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Tết Nguyên Đán là ngày hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi
phổ biến rộng nhất từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau và là ngày lễ tƣng
bừng, nhộn nhịp của cả dân tộc. Mừng Đảng, mừng Xuân trở thành một nét đẹp
văn hóa của dân tộc ta mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Từ những thế kỷ trƣớc, đời Lý - Trần - Lê, ông cha ta đã cử hành lễ Tết
hàng năm một cách trang trọng. Tết Nguyên Đán là khâu đầu tiên và quan trọng
nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, nó mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc
và độc đáo, phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con ngƣời và thiên nhiên theo chu
kỳ vận hành của vũ trụ. Chữ Nguyên có nghĩa là bắt đầu, chữ Đán có nghĩa là
buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới. Đồng thời, Tết cũng là dịp để gia
đình, họ hàng, làng xóm, ngƣời thân xa gần sum họp, đoàn tụ thăm hỏi, cầu
chúc nhau và tƣởng nhớ, tri ân ông bà tổ tiên. Tết là do xuất xứ từ “tiết” (thời
tiết) thuận theo sự vận hành của vũ trụ, biểu hiện ở sự chu chuyển lần lƣợt các
mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, điều đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với một nƣớc
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thuần nông nhƣ nƣớc ta. Theo tín ngƣỡng dân gian, bắt đầu từ quan niệm “Ơn
trời mƣa nắng phải thì” ngƣời nông dân còn cho đây là dịp để tƣởng nhớ các vị
thần linh có liên quan đến nông nghiệp nhƣ thần Đất, thần Mƣa, thần Sấm, thần
Nƣớc… Ngƣời nông dân cũng không quên ơn các loài vật đã cùng họ sớm hôm
vất vả nhƣ trâu, bò, gia súc, gia cầm và các loại cây lƣơng thực, thực phẩm đã
nuôi sống họ. Tết Nguyên Đán, đó là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà.

Ngƣời Việt Nam có phong tục hằng năm, mỗi khi năm hết, Tết đến dù làm
bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả ngƣời xa xứ cách hàng ngàn ki-lô-mét vẫn
mong đƣợc về sum họp dƣới mái ấm gia đình trong ba ngày Tết, đƣợc khấn vái
dƣới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà, ngôi mộ, nhìn lại nơi mà một thời bàn
chân bé dại đã tung tăng và mong đƣợc sống lại với những kỷ niệm đầy ắp yêu
thƣơng nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Mấy tiếng “Về quê ăn Tết” không
chỉ là khái niệm đi về, mà đằng sau nó là cả một quá trình hành hƣơng về với cội
nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn. Không thế thì làm sao Huỳnh Văn Nghệ có cảm
hứng để lƣu truyền cho hậu thế hai câu thơ bất hủ “Từ thuở mang gƣơm đi mở
cõi, ngàn năm thƣơng nhớ đất Thăng Long”. Tết xuân là ngày đoàn tụ, mối quan
hệ họ hàng làng xóm đƣợc mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung
cho xã hội; tình thầy trò, bè bạn cố tri, ông mai bà mối đã tác thành cho đôi lứa..
Tết cũng là dịp đúc kết mọi hoạt động liên quan đến một năm qua, chào đón một
năm mới với hy vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng đồng.
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Với ý nghĩa tạo không khí vui tƣơi đón Tết cổ truyền cho nhân dân nhiều
hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân đã diễn ra trong nhiều năm nay thu
hút sự quan tâm đặc biệt của ngƣời dân. Mọi ngƣời nô nức chờ đón cá các hoạt
động văn hóa, văn nghệ của các cơ quan đoàn thể trên địa bàn sinh sống. Một nét
văn hóa mới là Hội báo Xuân đƣợc tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu văn hóa
con ngƣời Việt Nam và sự đi lên của đất nƣớc trong giai đoạn CNH&HĐH, bên
cạnh đó còn có các triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề quê hƣơng đất nƣớc đƣợc
triển khai sâu rộng. Cùng với các hoạt động sôi nổi do tỉnh tổ chức, ở từng địa
phƣơng có nhiều chƣơng trình vui Xuân phong phú phục vụ đời sống tinh thần
của nhân dân cũng nhƣ là một ngày hội lớn của mọi ngƣời.

Hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân là hoạt động nhằm nâng cao
với đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân sau một năm
lao động vất vả, tạo ra bầu không khí vui tƣơi phấn khởi, mừng ngày Tết cổ
truyền của dân tộc ta. Hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu các hình ảnh về thành
tựu kinh tế, chính trị, văn hóa đất nƣớc. Đặc biệt, trong những năm gần đây nét
văn hóa cổ truyền về thƣ pháp đƣợc khôi phục đƣợc giới trẻ đặc biệt quan tâm.
Thông qua các hoạt động văn hóa mừng Đảng mừng xuân, mừng đất nƣớc đổi
mới nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc của nhân dân đối với quê hƣơng đất nƣớc
để qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tƣởng vào sự lãnh đạo của
Đảng và Nhà nƣớc.
Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống mang tính toàn dân. Vì vậy vào
những ngày cuối năm, mọi hoạt động đều hƣớng vào Tết, chuẩn bị cho Tết. Các
ngành, các cấp đều có kế hoạch cho ngày hội đặc biệt này. Mừng năm mới đồng
thời với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân là nét văn hóa mới của dân tộc
trong thời đại ngày nay!
(Thiên Hương - QĐND)
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Bác Hồ luôn chăm lo cho mọi ngƣời khi Xuân về, Tết đến
Mỗi độ Xuân về, chúng ta lại bồi hồi nhớ lời Bác Hồ “Chào Xuân”:
“Năm cũ lịch cũ vừa qua
Năm mới lịch mới lại tới”

Ngày Xuân 28/1/1941 (Xuân Tân Tỵ), Đất nƣớc đón một Ngƣời con của
dân tộc, Đảng đón ngƣời sáng lập ra mình, trƣớc đó 30 năm Ngƣời đi tìm chân lý
để về giúp đồng bào. Bác trở về, Đảng có ngƣời trực tiếp giao dục, rèn luyện, dẫn
lối đƣa đƣờng, nên 15 tuổi làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - mở ra kỷ
nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và đặt cơ sở cho những thắng lợi vẻ vang về
sau của Cách mạng Việt Nam; 45 tuổi thống nhất đƣợc giang sơn, đƣa giang sơn
về một mối chung sức, đồng lòng xây dựng Việt Nam đàng hoàng, to đẹp; 56 tuổi
làm cuộc đổi mới để tạo đà cho Việt Nam ta phát triển mạnh trong thế kỷ 21.
Hơn 4 năm sau kể từ ngày Xuân Tân Tỵ - ngày Bác Hồ đặt chân về giữa
lòng Tổ quốc thân yêu, ngày 2/9/1945, sơn hà của Tổ quốc đã đƣợc thu về một
mối, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Bác Hồ trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của
nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Xuân độc lập đầu tiên, Xuân Bính Tuất năm
1946, đúng giờ giao thừa, khi Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp đất nƣớc lời
chúc mừng năm mới của Bác Hồ, thì chính Ngƣời lại đang vui Xuân cùng nhân
dân yêu quý của mình tại Đền Ngọc Sơn, trong vai một cụ già theo cháu đi hái
lộc. Lần đầu tiên nhân dân Hà Nội, nhân dân cả nƣớc, đƣợc hƣởng một mùa
Xuân mới mẻ, giao thừa đƣợc nghe Bác Hồ đọc Thơ chúc Tết. Và, cũng bắt đầu
từ đây vào ngày cuối cùng của năm cũ, ai nấy đều mong phút giao thừa đến để
đƣợc nghe Thơ chúc Tết của Bác Hồ - những vần thơ rung động mọi trái tim,
mang đậm tình cảm sắc thái của dân tộc và nhân loại. Và trong giờ phút giao thừa
đó, Bác Hồ biết rất rõ rằng mọi ngƣời lắng nghe Bác đọc Thơ với tất cả tâm hồn
mình, hình nhƣ Bác đang nói với mình.
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Kể từ mùa Xuân độc lập đầu tiên đó, suốt 24 năm làm Chủ tịch nƣớc, nỗi
lần Tết đến, Xuân về Bác mong cho đất nƣớc càng ngày càng Xuân bằng việc
làm thiết thực kêu gọi mọi ngƣời thực hiện “Tết trồng cây”. “Tết trồng cây” là
công việc mà Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân từ tháng 11/1959, tƣởng nhƣ rất bình
thƣờng nhƣng cùng với thời gian chúng ta càng thấy ở đó những ý nghĩa sâu xa
bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của dân tộc cũng nhƣ những ý tƣởng đi trƣớc
thời đại trong việc giữ gìn môi trƣờng thiên nhiên.
“Tết trồng cây” đƣa đến cho mỗi ngƣời, mỗi gia đình việc làm, niềm vui
trong tình cảm truyền thống Việt Nam đón Tết cổ truyền dân tộc “vui Tết trồng
cây, nơi nơi phấn khởi, ngƣời ngƣời thi đua”. “Mùa Xuân là Tết trồng cây”, chính
là loài ngƣời lợi dụng cái luật tự nhiên của tạo hóa để làm sôi động cuộc sống của
tạo hóa, của con ngƣời, cho nên “Tết trồng cây mùa Xuân thì trời vui, đất vui,
ngƣời càng vui”...
Điều Bác dạy ta Tết trồng cây là vậy, việc Bác làm để nêu gƣơng sáng là
Tết năm 1960 - Tết mừng Đảng ta 30 tuổi trẻ, mừng Nhà nƣớc ta 15 Xuân xanh,
Bác Hồ đi trồng cây tại Công viên Hồ Bảy mẫu (nay là Công viên Thống Nhất).
Bắt đầu từ bấy đến nay và mãi mãi về sau, Bác Hồ cho chúng ta những mùa
Xuân có ý nghĩa nhân văn: Cứ ngày Tết đến, đất nƣớc, nhân dân lại nô nức Tết
trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nƣớc; và để đền ơn trả nghĩa công
lao Bác Hồ đã cho ta “mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nƣớc càng ngày
càng Xuân”.
Suốt 24 năm làm Chủ tịch nƣớc, mỗi lần Tết đến, Xuân về Bác Hồ lại nghĩ
đến dân, lo sao cho dân có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Thƣờng thì trƣớc
Tết 3 tháng Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho dân. Riêng Bác
cũng tự mình chuẩn bị sớm: Tìm ý thơ cho bài Thơ mừng năm mới; Soạn thảo
bài viết “Tết trồng cây”; và cuối cùng là một chƣơng trình đi thăm dân không thể
thiếu đối với Bác - Một chƣơng trình riêng mà chỉ có Bác và các đồng chí cảnh
vệ biết.
Nhớ Bác Hồ, trong cuộc “vi hành” đêm 30 Tết Bính Tuất (1946) của mùa
Xuân độc lập đầu tiên, Bác đã chứng kiến cảnh gia đình một ngƣời đạp xích lô
Tết mà không có Tết ngoài một nén hƣơng đang cháy dở trên bàn, còn chủ nhà
thì đang nằm đắp chiếu mê mệt vì ốm. Bác đã xúc động lấy khăn lau nƣớc mắt,
lặng lẽ bƣớc ra khỏi nhà bảo đồng chí thƣ ký ghi lại địa chỉ để hôm sau báo lại
cho đồng chí chủ tịch Hà Nội biết; Nhớ Bác Hồ, tối 30 Tết Canh Tý (1960), Bác
đến thăm gia đình mẹ con chị Tin, một lao động nghèo ở phố Hàng Chĩnh Hà
Nội; Chiều mồng 2 Tết Tân Sửu (1961), Bác đến Văn Miếu dự buổi bình thơ
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Xuân của các cụ; Mùng 2 Tết Nhâm Dần (1962), Bác đến thăm các cháu học sinh
ở Hải Phòng; Chiều 29 Tết Quý Mão (1963), Bác cải trang thành một cụ già theo
cháu đi chợ hoa và chợ Đồng Xuân... tất cả đều bí mật, bất ngờ và bao giờ cũng
biết tình cảm thật của ngƣời dân.

Nhƣ Tết năm 1960, nếu Bác chỉ đến thăm các gia đình theo chƣơng trình
của các cơ quan bố trí thì làm sao Chủ Tịch nƣớc biết đƣợc gần đến giao thừa rồi
mà chị Tin vẫn phải đi gánh nƣớc thuê, đổi gạo để sáng mai mồng một Tết có
cơm ăn cho bốn đứa con của mình. Bác vào nhà thăm hỏi mẹ con chị Tin. (Chồng
chị Tin là một công nhân khuân vác ở bến Phà Đen đã mất cách đó bốn năm. Còn
chị cho đến lúc này vẫn chƣa có việc làm ổn định). Gọi là nhà nhƣng đâu có phải
là nhà mà là một cái chài nhƣ một túp lều. Cảnh nghèo của gia đình đã phũ phàng
bày ra trƣớc mắt Bác. Trên cái bàn gỗ mục chỉ có một nải chuối xanh và một nén
hƣơng. Bốn đứa nhỏ, đứa lớn nhất mới 10 tuổi đang ngồi trên giƣờng chia nhau
một gói kẹo. Bác đã nói với những ngƣời phục vụ, bảo vệ đi cùng về nỗi lòng
mình: Đúng là Ba mƣơi Tết mà không có Tết. Vậy còn bao nhiêu gia đình nhƣ
thế này ở khắp mọi miền đất nƣớc? Cứ ngồi nghe báo cáo thì đâu cũng là no ấm,
tƣơi vui... Về đến nhà, các đồng chí Bộ Chính trị đang chờ Bác để chúc mừng
năm mới. Mọi ngƣời băn khoăn khi thấy Bác không vui. Bác kể lại hoàn cảnh chị
Tin cho mọi ngƣời nghe. Cuối câu chuyện Bác nói: “Ta có chính quyền trong tay,
nhƣng chính quyền đó chƣa thực sự là do dân, vì dân. Một số lãnh đạo các địa
phƣơng đã quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu, đi sát quần
chúng, nên phục vụ quần chúng chƣa tốt. Nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo của họ
thì sẽ không bao giờ nắm đƣợc chính xác tình hình để có chủ trƣơng, nghị quyết
đúng đắn. Đảng quan liêu, Chính quyền quan liêu thực sự là một nguy cơ đối với
đất nƣớc chúng ta”.
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Cứ mỗi mùa Xuân đến, cùng với việc nghĩ đến dân, bao giờ Bác cũng nghĩ
đến Đảng. Phải chăng chính Bác là ngƣời đã sáng lập ra Đảng vào đúng mùa
Xuân. Bác nghĩ đến Đảng với lòng tự hào, nhƣng cũng đầy lo âu. Nhất là từ khi
Đảng trở thành Đảng cầm quyền, một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên thoái
hóa biến chất làm giảm sút uy tín của Đảng và gây nên những tổn thất đáng kể
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Là một lãnh tụ có tầm nhìn
xa rộng, Bác đã dự báo rất sớm nguy cơ này đối với tất cả đảng viên của Đảng kể
cả với Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và Bộ Chính trị.
Mùa Xuân năm 1965, tại Hội nghị bồi dƣỡng chỉnh huấn do trung ƣơng
triệu tập, Bác đã nói lên những lời tâm huyết: “Muốn giữ gìn sự trong sáng của
chủ nghĩa Mác - Lê nin thì trƣớc hết phải tự mình trong sáng. Muốn đánh thắng
kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì trƣớc
hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta”.
Từ diễn đàn của hội nghị, Bác đã nghiêm khắc phê phán những cán bộ
đảng viên có chức, có quyền mà thoái hóa biến chất. Ở cƣơng vị phụ trách thì cho
mình có quyền hơn hết thẩy, định đoạt mọi việc; ở ngành nào, địa phƣơng nào thì
coi nhƣ một giang sơn riêng, không biết lợi ích toàn cục, họ coi thƣờng những
quyết định của tổ chức, họ là những “ông quan liêu” chỉ thích dùng mệnh lệnh
đối với đồng chí và nhân dân. Số ngƣời đó coi Đảng nhƣ một cái cầu thang để
thăng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo
nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ
hôi, nƣớc mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trƣơng, lãng phí. Họ tự cho
mình sống xa hoa, hƣởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô truy lạc, thậm chí xa vào
tội lỗi... ”
Những lời nói chân tình của Bác từ mùa Xuân năm ấy nhƣ đang nhắn nhủ
với chúng ta hôm nay.
15 năm Bác Hồ ở và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch, năm nào cũng vậy, Bác
vẫn mời những đồng chí trực tiếp phục vụ Bác, những chiến sĩ công an trực tiếp
bảo vệ Bác ăn bữa cơm tất niên vào ngày Tết cổ truyền dân tộc bằng những đồng
tiền nhuận bút và tiết kiệm của Bác và cho chụp ảnh kỷ niệm với Bác. Những Tết
mà Bác đi công tác xa thì Bác giao cho Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng làm việc này.
Đó là sự chăm lo đầy tình thƣơng của ngƣời Ông, ngƣời Bác, ngƣời Cha.
Thật là công Bác vô cùng, trả công Ngƣời không dễ./.
(Huyền Trang - Nhân dân)
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Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức nƣớc Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nƣớc ta
do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu từ ngày 23 đến
ngày 27 tháng 12 năm 2015
Thực hiện chƣơng trình đối ngoại năm 2015 của Lãnh đạo cấp cao đã đƣợc
Bộ Chính trị phê duyệt; nhận lời mời của đồng chí Trƣơng Đức Giang, ủy viên
Thƣờng vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung
Quốc; triển khai cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung
Quốc thông qua chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nƣớc, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nƣớc ta thăm hữu
nghị chính thức nƣớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23- 27/12/2015.
I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm
với Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trƣơng Đức
Giang; ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu
nhân dân toàn quốc Trung Quốc; hội kiến Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Trung
Quốc Tập Cận Bình; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh; tiếp xã giao
Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm; thăm và
nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, lƣu học sinh và kiều bào ta sinh sống, làm
việc, học tập tại Bắc Kinh.
Tại Hồ Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp kiến
đồng chí Từ Thủ Thịnh, Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Hồ Nam; thăm
và đặt vòng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Mao Trạch Đông ở Thiệu Sơn, Hồ Nam,
quê hƣơng của Mao Trạch Đông.
Tại Quảng Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc gặp
với đồng chí Hoàng Long Vân, Chủ tịch Ủy ban Thƣờng vụ Nhân đại tỉnh Quảng
Đông; đến viếng và đặt vòng hoa tại Mộ Liệt sĩ cách mạng Việt Nam Phạm Hồng
Thái; thăm Đài tƣởng niệm Tôn Trung Sơn, Khu di tích Hội Thanh niên Cách
mạng Việt Nam.
II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG HỘI ĐÀM, TIẾP XÚC
I. Các ý kiến của lãnh đạo Trung Quốc
Lãnh đạo Đảng và Nhà nuớc Trung Quốc khẳng định luôn coi trọng và ủng
hộ việc tăng cƣờng giao lƣu hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc
Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cũng nhƣ giao lƣu hữu nghị giữa nhân dân
hai nƣớc, cho rằng đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến
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Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức… (tiếp)
lƣợc toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn
quốc Trung Quốc Trƣơng Đức Giang cho biết tăng cƣờng hợp tác giữa hai cơ
quan lập pháp cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc
Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đánh giá cao sự hợp tác, giao lƣu sâu rộng giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân
toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nƣớc
hoạt động tích cực; hợp tác trên diễn đàn đa phƣơng tốt đẹp. Bày tỏ tin tƣởng hợp
tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nƣớc sẽ phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hai
nƣớc. Các ủy ban của hai nƣớc, Hội nghị sỹ hữu nghị hai bên cần tăng cƣờng trao
đổi, giao lƣu, tăng cƣờng hiểu biết, nhất là thế hệ trẻ. Đại hội Đại biểu Nhân dân
toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong xây
dựng Nhà nƣớc pháp quyền.
Việc hai bên ký Thỏa thuận hợp tác là thực hiện nhận thức chung của lãnh
đạo hai nƣớc; là kết quả quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch
Quốc hội lần này.
Bất đồng trên biển giữa hai nƣớc là thực tế khách quan và không thể giải
quyết một sớm một chiều. Là hai nƣớc láng giềng khó có thể tránh đƣợc va
chạm. Hai nƣớc Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền mội dải, vừa là đồng chí
vừa là anh em, không thể để khó khăn nhất thời làm thay đổi đƣợc.
Hai bên cần phải quản lý, kiểm soát tốt tình hình, quan trọng nhất là phải
hiểu đƣợc lợi ích chung của hai bên to lớn hơn nhiều so với bất đồng và là lợi ích
căn bản của hai Đảng, hai nƣớc. Nếu thúc đẩy quan hệ của hai Đảng, hai nƣớc
phát triển theo hƣớng lâu dài, hữu nghị, bền vững trên cơ sở phƣơng châm 16 chữ
và 4 tốt thì sẽ thu đƣợc kết quả tốt đẹp. Tin tƣởng lãnh đạo cấp cao hai bên đều
có mong muốn, ý nguyện chân thành thì chắc chắn có thể giải quyết đƣợc những
vấn đề này.
2. Ý kiến trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Nhấn mạnh mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn Việt Nam nhằm tiếp
tục duy trì, tăng cƣờng và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt
Nam với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, đồng thời vun đắp
tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lƣợc toàn diện giữa hai nƣớc.
Khẳng định Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam, trƣớc sau nhƣ một, luôn coi
trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt
Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chi Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng
nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nƣớc dày công vun đắp; coi đây là tài sản
chung quý báu của hai Đảng, hai nƣớc và nhân dân hai nƣớc, cần không ngừng
kế thừa, giữ gìn và phát huy.
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Đề nghị hai bên tăng cƣờng tiếp xúc cấp cao giữa hai nƣớc nhằm chỉ đạo,
định hƣớng, thúc đẩy quan hệ song phƣơng phát triển ổn định. Đề nghị hai bên
thúc đẩy thực hiện nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của
hai nƣớc. Hoan nghênh Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Tập Cận Bình đã nhận lời
mời sang dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.
Về vấn đề trên biển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh
thỏa thuận giữa Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc
Trung Quốc Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc tăng cƣờng niềm tin chính trị thông
qua việc giải quyết, xử lý những vấn đề hai bên còn có nhận thức khác nhau trên
tinh thần hiểu biết, hữu nghị và thẳng thắn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh
Hùng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam nhất trí cùng Đảng,
Nhà nƣớc Trung Quốc tăng cƣờng hiểu biết lẫn nhau, kiên trì đối thoại, hiệp
thƣơng; tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận đƣợc;
vấn đề trên biển là vấn đề hệ trọng, liên quan đến quyền, lợi ích và tình cảm của
nhân dân hai nƣớc. Trong quá trình giải quyết, các bên cần kiểm soát tốt tình
hình, cùng duy trì ổn định, tích cực hợp tác trên biển. Xử lý vấn đề trên biển cần
đƣợc đặt trong tầm nhìn chiến lƣợc lâu dài, tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng
của mỗi nƣớc, phù hợp với luật pháp quốc tế và tổng thể quan hệ Việt Nam Trung Quốc; tin tƣởng rằng hai bên thực hiện “nói đi đôi với làm" thì sẽ xử lý tốt
vấn đề trên biển.
Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Đại hội đại
biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ
quan lập pháp hai nƣớc, nội dung trọng tâm của Thỏa thuận: (i) Duy trì và tăng
cƣờng trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và phòng chống tham
nhũng; (ii) Duy trì và thƣờng xuyên triển khai việc trao đổi Đoàn lãnh đạo, các
ủy ban chuyên môn và các cơ quan giúp việc của hai cơ quan lập pháp; (iii) Tăng
cƣờng vai trò và hoạt động giao lƣu giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nƣớc và
Hội đồng Nhân dân (Nhân đại) các địa phƣơng biên giới hai nƣớc; (iv) Trao đổi
thông tin về hoạt động và những quy trình, thủ tục của mỗi bên. Tiến hành trao
đổi các bộ luật, các tài liệu công khai và các văn kiện chính thức khác nhằm cung
cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội trên cơ sở phù hợp với quy định pháp
luật của mỗi bên. Tăng cƣờng giao lƣu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành
chính và tài chính của mỗi bên; (v) Trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng
quan tâm, tăng cƣờng trao đổi và điều phối giữa các Đoàn đại biểu hai bên trong
khuôn khổ các tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực nhƣ Liên minh Nghị viện
Thế giới (IPU)... (vi) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về những vấn đề
hai bên cùng quan tâm.
(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn)
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THỜI SỰ
1. Đại hội Tài năng trẻ lần thứ II năm 2015
Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II do Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tổ chức là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng
trẻ giai đoạn 2010- 2015; phƣơng hƣớng công tác tài năng trẻ giai đoạn 20162020, cũng nhƣ biểu dƣơng đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước”, Đại hội
thể hiện sự quyết tâm của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức,
đồng lòng dựng xây và bảo vệ đất nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Tham dự Đại hội có 364 đại biểu là những tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc trên mọi
lĩnh vực đang học tập, công tác ở trong và ngoài nƣớc.

Đại hội diễn ra trong ba ngày, 11-13/12/2015 tại Thủ đô Hà Nội, với các
hoạt động chính: Sáng ngày 12/12/2015, đại biểu làm Lễ báo công với Bác tại
Quảng trƣờng Ba đình và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Tòa
nhà Quốc hội và gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Buổi chiều, đại
biểu thảo luận theo các nhóm với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng
xây đất nước”. Buổi tối, các đại biểu dự chƣơng trình giao lƣu “Tài năng trẻ Việt
Nam - Sáng tạo để vươn cao” và phiên trọng thể của Đại hội diễn ra vào buổi
sáng ngày 13/12/2015.
Trong khuôn khổ của Đại hội, đã diễn ra Lễ trao Giải thƣởng Khoa học kỹ
thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng lần thứ 13 cho 10 gƣơng mặt trẻ có thành tích
đặc biệt xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và Truyền thông, Công
nghệ Y - Dƣợc, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trƣờng; và Phần thƣởng Nữ
sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật lần thứ 17 cho 20 nữ sinh viên các
ngành: Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử và Cơ khí có nhiều thành tích xuất sắc
trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng.
11
THÁNG 1,2
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÔNG TIN
THỜI SỰ
2. Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2015
Trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 2.905 chƣơng trình liên
hoan, lƣu diễn ca khúc cách mạng phục vụ đồng bào, đoàn viên thanh niên trên
cả nƣớc, đặc biệt là đối tƣợng thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên. Vòng
chung kết Liên hoan TCM năm 2015 diễn ra ngày 25-26/12/2015 tại Hà Nội và
có sự tham gia của 11 nhóm TCM xuất sắc, đại diện cho gần 6.000 nhóm thuộc
10 cụm thi đua tuyên truyền ca khúc cách mạng trên khắp cả nƣớc. Chủ đề của
Liên hoan: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”,

Tối 27/12/12, tại Hà Nội, đã diễn ra đêm Công diễn và trao giải vòng
chung kết Liên hoan TCM toàn quốc năm 2015. Đây là hoạt động thiết thực
nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do T.Ƣ Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tổ chức. Các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã đem đến Liên
hoan một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc ngợi ca Đảng, Bác Hồ, đất nƣớc… trong đó
nêu bật đƣợc những nét văn hóa đặc trƣng của từng địa phƣơng.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao Giải nhất thuộc về nhóm TCM của Thành
đoàn TP Hồ Chí Minh; 02 giải nhì cho các nhóm TCM của Thành đoàn Hà Nội
và Tỉnh đoàn Đắc Lắk; 03 Giải Ba cho Thành đoàn Hải Phòng, Tỉnh đoàn Lào
Cai và Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ƣ. Giải khuyến khích thuộc về các nhóm
TCM của Thành đoàn Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, An Giang, Nghệ An,
Tuyên Quang,
Ban tổ chức cũng trao 10 giải phụ với các tiêu chí: Tuyên truyền viên xuất
sắc và Tiết mục xuất sắc. Trong đó trao 6 giải cho Tuyên truyền viên xuất sắc,
gồm: Thành Đoàn Hà Nội, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc,
Tỉnh đoàn Lào Cai, Thành đoàn Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Tuyên Quang và 4 tiết mục
xuất sắc thuộc về: Tỉnh đoàn An Giang; Thành đoàn Hải Phòng; Tỉnh đoàn Đắc
Lắk và Thành đoàn Hà Nội.
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3. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III,
nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm
kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra ngày 06-07/1/2016 tại Hà Nội với sự tham dự của 338
đại biểu tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 80 nghìn hội viên Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam trên cả nƣớc.
Với các hoạt động nổi bật Hội thầy thuốc trẻ các cấp nhƣ “Hành trình
nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình
nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”;
chƣơng trình “Tiếp sức người bệnh”… Trong nhiệm kỳ 2010-2015, đã có gần 3,3
triệu ngƣời dân đƣợc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà. Gần
45.000 giáo viên các trƣờng mầm non, tiểu học đƣợc tập huấn sơ cấp cứu cơ bản.
Tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 202.043 trẻ em phòng chống dịch
bệnh. Mổ mắt miễn phí cho 3.271 ngƣời cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tiếp
nhận 1.353.025 đơn vị máu; hàng trăm ngàn ngƣời bệnh và ngƣời nhà ngƣời
bệnh đã đƣợc giúp đỡ ở 30 bệnh viện tại năm thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ trong chƣơng trình Tiếp sức ngƣời bệnh…
Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, tính đến thời điểm tổ chức Đại hội
lần thứ III (tháng 1-2016), mạng lƣới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển
mạnh mẽ với 63/63 tỉnh, thành phố đã có tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ cấp
tỉnh. Trong đó, có 28 tỉnh, thành phố đã thành lập đƣợc Hội Thầy thuốc trẻ cấp
tỉnh với hơn 80 nghìn hội viên, chất lƣợng hội viên không ngừng đƣợc nâng
cao…
Đại hội phát động phong trào “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình
nguyện vì sức khỏe cộng đồng” gồm ba chƣơng trình: “Thầy thuốc trẻ học tập,
rèn luyện, nâng cao y đức”; “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa
học”; “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”. Xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ
Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết. Tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ, cổ vũ thầy
thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống
hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III,
nhiệm kì 2015 - 2020 gồm 108 đồng chí. Trong đó, 33 đồng chí trong Ban
thƣờng vụ, chín Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III. Đồng chí
Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II tái đắc cử chức
Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kì 2015 - 2020.
(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn)
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4. Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 01/2016
* Tăng lƣơng tối thiểu vùng từ 01/01/2016
Nghị định 122/2015 của Chính phủ quy định, từ ngày 01/01/2016 sẽ áp
dụng mức lƣơng tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng đối với
ngƣời lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp
tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao
động.
Trong khi đó, theo một quyết định giữa tháng 12/2015 của Thủ tƣớng, từ
ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lƣơng cơ sở từ 1,15 triệu
đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lƣợng vũ trang, bảo đảm mức lƣơng của ngƣời có hệ số lƣơng từ 2,34 trở xuống
không giảm so với mức hiện hƣởng.
Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định, từ 01/01/2016, sẽ thực hiện điều chỉnh
tiền lƣơng đối với ngƣời có mức lƣơng hƣu, trợ cấp mất sức lao động dƣới 2 triệu
đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trƣớc năm
1995 để lƣơng hƣu của các đối tƣợng này đạt mức lƣơng cơ sở.
* Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng bảo hiểm
xã hội (BHXH) sẽ thay đổi từ đầu năm tới. Cụ thể, từ 01/01/2016 đến hết năm
2017, đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lƣơng và phụ cấp ghi trong hợp đồng.
Từ 01/01/2018 trở đi, ngƣời lao động đóng bảo hiểm dựa trên mức lƣơng, phụ
cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Ngƣời lao động
sẽ đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%, chiếm 26% lƣơng hằng tháng.
Luật này quy định chế độ, chính sách BHXH; quyền và trách nhiệm của
ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện ngƣời sử dụng lao
động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý
nhà nƣớc về BHXH.
Luật này đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014.
* Thời gian tại ngũ thời bình là 24 tháng
Từ ngày 01/01/2016, Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ có hiệu lực và thay thế
Luật Nghĩa vụ quân sự 1981, sửa đổi 1990, sửa đổi 1998 và sửa đổi 2005.
Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thời gian tại ngũ trong thời bình là
24 tháng (trƣớc đây quy định thời gian này là 18 tháng). Trong trƣờng hợp cần
thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài
thời gian tại ngũ, nhƣng không quá 06 tháng.
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4. Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 01/2016 (tiếp)
Tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, có nhiều điểm mới so với trƣớc đây nhƣ
quy định về công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự; quy định rõ các hành vi bị
nghiêm cấm trong nghĩa vụ quân sự; Đối tƣợng đƣợc miễn đăng ký NVQS; Đối
tƣợng đƣợc tạm hoãn gọi nhập ngũ; Đối tƣợng đƣợc miễn gọi nhập ngũ.
Trong chiến tranh hay tình trạng quốc phòng khẩn cấp, sẽ thực hiện theo
lệnh tổng động viên hay động viên cục bộ.

* Thẻ căn cƣớc công dân thay thế CMND
Thay vì đƣợc cấp CMND nhƣ hiện nay, kể từ ngày 01/01/2016, sẽ bắt đầu
cấp thẻ căn cƣớc công dân.
Cụ thể, số định danh cá nhân đƣợc xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cƣ dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và
cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở ngƣời khác.
Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thƣờng trú đƣợc cấp
thẻ căn cƣớc công dân. Việc tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công
dân (tức tính tuổi đúng ngày). Ví dụ: A sinh ngày 01/03/2001, đến ngày
02/03/2015 A mới có thể đăng ký cấp thẻ căn cƣớc công dân.
Công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cƣớc công dân tại trụ sở
công an cấp huyện, cấp tỉnh, Bộ Công an. Bộ trƣởng Bộ Công an căn cứ vào điều
kiện, cơ sở vật chất thực tế để quy định đối tƣợng cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cƣớc
công dân tại công an cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ Công an.
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4. Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 01/2016
* Phụ cấp ƣu đãi cho giáo viên
Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 quy định phụ cấp đặc thù,
phụ cấp ƣu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có
hiệu lực từ ngày 01/1/2016.
Nghị định quy định, nhà giáo chuyên trách giảng dạy ngƣời khuyết tật
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho ngƣời khuyết tật
hoặc lớp học dành riêng cho ngƣời khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp công lập đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 so với mức
lƣơng cơ sở và phụ cấp ƣu đãi giảng dạy ngƣời khuyết tật mức 70% mức lƣơng
hiện hƣởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vƣợt khung (nếu
có)...
* Vợ sinh, chồng đƣợc nghỉ
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, lao động nam đang đóng
bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con cũng đƣợc nghỉ việc hƣởng chế độ thai sản từ 5
đến 14 ngày. Lao động nam đƣợc nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh con. Nếu khi
vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dƣới 32 tuần tuổi đƣợc nghỉ 7 ngày làm
việc. Trƣờng hợp vợ sinh đôi thì đƣợc nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên
thì cứ thêm mỗi con đƣợc nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trƣờng hợp vợ sinh đôi trở
lên mà phải phẫu thuật thì đƣợc nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hƣởng chế độ thai sản quy định tại khoản này đƣợc
tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Nhƣ vậy sau nhiều năm bàn thảo, quy định tiến bộ này lần đầu tiên đƣợc
đƣa vào luật nhƣ một sự nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới. Điều này ngay cả
trong Luật Bình đẳng giới năm 2006 cũng không hề đề cập.
* Xử phạt vi phạm bán hàng đa cấp
Có hiệu lực từ ngày 05/1/2016, Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thƣơng mại, sản xuất,
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng.
Trong đó, Nghị định sửa đổi xử phạt hành vi vi phạm về hoạt động bán
hàng đa cấp. Cụ thể, phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh
theo phƣơng thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ
quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi
vi nêu trên trong trƣờng hợp hành vi vi phạm đƣợc thực hiện trên địa bàn từ hai
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trở lên.
(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn)
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• Các hoạt động Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng

• Triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng

• Triển khai chƣơng trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2016
• Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)

• Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Bính Thân 2016”
• Tham dự Diễn đàn thanh niên Hội đồng kinh tế và xã hội Liên hợp quốc
(ECOSOC) tại Mỹ

• Tham dự Diễn đàn thanh niên Quốc tế ASEAN - Hàn Quốc tại Hàn Quốc

8

• Tham dự Hội nghị Hội đồng điều hành Hội hữu nghị ASEAN-Nhật Bản (ECM) tại
Lào

9

• Hội nghị Hội đồng điều hành chung Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới
(GCM) tại Liên bang Nga
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Lính Nhà giàn canh mùa xuân mới
Giữa những con sóng vỗ về dƣới chân đế Nhà giàn DK1, giữa tiếng rì rào
của gió và biển xanh là hình ảnh các chàng trai với bộ quân phục màu trắng hải
âu đang ngày đêm canh giữ biển trời thềm lục địa thân yêu Tổ quốc.
Trong những phút giây lặng lẽ, đôi mắt các anh lại hƣớng về mảnh đất thân yêu
để chờ đợi bóng dáng những con tàu.
“Một ba lô cây súng trên vai. Ngƣời chiến sỹ quen với gian lao”. Hành
trang của ngƣời lính muôn đời vẫn là một tay súng, một chiếc ba lô, nhƣng sự hy
sinh và nỗi nhọc nhằn mà các anh đã trải qua thật khó nói hết bằng lời. Chiến
tranh đi qua, cuộc sống của ngƣời lính biển đảo vẫn không một phút bình yên.
Bởi ở nơi xa tiền tiêu Tổ quốc ấy, các anh đứng gác trong gió gào sƣơng lạnh,
làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình để bảo vệ vùng trời vùng biển cho Tổ
quốc.

Tàu Hải quân đem quà xuân ra Nhà giàn DK1/11

Thiếu tá Trƣơng Văn Thủy rời quê hƣơng Mẹ Suốt có đồi cát chang chang
mùa hạ, mùa mƣa lũ lụt tràn về, đã nhiều năm liền gắn bó đời mình với Nhà giàn
DK1 bồi hồi nhớ lại: “Năm ngoái, tàu HQ- 624 của Vùng 2 Hải quân đi tiếp
lƣơng thực thực phẩm và hàng Tết ra đến nơi thì gặp sóng to không sao thả đƣợc
xuồng. Phải đợi cho hết đợt gió mùa Đông Bắc tăng cƣờng sóng gió giảm, tàu
mới buộc dây vào chân trạm và chuyển hàng quà Tết bằng dây ròng rọc. Một số
bịch đựng thực phẩm bị tụt rơi hết xuống biển, gà, vịt bị chết sạch do sóng biển
mặn. Nhà giàn và tàu chỉ cách nhau 30m nhƣng không gặp đƣợc nhau, chỉ biết
gửi nỗi nhớ vào sóng gió. Chúng tôi chúc Tết qua máy bộ đàm và đồng thanh hô
“Chúc mừng năm mới” để đoàn chúc Tết ở dƣới tàu nghe thấy đƣợc không khí
đón Tết của chúng tôi”.
Thủy còn kể thêm, có những đợt biển động dài ngày, cả Nhà giàn phải ăn
18
THÁNG 1,2
2016

Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ

Lính Nhà giàn canh mùa xuân mới (tiếp)
cá kìm khô chƣng với mắm tôm hấp và canh rau dền, thế mà ai cũng thấy ngon
miệng. Có những đêm, giông bão ầm ầm, mặc cho mƣa nguồn chớp bể, sóng biển
dữ dội đánh lên tận sàn công tác, chúng tôi vẫn ôm đàn nghi ta hát vang: “Ngƣời
chiến sĩ Nhà giàn, vẫn kiên cƣờng trong bão dông. Dù gian khó không sờn lòng,
hiến dâng tuổi xanh xá chi, gìn giữ đất cha ông, vẹn trọn màu Xuân sắc cờ thắm
gió tung bay, súng ngang trời đứng canh...”.
Giữa ngàn khơi Tổ quốc, những ca từ “nắng gió mặc nắng gió, lính Nhà
giàn bọn tôi ở đó, giữa biển khơi vẫn xanh ngời lính nhà giàn là thế đó” nhƣ thấm
vào gan ruột. Nắng có thể đốt cháy da ngƣời, bão tố cuồng phong có thể làm Nhà
giàn đổ, gian khổ có thể làm cho mái đầu thêm nhiều tóc bạc, nhƣng có một sức
mạnh không gì lay chuyển đƣợc đó là tinh thần trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió.
Ở tận cùng Tổ quốc chồng chất khó khăn, nỗi nhớ đất liền không làm chùn bƣớc,
các chiến sĩ Nhà giàn DK1 vẫn yêu đời kiêu hãnh cống hiến sức trẻ của mình vì
sự yên bình biển đảo của Tổ quốc.
Thiếu úy Trần Ngọc Xuân, chàng sĩ quan mới “bóc tem” ở Nhà giàn
DK1/8 bộc bạch: “Cực khổ thế nào, tụi em vẫn vƣợt qua để không hổ thẹn những
ngƣời đi trƣớc. Lần đầu tiên em đón xuân trên biển, nhớ nhà là điều không tránh
khỏi, nhƣng thấy rất tự hào vì đƣợc thử sức trẻ của mình. Đã là ngƣời lính thì
phải chấp nhận hi sinh gian khổ đúng không anh”.
Cũng nhƣ anh Bí thƣ chi đoàn vui tính Thƣợng úy Lê Ngọc Chung. Anh từ
biệt ngƣời vợ trẻ sau 2 tuần làm lễ cƣới để ra Nhà giàn công tác. Thêm một lần
Chung đón xuân trên biển, anh luôn tự hào đƣợc canh biển cho nhân dân đón Tết
yên bình, dẫu nỗi nhớ ngƣời vợ trẻ đau đáu trong lòng. Chung chia sẻ: “Nhớ nhà
lắm, nhất là đêm Giao thừa. Những ngày Tết mình thƣờng thủ sẵn cần câu để câu
cá cho vơi bớt nỗi nhớ nhà”.
Còn Thiếu úy Lê Văn Chiên, chàng Chính trị viên Nhà giàn DK1/11 còn
“nguyên đai nguyên kiện” lần thứ ba đón xuân trên biển cũng gởi gắm tâm tình:
“Đây là năm thứ ba em đón Tết trên biển. Mỗi mùa xuân về, ngƣời lính Nhà giàn
cũng có nhiều niềm vui mới. Khác với năm trƣớc, Tết này em vui hơn, vì cô bạn
gái mới ra trƣờng luôn là điểm tựa để em yên tâm công tác. Năm nay, chúng em
đã nuôi 3 con lợn, 7 con vịt để đón Tết. Ở nơi xa xôi này, ngày thƣờng đã rất nhớ
đất liền, mỗi khi xuân về, nỗi nhớ ấy lại cồn cào gấp bội. Bây giờ đời sống vật
chất tinh thần ở các Nhà giàn đã đƣợc nâng lên nên đón Tết trên biển có đầy đủ
rƣợu thịt, bánh chƣng nhƣ ở đất liền, chỉ khác là không đƣợc sum vầy với gia
đình trong phút Giao thừa đầu năm mới ”.
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Lính Nhà giàn canh mùa xuân mới (tiếp)
Còn bao chàng trai trẻ trong phút nhớ nhà, chỉ biết tâm sự với chính mình
hay với sóng biển. Thế mới hiểu các anh trông đợi tin tức từ đất liền biết nhƣờng
nào. Nhiều khi cả hơn hai tháng mới có tàu thay trực. Nhận đƣợc thƣ ngƣời thân,
lính đảo cứ truyền tay nhau đọc mà san sẻ niềm vui. Mỗi khi có đoàn ra giao lƣu,
các anh đều đón tiếp nồng nhiệt chân thành, để rồi bịn rịn lúc chia tay. Thời gian
gặp nhau tuy ngắn ngủi, nhƣng những lá thƣ xanh, dòng địa chỉ trao tay đã bù
đắp phần nào nỗi cô đơn trong lòng họ.

Niềm vui của chiến sĩ khi được khách đất liền ra thăm, chúc Tết

Xuân Bính Thân đã về trên khắp nẻo đƣờng góc phố làng quê. Trong khi ở
đất liền rộn ràng sắm Tết, ở nơi xa nhất của biển quê hƣơng, những ngƣời lính
Nhà giàn DK1 bồng súng gác trong gió gào sƣơng lạnh. Nhiệm vụ canh biển giữ
Nhà giàn tuy rất đỗi tự hào, nhƣng không kém thầm lặng hi sinh. Bởi trong trái
tim của những chiến sĩ Nhà giàn DK1 đều dành tình yêu cho Tổ quốc. Họ luôn
hiểu rằng, dẫu chiến tranh hay thời bình, nỗi vất vả bao giờ cũng đặt lên vai
ngƣời chiến sĩ.
Xin hãy dành ít phút giây hƣớng về những ngƣời lính trẻ trên những Nhà
giàn DK1 Vùng 2 Hải quân, nơi thềm lục địa cực Nam Tổ quốc. Để có một mùa
xuân tƣơi đẹp nhƣ hôm nay, các anh đã giành phần lớn tuổi thanh xuân của mình
trên những trạm gác tiền tiêu, canh giữ vùng biển vùng trời cho nhân dân bình
yên đón Tết.
(Tuấn Cường - QĐND)
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“Nhậu” nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền
Uống nhiều bia rượu, lười đọc sách là một trong những nguyên nhân
quan trọng đưa người Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền.
Những con số thống kê gây không mấy dễ chịu khi năm qua ngành văn hóa
thu đƣợc 2000 tỷ đồng từ các hoạt động xuất bản với 24.000 cuốn sách, 375 loại
ấn phẩm. Một lĩnh vực khác xem chừng ít liên quan đến sách vở là 3 tỷ lít bia
đƣợc tiêu thụ nếu quy ra tiền sẽ là 66.000 tỷ đồng! gấp 33 lần tiền mua sách và có
thể xem là hệ quả khi Google vừa công bố 10 từ khóa ngƣời Việt truy nhiều nhất
trên công cụ tìm kiếm này đều thuộc “địa hạt” của giải trí rẻ tiền.
Ngƣời Việt chi ra 3 tỷ đô la để tiêu thụ 3 tỷ lít bia mỗi năm, nếu chia đều
trên bình quân dân số mỗi ngƣời từ mới lọt lòng đến gần về thiên cổ sẽ “gánh”
hơn 33 lít!. Một con số kinh hoàng, không sai nếu xếp bia rƣợu vào quốc nạn,
nhớ ngày xƣa Bác Hồ nói thực dân Pháp đầu độc dân tộc ta bằng rƣợu cồn… thì
nay chúng ta đã tự mua cồn đầu độc chính mình.

“Nhậu” nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền

Hệ quả chúng ta là nƣớc luôn ở tốp dẫn đầu về tai nạn giao thông trong
khu vực Đông Nam Á, khi số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho
thấy trong 5 năm từ 2010 - 2015 trung bình mỗi năm có gần 9.000 ngƣời chết vì
tai nạn giao thông, trong đó bia rƣợu đóng vai trò không nhỏ. Thậm chí nạn nhân
tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam còn nhiều hơn lính Mỹ tử trận khi
tham chiến tại Trung Đông. Cứ đâu trên đất nƣớc Việt Nam này cũng dễ dàng bắt
gặp cảnh chén chú chén anh, nhậu từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, bất kể đầu tuần
hay cuối tuần các quán nhậu đều đông kín mít, đa phần là giới trẻ.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng: nhậu, ma chay, cƣới hỏi, giỗ
chạp: nhậu, có chuyện vui: nhậu, gặp chuyện buồn: nhậu, hết giờ làm việc đồng
nghiệp cùng nhau thƣ giãn: nhậu, ra ngoài đi công tác rồi “giao lƣu”, “kết nghĩa":
nhậu, có khách đến nhà: nhậu…bình thƣờng không làm gì cũng…nhậu.
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“Nhậu” nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền
“Đọc sách để không lạc hậu”
Dân ta có thừa tiền để uống bia nhƣng lại dè dặt “tiết kiệm” hơn trong việc
đầu tƣ cho phát triển tri thức khi con số do Cục xuất bản in và phát hành công bố
mới đây số tiền thu đƣợc từ bán sách trong năm qua chỉ bằng…1/33 so với tiền
uống bia! 2000 tỷ đồng không hơn.
Có gần 30 triệu ngƣời dân chƣa bao giờ biết sách là gì, 44% dân số thỉnh
thoảng đọc, coi nhƣ không bởi vì đọc sách không thể nào làm bạn với …cƣỡi
ngựa xem hoa! Ngƣời Việt chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với các
nƣớc trong khu vực.
Nghịch lý thay, một đất nƣớc có 480 trƣờng đại học, hàng trăm viện nghiên
cứu, tỷ lệ sinh viên trên dân cao ngất ngƣỡng nhƣng tại sao tỷ lệ đọc sách lại thấp
đến vậy? Những con số trên đã trả lời vì sao sinh viên Việt Nam thiếu kiến thức,
vì sao những tấm bằng cử nhân ngày càng kém giá trị và vì sao bạo lực ngày
càng tăng trong khi đạo đức luân thƣờng xuống cấp nghiêm trọng…Những thảm
án liên tục xảy ra, con ngƣời cƣ xử với nhau ngày càng tàn bạo có một phần
nguyên nhân từ việc uống nhiều bia rƣợu và thiếu đọc sách, không thể nào tiếp
cận đƣợc với tri thức của nhân loại nếu không coi sách là cánh cửa buộc phải
bƣớc qua, rồi đây giới trẻ sẽ hội nhập và phát triển nhƣ thế nào nếu thiếu nền
tảng tri thức cơ bản từ sách.
Con chúng ta đang đọc gì?
Văn hóa đọc đƣợc hình thành và nuôi dƣỡng tốt nhất trong những năm
tháng đầu đời của trẻ nhƣng môi trƣờng gia đình mà vai trò của các bà mẹ xem
nhƣ mờ nhạt.
Uống nhiều bia rƣợu, lƣời đọc sách là một trong những nguyên nhân quan
trọng đƣa ngƣời Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền. Bởi không một ai có thể đọc
đƣợc sách sau khi đã chếnh choáng men rƣợu và càng không thể hấp thụ đƣợc
văn hóa nghệ thuật đích thực khi tâm hồn và thị hiếu đã bị đầu độc theo nghĩa
đen. Phải là nói văn hóa giải trí rẻ tiền là bởi những gì ngƣời Việt kiếm tìm trên
mạng trong một năm qua đều thuộc về những ca khúc giải trí mì ăn liền nhƣ “vợ
người ta”, “không phải dạng vừa đâu”, “khuôn mặt đáng thương” và những bộ
phim dài dằng dặc, phim bạo lực…thiếu vắng bóng dáng của nghệ thuật đích
thực. Đất nƣớc đã tụt hậu nhiều mặt so với Lào, Campuchia, Myanmar, đó là sự
thật chứ không còn là nguy cơ nhƣ những năm trƣớc đây, tƣơng lai đất nƣớc có
sánh vai đƣợc với các cƣờng quốc năm châu hay không là phụ thuộc vào giới trẻ,
đất nƣớc cần sự tỉnh táo và trí tuệ của những ngƣời trẻ, hãy giảm rƣợu bia và phát
động phong trào đọc sách ngay hôm nay nếu không muốn mãi tụt hậu.
(Ths. Trương Khắc Trà - GDTĐ)
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