
Tạo cơ hội phát triển toàn diện cho thiếu niên, nhi đồng 

(Chinhphu.vn) - Tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 

Minh (15/5/1945-15/5/2016), tối 14/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các ngành, các 

cấp tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ về mọi mặt, tạo môi trường, điều kiện cho trẻ em 

được vui chơi, học tập, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực… 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cháu thiếu niên. Ảnh: TTXVN 

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ 

tuổi trẻ”, “Ngày nay, các cháu là nhi đồng; mai sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế 

giới”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin 

yêu và kỳ vọng vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng ngày nay sẽ tiếp bước cha anh, ra sức phấn đấu, học 

tập, rèn luyện, thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ để trở thành những con ngoan, trò giỏi và 

sau này trở thành những tài năng, chủ nhân tương lai của đất nước. 

Từ 5 đội viên đầu tiên, nay cả nước đã có hơn 12 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang 

sinh hoạt trong hơn 26.000 liên; gần 30.000 cán bộ phụ trách thiếu nhi chuyên trách và bán chuyên 

trách. 

Nhiều phong trào, cuộc vận động do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khởi xướng, 

như các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc 

tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”... được triển khai sâu 

rộng với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, ý nghĩa giáo dục sâu sắc đã thể hiện sinh 

động đức tính cần cù, tinh thần vươn lên, vượt khó và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta... 

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha 

mẹ, thầy, cô giáo tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư hơn nữa đối với 

công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Những công việc cần chú trọng thực hiện là phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế, nhà 

văn hóa, thể thao, tạo môi trường, điều kiện cho các em được vui chơi, học tập, giải trí, phát triển trí 

tuệ, kỹ năng, thể lực; quan tâm chăm sóc trẻ em là con em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 

gia đình có công với cách mạng, trẻ em ở miền núi, hải đảo. 



Bên cạnh đó phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về trẻ em; phối 

hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của thiếu niên, nhi đồng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần làm tốt 

nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức các hoạt động của thiếu niên, nhi đồng; chú trọng xây dựng, củng 

cố Hội đồng Đội các cấp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu niên, nhi đồng; hướng 

dẫn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu 

niên, nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các em. 

* Tại buổi lễ, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng Giải thưởng Kim Đồng cho 10 em chỉ 

huy Đội xuất sắc và Giải thưởng Cánh én Hồng cho 10 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu. 

 

BT 

 http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tao-co-hoi-phat-trien-toan-dien-cho-thieu-nien-nhi-

dong/254068.vgp 


