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Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930), tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ hai, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú diễn ra tại Sài Gòn từ ngày 20 

đến 26/3/1931 đã dành một thời gian quan trọng để bàn về công tác thanh niên và xây dựng tổ 

chức Đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cần kíp tổ chức ra Thanh niên Cộng sản Đoàn; các cấp 

ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách 

công tác Đoàn. 

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong 

trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng 

thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - 

Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bác 

Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn 

quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành 

lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. 

     Xác định rõ vai trò to lớn của thanh niên trong cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh  cho 

rằng, muốn vận động nhân dân đứng lên làm cách mạng, trước hết phải làm cho tầng lớp thanh 

niên của dân tộc giác ngộ. Nếu họ không được giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức 

sống, chỉ chạy theo “rượu cồn và thuốc phiện” thì dân tộc có nguy cơ diệt vong. Và chính Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã thức tỉnh được lực lượng quan trọng này. Khi thanh niên Việt Nam có lý 

tưởng cách mạng soi đường, họ đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh, sẵn sàng chấp 

nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Đảng, với dân tộc làm nên thắng lợi cách mạng tháng 

Tám năm 1945. Chỉ trong vòng 15 năm ấy đã có hàng nghìn thanh niên trở thành cán bộ trung 

kiên của Đảng như: Lý Tự Trọng, Trần Phú, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng 

Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước độc 

lập, tiền đồ rạng rỡ của dân tộc được mở ra trước mắt thế hệ trẻ. Trong điều kiện mới, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh 

hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, Người đã nhìn thấy thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã 

hội mới, bởi thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ cách mạng đi trước đồng thời 

là người phụ trách, dìu dắt thiếu niên nhi đồng - thế hệ thanh niên tương lai; là người xung 

phong vươn lên phía trước trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa trong sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, đông thời, là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và quân dân tự vệ, 

đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi công việc, thanh niên thi đua 

thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm. Những năm tháng tuổi 

trẻ, được hòa mình vào cuộc sống lao động, đấu tranh của nhân dân nhiều nước trên thế giới, 



Chủ tich Hồ Chí Minh nhận thấy thanh niên có những ưu điểm nổi trội: trẻ, khỏe, chiếm số 

đông trong xã hội, hăng hái, nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu cái mới, giàu ước mơ... Người 

khẳng định, thanh niên có sứ mạng lịch sử vẻ vang đối với cách mạng nước mình và cách 

mạng thế giới, đó là thanh niên trong giai cấp công nhân, giai cấp đại biểu cho phương thức 

sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử, là người xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 

trên thế giới. Và thanh niên, muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải 

không ngừng rèn luyện tinh thần và lực lượng cho mình, phải làm những việc chuẩn bị cái 

tương lai đó... 

     Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, trong suốt chặng đường rèn 

luyện, phấn đấu và trưởng thành, ở bất kỳ giai đoạn nào, tổ chức Đoàn luôn đoàn kết, tập hợp 

đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp công sức to lớn vào sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, từ 

các phong trào “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”… xuất 

hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường dũng cảm như Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Võ Thị 

Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Lê Mã Lương, 

Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân…Chính thế hệ thanh niên Việt Nam “Quyết tử cho Tổ 

quốc quyết sinh” ấy đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975. Sau ngày thống nhất non 

sông, cả 2 miền Nam Bắc đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, hàng triệu thanh niên Việt Nam 

tham gia vào các phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh 

niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”… cùng với nhân dân cả nước xây dựng, kiến thiết nước 

nhà. 

     Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu 

nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, thanh niên 

luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và 

lợi ích quốc gia nên đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành 

mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao. Thực tế, đã có nhiều người đang giữ trọng trách cấp 

cao của Đảng và Nhà nước như, đồng chí Trương Thị Mai, (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW 

Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương); đồng chí Hoàng Bình Quân (Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương); đồng chí Đào Ngọc Dung (Ủy viên BCH 

Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương); đồng chí Nguyễn Thành 

Phong (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh); đồng chí 

Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Trung ương); đồng chí Lâm Phương Thanh (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo Trung ương); đồng chí Nguyễn Đắc Vinh (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn)... đều đã và đang giữ chúc vụ lãnh đạo cao nhất của Đoàn 



TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Họ là những người thanh niên trẻ tuổi thêm một lần nữa 

khẳng định được ý chí, sức mạnh và bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân để xứng đáng là lực 

lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

     Những việc làm và hoạt động của thanh niên được thể hiện rõ nhất ở các phong trào 

hành động cách mạng, các chương trình hành động, tiêu biểu, như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập 

và làm theo lời Bác” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, trở thành 

việc làm xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn; tạo chuyển biến tích cực trong nhận 

thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải 

đảo”, với các hoạt động, như: “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành cùng 

ngư dân trẻ ra khơi”, “Góp đá xây Trường Sa”,… Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - 

xã hội và BVTQ” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”;  “Sáng tạo trẻ”, “Thanh 

niên chung tay xây dựng nông thôn mới”,… đã cổ vũ lớp lớp đòan viên thanh niên phát huy 

sáng kiến, tích cực nghiên cứu khoa học, tăng năng suất lao động với nhiều mô hình, cách làm 

mới, hiệu quả. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị; giải quyết những vấn đề bức 

xúc của cộng đồng, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia ở những nơi khó khăn, gian 

khổ; xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, các 

hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, “Đền ơn đáp nghĩa”, giữ gìn an 

ninh chính tri,̣ trâṭ tư,̣ an toàn xa ̃hôị tiếp tục mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, ngày 

càng đi vào chiều sâu. Các chương trình: “Khi tôi 18”, “Học làm người có ích”, “Học kỳ trong 

Quân đội”,… đã mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng 

thế hệ trẻ và nhân dân cả nước. 

     Tự hào về truyền thống vẻ vang 86 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, với trách nhiệm của người chủ tương lai đất nước, lớp lớp thế hệ thanh niên 

Việt Nam hôm nay, nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, tiếp thu trọn vẹn 

khí phách hào hùng của cha anh đi trước, cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ, bầu nhiệt huyết, 

đem sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước, tiếp tục thực hiện các phong trào hành động cách 

mạng rộng lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quyết giữ tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, 

vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang 

ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thương Nguyêñ 
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