quy định cho doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng
ký lại hoặc chưa chuyển đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 170 của Luật Doanh
nghiệp). Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức
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khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ
chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao
động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy
định khác với quy định của Nghị định này). Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp
tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều
này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.
* Quy định mức lƣơng tối thiểu vùng: Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. Mức 2.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp
hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt
động trên địa bàn thuộc vùng III. Mức 2.150.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc vùng IV.
Đối với tỉnh Đồng Nai: Thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh
Cửu thuộc vùng I; thị xã Long Khánh, huyện Định Quán, Xuân Lộc thuộc vùng II; huyện Cẩm Mỹ,
Tân Phú, Thống Nhất thuộc vùng III.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Nghị định số 182/2013/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao
động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ
chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực thi hành.

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp
Từ ngày 1-1-2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm
năm 2013, thay vì áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội như trước đây. Trao đổi với phóng viên Báo
Đồng Nai về chế độ BHTN, Phó giám đốc Sở
Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Phạm
Văn Cộng cho biết:
- Một trong những điểm mới đáng chú ý của
quy định về BHTN là đối tượng tham gia được
mở rộng hơn. Theo đó, người lao động thực
hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên đều thuộc đối
tượng tham gia BHTN.
* Người lao động và người sử dụng lao động sẽ
được lợi gì khi đối tượng tham gia BHTN được
mở rộng, thưa ông?
- Theo quy định cũ, đơn vị sử dụng từ 10 lao
động trở lên mới phải tham gia BHTN cho người lao động. Nhưng từ 1-1-2015 trở đi chỉ cần ký kết
hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên là phải tham gia BHTN. Quy
định mới này có lợi cho người sử dụng lao động ở chỗ tạo điều kiện cho người lao động làm việc theo
hợp đồng mùa vụ hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 36 tháng
trước khi chấm dứt hợp đồng). Đồng thời khi người lao động tham gia BHTN từ đủ 9 tháng trở lên
trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc 9 tháng sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.
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- Về phía người sử dụng lao động, luật quy định người lao động không được hưởng trợ cấp 1 lần đối
với trường hợp tìm được việc làm mới và không hưởng gộp như quy định trước đây đối với những lao
động có thời gian tham gia BHTN từ đủ 36 tháng trở lên, sẽ hạn chế tối đa tình hình biến động lao động
trong doanh nghiệp do người lao động xin nghỉ việc để hưởng chế độ BHTN như trước đây. Ngoài ra,
người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để
duy trì việc làm đối với người lao động.
* Để được hưởng BHTN, người lao động phải đảm bảo những điều kiện gì và mức hưởng được tính ra
sao?
- Theo quy định mới, nếu làm việc theo hợp đồng
mùa vụ thì để được hưởng BHTN, người lao động
phải có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 36
tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Đối với các
loại hợp đồng khác thì phải có đủ 12 tháng tham
gia BHTN trong vòng 24 tháng trước khi không
còn làm việc. Về thời gian hưởng, quy định có
điểm mới là người tham gia BHTN từ đủ 12 tháng
đến đủ 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất
nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được
hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối
đa không quá 12 tháng.
* Những trường hợp nào thì không được giải quyết BHTN?
- Khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì sẽ ngừng hưởng trợ cấp
và không được hưởng một lần đối với số tháng trợ cấp còn lại chưa hưởng như trước đây. Bù lại, thời
gian tham gia BHTN chưa được hưởng trợ
Hồ sơ hƣởng trợ cấp thất nghiệp
cấp sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần
Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới có hiệu hưởng tiếp theo.
lực từ 1-1-2015, người lao động phải có những giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3.
- Bản sao hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc đã hết hạn,
hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc; quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng
trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, người lao động phải xuất trình sổ bảo hiểm xã hội có
xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm
thất nghiệp; hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về
việc người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Người lao động phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm
thất nghiệp trong thời hạn 15 ngày, tính theo ngày làm việc kể từ
ngày đăng ký thất nghiệp. Theo đó, ngày thứ nhất trong thời hạn
15 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký
thất nghiệp.
Đối với thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong
thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của người lao động, cơ
quan chức năng sẽ xem xét để giải quyết chế độ bảo hiểm thất
nghiệp theo quy định.

- Trường hợp người lao động đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ
cấp thất nghiệp. Những người khi bị tạm
giam sẽ bị ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
(trước đây chỉ bị tạm ngừng). Ngoài ra,
người lao động sẽ bị ngừng hưởng trợ cấp
thất nghiệp trong các trường hợp sau: Sau 2
lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm dịch
vụ việc làm giới thiệu; ra nước ngoài định
cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi
phạm pháp luật BHTN; bị tòa án tuyên bố
mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt
tù.
Kim Liễu - Báo Đồng Nai
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THEO DÕNG LỊCH SỬ

 02-01-1963: Chiến thắng Ấp Bắc
 06-01-1946: Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
cộng hòa.
 09-01-1950: Ngày truyền thống học sinh, sinh viên VN
 27-01-1973: Ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam
KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
HỌC SINH SINH VIÊN (09/01/1950 – 09/01/2015)
Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến
xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học
sinh, sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai
trường sau Cách mạng Tháng tám 1945: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc
Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em" và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo đã
cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện chung sức cùng cộng
đồng.
Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về
nước để cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong
trào cách mạng Việt Nam. Được sự chỉ đạo trực tiếp của
Đảng, cuộc vận động hình thành Tổng Hội Sinh viên
hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên
yêu nước, có cảm tình với cách mạng. Cùng với sự phát
triển của phong trào sinh viên, phong trào học sinh các
trường trung học ngoài Bắc, trong Nam cũng phát triển
ngày càng mạnh bởi được ảnh hưởng của cuộc đấu
tranh chung do Mặt trận Việt Minh và các Đoàn thể cứu
quốc hướng dẫn.
Sau cách mạng Tháng Tám, học sinh, sinh viên
hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xung kích thực
hiện 3 nhiệm vụ lớn: Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm do Bác Hồ và Chính phủ đề ra.
Ngày 09/11/1949, học sinh Huế bãi khoá. Phan Văn Giáo, Tổng trấn bù nhìn Trung bộ đã thẳng tay
khủng bố. Học sinh, sinh viên quyết định bãi khoá để phản đối.
Ngày 22/11/1949, trong lúc tại Huế đang tranh đấu, học sinh Sài Gòn bí mật vận động kỷ niệm
ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và đề xướng hưởng ứng phản đối việc các nữ sinh Huế bị bắt, đồng thời yêu
sách cải tổ chính sách giáo dục. Các cuộc bãi khoá của học sinh, sinh viên Sài Gòn liên tiếp nổ ra, đưa
ra các yêu sách:
- Chấm dứt khủng bố, đàn áp bắt bớ học sinh.
- Trả tự do cho các học sinh bị bắt sau ngày chống bù nhìn Bảo Đại.
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- Bảo đảm an ninh và quyền lợi học tập của học sinh.
Giữa lúc ở Huế, Sài Gòn không khí tranh đấu đang sôi nổi, tại Hà Nội, học sinh cũng đang căm tức
vì Pháp và bù nhìn bắt bớ một số anh chị em sau kỳ nghỉ học kỷ niệm Cách mạng tháng Tám. Học sinh
Chu Văn An quyết định bãi khoá ngày 25/11/1949, trong các lớp trên tường la liệt khẩu hiệu. Toàn trường
vang dậy những khẩu hiệu “học sinh bãi khoá", “trả lại tự do cho bạn chúng ta", “đả đảo bù nhìn".
Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động
và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài
Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những
học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm
máu ngày 09/01/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của học sinh Trần Văn Ơn làm dấy lên
trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên
quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.
Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn
Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên
Việt Nam lần thứ nhất tháng 02/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm làm ngày
truyền thống học sinh - sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (2223/11/1993) tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống của Hội
Sinh viên Việt Nam.
Trong giai đoạn 1955-1973, học sinh, sinh viên
và Hội Sinh viên tích cực tham gia xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất
nước nhà, hăng hái góp phần khôi phục và phát
triển kinh tế - xã hội; biểu hiện sinh động thông
qua các phong trào, các hoạt động, như: xung kích
diệt giặc dốt, tiến quân vào khoa học kỹ thuật,
xung phong “Tây tiến" làm nhiệm vụ xây dựng,
sửa chữa các tuyến đường giao thông, các công
trình thuỷ lợi ở các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và
đặc biệt là phong trào “Ba sẵn sàng" của học sinh,
sinh viên miền Bắc.
T
ổng Hội Sinh viên Miền Nam và các tổ chức khác của học sinh, sinh viên đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào
học sinh, sinh viên Miền Nam biểu tình chống bắt lính, chống lại chính sách đầu độc, truỵ lạc hoá thanh
niên của Mỹ - nguỵ, chống sự can thiệp của Mỹ.
Nhằm thống nhất lực lượng, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phong trào sinh viên và xây
dựng tổ chức Hội vững mạnh, năm 1955, Đại hội thành lập đã quyết định lấy tên của tổ chức sinh viên
là “Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam”. Qua 8 kỳ đại hội, đến nay, Hội chính thức lấy tên là Hội Sinh
viên Việt Nam. Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã diễn ra vào tháng
12/2013 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 647 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương cử đồng chí Lê
Quốc Phong - Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và
thống nhất thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam
vững mạnh” trên toàn quốc.
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
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CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT CHO CÔNG NHÂN
Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp, tổ chức Công Đoàn tại
các doanh nghiệp, vận động mạnh thường quân xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp để tổ chức
chăm lo cho Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết; đồng
thời, tăng cường các hoạt động vận động lãnh
đạo doanh nghiệp tổ chức các buổi giao lưu,
gặp gỡ, tặng quà Tết cho đoàn viên, hội viên,
thanh niên công nhân xa quê đón Tết tại doanh
nghiệp, các khu nhà trọ tập thể thanh niên công
nhân. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn , Hội trong các
doanh nghiệp, tham mưu cho lãnh đạo doanh
nghiệp tổ chức các Hội thi văn nghệ, các buổi
giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với
chủ đề mừng Xuân Ất Mùi năm 2015; tổ chức
các trò chơi, tổ chức hội xuân thông qua các
cuộc thi làm và nấu bánh chưng, bánh tét…
- Tổ chức các chương trình giao
lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các hình
thức bốc thăm trúng thưởng kết hợp với
tặng quà tết, tạo không khí vui tươi cho
thanh niên công nhân tại các khu công
nghiệp, các khu nhà trọ có đông thanh
niên công nhân. Tổ chức các hoạt động
thể dục thể thao, thi đấu giao hữu giữa
các chi đoàn công ty, chi hội nhà trọ với
thanh niên địa phương, học sinh – sinh
viên khối đại học, cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh.
Liên đoàn lao động Đồng Nai, năm nay
sẽ tổ chức họp mặt 300 - 400 hộ gia đình công nhân (vợ, chồng và con từ 12 tuổi trở xuống) có hoàn
cảnh khó khăn; tổ chức chương trình văn nghệ “Vui Tết cùng công nhân – tết Ất Mùi 2015”. Liên
Đoàn lao động tỉnh sẽ tổ chức trao vé xe và quà tết cho công nhân. Kế hoạch chăm lo tết năm nay sẽ
được tổ chức chu đáo, phong phú hơn, như: tổ chức nhiều hơn các điểm bán hàng tết bình ổn giá, các
chương trình vui văn nghệ phục vụ công nhân.
Ban TNCN - ĐT
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DANH SÁCH CÁC BẾN XE
& GA TÀU HỎA PHỤC VỤ TẾT
Nhằm tạo điều kiện tốt cho đoàn viên thanh niên, công nhân, sinh viên, học sinh
nắm bắt được thông tin về các địa điểm bán vé xe ô tô khách, tàu hỏa, phục vụ đi
lại trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; Xin thông tin các địa điểm, bến xe,
nhà ga và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:
Stt
1

Tên bến xe, nhà ga bán vé
phục vụ tết
Ga tàu hỏa Biên Hoà

Địa chỉ

Điện thoại

Đường Hưng Đạo Vương, phường Thống
Nhất, Thành phố Biên Hoà

0613.823.726
0613.828.966

Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP.Biên Hoà

0613.934.969
0613.837.272
0983.846.301
0909.200.485

Đường Hùng Vương, phường Xuân Trung,
thị xã Long Khánh

0613.647.533

Bến xe Đồng Nai
2

3

Bến xe Long Khánh

4

Bến xe Dầu Giây

QL1, cách Ngã 3 Dầu Giây, huyện Thống
Nhất (theo hướng Biên Hòa-Hà Nôị): 1 km

0613.761.031

5

Phòng vé Trạm xe Big C

Vòng xoay Ngã 4 Vũng Tàu

0983.846.301
0618.826.882
0919.469.821

6

Phòng vé Tân Biên

Cầu Sập – P.Tân Biên, thành phố Biên Hòa

0613.880.211

7

Phòng vé Trạm xe Tân
Ngã 3 Tân Phong, TX Long Khánh
Phong

0613.708.633

8

Phòng vé Cty TNHH MTV
Xạ lộ Hà Nội, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa
Phương Thu Trang

061.2614.283
Fax:
0616.293.209

9

Bến xe Hố Nai

10

0613.840.937
Trung tâm Quản lý điều
Xạ lộ Hà Nội, phường Bình Đa, thành phố
hành vận tải hành khách
0618.869.560
Biên Hòa
công cộng Đồng Nai
Fax:0618.869.561

11

Bến xe Biên Hoà

Số 4, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang
Vinh, TP.Biên Hoà

0613.840.015
0613.843.397

12

Sở Giao thông vận tải

18, Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh,
thành phố Biên Hòa

0613.847.532
Fax: 613.942.248

13

Bến xe Miền Đông

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Xa lộ Hà Nội, phường Tân Hiệp, TP Biên
Hòa

0613.881.007
0918865.301

0934.180.959
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GÓC THƢ GIÃN
Câu hỏi vui
1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?
2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?
3. Sở thú bị cháy, đố bạn con gì chạy ra đầu
tiên?
4. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt
đền, anh ta sẽ sút vào đâu?
5. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào
để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra
ngoài ?
6. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn
cầm cũng không được?
7. Cái gì người mua biết, người bán biết, người
xài không bao giờ biết?
Đáp án: 1. Chuột Mickey, 2. Vịt không bị què thì
đi bằng 2 chân, 3. Con người, 4. Vào quả bóng,
5. Dùng ống hút,6. Rờ cùi chỏ tay phải, 7. Quan
tài

Sao đã vội chết
Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh
giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi…
- Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa
khỏi được mấy đám rồi?
Ông lang quả quyết đáp:
- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.
Ông lão cau mặt nói:
- Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi
uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới
uống được ba tháng đã chết?
Ông lang xua tay nói:
- Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi
bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng
đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi
không nào?

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. Mọi thông tin trao đổi, phản hồi, vui lòng liên hệ với Ban TNCN - ĐT Tỉnh Đoàn, SĐT:
0613.842.511, email: bantncndtdongnai@yahoo.com.vn
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; website: doantncshcm.dongnai.gov.vn
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