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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI
TRIỂN KHAI GIẢI THƢỞNG “NGƢỜI THỢ TRẺ GIỎI”
TOÀN QUỐC LẦN VI - NĂM 2015
Căn cứ Kế hoạch số 296-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 13/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
về việc tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân làm theo lời Bác” và tổ chức Liên hoan Người thợ
trẻ giỏi” toàn quốc lần VI năm 2015. Nhằm ghi nhận những đóng góp và tuyên dương tinh thần
xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện tốt nhiệm
vụ của địa phương, đơn vị. Căn cứ Quyết định số 791 QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 11/3/2015 của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn về ban hành quy chế Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc, cụ thể:
1. Về tiêu chuẩn xét chọn chung:
- Là tấm gương tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công
tác của đơn vị, doanh nghiệp; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng
dẫn bạn bè đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Đạt các danh hiệu khen thưởng (bằng khen, giấy khen, chứng nhận, chứng chỉ…) của Nhà
nước, Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố, Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp, các
Tập đoàn, các Tổng công ty, các cơ sở đào tạo nghề ghi nhận thành tích xuất sắc trong học tập, lao
động sản xuất, hoạt động sáng tạo.
2. Về tiêu chuẩn cụ thể:
* Đối với học viên trong các cơ sở đào tạo nghề:
- Đạt thành tích học tập giỏi liên tục qua các năm học, đạt giải cao trong các hội thi tay nghề cấp
tỉnh, quốc gia, quốc tế.
- Có sáng kiến, sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập đã được ứng
dụng trong thực tế và đạt hiệu quả, được cấp có thẩm quyền công nhận.
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* Đối với công nhân lao động:
- Có sáng kiến, sáng tạo (được cấp có thẩm quyền công nhận) áp dụng vào thực tiễn, mang lại
hiệu quả kinh tế, xã hội cao.
- Có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp giỏi.
- Đạt giải trong các Hội thi tay nghề ở trong nước, khu vực và quốc tế.
* Đối với kỹ sư, kỹ thuật viên:
- Là đối tượng trực tiếp tham gia sản xuất hoặc điều hành các quy trình sản xuất trong đơn vị.
- Có trình độ chuyên môn cao; chủ trì thiết kế, giám sát các quy trình, công đoạn sản xuất khó
tại đơn vị, doanh nghiệp;
- Có nhiều sáng kiến, sáng tạo (được cấp có thẩm quyền công nhận) áp dụng vào thực tiễn
mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.
* Đối với nghệ nhân, thợ thủ công:
- Có tay nghề xuất sắc, có các kỹ năng nghề hàng đầu trong lĩnh vực nghề được cấp có thẩm
quyền chứng nhận.
- Có nhiều đóng góp trong việc duy trì, bảo tồn và phát triển nghề.

*****
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “4 NHẤT”
TRONG KHỐI ĐỐI TƢỢNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÀ LAO ĐỘNG TRẺ
Phong trào thi đua “4 nhất “ nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao
động, sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tạo khí thế thi
đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ thi đua nâng cao năng suất, chất
lượng, tiết kiệm và an toàn lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, các công trình trọng điểm quốc gia,
các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Để đảm bảo tính chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào; căn cứ điều kiện thực tế của
địa phương, đơn vị, trong từng ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể, nội hàm của tên gọi “4 nhất” có thể
khác nhau, việc triển khai phong trào thi đua cần bám sát các nội dung định hướng sau:
1. Chất lƣợng cao nhất: Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ đăng
ký thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, tổ chức phát động phong trào thi đua “Thanh
niên công nhân vì chất lượng sản phẩm, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị”; tham
gia công tác kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm, xử lý kịp thời các sai sót, bất hợp lý trong quá
trình lao động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm với chất lượng cao nhất.
2. Sáng tạo nhất: Cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ phát huy
khả năng sáng tạo, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào
quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tổ chức các
hội thi tay nghề, thợ giỏi các lĩnh vực; sáng kiến kỹ thuật; hòm thư sáng kiến trong ĐVTN…
3. Tiết kiệm nhất: Tổ chức các hoạt động thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả; hiến kế, đề
xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ.
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4. An toàn nhất: Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên công nhân
và lao động trẻ về kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá
trình lao động sản xuất, kinh doanh.

*****
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO “3 TRÁCH NHIỆM”
TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Phong trào “3 trách nhiệm” hướng đến tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để đoàn viên,
thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong
việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia cải cách hành chính, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức trẻ có tài, có đức, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu đẩy
mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Cụ thể “3 trách nhiệm” là trách nhiệm với bản thân, với công việc và với cộng đồng. Theo đó,
“trách nhiệm với bản thân” là đoàn viên, thanh niên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường
lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; thường
xuyên rèn luyện tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, nâng cao phẩm chất
chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Trách nhiệm với công việc” là phải thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần trách
nhiệm, toàn tâm toàn ý, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; làm việc nghiêm túc, cầu thị,
tận tâm với công việc được giao; không ngừng lao động sáng tạo, tích cực phát huy, đề xuất các
sáng kiến, các giải pháp đột phá để triển khai công việc đảm bảo chất lượng tốt nhất; đi đầu trong
tham gia cải cách hành chính; ứng xử văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh - sạch - đẹp.
“Trách nhiệm với cộng đồng” là nêu cao tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân,
tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

*****
HÀNH TRÌNH VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975
– 30/4/2015), Ban thường vụ Đoàn Khối và Hội cựu chiến binh khối Doanh nghiệp phối hợp tổ chức
chuyến “Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2015” và làm công tác xã hội tại huyện đảo Phú
Quý – tỉnh Bình Thuận. Nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ đoàn viên
thanh niên, hội viên Hội cựu chiến binh về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Trong chương trình sẽ diễn ra một số hoạt động như: Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát
triển huyện đảo Phú Quý. Bàn giao công trình thanh niên 30 hồ chứa nước ngọt, chào mừng Đại hội
Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ (2015-2020). Tặng 20 suất học bổng cho học sinh
có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 suất quà cho thanh niên ngư dân bám biển. Thăm và tặng quà Trung
Đoàn Ra đa 575 Vùng 4 Hải quân, Đoàn công binh Hải quân 83. Giao lưu Trung Đoàn Ra đa 575
Vùng 4 Hải quân, Đoàn công binh Hải quân 83, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận và
Huyện Đoàn Phú Quý.
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NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÀ NGÀY ĐOÀN VIÊN
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015 TẠI HUYỆN NHƠN TRẠCH
Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo
việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; thực hiện chương
trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức ngày hội
thanh niên công nhân và ngày đoàn viên năm 2015, dự kiến tổ chức ngày 05/4//2015 tại trường
THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên công nhân và
người lao động được tổ chức trong ngày hội như: Cuộc thi: Chúng tôi là người thanh niên công
nhân; chương trình đố vui có thưởng, các gian hàng bán hàng bình ổn giá, tổ chức tuyên truyền, tư
vấn pháp luật (Luật Cư trú, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Lao động, Luật Chống bạo hành gia
đình...), tư vấn kiến thức Bảo hiểm xã hội; chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn các tiểu phẩm
tuyên truyền trong công tác phòng, chống AIDS, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Ban Tổ
chức ngày hội tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, hướng dẫn múa dân vũ và tặng quà cho gia
đình chính sách, con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
BanTNCN – ĐT tổng hợp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Bác Hồ bỏ thuốc lá – câu chuyện minh chứng cho đạo đức “Nói đi đôi với làm” của Bác
Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tự rèn luyện. Từ thời
thiếu niên đến lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác không ngừng đấu tranh
hoàn thiện mình, Bác luôn kiên trì rèn luyện, lâu dần thành nếp sống, thành
thói quen. Bác nói thật chí lý: "Việc gì trong đời sống cũng khó khǎn cả, vì
chưa thành thói quen, khi đã có thói quen thì việc gì cũng không khó". Sự
uyên thâm và vĩ đại của Bác chính là nhờ ý chí rèn luyện trở thành thói
quen đó của Bác.
Tuy nhiên Bác tự nhận Bác có thói quen xấu là hút thuốc lá. Việc hút
thuốc lá liên quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm 20
của thế kỷ XX khi Người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Vũ Kỳ,
nguyên Thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bảo
tàng Hồ Chí Minh đã được Bác Hồ tâm sự: Những năm ở Pháp, Người là
một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp theo dõi ở khắp mọi nơi. Người biết bị theo
dõi mà không dám quay đầu lại để nhìn. Để có thể quan sát được sự theo dõi, Người nghĩ ra cách
hút thuốc. Mỗi lần như vậy, đi qua thùng đựng rác ven đường cách khoảng ba bước chân, Người
dừng lại châm thuốc hút, rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm, như vậy là Người có dịp quan sát
xung quanh, liệu cách đối phó với kẻ theo dõi. Do giả vờ hút thuốc mãi mà đã trở thành thói quen
của Người.
Nǎm 1966, do sức khoẻ giảm sút, bác sỹ đề nghị Bác bỏ thuốc Bác có kế hoạch quyết tâm bỏ
dần. Bác nói:
- Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các
chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này.
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Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong ngày.
Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã già phải làm như
vậy thật quá vất vả. Tập một thói quen, bỏ một thói quen không dễ chút nào. Phải có một nghị lực
phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho Bác một vỏ lọ Pênixilin ở nơi làm việc
và phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em
can bảo thuốc lá hút dở không có lợi, Bác bảo: “Nhưng hút để có cữ”. Với cách làm đó, Bác đã giảm
từ cả bao xuống còn ba, bốn điếu một ngày. Cứ như vậy Bác hút thưa dần.
Đầu tháng 3-1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ, Bác tự quyết định bỏ hẳn. Mấy ngày sau, trong một
tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc trên bàn làm việc của Bác, nhưng Bác không dùng.
Một tháng sau, khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao
động Việt Nam, Bác nói: Bác bỏ thuốc lá rồi, chú về vận động thanh niên đừng hút thuốc lá. Sau
này Bác có bài thơ Vô đề:
“Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa Xuân”
Câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc là một minh chứng cho đạo đức “Nói đi đôi với làm” của Bác và
cũng cho ta thấy được ý chí kiên cường, luôn luôn vượt gian khổ để rèn luyện bản thân của vị lãnh
tụ kính yêu.
Trong lớp trẻ ngày hôm nay nhiều nam thanh niên đôi khi muốn chứng tỏ mình bằng những
thói quen xấu mà không ý thức được mặt tiêu cực của nó, đặc biệt là hút thuốc. Vì thế câu chuyện
của Bác Hồ lại càng là bài học quý báu cho lớp trẻ noi theo. Đúng như nhà thơ Hải Như đã viết
"Trận thắng lớn - hỡi ai đừng xem nhỏ". Một việc nhỏ, bình dị trong đời thường, nhưng đã nhắn gửi
với đời một thông điệp mang ý nghĩa nhân sinh lớn lao: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
của Bác Hồ, hãy tự chiến thắng mình từ những việc cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.
Nguồn: lichsuvietnam.vn

THEO DÕNG LỊCH SỬ

 Những ngày đáng nhớ trong Tháng 04
 Ngày 10/3 ÂL (tức ngày 28/4/2015): Giỗ tổ Hùng Vương
 Ngày 4/4: Ngày Thế giới phòng chống bom mìn
 Ngày 8/4: Ngày Sức khỏe thế giới (1948)








Ngày 12/4: Ngày Hàng không và Vũ trụ thế giới (1961)
Ngày 18/4: Ngày Bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam
Ngày 20/4: Ngày Thương hiệu Việt Nam (2008)
Ngày 21/4: Ngày Sách Việt Nam; Tết Hàn thực (Ăn đồ nguội: Bánh trôi, bánh chay)
Ngày 23/4: Ngày Sách và Bản quyền thế giới (1996)
Ngày 26/4: Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
Ngày 30/4: Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (1975)
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GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG – LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM ẤT MÙI
Ngày 15/1/2015, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về tổ chức
giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi – 2015. Theo đó, các hoạt động phần Lễ và
phần Hội trong giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi - 2015 được tổ chức trong 06
ngày, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4 năm 2015 (tức ngày 05 đến ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi).
Điểm mới trong giỗ Tổ Hùng
Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi
2015 là tổ chức khai mạc triển lãm ảnh
“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - hành
trình trở thành di sản thế giới” vào ngày
5/3 âm lịch tại Bảo tàng Hùng Vương,
thành phố Việt Trì - đây là hoạt động mở
đầu cho các chuỗi hoạt động giỗ Tổ Hùng
Vương – Lễ hội Đền Hùng; tổ chức
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội
do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với
UBND tỉnh thực hiện được phát sóng trực
tiếp trên sóng VTV1 và Đài Phát thanh –
Truyền hình tỉnh, ngay sau đó là chương
trình bắn pháo hoa tầm cao vào tối mùng 7/3 âm lịch; tổ chức “Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2015”
có sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc và tỉnh Nara (Nhật Bản) để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản
phẩm du lịch, văn hóa đặc trưng và biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ lễ hội…
Đền Hùng Vƣơng tại TP.Biên Hòa –
Tỉnh Đồng Nai
Tọa lạc bên quốc lộ 15, thuộc khu phố
3, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa,
đền Hùng Vương ở Bình Đa là nơi thờ vọng
Quốc tổ Hùng Vương. Đền được xây dựng
từ năm 1968, hoàn thành năm 1971, do 14 vị
trưởng lão xã Tam Hiệp vận động nhân dân
trong vùng đóng góp xây dựng. Ngoài việc
thờ vọng Quốc tổ Hùng Vương, đền còn thờ
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị trưởng lão
đã có công khai dựng đền.
Hàng năm vào mùng 10 tháng 3 âm lịch Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được cử hành Lễ giỗ
Quốc tổ Hùng Vương là một nét đẹp văn hoá truyền thống góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước,
niềm tự hào dân tộc, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ Đồng Nai. Ngoài ra, đền
còn tế lễ vào ngày sinh của Hồ Chủ tịch (19/5).
Vào dịp chính lễ, việc tổ chức và tiến hành các nghi thức tế lễ do Ban Quản lý đền Hùng
đảm nhận. Họ chọn ra một người có đức độ, uy tín trong vùng mặc lễ phục cung kính dâng hương,
trà, tửu theo tấu nhạc lễ. Trước lễ tế vua Hùng là lễ yết. Đây là một nghi lễ mang ý nghĩa xin phép
Bác Hồ, cùng Bác dâng lòng thành lên tổ tiên. Sau đó, lễ tế chính thức vua Hùng mới thực hiện
sau.
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CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC (30/4/1975 - 30/4/2015)
Với mỗi người Việt Nam, ngày
30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là
ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất
nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại
trên đất nước Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ:
Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một
dải từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau. Vĩ
tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là
di tích lịch sử một thời…
Có trải qua những năm tháng chiến tranh,
chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt
mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4,
mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì
cuộc sống hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm. Vì thế,
hơn ai hết, người Việt Nam càng quý trọng những ngày tháng hôm nay, càng trân trọng những thành
quả có được sau hơn 20 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định.
Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc
chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu,
chậm phát triển. Tính sáng tạo, táo bạo, bất ngờ, tranh
thủ thời cơ giúp chúng ta biến thách thức thành cơ hội,
xoay chuyển tình thế, vượt lên khó khăn, ổn định nền
kinh tế trong giai đoạn khó khăn… Và hơn nữa, bài
học từ phát huy sức mạnh hoà hợp và đoàn kết toàn
dân tộc mách bảo chúng ta tiếp tục có những chính
sách khuyến khích hiền tài, khơi nguồn lực của toàn
xã hội, chăm lo tốt hơn nữa những vấn đề an sinh xã
hội…
Chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày
chiến thắng 30/4 mang lại, để dân tộc mãi mãi hoà bình và thịnh vượng.
Nguồn: lichsuvietnam.vn

THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
THỜI GIAN HƢỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG
Thời gian hƣởng chế độ tính theo ngày làm việc
Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật BHXH, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với
người lao động (NLĐ) tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần
và được quy định như sau:
- NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15
năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở
lên;
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- NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực
hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng
từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.
Trƣờng hợp tính cả ngày lễ, Tết
Theo khoản 2 Điều 23 Luật này, NLĐ mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ
Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:
- Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
- Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp
hơn.
Nguồn: chinhphu.vn

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN LẠNH
- Kiến thức cần biết:
+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân
dụng; hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ an toàn,
đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;
+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;
+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;
+ Ứng dụng, cập nhật được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;
+ Am hiểu các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp,
dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;
+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an
toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;
+ Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật,
đạt năng suất;
+ Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;
+ Sử dụng được thành thạo các dụng cụ, thiết bị trong nghề;
+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.
CƠ HỘI VIỆC LÀM : Người làm nghề điện lạnh thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các
công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo
thiết bị máy lạnh, ĐHKK, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa
chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.
MỘT SỐ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 Công Ty Nestle :
1. Kĩ thuật viên Bảo trì
2. Kĩ thuật viên phòng Lab
3. Production Operator
4. Management Trainee Program 2015
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5. Resourse Material Planning Executive
NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: nestlevncareer.com
Hạn nộp: 30/4/2015

 Công Ty Green Sun Sawdust Pellets:
Công ty Green Sun Sawdust Pellets là công ty chuyên ép viên nén từ mùn cưa, dăm bào xuất khẩu
- Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Vốn đầu tư nước ngoài
- Số lao động: 30 lao động phổ thông
- Số lượng tuyển: 11 Nam, độ tuổi từ 18 đến 35.
- Thời gian làm việc: Theo ca
- Quyền lợi: Được hưởng các chế độ, phúc lợi theo đúng luật lao động
- Lương khởi điểm: Thỏa thuận
- Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe ( không quá 06 tháng), Giấy CMND, hộ khẩu
công chứng
- Địa chỉ: Số 7, Tổ 38, KP4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.
Hạn nộp: 30/4/2015

GÓC KỸ NĂNG

MỘT SỐ TRÕ CHƠI KHỞI ĐỘNG TRONG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
1. Lồng chim
Số lượng: Không hạn chế
Không gian: Nhỏ và vừa
Dụng cụ: Không
Cách chơi:
- Chia thành các nhóm 3 người. Hai người nắm tay tạo thành lồng chim và người còn lại ở giữa làm
chim
- Người điều hành hô đổi lồng thì các con chim phải đổi lồng và người điều hành sẽ chui vào một
lồng chim . Người còn lại sẽ tiếp tục điều khiển
- Có thể MC tạo sự vui vẻ, hài hước bằng các yêu cầu cho lồng hoặc chim
Cách tạo kịch tính: Tìm ra những trò mới cho lồng và chim
2. Tiếng gọi nơi hoang dã
Số lượng: 20-30 người
Không gian: Sân rộng
Dụng cụ: Khăn đỏ hoặc khẩu trang
Cách chơi:
- Chia đội: Mỗi đội chọn 1 con vật và tiếng kêu đặc trưng của nó
- Thống nhất tiếng đó cho cả đội; Phát khăn bịt mắt
- Di tản đội hình; Các đội tìm lại nhau chỉ bằng tiếng kêu
- Đội nào nhanh nhất sẽ thắng
Luật chơi:
- Đội nào có thành viên gian lận sẽ bị thua. Phải bịt mắt cho đến khi đội đủ hết người
Cách tạo kịch tính: Bắt người chơi di chuyển nhiều MC có thể giả tiếng kêu của đội đó để lừa người
chơi
9

3. Muỗi đốt
Không gian: Hội trường trong nhà - ngồi 1 chỗ
Dụng cụ: Không
Cách chơi: Thực hiện theo yêu cầu của ng MC
Luật chơi:
- MC hô: Muỗi bay muỗi bay.
Vòng tròn: vì vu vì vù. (chụm đầu ngón tay phải của
mình lên, đưa tay bay qua bay lại)
- MC: Muỗi đậu lên má người bên phải của mình.
Vòng tròn: (đặt bàn tay phải lên má người bên phải)
- Cứ thế tiếp tục MC cho con muỗi đậu "lung tung" lên
thân thể của "nạn nhân".
- Nếu nghe MC hô "cắn" thì người "bị cắn" phải nhanh
tay "đập" cho trúng vào "con muỗi" đang đậu trên mặt mình (nếu đập không trúng, hậu quả như thế nào thì
cứ ráng mà tưởng tượng).
Cách tạo kịch tính: Tạo những tình huống gây cười, bị cắn những chỗ đặc biệt
Chú ý: Vị trí nhạy cảm hài hước theo mức độ tăng dần

Nguồn: gockynang.vn

GÓC THƢ GIÃN
Chạy nước gì …?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Trò: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Trò: thưa cô nước….tiểu ạ
Linh động
Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ
dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ
cho buổi học mang tên “Cuộc sống hiện đại”.
Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh
mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với
nó.
Hoa: Em mang máy Sony Walkman và em có
thể nghe nhạc.
Lan: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có
thể mở hộp dễ dàng.
Cô giáo: Tùng, thế còn em mang gì đến vậy
Tùng: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?

Tùng: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông
chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ
Làm việc tốt
Tí chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy
nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được
35 việc tôt
- Việc gì mà nhiều thế con???!
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con
và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ
qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy
khoẻ lắm.
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