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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
NGÀY HỘI “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO” TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015
Nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, đề
tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ góp
phần phát triển kinh tế - xã hội; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có các mô hình, đề
tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo hiệu quả được áp dụng trong học tập, lao động sản xuất, công tác,
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ
sáng tạo” tỉnh Đồng Nai năm 2015 tại Hội quán Văn miếu Trấn Biên vào sáng ngày 16/12/2015.

Hình: Phần thi "Sáng tạo Tên lửa nước" của đơn vị
Đoàn thanh niên Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai
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Ngày hội được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi: Lễ báo công và khai mạc Ngày hội “Tuổi
trẻ sáng tạo”; Cuộc thi “Sáng tạo Tên lửa nước” được chia thành 02 bảng (bảng A: khối huyện, thị,
thành và bảng B: khối LLVT, trường học, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn khối cơ quan tỉnh)
với sự tham gia của 28 đội thi. Kết quả, Huyện Đoàn Vĩnh Cửu đoạt giải nhất bảng A và Đoàn
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đoạt giải nhất bảng B; Diễn đàn “Tuổi trẻ với sáng tạo Khoa
học và Công nghệ” với mục đích giao lưu, trao đổi, chia sẻ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, các sản
phẩm sáng tạo được áp dụng trong thực tiễn; Triển lãm các mô hình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm
sáng tạo có hiệu quả trong học tập, lao động sản xuất, công tác năm 2015; Lễ tuyên dương 33 mô
hình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên năm 2015. Ngày hội đã thu hút
hơn 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Hình: Đ/c Bùi Thị Bích Thủy - Bí thư Tỉnh đoàn và đ/c Nguyễn Văn Liệt - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ
trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có các mô hình, đề tài sáng tạo được tuyên dương

HỘI THI “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015
Chiều 16/12/2015, tại Hội trường Hội quán Văn miếu Trấn Biên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
phối hợp Ban Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức trẻ với cải cách hành chính”
năm 2015 với sự tham gia của 14 đội thi đến từ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn khối Cơ quan
tỉnh.

Hình: Các đội tham gia phần thi kiến thức
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Hình: Tiểu phẩm tham gia tại Hội thi

Hội thi bao gồm 02 phần thi là phần thi kiến thức và phần thi tiểu phẩm với các nội dung xoay
quanh: Kiến thức về Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 –
2020; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước có liên quan đến công tác Cải cách
hành chính; Luật Cán bộ công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bồi thường trách nhiệm Nhà nước; Quy tắc ứng xử của cán bộ
công chức; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Xung kích
cải cách hành chính”; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trẻ với cải cách hành chính...
Qua 02 phần thi, Ban Giám khảo đã chọn trao giải nhất cho Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh trực
thuộc Đoàn khối các Cơ quan tỉnh; giải nhì thuộc về Huyện Đoàn Định Quán; đồng giải ba được
trao cho Huyện Đoàn Tân Phú và Huyện Đoàn Long Thành; giải khuyến khích được trao cho
Huyện Đoàn Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Thị Đoàn Long Khánh, Thành Đoàn Biên Hòa,
Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thuộc Đoàn khối các Cơ quan tỉnh; giải tiểu phẩm hay
nhất được trao cho Huyện Đoàn Long Thành.

03 ĐẠI BIỂU TỈNH ĐỒNG NAI THAM DỰ
ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2015
Từ ngày 11 – 13/12/2015 tại Thủ đô Hà Nội, 364 đại biểu là đại diện tài năng trẻ, xuất sắc của
thanh niên Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề của mọi miền Tổ quốc sẽ tham dự Đại hội
Tài năng trẻ Việt Nam lần II năm 2015. Đồng Nai tham dự Đại hội với 03 đồng chí, trong đó: đồng
chí Bùi Thị Bích Thủy – Bí thư Tỉnh Đoàn (trưởng đoàn) và 02 đồng chí đại diện của tỉnh Đồng Nai
là đồng chí Nguyễn Đức Đại – Phó Bí thư đoàn cơ sở, Công ty cổ phần Bibica, thuộc Đoàn khối
Doanh nghiệp tỉnh – Đại biểu Công nhân trẻ và đồng chí Phạm Thế Linh – Chủ tịch Hội đồng quản
trị, Giám đốc Công ty Nệm Thế Linh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai – Đại biểu
Doanh nhân trẻ.
Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần II năm 2015 với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay
dựng xây đất nước” được tổ chức với mục đích tuyên dương, kết nối các tài năng trẻ Việt Nam có
những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển của đất nước; Tạo diễn đàn để các tài năng trẻ
được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp hiến kế, đề xuất với Đảng, Nhà nước các
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giải pháp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII, đồng thời tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm lo,
hỗ trợ và phát triển đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam.
* Nguyễn Đức Đại – Cây sáng kiến trẻ
Anh Nguyễn Đức Đại hiện là Trưởng phòng kỹ thuật, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty cổ phần
Bibica. Với đam mê nghiên cứu, tinh thần lao động hăng say, anh đã có nhiều sáng tạo trong công
việc. Các sáng kiến, cải tạo của anh đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tiết
kiệm thời gian, mang lại lợi nhuận cho công ty bởi tính ứng dụng cao phải kể đến như: Sáng kiến
cải tạo máy tách bột; Cải tiến thiết bị hòa tan Chocolate; Nghiên cứu cải tạo công trình đóng gói
kẹo dẻo; cải tạo công trình loại bỏ tạp chất trước khi bán thành phẩm; Cải tạo công trình giảm sức
lao động cho công nhân vận hành; Cải tại máy quậy Gelain D/C sản xuất kẹo dẻo; Cải tạo bộ lọc
nước làm nguội nhanh DC nha, cải tạo gọn lại hệ thống đường ống, thay thế thùng lọc cũ thành Y
lọc...
Với những thành tích đạt được anh Đại vinh dự được Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh công nhận
là đoàn viên xuất sắc trong sáng kiến cải tiến kĩ thuật năm 2012, danh hiệu thanh niên tiên tiến làm
theo lời Bác tỉnh Đồng Nai năm 2013, Giải thưởng Kaizen do công ty trao tặng và đặc biệt là Danh
hiệu người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2015. Anh chia sẻ: “Phần thưởng lần này kết quả của sự phấn
đấu, nỗ lực hết mình của tôi trong công tác cũng như là phần quà tiếp thêm động lực cho tôi trong
việc phát huy tính chủ động, sáng tạo không ngừng của mình để có thể tạo ra ngày càng nhiều “sản
phẩm sáng tạo”, áp dụng vào sản xuất”.
* Phạm Thế Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuổi “8x”
Anh Phạm Thế Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nệm Thế Linh, TP.Biên
Hòa là một tấm gương khởi nghiệp thành công với sản phẩm chăn, drap, gối, nệm... Từ hai bàn tay
trắng nhưng sự lăn lộn, bươn trải, quyết tâm khởi nghiệp đã giúp anh Linh làm giàu với chuyên
ngành theo đuổi khác hoàn toàn với vốn kiến thức ban đầu của ông chủ trẻ này.
Sinh năm 1982, tuy chưa cầm trên tay tấm bằng đại học nào thế nhưng kết quả thành công
trong sự nghiệp của anh Linh thật đáng nể phục. Năm 2003 anh Linh rời quê hương Nam Định vào
Biên Hòa sinh sống với đủ nghề từ bốc vác, phụ hồ, bồi bàn, trồng rau, bắt heo...; bước ngoặt trong
sự nghiệp của anh Linh chính từ nghề tiếp thị tất (vớ), qua quá trình tiếp xúc với thị trường, anh
cảm thấy có năng khiếu với công việc tiếp thị sản phẩm. Từ giữa năm 2007, anh tìm tòi nghiên cứu
và tự làm sản phẩm màn chụp chỉ với số vốn ít ỏi 5 triệu đồng tuy nhiên sản phẩm này không thành
công, kết quả anh đã thua lỗ hết 50 triệu đồng; nhưng thất bại không làm anh nản chí, anh quyết
tâm làm lại từ đầu với sản phẩm khác đó chính là gối hơi, đến năm 2010 anh đã mở rộng quy mô
sản xuất và sản phẩm gồm các sản phẩm chăn, drap, gối, nệm. Tuy ban đầu gây dựng công ty với
rất nhiều khó khăn nhưng dần dần anh đã phát triển công ty ngày một vững chắc, quy mô với 2.000
đại lý, cửa hàng có thương hiệu trên thị trường chăn, drap, gối, nệm, trải dài khắp cả nước và được
tin tưởng về chất lượng, thái độ phục vụ của công ty. Hiện tại, anh Linh đã xây dựng nên đội ngũ
120 công nhân viên năng động, nhiệt huyết, phong cách làm việc chuyên nghiệp và mở rộng hệ
thống thị trường và đối tượng khách hàng theo hướng thâm nhập hệ thống siêu thị, thị trường các
tỉnh phía Bắc và mở rộng hơn nữa quy mô xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar, Châu âu...
Ghi nhận thành công của mình chính là những danh hiệu, giải thưởng cả về chất lượng sản
phẩm lẫn thành tích mà anh vinh dự nhận được như “Thương hiệu tin cậy - Trust Pro Brand 2012”
do Viện nghiên cứu kinh tế phát triển và hệ thống mạng Ngân hàng thương hiệu trao chứng nhận;
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Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển lần V/2012; “Nhà lãnh đạo xuất sắc 2012” do Hội nghị Doanh
nhân toàn quốc chứng nhận; Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 do Trung Ương Hội Doanh
nhân Trẻ Việt Nam tổ chức; Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2015.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, anh Linh đã cùng với các thành
viên của Hội tổ chức nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng như: thành lập “Quỹ hỗ trợ người
khuyết tật”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng... cho gia đình chính sách, học sinh vượt khó
học tốt; các hoạt động chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ, tài trợ chương trình “Thắp
sáng niềm tin, tiếp sức đến trường”...

02 CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG TẠI FESTIVAL “SÁNG TẠO TRẺ” TOÀN QUỐC
LẦN THỨ VIII NĂM 2015
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 là một trong những hoạt động thiết
thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016). Sau 11 năm triển khai, phong trào “Sáng tạo
trẻ” đã trở thành sân chơi khơi gợi nguồn sáng tạo, phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên luôn
khát khao được cống hiến, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Phong trào đã thực sự có sức sống, sức lan tỏa đến tất cả các đối tượng thanh niên và trong
các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua phong trào này đã có hàng vạn ý tưởng, công trình được ghi
nhận và áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Những công trình sáng
tạo tuyên dương trong Festival “Sáng tạo trẻ” được triển khai áp dụng trong thực tế và mang lại
hiệu quả to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nguồn lợi kinh tế của
đất nước. Năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, phong trào Sáng tạo trẻ được
triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng đoàn viên, thanh niên trên cả nước và thực sự là những
mô hình, sản phẩm có ý nghĩa. Festival lần này cũng là dịp để vinh danh những sản phẩm, ý tưởng
sáng tạo mà thanh thiếu nhi đề xuất về việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Những công
trình, sản phẩm, ý tưởng ngày hôm nay tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, cho trí tuệ của thế hệ trẻ
Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước”.

Hình: 36 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên tuyên dương lần này được lựa chọn
từ 225 hồ sơ đề cử của 46 Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
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Các công trình, sản phẩm được tuyên dương lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên
nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: từ các công trường, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện đến các viện
nghiên cứu, trường học; từ thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên đến đoàn viên, thanh niên khối
lực lượng vũ trang; từ quá trình lao động sản xuất nông nghiệp đến việc nghiên cứu ứng dụng khoa
học công nghệ phục vụ vào đời sống sinh hoạt…
Đồng Nai có 02 công trình, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ”
toàn quốc là sản phẩm “Máy gieo hạt và bón phân” của đồng chí Nguyễn Văn Anh – Đoàn viên xã
Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ và Công trình “Thiết kế máy biến áp 3 pha công suất 160, 250,
320...2500kVA, tiêu chuẩn ĐLMN/346, sử dụng tôn Hàn Quốc tiết kiệm vật tư” và “Sử dụng dây
đồng mềm bắt lên sứ hạ thế máy biến áp 3 pha, công suất từ 560, 630...2000kVA” của nhóm tác giả
Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Lê Khôi, Nguyễn Thanh Nhã, Mai Đăng Khoa – Đoàn viên Đoàn cơ sở
Công ty Cổ phần Thiết bị điện, thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Nguồn: Ban TNCN - ĐT Tỉnh Đoàn tổng hợp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM
Khoảng tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày
khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác đã khẳng định: “Nước nhà trông
mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc
Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính
là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Trong suốt sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Người luôn quan tâm sâu sắc tới công
tác giáo dục thế hệ trẻ, tư tưởng, lý luận và tình cảm của Người đã để lại những bài học thực tiễn
còn nguyên giá trị cho tới tận ngày nay và mãi về sau. Người không chỉ nêu lên vai trò hết sức quan
trọng của học sinh, sinh viên mà còn nhấn mạnh trọng trách khó khăn nhưng vinh quang của các
em, đó là bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Để làm được điều đó, các thế hệ học sinh, sinh
viên Việt Nam cần cố gắng, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức sống;
học để biết, học để làm, học để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên còn đường công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
Có thể nói, công tác giáo dục thế hệ trẻ ngay từ bậc mầm non, tiểu học có vai trò rất quan
trọng trong việc hình thành, rèn luyện đạo đức và nhân cách con người đồng thời cung cấp kiến
thức, kỹ năng để trẻ có nền tảng phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giáo dục nhi đồng
là một khoa học”, dạy dỗ trẻ nhỏ không thể theo cảm tính của người lớn. Chính vì thế, cần có những
nghiên cứu khoa học nghiêm túc và kĩ lưỡng trong công tác giáo dục lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng
cả về tâm sinh lý cũng như ảnh hưởng của môi trường sống xung quanh tác động đến trẻ nhỏ để tìm
ra phương pháp dạy dỗ khoa học, hợp lý. Về vấn đề này, Bác đã nêu lên một luận điểm mang tính
cốt lõi, đó là cách dạy trẻ phải “giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung
của chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra những người già sớm”. Bác thường nhắc nhở: “chớ gò ép
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thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn”. Tư tưởng tiến bộ đó của Người đã cho chúng ta nhận thấy
giá trị quan trọng của công tác giáo dục nhi đồng nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung – sự
nghiệp đó phải thực sự khoa học và nghiêm túc. Đây chính là kim chỉ nam hành động để các nhà
giáo dục làm tốt hơn công tác giáo dục nhi đồng hiện tại và tương lai.

Hình: Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng Than, Hà Nội (1958)

Ở lứa tuổi thanh niên, sinh viên, việc giáo dục đào tạo không phải là “cầm tay chỉ việc”, uốn
nắn từng chút một, mà quan trọng là phải truyền được cho các em tinh thần tự học, tự khám phá,
chủ động, sáng tạo, giúp các em định hướng được mục đích của việc tự học tập, tự xác định được
con đường phấn đấu cho tương lai. Chỉ như vậy các em mới có thể kiên trì trên con đường học tập
theo phương châm “học, học nữa, học mãi” của lãnh tụ Lê-nin vĩ đại.
Bác yêu cầu sinh viên: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?”. Tại Đại hội
sinh viên Việt Nam lần thứ II ngày 7/5/1958, Bác nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức như các
cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả
lời dứt khoát thì mới có phương hướng”. Bác chỉ rõ: “Dưới chế độ thực dân, phong kiến, mục đích
đi học là cốt được mảnh bằng để làm ông thông, ông phán, lĩnh lương nhiều, ăn ngon, mặc đẹp. Thế
thôi. Số phận dân tộc thế nào, tình hình thế giới biến đổi thế nào, không hay, không biết gì hết. Mục
đích giáo dục nô lệ hầu hạ chúng. Ngày nay ta đã được độc lập, tự do, thanh niên mới thật là người
chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò là người chủ thì phải học tập. Học bây giờ với
học dưới chế độ thực dân, phong kiến khác nhau”, “Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá,
khoa học kỹ thuật và quân sự” và “Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân,
làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”. Từ đó có thể
thấy, nhiệm vụ của thanh niên trí thức thời đại mới không chỉ là ra sức học tập để làm chủ được tri
thức, công nghệ mới, mà còn phải xác lập được cho mình lý tưởng cộng sản đúng đắn. Lý tưởng
đúng đắn chính là cứu cánh, là vũ khí sắc bén trong đấu tranh chống lại cái xấu, chống lại những
cám dỗ bên ngoài, giúp thanh niên vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành mục tiêu.
Đặc biệt trong xã hội hiện tại, khi mà các giá trị tinh thần cũ và mới đan xen, một bộ phận
không nhỏ thanh niên, sinh viên có lối sống buông thả, vị kỉ, cá nhân, thờ ơ, vô cảm với thời cuộc,
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chìm đắm trong các trò chơi điện tử, trong cuộc sống ảo trên mạng, vùi mình trong các cuộc ăn
chơi, đua đòi… thì những lời dạy của Bác càng có giá trị lớn lao hơn bao giờ hết. Nhưng làm thế
nào để những lời dạy quý báu đó của Người thấm nhuần tới được với học sinh, sinh viên, giúp các
em hình thành được lý tưởng và nếp sống đúng đắn? Trách nhiệm đó không chỉ của riêng ai, mà là
trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của các bậc làm cha làm mẹ, của các nhà giáo dục, các nhà
quản lý trong lĩnh vực có liên quan tới thanh thiếu niên.

Hình: Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Bách khoa
tại nhà ở sinh viên sáng mùng một Tết Mậu Tuất (1958)

Trong vấn đề học tập, Bác không chỉ nhắc nhở học sinh, sinh viên mà là thanh niên Việt Nam
nói chung, Bác đã chỉ ra: “Làm nghề gì cũng phải học” và mục đích của việc học là để “nâng cao
năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân càng no ấm, vui
tươi”. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả đối với một bộ phận thanh niên không theo học đại học, cao
đẳng, thì việc học cũng luôn là việc hết sức quan trọng. Học từ các lớp dạy nghề, học từ kinh
nghiệm cuộc sống, từ người đi trước, tự học… để nâng cao lối sống tích cực, trau dồi kĩ năng nghề
nghiệp để ứng dụng được kiến thức vào lao động sản xuất và làm ăn kinh tế nhằm làm giàu cho bản
thân cũng như xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương bao la, sâu sắc
nhất. Người đã khẳng định: Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà... Chính vì thế, việc
chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của toàn xã hội,
“muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có những
người có đạo đức xã hội chủ nghĩa”. Nhớ lời dạy của Bác kính yêu, mỗi thế hệ học sinh, sinh viên
Việt Nam “cần phải có chí tự động, tự cường, tự lập; Phải có khí khái ham làm việc, chứ không
ham địa vị; Phải có quyết tâm, đã làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn, làm cho kỳ được; Phải
có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học luôn, học mãi. Học văn hoá, học chính trị, học nghề
nghiệp...”.
Nguồn: Trang điện tử Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
(www.bqllang.gov.vn)
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THEO DÒNG LỊCH SỬ
Những ngày đáng nhớ trong Tháng 01

 Ngày 01/01/2016: Tết dương lịch
 53 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2016)
 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH

(06/01/1946 - 06/01/2016)
 37 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược
(07/01/1979 - 07/01/2016)
 66 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2016)
 56 năm Ngày Tết trồng cây (11/01/1960 - 11/01/2016)
 75 năm Ngày khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 - 13/01/2016)
 43 năm Ngày ký hiệp định Paris (27/01/1973 - 27/01/2016)

70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN
(06/01/1946 – 06/01/2016)
Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946 với tinh thần
yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, công dân Việt Nam từ 18 tuổi
trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo,
chính kiến đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên, bất chấp sự chống phá của các
thế lực xâm lược và chống đối.
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng Tuyển cứ đầu tiên.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, với hàng nghìn đại biểu Quốc hội được cử tri, nhân
dân cả nước lựa chọn, bầu ra, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới trên các lĩnh vực hoạt
động, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao
nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Để hoạt động của Quốc hội ngày càng đạt hiệu quả cao, một trong những yếu tố thiết yếu cần
phát huy, đó là tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội với cử tri, nhân dân, bởi mối quan hệ giữa
đại biểu Quốc hội với nhân dân là điều kiện cơ bản bảo đảm Quốc hội là cơ quan đại diện cho tiếng
nói của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
• Trách nhiệm người đại biểu của nhân dân
Lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, là nơi thống nhất ý
chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Quyền lực to lớn của Quốc hội được nhân dân ủy thác
để quản lý đất nước và bảo vệ lợi ích của nhân dân, đồng thời, nhân dân thông qua Quốc hội để
thực hiện quyền lực của mình.
Ngay từ những ngày đầu diễn ra cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đề ra tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đó là: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc
dân lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”; “những người trúng cử
sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải
luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm sao
cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thể hiện đầy đủ trong các bản Hiến pháp năm
1946, 1959, 1992 và mới đây là Hiến pháp năm 2013. Thực thi Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc
hội (năm 2014) và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (năm 2015) đã
cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dân cả
nước.

Trước hết đó là trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ Đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng
của nhân dân, phản ánh ý kiến của cử tri và nhân dân trước Nghị trường; trách nhiệm trực tiếp trong
việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; trách nhiệm thay
mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, chất vấn các
chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; trách nhiệm nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của người
đại biểu Quốc hội. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội là phải phản ánh ý chí của đại đa số cử tri ở
đơn vị bầu cử ra mình, sau đó là ý chí chung của nhân dân cả nước. Để thực hiện được trách nhiệm
của người được ủy quyền, đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của
cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ
chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của Đại biểu và của
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Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
Chính vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành và trên thực tế, các đại biểu Quốc hội đều
phải thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân
dân. Tại Nghị trường, đại biểu Quốc hội sử dụng quyền của mình để thể hiện chính kiến, nói lên ý
chí, nguyện vọng của cử tri ở nơi bầu ra mình và của nhân dân cả nước.
• Tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân
Trong lãnh đạo Quốc hội, quan điểm này cần cụ thể hóa hơn, để mỗi đại biểu thấm nhuần tư
tưởng, bài học này trong mối quan hệ với cử tri, trong hoạt động của đại biểu. Cán bộ lãnh đạo,
đảng viên là đại biểu Quốc hội phải thật sự gương mẫu gắn bó với cử tri.
Cấp ủy Đảng các cấp cần coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong
nhân dân, những vấn đề đại biểu phản ánh, yêu cầu. Quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước
cần có chế tài về vấn đề này. Bên cạnh đó, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, thực sự
phát huy trí tuệ của đại biểu; tin dân, lắng nghe nhân dân nhiều hơn, thực chất hơn.
Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên cũng là dịp Quốc hội bầu ra các đại biểu Quốc hội
khóa mới (khóa XIV), việc lựa chọn người để giới thiệu ứng cử là quan trọng, đảm bảo đủ tiêu
chuẩn và phải thực sự yêu thích hoạt động Quốc hội. đại biểu Quốc hội phải thực sự là một nghề,
xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề đại biểu Quốc hội. Người đại biểu Quốc hội phải yêu nghề,
có đạo đức nghề nghiệp, mới xứng đáng với sự lựa chọn của cử tri, xứng đáng làm người đại diện
cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của
đất nước... Và tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức
làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta,
kính ta” vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự đối với người đại biểu của dân trong tình hình mới.

66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM
(09/01/1950 – 09/01/2016)
Trong giai đoạn 1925 - 1945, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, các tổ chức học sinh,
sinh viên yêu nước lần lượt ra đời như: Tổ chức Học sinh Đoàn, Đội Ngô Quyền, Tổng Hội Sinh
viên đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ
kính yêu. Tự hào đối với các thế hệ học sinh, sinh viên là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, thành
lập và hợp nhất các tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Đông Dương
Cộng sản Liên Đoàn và các chi bộ Đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản mà hầu hết đảng viên,
đoàn viên đều là những đồng chí xuất thân từ học sinh, sinh viên, như: Trần Phú, Ngô Gia Tự,
Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng...
Ngày 28/1/1941, 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.
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là thành quả to lớn của cuộc đấu
tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, trong đó các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên có nhiều
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đóng góp xứng đáng, với biết bao tấm gương anh dũng, kiên cường đã được khắc ghi vào lịch sử
dân tộc.
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.
Từ năm 1947 - 1949, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh kháng chiến, Đoàn
sinh viên kháng chiến sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; số lượng học
sinh, sinh viên được kết nạp vào Đoàn và Đảng khá đông. Các hoạt động của học sinh, sinh viên
kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Với khẩu hiệu: “Tích cực cầm cự chuẩn bị
chuyển mạnh sang tổng phản công” đã tiếp thêm sinh lực mới cho phong trào học sinh, sinh viên.
Cuộc đấu tranh của học sinh đã lan ra cả Đông Dương.
Ngày 9/11/1949, 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; 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 9/1/1950, 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 9/1/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh 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 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm
Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ
V (22 - 23/11/1993) tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9/1 làm Ngày truyền thống
của Hội Sinh viên Việt Nam.
Trong cuộc đời mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ thanh niên như
Người đã từng nói: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, Người luôn quan tâm đến việc chăm lo đào
tạo, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, trong đó có lớp thanh niên trí thức (những sinh viên đang
được đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng…) Bác đã nhiều lần nói chuyện trực tiếp với sinh viên
đang học tập trong nước, ở nước ngoài và sinh viên các nước đến dự hội nghị chuyên đề sinh viên
quốc tế tại Việt Nam.
Nguồn: lichsuvietnam.vn
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THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2016
Từ 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công
dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính
quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật kiểm toán; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật
tổ chức Quốc hội.
1. Vợ sinh con, chồng được nghỉ việc tối thiểu 5 ngày
Theo Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai
sản 5 ngày làm việc trong trường hợp sinh thường, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật,
sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở
lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải
phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Luật cũng quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ khi mang
thai phải nghỉ việc để dưỡng thai chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian
12 tháng trước khi sinh thay vì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi sinh con như Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
2. Công dân từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân
Luật căn cước công dân lấy tên gọi của giấy tờ về căn cước công dân là thẻ Căn cước công dân
để thay cho tên gọi “Chứng minh nhân dân” như hiện nay. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được
cấp thẻ Căn cước công dân để bảo đảm tính ổn định của các thông tin về nhân dạng của công dân
đã được quy định trong Luật. Thẻ Căn cước công dân chỉ phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40
tuổi và đủ 60 tuổi.
Thẻ Căn cước công dân có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ
để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ này được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ
chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép
công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên
lãnh thổ của nhau.
3. Cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch
Luật hộ tịch gồm có 7 chương và 77 điều. Luật có những quy định cải cách mạnh mẽ về trình
tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân (như: đơn giản hóa và cắt giảm nhiều
giấy tờ không cần thiết khi đăng ký hộ tịch; cải tiến phương thức nộp hồ sơ để người dân lựa chọn –
nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến khi điều kiện cho
phép; giảm thời hạn giải quyết đối với hầu hết các việc hộ tịch).
Luật hộ tịch cũng quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà
không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây. Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ
quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Khi đăng ký hộ tịch, người
dân được cấp trích lục hộ tịch. Đối với một số việc hộ tịch quan trọng liên quan trực tiếp đến đời
sống hàng ngày của người dân là khai sinh, kết hôn, Luật hộ tịch quy định sau khi đăng ký người
dân vẫn được cấp bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
4. Tăng thuế suất thuế TTĐB đối với các mặt hàng thuốc lá, rượu và bia.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đối với thuốc lá điếu,
xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tăng từ 65% lên
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70% từ ngày 01/01/2016 và 75% từ ngày 01/01/2019; với rượu dưới 20 độ, thuế suất thuế TTĐB là
30% từ ngày 01/01/2016 và 35% từ ngày 01/01/2018.
Đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia, thuế suất thuế TTĐB cũng tăng thêm 5% lên 55% từ ngày
01/01/2016, 60% từ ngày 01/01/2017 và 65% từ ngày 01/01/2018.
5. Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi
Luật nghĩa vụ quân sự gồm 9 chương, 62 điều, trong đó, Luật quy định về độ tuổi gọi nhập
ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi (hiện nay là đến hết 25 tuổi) đối với công dân đã được tạm hoãn
gọi nhập ngũ để học chương trình đào tạo đại học, cao đẳng.
Để đảm bảo cho công dân chủ động chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; đồng thời,
tạo điều kiện cho địa phương trong xây dựng, thực hiện kế hoạch gọi công dân nhập ngũ hàng năm,
Luật nghĩa vụ quân sự đã quy định cụ thể thời điểm gọi công dân nhập ngũ được thực hiện vào
tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm.
6. Tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức Hội đồng nhân dân
Luật tổ chức chính quyền địa phương gồm 8 chương, 143 điều, trong đó có những điểm mới
về mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; cơ cấu tổ chức và hoạt động
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
Theo Luật, tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
(cấp chính quyền địa phương), đồng thời chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng
nhân dân huyện, quận, phường từ ngày 1/1/2016.
7. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 6 người
Với 7 chương, 50 điều, Luật tổ chức Chính phủ quy định cụ thể số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6.
Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán
bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét,
quyết định.
8. Bổ sung đơn vị được kiểm toán là cơ quan quản lý sử dụng công
Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 bổ sung đơn vị được kiểm toán là: Cơ quan quản lý sử
dụng công; đối với các doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở
xuống, khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và
phương pháp kiểm toán phù hợp.
9. Làm rõ mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan
Với 8 chương, 41 điều, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm rõ được mối quan hệ giữa
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với: Đảng, Nhà nước, Nhân dân, các tổ chức mà trước đây quy định rải
rác ở các luật khác, trong các văn bản của Đảng hoặc Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Về hoạt động phản biện xã hội, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định cụ thể về tính chất,
mục đích và nguyên tắc phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi phản biện xã hội; hình thức
phản biện xã hội; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động phản biện
xã hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện.
10. Xác định cụ thể vị trí pháp lý của đại biểu Quốc hội chuyên trách
Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 gồm 7 chương, 102 điều. Luật đã bổ sung thêm nhiều quy
định để bảo đảm đại biểu Quốc hội giữ vai trò trung tâm trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội;
bổ sung các quy định nhằm xác định cụ thể vị trí pháp lý của đại biểu Quốc hội chuyên trách.
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Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 đã xây dựng quy định mới về chức danh Tổng thư ký. Theo
đó, Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm để tham mưu, phục vụ hoạt
động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Tổng thư ký là đại biểu Quốc
hội đồng thời giữ vai trò là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và
Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động của Văn phòng Quốc hội.
Nguồn: www.baochinhphu.vn

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
GIỚI THIỆU NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp trực tiếp tạo ra tất cả các sản phẩm phục vụ sản xuất và
tiêu dùng. Sản phẩm của cơ khí chế tạo rất rộng, từ các vật dụng hàng ngày, các thiết bị linh kiện
điện, điện tử cho đến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, lưu thông hàng
hóa, vật tư. Các kỹ sư cơ khí chế tạo có nhiệm vụ chỉ đạo kỹ thuật, quản lý quá trình gia công tạo ra
sản phẩm theo yêu cầu thiết kế. Kỹ sư chế tạo cũng có nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia làm việc cùng
với các kỹ sư thiết kế và các chuyên gia khác trong các nhóm thiết kế đa ngành. Kỹ sư chế tạo là
người tư vấn tốt nhất cho nhà thiết kế thông qua lời khuyên: thiết kế thế nào để dễ chế tạo, rẻ và tốt
nhất.
Tất cả các doanh nghiệp sản xuất đều cần kỹ sư cơ khí chế tạo máy để duy trì, bảo dưỡng và
sửa chữa hệ thống thiết bị, máy móc. Các doanh nghiệp kinh doanh cần kỹ sư chế tạo đảm nhiệm
công việc tư vấn kỹ thuật và chăm sóc khách hàng. Khi bạn hiểu làm thế nào để chế tạo ra và lắp
ráp các chi tiết trong thiết bị, bạn sẽ dễ dàng hiểu và tư vấn cho khách hàng cách sử dụng, vận hành
tốt nhất. Kỹ sư chế tạo làm việc này nhanh hơn, hiệu quả hơn kỹ sư nhiều ngành khác.
Nguồn: www.huongnghiepviet.com
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
Công ty tuyển dụng

Nơi nộp hồ sơ

Công ty Cổ phần dây và cáp
SACOM (chi nhánh Đồng Nai)

Tầng 2 – Tòa nhà SAMLAND, Đường D1, Phường 25, Quận
Bình Thạnh, TP.HCM

Công ty VMEP - SYM
Công ty TNHH Nec Tokin
Electronics Việt Nam
Công ty TNHH VietNam NOK
Xí nghiệp kết cấu thép
Chương Dương
Công ty TNHH đá Hóa An 1

K5, Phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Lô A5-A6, KCX Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Lô 208, KCN Amata, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Số 002-003 khu 5 tầng, Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An,
TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Hồ sơ bao gồm: đơn xin việc, lý lịch cá nhân có dán hình, giấy khám sức khỏe (photo), chứng
minh nhân dân (photo), hộ khẩu (photo).
Nguồn: www.vieclam.tv.com
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Kỹ năng sống
ỨNG PHÓ KHI TRỘM VÀO NHÀ
Hiện nay, tội phạm đột nhập nhà dân trộm, cướp tài sản ngày càng gia tăng, tính chất ngày
càng nguy hiểm, đặc biệt trong những ngày cuối năm, cận Tết.
* Tâm lý và quy luật của bọn trộm:
- Về phương thức, hầu hết kẻ gian chọn thời điểm gây án về đêm và lúc rạng sáng để tránh bị
phát giác. Thông thường chúng nhắm đến các gia đình giàu có, sơ hở quên không đóng cửa khi đi
ngủ. Tuy nhiên, hiện nay tất cả các gia đình cũng nên cảnh giác.
- Thủ đoạn chung của tội phạm này là thăm dò nơi định trộm cắp, nghiên cứu quy luật sinh
hoạt của chủ nhà… để định vị tài sản sẽ trộm, điểm sơ hở của chủ nhà trong việc bảo vệ tài sản…
Sau đó, chúng sẽ lên kế hoạch để thực hiện việc đột nhập và trộm cắp tài sản.
- Tài sản bọn chúng hướng tới là những loại tài sản gọn nhẹ và có giá trị như: vàng, tiền, ngoại
tệ, đá quý, xe máy…
- Vũ khí của bọn trộm khi đột nhập vào thường là các vật dùng để cậy cửa như: kìm, kéo cắt
sắt, xà beng, búa để đập vỡ khóa, cửa kính,…Cũng có kẻ chọn cách thừa cơ hội đột nhập vào nhà,
ẩn nấp ở nơi khuất tối. Chúng cũng thường tìm cách gây trở ngại cho gia chủ nếu bị phát hiện bằng
cách khóa trái cửa, đặt chướng ngại vật … để tiện đường tẩu thoát.
* Khi phát hiện có trộm ta phải làm gì?
- Ban đêm khi tỉnh giấc nếu phát hiện có trộm, tốt nhất nên nghe ngóng, quan sát xem các
phòng xem trộm đã vào phòng ngủ chưa để quyết định. Nếu trộm chưa vào nhà thì lập tức bật các
đèn lên, gọi người nhà dậy, như vậy bọn trộm thường bỏ đi chứ không muốn đối mặt với chủ nhà.
Nếu trộm đã vào phòng ngủ, phải tùy cơ ứng biến, thậm chí nên giả vờ ngủ, không nên mạo hiểm
bắt kẻ trộm để tránh sát thương, bảo vệ tính mạng. Có thể lấy bình hoa, lược… để làm vũ khí tự vệ
nhưng bất đắc dĩ mới được ra tay.
- Nếu chỉ có một mình ở nhà, nên đóng chặt cửa phòng ngủ giả vờ gọi người bên cạnh. Khi
thấy kẻ trộm ra khỏi nhà, nên quan sát, ghi nhớ đặc điểm, hướng chạy của chúng để báo công an
càng chi tiết càng tốt.
- Khi về đến cổng nhà, nếu phát hiện hoặc nghi có người lạ trong nhà như: nghe tiếng động
trong nhà, nhìn thấy cửa bị khóa hoặc là bị cậy, nhất thiết không được vào nhà, phải tìm hiểu xung
quanh, thông báo cho hàng xóm hoặc gọi điện báo cho công an hoặc ban quản lý khu nhà.
- Nếu đã vào bên trong cổng mới phát hiện có khác thường, phải thật bình tĩnh, có thể giả vờ là
người đến chơi, không được lộ ra mình là chủ nhà, nếu không sẽ làm cho bọn trộm hoảng sợ mà
điên cuồng chống lại.
- Nếu đã vào trong nhà mà mới phát hiện kẻ trộm phải bình tĩnh ứng phó, không để kẻ trộm
cho rằng chủ nhà sẽ liều chết để bảo vệ tài sản. Nên tìm cách để kẻ trộm đi ra và nhớ quan sát, ghi
nhớ đặc điểm của chúng để báo công an.
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- Nếu nghe bên ngoài nhà có tiếng động lạ, trước tiên không được mạo hiểm mở cửa, tốt nhất
nhìn qua khe cửa xem đã xảy ra chuyện gì, nếu có gì bất thường thì nên báo cho công an.
* Cách để phòng tránh trộm đột nhập:
Phòng tránh luôn tốt hơn là để sự việc xảy ra. Vì thế, nên học cách phòng tránh trộm để đảm
bảo nhất an toàn có thể.
- Không nên để nhiều tiền mặt trong nhà, nên chia nhỏ tiền và cất ở nhiều nơi. Bên cạnh điều
này, chủ nhà cũng không nên khoe khoang thu nhập cao với hàng xóm. Những kẻ xấu khi nghe thấy
điều này sẽ rất chú ý.
- Không nên đi vắng thường xuyên, nếu buổi tối phải ra ngoài nên bật đèn để trộm tưởng chủ
nhà ở nhà. Mùa hè có thể bật quạt để khiến bọn trộm cắp tưởng có người ở nhà, không dám đột
nhập.
- Nên làm cửa chắc chắn, kể cả cửa ban công, sân phơi cũng phải chắc chắn và đóng khóa cẩn
thận. Cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức kiểm tra thường xuyên các thiết bị bảo vệ an toàn
như: khóa cửa, cửa tum, cửa tầng trên,…
- Có một số kẻ trộm thường giả vờ làm người buôn bán, lấy cớ mua bán để lừa vào nhà trộm
cắp. Bất luận chúng lấy cớ thế nào, không nên mở cửa cho chúng vào nhà.
Nguồn: Tạp chí Công an nhân dân
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