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Đoàn Đại biểu thanh niên tỉnh Hưng Yên dự Đại hội XI gồm 12 đồng chí.
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– 1-1-2008 : Tết Dương lịch

– 2-1-1963 : Kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc

– 6-1-1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên
của nước Việt Nam DCCH

– 7-1-1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống
quân xâm lược

– 9-1-1950 : Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh,
sinh viên Việt Nam

– 13-1-1941 : Khởi nghĩa Đô Lương

– 27-1-1973 : Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

– 29-1-1258 : Kỷ niệm chiến thắng Nguyên – Mông
lần thứ nhất
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NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM 

TRONG THÁNG 1



Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số 01/2018, chúng tôi xin gửi đến các bạn
đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn thông tin Thông tư 43/2016/TT-
BLĐTBXH hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành
nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển Kinh
tế- Xã hội được ban hành ngày 28/12/2016 với các nội dung sau:

Đối tượng áp dụng:

1. Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên
tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã
hội (sau đây gọi là thanh niên).

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Luật giáo dục nghề nghiệp
năm 2014; doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp); cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo
nghề cho thanh niên.

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên

1. Nội dung và mức hỗ trợ đào tạo nghề

a) Thanh niên có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng đầy đủ các
điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP mà được cơ quan có
thẩm quyền cấp thẻ đào tạo nghề (sau đây gọi là Thẻ) thì được các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này tiếp nhận, tổ chức đào tạo
nghề trình độ sơ cấp và chi hỗ trợ các nội dung sau:

- Chi hỗ trợ đào tạo quy định tại Điều 10 Thông tư số 152/2016/TT-
BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh
phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 7 Thông tư số
152/2016/TT-BTCngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và
sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Ưu tiên các nội dung chi hỗ trợ đào tạo trong giá trị tối đa của Thẻ, giá trị
còn lại của Thẻ (nếu có) chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.
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PHÁP LUẬT VỚI THANH NIÊN

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43%2f2016%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


b) Trường hợp tổng chi hỗ trợ đào tạo và chi hỗ trợ tiền
ăn, tiền đi lại vượt quá giá trị tối đa của Thẻ thì người học tự
chi trả phần kinh phí chênh lệch cho cơ sở giáo dục nghề
nghiệp. Trường hợp tổng chi hỗ trợ đào tạo và chi hỗ trợ tiền
ăn, tiền đi lại thấp hơn giá trị tối đa của Thẻ thì ngân sách
nhà nước quyết toán số chi thực tế.

c) Trong thời gian đào tạo nghề, nếu thanh niên thôi
học (không tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp) thì cơ sở giáo
dục nghề nghiệp lập biên bản hoặc ban hành quyết định và
được quyết toán chi phí hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ tiền ăn kể từ
ngày khai giảng đến ngày thanh niên đó thôi học.

2. Hồ sơ đăng ký đào tạo nghề trình độ sơ cấp qua Thẻ

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Thẻ, thanh
niên lựa chọn nghề và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nộp hồ
sơ tuyển sinh kèm theo các giấy tờ sau:

a) Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp (bản gốc);

b) Quyết định xuất ngũ (bản sao) đối với thanh niên
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; giấy chứng
nhận tham gia hoạt động tình nguyện (bản sao) đối với thanh
niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

c) Giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ
chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh
phí từ ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ
quân sự, nghĩa vụ công an, nhiệm vụ thực hiện chương trình,
dự án phát triển kinh tế- xã hội (Giấy cam kết theo Phụ lục số
01 kèm theo Thông tư này).

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày
12/02/2017.

Nguồn: thuvienphapluat.vn
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Bài hát Thanh Niên Việt Nam Tiến Bước đạt giải nhất trong
cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn Toàn
quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022), do Ban Tuyên giáo Trung ương
Đoàn và báo Thanh Niên phát động.
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BÀI HÁT THANH NIÊN



1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua
việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị phù hợp với thực tế tình hình đoàn viên, thanh
niên tại địa phương, đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó tăng
cường triển khai kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 -
2030”.

3. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc mừng Đảng- mừng
Xuân với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, an toàn, tiết kiệm, phù hợp
với từng điều kiện địa phương đơn vị, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phong
tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và con người Hưng Yên.

4. Tiếp tục triển khai các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tham gia
xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị với trọng tâm tham gia đảm bảo an
toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, phát triển các đội
hình thanh niên tình nguyện tại địa phương, đơn vị nhất là trước, trong và sau tết nguyên
đán, tập trung ở những nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội truyền thống…

5. Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, chiếu
phim, sân chơi cuối tuần hay các hoạt động giải trí lành mạnh phục vụ người dân và
đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thông tin, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và
người dân về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cách phòng, chống bệnh và dịch
bệnh vào các thời điểm giao mùa, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, an toàn lao động và
thực hiện An toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
năm 2018, giới thiệu các điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự trong năm 2018 nhằm
nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

6. Tuyên truyền học tập Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời tuyên
truyền việc phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà
nước, của Đảng và của Đoàn nhằm phát động tinh thần thi đua sổi nổi trong các bạn
ĐVTN.

7. Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi
Đoàn nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong tháng, xem thông tin trên Trang thông
tin điện tử: www.tinhdoanhungyen.org.vn
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