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         Là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ

nước của dân tộc Việt Nam, Hưng Yên nổi danh là mảnh đất văn hiến và cách mạng với hàng

trăm khoa bảng, nhiều nhân sĩ yêu nước, những làng nghề truyền thông lâu đời và những sản

vật nổi tiếng; cùng với đó là truyền thống anh hùng của những người con Hưng Yên luôn kiên

trung bất khuất đấu tranh chống giặc giữ nước. Trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá

- xã hội,… thời nào, Hưng Yên cũng có những đóng góp to lớn cho nước nhà. Chính những nhân

tố đó đã góp phần tạo nên truyền thống văn hiến, cách mạng của mảnh đất xứ Nhãn, là nền tảng

cho Hưng Yên phát triển.

         Trong lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử phát triển Hưng Yên nói riêng, thế hệ trẻ luôn

có một vị trí đặc biệt, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển của quê hương

Hưng Yên. Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, mặc cho vua quan nhà Nguyễn

ươn hèn đầu hàng quân giặc, nhân dân và tuổi trẻ Hưng Yên vẫn tiếp tục cầm vũ khí chiến đấu

chống lại kẻ thù. Lớp lớp nghĩa quân mà phần lớn là thanh niên đã theo Đinh Gia Quế phất cờ

“Bình Tây phạt tội”, rồi sau đó là Nguyễn Thiện Thuật, Tô Hiệu, Hoàng Hoa Thám... đã tiếp nối sự

nghiệp chống Pháp cùng đất nước. Từ khi có Đảng, lớp thanh niên Hưng yên yêu nước tiến bộ

đã nhanh chóng tiếp cận với chân lý chủ nghĩa Mác-Lênin, các lớp đoàn viên đầu tiên dần được

các đồng chí đảng viên và các sở Đảng giác ngộ, đưa vào tổ chức đã hoạt động tích cực. Tổ

chức Đoàn đã phát triển mạnh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, trở

thanh lực lượng đi đầu dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng

tháng Tám năm 1945 tại tỉnh nhà. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc

Mỹ, các tầng lớp thanh niên đã đoàn kết, hăng hái tham gia cứu nước. Từ trong phong trào đã

xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu kiên cường nêu cao khí phách hiên

ngang, tinh thần chiến đấu quả cảm trước quân thù như anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, các nữ

thanh niên trong đội Nữ du kích Hoàng Ngân… Năm 1968, hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương hợp

nhất thành tỉnh Hải Hưng. Tuổi trẻ Hải Hưng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh

trong sự nghiệp lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với  phong trào “Ba sẵn sàng”, hăng hái

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cùng quân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất

nước. Hoà bình lặp lại, nhiều phong trào thi đua được tuổi trẻ Hưng Yên đã thu hút đông đảo

đoàn viên thanh niên tham gia như làm thuỷ lợi, làm phân xanh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào

sản xuất... đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước

Thế hệ trẻ Hưng Yên trong công cuộc 
xây dựng quê hương giàu đẹp
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         Bước vào thời kỳ đổi mới đến những năm tái lập tỉnh cho tới nay, thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước theo đường lối do Đảng đề xướng và lãnh đạo, tổ chức

Đoàn và tuổi trẻ Hưng Yên đã hăng hái tham gia các chương trình, phong trào do Đại hội Đoàn

toàn quốc đề ra, nhất là các phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” và “Thi

đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội

và bảo vệ Tổ quốc”,“Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” với nhiều kết quả cụ

thể trên các lĩnh vực đã góp phần đắc lực vào quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, văn

hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quê hương Hưng Yên, đưa Hưng Yên trở thành một

trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững về mọi mặt. 
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          Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,

hướng đến mục tiêu vào năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất

đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập

trung bình thấp. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng

cũng đan xen không ít những khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước,

thanh niên vẫn là lực lượng to lớn của xã hội, “… là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai

của đất nước,… một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH, HĐH đất

nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH”.
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         Với những thành tựu đạt được sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 25 năm tái

lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đang phát huy các nguồn lực, triển khai thực hiện các

mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII

của Đảng đặt ra để giữ vững những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên

sớm trở thành tỉnh công nghiệp, quyết tâm xây dựng một Hưng Yên giàu mạnh, dân chủ, công

bằng, văn minh.

          Phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của quê hương Hưng Yên văn

hiến, cách mạng, từ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cấp

bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn đã hăng hái thi đua đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào: “Thanh niên tình

nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành:

“Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp,

“Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn

hóa tinh thần” nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên góp phần xây dựng quê

hương Hưng Yên ngày càng phát triển.

         Từ 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 582 lớp học tập Nghị quyết, tổ chức được

358 hoạt động về tìm hiều chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 451 học tập lý luận chính

trị. 100% đoàn cơ sở thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức giới thiệu 10.151 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 6.302 người

vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ... Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận và thực hiện 98

công trình thanh niên cấp huyện, 1.638 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Đoàn các cấp

đã tổ chức gắn biển 127 tuyến đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; trồng mới

trên 40.000 cây xanh. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp chỉ đạo các đơn vị

trực thuộc tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, thu được hơn 15.231 đơn vị máu; Tổ chức

tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí hơn 8.500 các gia đình người có công với cách

mạng, thân nhân gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà hơn 2.000

đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các em học sinh, thiếu nhi,

sinh viên vượt khó học giỏi trong tỉnh...

        Thực hiện khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai, các

cấp bộ Hội đã tổ chức được 2.105 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức

được 823 hoạt động đảm bảo ATGT. Chương trình “Tình nguyện mùa đông” “Xuân tình nguyện”

“Tháng ba biên giới”, các cấp bộ Hội đã tổ chức được 417 hoạt động tình nguyện, triển khai được

trên 2.000 hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ xây trên 500 hầm biogas gia đình, tặng 1.000

thùng rác hợp vệ sinh trị giá hơn 200 triệu đồng.
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        Đặc biệt, Đề án “Hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2023” được triển

khai thực hiện đã phối hợp thành lập Câu lạc bộ “Đầu tư khởi nghiệp”, hỗ trợ cho các dự án đạt

giải 1,3 tỷ đồng. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh triển khai tới các

cấp bộ Hội và hội viên; 100% Đoàn các trường chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng,

Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp với các đơn vị triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Trong

4 năm qua, Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương được 170 cá nhân “Sinh viên 5

tốt” và 10 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.  Hưởng ứng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua

thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, trong những năm qua, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng

Đội các Huyện, Thị xã, Thành phố đã chủ động triển khai rộng rãi, tạo không khí thi đua sôi nổi

trong thiếu nhi toàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 câu lạc bộ học tập và gần 25.000 “Đôi

bạn cùng tiến”, 100% Liên đội có Phòng đội và tủ sách học đường, trang trí tranh ảnh giới thiệu

về lịch sử đất nước, về Bác Hồ, về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào của

đơn vị. Trong 5 năm qua đã xây dựng mới được 118 điểm vui chơi mới cho thiếu nhi tại các xã,

phường, thị trấn; hỗ trợ được hơn 20.550 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ….

      Từ các phong trào, chương trình công tác của Đoàn và phong trào TTN đã có nhiều tấm

gương nhiều tấm gương tiêu biểu như: Đội sinh viên trường Đại học SPKT Hưng Yên đoạt chức

vô định cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2015; Cô giáo Trần Thị Thúy lọt vào top 50

giáo viên toàn cầu năm 2019; Sinh viên Nguyễn Thị Thắm, đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp

Trung ương năm 2020, là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa được giữ lại là giảng viên của

trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2021; sinh viên Nguyễn Ngọc Thiện, Trường

cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đạt Huy chương vàng kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia; Anh Nguyễn

Văn Tú, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động -thanh niên làm kinh tế giỏi với mô hình Nấm sạch; Đồng

chí Bùi Tiến Công, Bí thư Đoàn Thanh niên công an Tỉnh, nhận giải thưởng Lý Tự trọng năm

2019, đảng viên xuất sắc được tuyên dương năm 2020; Đồng chí Phạm Hồng Sơn với dự án

FAGO: “Đem cả trang trại vào túi của bạn” đạt giải triển vọng cuộc thi "Dự án khởi nghiệp đổi mới

sáng tạo Startup Hunt 2020"; Đồng chí Nguyễn Thành Luân - Bí thư Chi đoàn thôn Nho Lâm, xã

Mai Động, huyện Kim Động đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021… Có thể thấy, dù còn nhiều

tấm gương chưa được nhắc tên, nhưng ở lĩnh vực nào, thanh niên Hưng Yên cũng luôn cống

hiến, có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước.
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        Qua những hoạt động, những con số trên, có thể thấy đó là những kết quả toàn diện, tích

cực, có đóng góp không nhỏ của thế hệ trẻ Hưng Yên hiện nay trong tham gia công cuộc xây

dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp trong thời gian qua. Trong thời gian tới, thế hệ

trẻ Hưng Yên hôm nay với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tinh thần đoàn kết, xung kích, tình

nguyện cùng với sự định hướng, đồng hành của tổ chức Đoàn đã, đang và sẽ không ngừng nỗ

lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng

của quê hương Hưng Yên, tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ra

sức trau dồi tri thức, khoa học kỹ thuật hiện đại, góp phần xây dựng Hưng Yên “Thành tỉnh mạnh

của toàn quốc” như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xứng đáng là những thanh

niên xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, xứng đáng thế hệ

trẻ quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; có thêm nhiều đóng góp tích cực vào công

cuộc xây dựng quê hương Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao,

phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ

XIX.
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TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

Tóm tắt nội dung chính chuyên đề:
        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác định chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định

hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan

điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên

định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định

mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định

các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa”. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi

dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

        Nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường,
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
        Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn

gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn

vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp

thu các tinh hoa văn hóa nhân loại.

        Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về quyền sống chân chính của dân tộc đã bồi đắp tư

tưởng, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và lan tỏa trong mọi giai tầng xã hội Việt Nam. Nói

cách khác, chính chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước “đàng

hoàng”, “to đẹp” đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt nền móng cho sự phát triển tư

tưởng mác xít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công

của cách mạng nước nhà.

1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực,
tự cường
        Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm

độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: nhân tố mang tính quyết định của

cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mạng ở các nước

thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc

việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không.

Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng,
 đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021
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       Thứ hai, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và

tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng: Nêu cao tinh thần “đem sức ta mà tự giải

phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các

nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”.

      Thứ ba, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách

mạng.

       Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân:

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Muốn vậy, quần chúng nhân dân phải được

vận động, rèn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập hợp, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh

của mọi lực lượng quần chúng trên cùng một mặt trận, biến thành sức mạnh của quần chúng

thành sức mạnh cách mạng.

      Thứ năm, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

2. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
     Thứ nhất, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng

nhân tài: từ những ngày đầu đấu tranh cách mạng đến tận trước lúc đi xa, Bác luôn coi trọng

nhân tài, mong muốn xây dựng đất nước hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn

đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp

phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

    Thứ hai, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm

quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

     Thứ ba, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng

lòng của Chính phủ và người dân.

     Thứ tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút

đầu tư nước ngoài.

     Thứ năm, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào

thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học

tập kinh nghiệm của nước khác

     Có thể khẳng định, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị chỉ đạo thực tiễn và

nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa

xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận,

nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi

mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong các giai đoạn

cách mạng để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
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Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô

hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo,

nhân lực chất lượng cao. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng

tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các

thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát

triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao,

thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư. Cơ cấu lại,

phát triển lành mạnh các loại thị trường. Cơ cấu lại thị trường tài chính - tiền tệ; thu, chi ngân

sách nhà nước; thị trường bất động sản, đất đai, tài nguyên. Cơ cấu lại các ngành công

nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp. Cơ cấu lại doanh nghiệp

nhà nước, kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các

vùng.

Điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nền

kinh tế, các ngành, lĩnh vực, các vùng phù hợp với thực tiễn đất nước và trình độ phát triển

khoa học, công nghệ hiện đại trên thế giới.

Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Cơ cấu lại công nghiệp; ưu tiên phát triển

những ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp

quốc phòng, an ninh kết hợp phục vụ dân sinh. Dựa trên công nghệ mới, hiện đại để phát

triển các ngành công nghiệp vẫn còn có lợi thế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp,

kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông

thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế là gì?
Trả lời:

Câu hỏi 2: Nội dung cơ bản về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền
tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo?
Trả lời:
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Phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng những thành tựu khoa học và

công nghệ hiện đại, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tổ chức cung ứng dịch vụ

chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế.

Thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm

quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng

biển, đảo.

Xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển đô thị và kinh tế đô thị làm động lực phát

triển từng vùng và địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng

bộ với một số công trình hiện đại.

Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng; đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả.

Sáp nhập hợp lý một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện phù hợp với điều kiện, yêu cầu

phát triển mới. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền, gắn với phân định và nâng

cao trách nhiệm của Trung ương và địa phương.

Xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu

quả quản trị quốc gia.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị

trường.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh

nghiệp.

Câu hỏi 3: Nội dung cơ bản của việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn?
Trả lời:

Câu hỏi 4: Câu hỏi 4: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đề ra quan
điểm phát triển như thế nào?
 Trả lời:

       Năm quan điểm phát triển là:

 1) Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả

các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ

cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao

năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 
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Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội,

bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các

đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.

 2) Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy

đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để

thúc đẩy phát triển đất nước. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử

dụng hiệu quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai. Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới

sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Phải coi trọng

hơn quản lý phát triển xã hội; mở rộng dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Phát

triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân

thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

 3) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố

con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự

phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo

đảm sự phát triển bền vững. Phải có cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất

nước; mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần và hạnh phúc của nhân dân.

 4) Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ động, tích cực hội

nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Phải hình thành

năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ, tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá

trị toàn cầu và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài.

Phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn với ngoại lực và sức mạnh thời đại. Không ngừng tăng

cường tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp của người Việt Nam ngày càng vững

mạnh và huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, nâng cao hiệu quả và lợi ích do hội nhập

quốc tế mang lại.

 5) Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với

củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; giữ

vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an

toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tháng 12
2021



1. Bệnh AIDS là gì?

    AIDS là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Acquired Immuno DeficiencySyndrom (hội chứng suy

giảm miễn dịch mắc phải) do virus làm suy giảm miễn dịch ở người (Human Immuno-deficiency

Virus – HIV) gây nên.

    Virus HIV có thể phá hủy tế bào bảo vệ trong cơ thể con người gọi là CD4 – một tế bào lympho

thuộc bạch huyết cầu có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lây nhiễm. Khi HIV phá hủy các tế

bào lympho, hệ miễn dịch sẽ yếu đi và người bệnh không còn sức đề kháng chống lại các virus,

vi khuẩn và nấm gây bệnh. Do đó bệnh nhân dễ bị một số loại ung thư và nhiễm trùng cơ hội mà

người khỏe mạnh có thể đề kháng được. Khi người bị nhiễm HIV mắc những bệnh nhiễm trùng

cơ hội và ung thư này thì sẽ được chẩn đoán là bị AIDS.

    HIV: HIV là gì? Đây là tên gọi của virus gây tổn hại hệ thống miễn dịch của cơ thể chứ không

phải là bệnh, thường không biểu hiện triệu chứng và chỉ được phát hiện khi làm xét nghiệm.

Người nhiễm HIV nếu không được phát hiện kịp thời và kiểm soát tốt sẽ dễ tiến triển thành bệnh

AIDS.

    AIDS: Đây là giai đoạn nặng nhất của người bị nhiễm HIV, thường biểu hiện triệu chứng lâm

sàng nặng của hội chứng suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, một người bị nhiễm HIV không có

nghĩa là sẽ bị AIDS bởi nếu họ kiểm soát tốt sự phát triển của virus thì sẽ không tiến triển thành

bệnh AIDS. Một người được chẩn đoán bị AIDS sau khi nhiễm HIV và bị nhiễm trùng cơ hội hoặc

mắc ung thư mà những người khỏe mạnh có thể  chống lại được.

   SIDA: Nhiều người thường nhầm lẫn giữa SIDA, AIDS và HIV. Vậy SIDA là gì? SIDA

(Syndrome d’Immuno Deficience Acquise) chính là bệnh AIDS. Tuy nhiên, SIDA là tên gọi trùng

với tên của Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển SIDA và tên của Tổ chức CIDA (Canada). Vì

thế, bệnh SIDA được thống nhất đổi tên là AIDS để tránh nhầm lẫn.

    Như vậy, HIV là một loài virus khi xâm nhập vào cơ thể con người thì gọi là người bị nhiễm

HIV, và khi virus bắt đầu gây bệnh cho người nhiễm HIV thì được gọi là bệnh AIDS hay là bệnh

SIDA (tên gọi trước đây).

    Nếu một người bị nhiễm HIV và không được điều trị tốt, virus sẽ làm suy yếu hệ thống miễn

dịch của cơ thể và tiến triển thành AIDS. 
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Các triệu chứng của AIDS có thể bao gồm:

-  Sụt cân nhanh chóng.

-  Sốt tái đi tái hoặc đổ mồ hôi về đêm.

-  Mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

-  Các tuyến bạch huyết ở nách, háng hoặc cổ xuất hiện những nốt sưng kéo dài.

-  Tiêu chảy kéo dài liên tục trong hơn 1 tuần.

-  Loét miệng, hậu môn hoặc bộ phận sinh dục.

-  Viêm phổi.

-  Xuất hiện các đốm đỏ, nâu, hồng hoặc đỏ tía trên hoặc dưới da, bên trong miệng, mũi hoặc mí

mắt.

-  Suy giảm trí nhớ, trầm cảm và các rối loạn thần kinh khác.

2. Phòng, chống AIDS

    Tại Việt Nam, kể từ khi người nhiễm HIV được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1990, đến nay,

nước ta đã từng bước kiểm soát được đại dịch. Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2020 là năm thứ

12 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được kiểm soát và liên tục đà giảm trên cả 3 tiêu chí, đó

là: giảm số người nhiễm mới HIV được phát hiện, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và

giảm số người tử vong liên quan đến AIDS. Hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV ngày càng đa

dạng và hiệu quả. Đồng thời với việc tiếp tục triển khai cung cấp bơm kim tiêm miễn phí tại 52

tỉnh, phát bao cao su miễn phí tại 55 tỉnh, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng

thuốc Methadone ở 63 tỉnh/thành phố cho hơn 52.000 bệnh nhân. 03 năm gần đây, đã triển khai

điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho hơn 13.000 người. Hoạt động tư vấn xét nghiệm

HIV được triển khai đa dạng, bảo đảm tính sẵn có và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho các

nhóm có hành vi nguy cơ cao. Điều trị ARV ngày càng được mở rộng, đạt chất lượng hàng đầu

thế giới. Hệ thống các cơ sở điều trị HIV/AIDS đã được thiết lập và mở rộng nhanh chóng để mở

rộng độ bao phủ điều trị, tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tiếp cận dịch vụ điều trị và

duy trì điều trị lâu dài. Một kết quả quan trọng nữa là Việt Nam đã giảm số nhiễm HIV mới, tử

vong. Tình hình HIV/AIDS giảm nhanh, ngày càng được kiểm soát tốt, đạt được các chỉ tiêu

được giao; được cộng đồng quốc tế đánh gia là điểm sáng về phòng, chống HIV/AIDS.

Nguồn: Báo Người Lao Động
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Thanh niên Lý Văn Lợi với mô hình trồng hoa trà truyền thống
----------

            Nhắc đến xã Phụng Công, huyện Văn Giang không thể không nhắc đến nghề trồng hoa,

cây cảnh đã mang đến cho nơi đây sự nổi tiếng. Và nhắc đến gương thanh niên năng động trong

phát triển kinh tế với mô hình trồng hoa, cây cảnh thì chàng thanh niên Lý Văn Lợi là một tấm

gương được nhiều người biết đến. Không những thế, anh còn là một Bí thư Đoàn xã nhiệt tình,

năng nổ, luôn đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương

mình. 

        

             

              Lý Văn Lợi chia sẻ, đến anh là đời thứ ba trong gia đình làm nghề trồng, chăm sóc, nhân

giống cây hoa trà truyền thống. Từ nhỏ anh đã được theo ông nội, theo bố chăm cây, nhân

giống… nên tình yêu cây hoa trà truyền thống lớn dần và trở thành niềm đam mê đối với Lợi. Anh

cho biết, hiện nay trên thị trường có đa dạng các chủng loại hoa trà, nguồn gốc cũng rất phong

phú. Tuy nhiên, hoa trà truyền thống chỉ dành cho những người biết chơi bởi sắc hoa thuần khiết,

bông to, đẹp, bền chứ không “đẹp sổi” như một số loại hoa trà nhập ngoại. Năm 2012, anh Lợi

lập gia đình, là con một nên anh vẫn sống chung với bố mẹ, tuy nhiên được bố mẹ hỗ trợ, tạo

điều kiện, đến năm 2017 anh đã tạo lập được cho mình mô hình trồng hoa trà riêng. Trăn trở bởi

cách làm của ông nội và của bố, vì thiếu khoa học kỹ thuật nên chưa đem lại hiệu quả cao khi

mỗi năm chỉ giâm cây được một lần vào tháng tư, 04 tháng sau mới ra ngọn, năng suất lại thấp…

Bỏ công tìm tòi “ăn với cây hoa trà, ngủ với cây hoa trà”, 
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         Lợi tìm kiếm thông tin trên mạng internet; tham gia các hội nhóm những người đam mê cây

hoa trà trên mạng xã hội; tích cực đi tham quan các mô hình trồng trà hiệu quả trong và ngoài

tỉnh… qua đó đã tích lũy được vốn kiến thức về KHKT; thuộc đặc điểm, đặc tính của từng loại

hoa trà; thông thạo các mặt bệnh, cách điều trị, loại thuốc, thời điểm bón phân cho trà… nhờ đó

năng suất, hiệu quả được nâng cao, mỗi năm có thể nhân giống 02 đến 03 lứa, tỷ lệ cây sống đạt

cao. Đến nay, với diện tích 2,5 sào, Lợi có trên 1.000 cây hoa trà các loại như: bạch nhật; bạch

cổ; thâm hồng bát diện; phấn hồng bát diện; lựu cổ Văn Giang; lựu điểm tuyết; bạch nhụy; thiển;

phấn cung đình; cung đình đỏ… Từ mô hình này mỗi năm đã đem lại cho gia đình Lợi nguồn thu

nhập khá. Không cho biết về thu nhập hàng năm, song anh Lợi tiết lộ, các loại hoa trà trong vườn

của anh có giá bình quân vài triệu đồng/cây, cũng có cây đến cả chục triệu đồng và có cả cây vài

trăm nghìn đồng để phục vụ đa dạng khách hàng. 

         Cơ ngơi hoành tráng với tiện nghi đầy đủ, cuộc sống sung túc đã chứng minh thành công

từ mô hình trồng cây hoa trà của Lợi mang lại. Đăc biệt, trong vườn nhà anh có cây trà phấn cổ

40 năm tuổi, đã có khách trả 260 triệu đồng nhưng anh chưa bán, ngoài ra, chỉ duy nhất ở vườn

anh Lợi có giống trà Bát diện không tâm, tuy nhiên loại này chỉ dành cho những người đam mê

và biết chơi, biết thưởng thức hoa trà.

         Với mong muốn góp phần phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh của địa phương nói chung

và nghề trồng cây hoa trà của gia đình nói riêng, hiện nay anh Lợi đang tích cực tham gia cùng

Hội Nông dân xã thực hiện các bước chuẩn bị và các thủ tục cần thiết để thành lập tổ hợp tác

trồng cây hoa trà truyền thống. Chúc anh sẽ thành công và góp phần tích cực trong gìn giữ, phát

triển nghề truyền thống của địa phương và gia đình.
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Công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng những quyền lợi, chính sách không chỉ

cho bản thân mà còn cho thân nhân của mình theo quy định tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP cụ thể

như sau:

**Chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

(1) Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH)
Theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP quy định thời gian phục vụ tại ngũ của

hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH

theo quy định.

(2) Chế độ nghỉ phép
Theo Điều 3 Nghị định 27/2016, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ:

- Phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi: được phép nghỉ hàng năm, thời gian nghỉ là 10 ngày

(không kể ngày đi và về), được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội, thời gian học từ

một năm trở lên: thời gian nghỉ phép là thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này

được tính là thời gian nghỉ phép được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường;

- Trường hợp không thể giải quyết cho nghỉ phép do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến

đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn thì được thanh toán bằng tiền (mức tiền một ngày

không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh);

- Trường hợp đã nghỉ phép một năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc

bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con

đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất

sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày (không

kể ngày đi và về), được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường.

(3) Đãi ngộ đối với thân nhân
Theo Điều 6 Nghị định 27/2016, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp như sau:

- 3.000.000 đồng/suất/lần khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp gặp tai nạn, hoả hoạn,

thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng,

thiệt hại nặng về kinh tế;

- 500.000 đồng/người/lần khi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở

lên, điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên;

Quyền lợi của Đoàn viên Thanh niên
khi tham gia nghĩa vụ quân sự

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2016-ND-CP-che-do-chinh-sach-ha-si-quan-binh-si-than-nhan-308265.aspx
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- Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì thân nhân được trợ cấp

mức được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

- Miễn, giảm học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại

cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP

ngày 02/10/2015.

(4) Chế độ phụ cấp thêm khi kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến
khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2016:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian

phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ 25 trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân

hàm hiện hưởng (Không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân

chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các

học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác);

- Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ: hàng tháng được hưởng phụ cấp mức 0,2 so với mức

lương cơ sở.

(5) Một số chế độ khác, chính sách khác:
Theo Điều 5 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ còn được đãi ngộ:

- Không mất phí chuyển tiền, bưu phẩm; bưu kiện; được cấp 04 tem thư/tháng;

- Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính

sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện

hành.

- Nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khoẻ, độ tuổi thì

được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng và được cộng Điểm ưu tiên trong

tuyển sinh theo quy định hiện hành.

**Chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

(1) Trợ cấp xuất ngũ một lần
Theo Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, chính sách dành cho hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

gồm:

- Cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội: được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy

định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ:

+ Dưới 01 tháng: không được hưởng trợ cấp;

+ Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

+ Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng: hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.
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- Ngoài ra, nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng

phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian

phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân

hàm hiện hưởng.

- Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời

Điểm xuất ngũ;

- Được tổ chức buổi gặp mặt chia tay với mức chi 50.000 đồng/người; được tiễn đưa hoặc cấp

tiền tàu, xe (loại phổ thông), phụ cấp đi đường từ đơn về nơi cư trú.

(2) Một số chế độ, chính sách khác
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 27/2016 hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ còn được đãi ngộ:

- Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục

nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các

trường đó.

- Được hỗ trợ đào tạo nghề khi xuất ngũ theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày

09/7/2015.

- Nếu trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị

- xã hội thì khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn

trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực

tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đó

đã giải thể hoặc không có cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp thì Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội với các cơ quan nhà nước có liên quan cùng cấp sẽ giải quyết việc làm.

- Nếu trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ được tiếp nhận lại, bố

trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền

công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá

sản thì chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với NLĐ của tổ

chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế

thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại

ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành

đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ của cơ sở kinh tế đó.

- Trường hợp xuất ngũ do đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết

định việc xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ khi về địa

phương được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng Điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức,

viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển

dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
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Tiếp tục triển khi đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm ngày

thành lập Đảng bộ tình và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Đoàn các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng các cấp. 

Tổng công tác Đoàn, Hội, phong trào TTN năm 2021.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19,

phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch.
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