
TUỔI TRẺ VIỆT NAM “TIÊN PHONG – GƯƠNG MẪU – ĐOÀN KẾT 

– SÁNG TẠO” 

 

 Các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước đang triển khai Tháng Thanh niên với nhiều công 

trình, phần việc thanh niên cụ thể.  

Năm 2017, tuổi trẻ Việt Nam bước vào tháng 3, Tháng Thanh niên, với chủ đề “Tuổi trẻ 

chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, bằng tinh thần “Tiên phong - Gương 

mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, quyết tâm đạt những thành tích tốt nhất, tham gia phát triển kinh 

tế- xã hội.  

 

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi lễ phát động Tháng thanh niên. Ảnh:tienphong.vn 

 

Tháng thanh niên năm 2017 tập trung vào giáo dục truyền thống của Đoàn và tuổi trẻ 

Việt Nam; tổ chức các hoạt động cho đoàn viên cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo vệ môi trường; hỗ trợ an sinh xã hội. Phát biểu tại Lễ ra 

quân Tháng Thanh niên năm 2017, vừa diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Để triển khai có hiệu quả 

Tháng Thanh niên năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy 

trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai hiệu quả Kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp 

với điều kiện địa phương, đơn vị. Các cấp bộ đoàn tập trung nguồn lực đầu tư cho các hoạt 

động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng 

nông thôn, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựngnếp sống văn minh; bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

Các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước đang triển khai Tháng Thanh niên với nhiều công 

trình, phần việc thanh niên cụ thể. Anh Huỳnh Võ Tiến, sinh viên trường Đại học Y dược Cần 

Thơ, chia sẻ: “Xác định Tháng Thanh niên là hoạt động cao điểm của tổ chức Đoàn, Hội và 

Đội, thay mặt Tuổi trẻ các cấp em xin hạ quyết tâm xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng Thanh 

niên này bằng những việc làm cụ thể mà trọng tâm là hoàn thành những công trình, phần việc 

thông qua việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là đẩy mạnh học tập và làm theo 

phong cách Hồ Chí Minh để Tháng Thanh niên thành công tốt đẹp”. 



Trong Tháng Thanh niên năm 2017, Đoàn Thanh niên tỉnh đoàn Ninh Bình phát động sâu 

rộng và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập 

nghiệp”, hỗ trợ thanh niên trong nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp và tổ 

chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên. Tuổi 

trẻ tỉnh Gia Lai có nhiều hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp đỡ các gia 

đình chính sách, đồng bào ở vùng khó khăn, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em.  

Tháng Thanh niên thực sự đã và đang là trường học thực tiễn phong phú, môi trường xã 

hội lành mạnh để thanh niên được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, tạo dựng 

hình ảnh về một lớp thanh niên thời kỳ mới năng động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu. 

Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây 

dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, trong phạm vi cả nước. 

Thanh Tùng 
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