
THANH NIÊN NGÀY NAY PHẢI TIẾN QUÂN VÀO KHOA HỌC 

Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người, nhất là lớp trẻ, không chỉ bó hẹp trong đời sống riêng 

tư mà phải vươn lên, gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới Tổ quốc, tới nhân dân, 

trở thành lý tưởng và hoài bão lớn. Lý tưởng cách mạng của thanh niên, của dân tộc ta là độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên CNXH. 

Trước hết, Đoàn Thanh niên phải đặc biệt quan tâm việc giáo dục chính trị, bồi dưỡng 

niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, bảo đảm sự vững vàng, kiên định của thanh 

niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa 

quốc tế. Đoàn cần đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, 

kiến thức về lý luận cách mạng cho thanh niên; nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về 

truyền thống quý báu của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự tôn, tự cường dân tộc, 

ý chí chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng đất nước phồn vinh. Ra sức xây dựng lối sống 

và nếp sống văn hóa, sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu, có kỷ cương, kỷ luật; kiên 

quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, vị kỷ, coi đồng tiền là trên hết, lấy hưởng 

thụ làm chính, thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội cũng như các biểu hiện tiêu cực khác. 

Thứ hai, phát động và tổ chức các phong trào thanh niên phải xuất phát từ nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh của đất nước, 

vừa phải gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng và phù hợp với đặc điểm và khả năng của thanh 

niên. Thanh niên phải vươn tới tầm cao, ra sức học tập và góp phần xây dựng “xã hội học 

tập”, tiến quân vào khoa học kỹ thuật, lao động sáng tạo, đi tiên phong trong các cuộc vận 

động “toàn dân đoàn kết xây dựng lối sống văn hóa”, “toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng 

nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng cơ sở và cho đất nước”...Thứ ba, công tác Đoàn 

Thanh niên không chỉ là một bộ phận công tác vận động quần chúng của Đảng mà còn là bộ 

phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, cần xây dựng Đoàn vững mạnh về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn 

cơ sở. Cuối cùng, cán bộ là nhân tố hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định, tôi đề nghị 

đại hội hãy sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực và phẩm 

chất, với một cơ cấu hợp lý, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để chỉ đạo đoàn viên, 

thanh niên thực hiện tốt những nghị quyết mà đại hội đề ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị to lớn mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó cho thế hệ trẻ trong thời gian tới. 
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