
THÁCH THỨC CỦA THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Thanh niên luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong các giai đoạn lịch sử, đặc biệt 

trong thời kỳ đổi mới hiện nay, thanh niên luôn là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn 

nhân lực quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá 

trình tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh 

niên ngành kế hoạch và đầu tư nói riêng đang đứng trước những cơ hội và thách thức sau khi 

gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 7-11-2006, được công nhận là thành 

viên chính thức của tổ chức này vào ngày 11-1-2007 và mới đây Việt Nam tham gia ký kết 

hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sau hơn 5 năm đàm phán với hơn 30 phiên 

làm việc ở cấp kỹ thuật và hơn 10 cuộc đàm phán ở cấp Bộ trưởng, các nước TPP đã chính 

thức kết thúc đàm phán Hiệp định vào ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại Hội nghị Bộ trưởng tại 

Át-lan-ta, Hoa Kỳ. Hội nhập đưa đến cho chúng ta cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít 

thách thức được đặt ra đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa thị trường kinh tế được ví như là một 

thế giới phẳng đòi hỏi chúng ta phải tư duy sáng tạo, nhạy bén nắm bắt và giải quyết kịp thời 

các vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng thì Đảng, Bác Hồ và Dân tộc ta đã giành cho thanh 

niên những đánh giá rất có ý nghĩa và quan trọng. Trong lịch sử thanh niên cũng đã khẳng 

định được vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình như đồng chí Nguyễn Văn Cừ lên làm Tổng Bí 

thư khi mới 24 tuổi, đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư khi 26 tuổi, chị Võ Thị Sáu, anh 

Kim Đồng, anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Đặng Thùy Trâm, chị Nguyễn Thị Thiên… Những 

điều đó chứng minh rằng lịch sử dân tộc Việt Nam đã giành những trang vàng để đánh giá, để 

ghi công lực lượng thanh niên và trong thời kỳ nào đều có khó khăn nhất của đất nước đều 

xuất hiện những thanh niên kiệt xuất. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ lực 

lượng xung trận và hy sinh nhiều nhất vẫn là thanh niên. Từ điều này chúng ta luôn vững tin 

về thế, về lực về sức mạnh, về tinh thần của chúng ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế. Chúng ta thấy lịch sử để tin vào tương lai và chắc chắn 

rằng đất nước ta, dân tộc ta sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp của các thế hệ thanh niên Việt 

Nam. Như vậy thanh niên chúng ta đã góp phần làm nên lịch sử dân tộc Việt Nam để rồi 

chúng ta thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình ngày hôm nay. 

Đánh giá của Bác Hồ, của Đảng về vai trò của thanh niên đó là: “muốn hồi sinh dân tộc 

phải hồi sinh thanh nhiên”. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thể hiện niềm tin son sắc và luôn 

quan tâm đến thanh niên bằng nhiều hình thức, chủ trương, chính sách như Luật Thanh niên, 

Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020 và nhiều chính sách khác như: nâng cao trình 

độ học vấn, tay nghề, dạy nghề cho thanh niên, các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển 

kinh tế, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế…vừa thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của nhà nước 

vào thanh niên vừa là cơ hội để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.Trong Đại hội 

Đảng lần thứ VII, Đảng đã ban hành Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 

niên trong thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có rất nhiều tổng kết đã đánh giá, 



khẳng định vai trò rất quan trọng của thanh niên và vai trò ấy đặt ra cho thanh niên chúng ta 

nhận thức, suy nghĩ cho chính chúng ta. 

Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên là 

lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nên thanh niên lại bị 

tác động bởi rất nhiều yếu tố, yếu tố tích cực và yếu tố tiêu cực. Trước hết những nhân tố tác 

động đến thanh niên trong giai đoạn hiện nay: 

Hiện nay, bối cảnh đất nước đang hội nhập, đổi mới, chúng ta cởi mở hơn, đời sống 

thanh niên không chỉ bị tác động trong nước mà còn chịu sự tác động của thế giới, ngồi ở 

Việt Nam nhưng chỉ cần một vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh thì chúng 

ta biết được tình hình ở Trung Đông, Bắc Phi hay diễn biến của cả thế giới. Sự phát triển 

nhanh chóng của khoa học, công nghệ và nền kinh tế tri thức trong xu thế toàn cầu hóa, hội 

nhập rộng rãi hiện nay là cơ hội, môi trường thuận lợi để thanh niên Việt Nam nói chung và 

thanh niên ngành kế hoạch và đầu tư nói riêng thể hiện và khẳng định tài năng, trí tuệ, bản 

lĩnh tuổi trẻ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 

Ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan 

đã phát biểu: “…những người làm kế hoạch và đầu tư đòi hỏi phải có tư duy lý luận sắc bén, 

nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề mới của xã hội và đất nước. Đặc biệt, trong phối hợp công tác 

với nhiều ngành, lĩnh vực, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong đổi mới 

tư duy kinh tế, tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng 

XHCN; trong đổi mới cơ chế, công tác quản lý đầu tư công nhằm khắc phục tình trạng đầu tư 

phân tán, dàn trải, tình trạng nợ công trong đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hút và khai 

thác hiệu quả nguồn vốn ODA. Đây là bước đột phá về tư duy, khẳng định bản lĩnh, tầm vóc 

và sự phát triển vững mạnh của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn phát triển mới của 

đất nước". 

Thành tựu của công cuộc đổi mới tạo nên nhiều cơ hội cho thanh niên hội nhập quốc tế 

giúp cho nhiều thanh niên cò nhiều cơ hội để học tập, để rèn luyện, để thể hiện bản lĩnh, trí 

tuệ, để nâng cao trình độ toàn diện của mình. 

Bên cạnh những thuận lợi có rất nhiều thách thức đan xen đó là lực lượng thù địch vẫn 

đang âm thầm chống phá rất dữ dội và tinh vi hơn. Một trong những đối tượng mà chúng 

nhắm đến chính là thanh niên, do vậy cho nên thanh niên chúng ta phải vững vàng luôn nêu 

cao tinh thần cảnh giác. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện  đại hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát 

triển nền kinh tế tri thức là cơ hội để thanh niên thể hiện tài năng, cống hiến cho đất nước. 

Nhưng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp này đang tạo ra nhiều thức đối với một số thanh niên 

không có lý tưởng sống, năng lực chuyên môn yếu, thiếu sự sáng tạo. Ngoài ra, các tệ nạn, 

tiêu cực trong xã hội tác động đến thanh niên cũng không hề ít, bản thân môi trường sống của 

chính chúng ta chưa thực sự lành mạnh nên ảnh hưởng rất lớn. Khi toàn cầu hóa, thế giới 

phẳng thì ngoài việc chắt lọc những giá trị tinh hoa tốt đẹp của thế giới, nếu chúng ta không 

vững vàng thì tác động của toàn cầu hóa hội nhập thì đó chính là những sản phẩm, hàng hóa 

không mấy tốt đẹp tác động ngược lại chính chúng ta. Đây chính là nguồn góc của rất nhiều 

tiêu cực dẫn đến sự hư hỏng của một bộ phận thanh niên. Bởi vậy, khi tiếp cận các thông tin 



chúng ta cần tỉnh táo, cẩn thận lựa chọn các thông tin và phải đấu tranh chứ không được mất 

niềm tin. Sống tốt, sống tử tế trong thời đại ngày nay là cả một vấn đề, một thử thách rất lớn 

đặt ra cho thanh niên ngày nay. Hơn bao giờ hết thanh niên chúng ta cần phải tỉnh táo và luôn 

kiên định giữ vững lòng tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. 

Trong những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đặt ra cho 

chúng ta nhiều suy nghĩ như vấn nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm vẫn còn 

và ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, tình trạng suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống của một phận thanh niên đòi hỏi mỗi đoàn viên cần phải tích cực rèn luyện đạo đức 

cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và thực dụng. 

Bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có những thuận lợi vừa có những thách thức, khó 

khăn đối với thanh niên. Điều quan trọng là mỗi đoàn viên thanh niên phải cố gắng nỗ lực, 

rèn luyện, có bản lĩnh, năng lực, trình độ để chớp lấy thời cơ, vượt qua thách thức để khẳng 

định bản thân, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với niềm tin 

tưởng của Đảng, Nhà nước và Dân tộc. Chúng ta cần phải rèn luyện hơn nữa bản lĩnh chính 

trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tri thức, lý tưởng sống cao đẹp, nhân cách, tư duy năng động, 

rèn luyện sức khỏe để cùng nhau tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu 

cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó 

khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn 

lên trong học tập, lao động, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo 

nàn trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 Tư Võ 
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nay.aspx 


