
THẮP SÁNG “NGỌN LỬA” TRONG TUỔI TRẺ VIỆT NAM 

 

   86 năm qua kể từ ngày được thành lập (26/3/1931 – 26/3/2017), Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh luôn xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của toàn dân tộc. Trong suốt chiều 

dài lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn nêu cao truyền thống yêu nước, ý 

chí cách mạng, kiên cường, tinh thần xung kích, trách nhiệm trong các hoạt động thực tiễn, đóng 

góp một phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ở thế kỷ XX, tô thắm cho 

những trang sử vàng truyền thống của tuổi trẻ cả nước nói riêng và sự nghiệp cách mạng của dân 

tộc nói chung. 

 86 năm qua, vai trò xung kích của tuổi trẻ luôn được khẳng định, nhiều phong trào thi đua 

của thanh niên Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho ý chí và quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 84 năm, một chặng đường lịch sử hình thành và phát triển, các thế hệ 

thanh niên Việt Nam tiếp nối nhau, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy nhiệt huyết cao độ 

của tuổi trẻ, không ngừng nỗ lực, cố gắng đóng góp trí tuệ, tài năng, sức trẻ cho sự phát triển của 

quê hương đất nước. Ngày nay, nhiều phong trào lớn của tuổi trẻ đã thực sự thu hút được sự quan 

tâm của giới trẻ, thực sự trở thành sân chơi bổ ích, là nơi để các tuổi trẻ phát huy hết thế mạnh của 

bản thân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Có thể kể đến những phong trào như: 

“thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước”, “thanh niên tình nguyện”, “xung kích, tình nguyện 

phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… 

       86 năm là một chặng đường dài, chặng đường đó đầy rẫy những khó khăn, chông gia và 

thử thách mà các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã đi qua. Trên con đường thử thách đó, tuổi trẻ Việt 

Nam đã lập nên những chiến công, kỳ tích đầy hiển hách. Vì vậy, kỷ niệm 86 năm cũng là dịp để 

tuổi trẻ cả nước soi mình vào những trang sử vàng truyền thống để sống và cống hiến sao cho 

xứng đáng với những thế hệ đàn anh đi trước, thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của 

tuổi trẻ, không ngại khó khăn gian khổ… Có như vậy, hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam mới tiếp tục tỏa 

sáng trong bức ảnh chung của tuổi trẻ thế giới. Có như vậy, tuổi trẻ Việt Nam mới xứng đáng với 

sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của toàn dân tộc. 

86 năm truyền thống xây dựng và trưởng thành cũng đặt ra cho những thủ lĩnh thanh niên 

Việt Nam trọng trách thêm nặng nề. Đúng như đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phát biểu nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống 86 năm xây dựng, 



cống hiến, trưởng thành, dưới lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn, 

cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên xin hứa đoàn kết, nhất trí, tận tâm tận lực, đem hết khả năng, 

trí tuệ, tiếp tục thục hiện tốt thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra, 

thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng”. 

 Trước âm mưu và thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, đặc biệt là 

âm mưu tác động vào giới trẻ, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và mất cảnh giác trong một bộ phận 

thanh niên, học sinh, sinh viên để kích động số này có những hành động chống Đảng, Nhà nước. 

Trước thực tế đó, mỗi đoàn viên thanh niên, cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời 

phát hiện và đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch và số đối 

tượng chống đối lợi dụng dân chủ, nhân quyền… không để các thế lực thù địch lợi dụng vào các 

hoạt động của chúng. 

       Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh đã phát đi một thông điệp hết sức mạnh mẽ, kêu gọi tuổi trẻ cả nước phát huy tinh thần xung 

kích, sức sáng tạo, nhiệt huyết đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam XHCN. Đồng thời, trong buổi mít tinh kỷ niệm, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 

đã yêu cầu các tổ chức đoàn cơ sở tổ chức nhiều phong trào hoạt động với những việc làm cụ thể, 

có ý nghĩa thiết thực, thực sự trở thành sân chơi bổ ích và nơi quy tụ và phát huy trí tuệ và tài năng 

cũng như nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, 

chỉ đạo các đơn vị đoàn cơ sở, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh 

giác, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành 

động của các thế lực thù địch. 

        86 năm đã qua, với tinh thần xung kích và những thành tích đã đạt được, tuổi trẻ Việt 

Nam hôm với bản lĩnh trí tuệ và lòng nhiệt huyết, sẽ tiếp tục kế thừa xứng đáng và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại để 

ngày càng hoàn thiện mình trở thành lớp người mới, nguồn nhân lực chất lượng cao, cống hiến cho 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Minh Quốc 
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