
TỰ HÀO LÀ THANH NIÊN THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM 

Tiếp nối truyền thống quý báu của các thế hệ thanh niên Việt Nam đã góp phần làm rạng rỡ 

non sông đất nước ta. Hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang cùng cả dân tộc bước vào thời kỳ mới 

- thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát 

triển, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh” 

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 10/3 đến ngày 26/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành thời gian ngày cuối Hội nghị bàn về công tác đặc biệt quan 

trọng, đó là công tác thanh niên, Hội nghị nêu rõ các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa 

phương phải có ngay các uỷ viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. 

Cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931 - với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh - là trận thử 

lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn ta. Trong cuộc đối đầu 

đó, biết bao đồng chí đã tỏ rõ khí phách anh hùng và quyết tâm một lòng theo Đảng làm cách 

mạng, đã mở đầu cho truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn, như : Cao Xuân Quế, Lê Cảnh 

Nhượng và nhiều đoàn viên ưu tú khác. Câu nói bất hủ của người đoàn viên thanh niên cộng sản 

Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có 

con đường nào khác" – câu nói đã trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam. 

Trong phong trào đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cải thiện 

đời sống, Đoàn thanh niên Dân chủ tiếp nối Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương trong sự 

nghiệp tổ chức, giáo dục động viên tuổi trẻ đi đầu thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao cho. Phong 

trào đấu tranh của các tầng lớp thanh niên đã trở thành làn sóng mạnh mẽ, đòi nhà toàn quyền 

Pháp ở Đông Dương phải ban hành một số quyền lợi của công nhân và lao động làm thuê, như: 

giảm giờ làm, tăng tiền lương tối thiểu, cấm cúp phạt bằng tiền, có chế độ nghỉ thai sản cho phụ 

nữ, ra sắc lệnh “ân xá” tù chính trị ở Đông Dương. 

Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, dưới 

ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã động viên tuổi trẻ cả nước góp phần xứng 

đáng vào thành công to lớn của tổng khởi nghĩa, xứng đáng là quân đội xung kích cách mạng, là 

lực lượng tiên phong, là hạt nhân chính trị tập hợp đông đảo lực lượng, nam, nữ thanh niên Việt 

Nam đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thắng lợi của 

cách mạng tháng Tám 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một Nhà 

nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ củng cố chính quyền cách mạng và trong kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh 

niên hoạt động một cách công khai dưới chế độ mới và trưởng thành nhanh chóng về tư tưởng, 

tổ chức. Đoàn tập hợp hàng triệu đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ xung kích bảo vệ và củng 



cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng chế độ mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài 

của dân tộc. Tháng 12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp 

của chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thanh niên cả nước đã 

một lòng cùng toàn dân nêu cao tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập tự do. 

Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, với ý chí "không có gì quý hơn 

độc lập tự do", với tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã động viên các tầng lớp thanh niên tham gia vào 2 phong trào "3 

sẵn sàng" và "5 xung phong". Có 7 triệu đoàn viên thanh niên đã đăng ký tình nguyện; 21.000 

đoàn viên thanh niên tham gia chống Mỹ, cứu nước; 1,5 triệu đoàn viên thanh niên nhận nhiệm 

vụ khó mà Đảng yêu cầu. Phong trào "3 sẵn sàng" và "5 xung phong" đã đáp ứng được nhiệt 

huyết của thanh niên, khao khát được cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước, Đoàn đã động 

viên thanh niên cả nước góp phần đánh bại "chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ", "Việt 

Nam hóa chiến tranh" và đặc biệt, với chiến dịch thần tốc mùa xuân 1975. 

Và khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ Việt Nam 

tiếp tục gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 

theo đường lối đổi mới của Đảng, Đoàn phát động thanh niên phong trào "tình nguyện xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc". Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, tuổi trẻ Việt Nam đã "hành 

quân theo bước chân những người anh hùng", "hành quân theo chân Bác", tiếp bước cha anh đi 

đầu trong công cuộc đổi mới, 2 phong trào "thanh niên lập nghiệp", "tuổi trẻ giữ nước" đã động 

viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao 

động, chiến đấu, học tập, xây dựng cuộc sống mới. Các phong trào "Xứng danh anh bộ đội cụ 

Hồ" thực hiện "6 điều Bác Hồ dạy", "Đoàn kết 3 lực lượng", "Đền ơn đáp nghĩa", "Sản xuất, 

kinh doanh giỏi", "3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường", "Dạy tốt, học tốt". "Học vì ngày 

mai lập nghiệp" … là biểu hiện cụ thể những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của tuổi trẻ Việt Nam 

trong, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, 

xã hội công bằng, văn minh". Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn 

quốc lần thứ VII (1997) lại một lần nữa khẵng định khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ trong thời 

kỳ mới "Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ". 

Suốt chặng đường dài lịch sử 79 năm (26/3/1931 - 26/3/2010) dưới ngọn cờ của Đảng 

quang vinh và Bác Hồ kính yêu, thanh niên Việt Nam đã làm nên những truyền thống vẻ vang. 

Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta rất tin yêu thanh niên, ghi vào trang sử vàng của 

dân tộc Việt Nam những cống hiến to lớn của tuổi trẻ ViệtNam đối với đất nước và dân tộc. Từ 

lúc chỉ có 1500 đoàn viên ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam vào năm 1931, ngày nay sau 79 năm, 

đất nước ta đã có lực lượng to lớn hàng triệu đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 

hàng triệu thanh niên hoạt động ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 



Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng phải không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức 

hoạt động của mình, tìm ra nội dung và phương thức thích hợp trong điều kiện mới, làm cho vai 

trò của Đoàn Thanh niên thực sự trở thành hạt nhân chính trị trong quần chúng thanh niên. 

Trước hết, là một đoàn viên thanh niên phải nhận thức thật đầy đủ về sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và những yêu cầu của Đảng đối với tuổi trẻ nước ta, từ đó mà xác 

định trách nhiệm to lớn và nhiệm vụ nặng nề của mình trong việc chuẩn bị những hành trang cần 

thiết trong thời gian tới. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ về mọi 

mặt. Mỗi tổ chức cơ sở của Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên cần xây dựng môt chương trình 

hành động của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện và học tập cho phù hợp với điều kiện hoàn 

cảnh, cương vị công tác của mình nhằm nâng cao hơn nữa trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp 

vụ ngoại ngữ, để có khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ mới, khoa học công nghệ tiên 

tiến. Tích cực trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, trong công tác, góp phần thực hiện thắng 

lợi 2 phong trào lớn của Đoàn : "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" nhằm tạo ra 

nhiều sản phẩm cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội, nâng cao một bước đời sống vật 

chất và tinh thần.Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội, góp phần vào việc xây dựng một 

xã hội trong sạch, vững mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, tích cực chống các tệ nạn xã hội 

trong thanh thiếu niên và nhân dân, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.Góp phần xây 

dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị chiến đấu của Đảng, Đoàn ta 

mạnh trước hết là mỗi đoàn viên thanh niên phải mạnh, các chi đoàn và Đoàn cơ sở phải mạnh, 

có như vậy Đoàn ta mới mạnh. Vai trò của tổ chức Đoàn mới xứng đáng với đội dự bị tin cậy 

của Đảng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời cơ 

mới, vận hội mới đã đến với tuổi trẻ Việt Nam. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải chớp lấy thời cơ, 

cùng nhau chung sức, chung lòng để phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, văn minh, sánh vai với cường quốc năm châu như lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu. 

"Đâu cầnthanhniên có, việc gì khó có thanh niên” và "... không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không 

bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. 

Thanh niên Việt Nam là như thế, rất đáng tự hào, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, thực tế đời 

sống xã hội hiện nay đang còn một bộ phận không nhỏ thanh niên sa sút đạo đức: sống buông 

thả, lười học tập, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên, an phận, một bộ phận thanh niên sống thiếu 

văn hoá, bị cuốn hút vào những tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, sa ngã trở thành tội phạm... 

Những hạn chế và mặt xấu của một bộ phận thanh niên đã làm cho xã hội lo lắng, băn khoăn, 

mặc dù các cấp, các ngành, đoàn thể, xã hội đã giành không ít sự quan tâm giáo dục, tạo điều 

kiện cho số thanh niên này tiến bộ, song hiệu quả mang lại chưa nhiều. Còn về phía Đoàn thanh 

niên đã làm được nhiều việc lớn, thu hút thanh niên vào các hoạt động có ích cho xã hội và cộng 

đồng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng không ít cơ sở đoàn, hoạt động còn mang tính hình thức, 

một số đô thị và đơn vị kinh tế tư nhân; cơ sở đoàn ở đó không đề ra những nhiệm vụ cụ thể, 



thiết thực để cuốn hút thanh niên, chưa giúp cho thanh niên ở đó giải quyết những vấn đề liên 

quan đến quyền lợi, đời sống, nên không ít thanh niên không gắn bó với Đoàn. 

 

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” 

Thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi rất cao năng lực và trí tuệ của cả dân tộc, trong đó thanh 

niên có vai trò rất quan trọng. Bổn phận thanh niên phải sống có lý tưởng, có ý chí vươn lên, có 

hoài bão lớn lao, cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc và nhân dân. Thanh niên bao giờ cũng 

là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, của nhân dân. Vì vậy, việc quan tâm, chăm lo đầu tư cho 

thanh niên phát triển toàn diện vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của toàn xã hội, trước hết là 

các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể cần có kế hoạch cụ thể thiết thực trên nhiều lĩnh vực để 

nâng cao đạo đức, thể lực, trí lực và vật lực cho thanh niên. Riêng các tổ chức của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh cần có chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng cho thanh niên, học sinh, 

sinh viên nhận thức đúng tình hình đất nước và trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc và 

nhân dân; tham gia tích cực giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, học tập và đào tạo 

nhân lực, bồ dưỡng nhân tài là thanh niên; đồng thời có kế hoạch xây dựng, củng cố tổ chức 

Đoàn vững mạnh từ cơ sở để đủ sức thu hút thanh niên tự nguyện tham gia các phong trào chung 

của xã hội và của Đoàn. Có như vậy, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay mới đủ sức khoẻ và trí tuệ 

vượt qua khó khăn, thách thức, cùng nhân dân xây dựng đất nước, làm cho Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa có vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, sánh vai cùng các cường quốc trong 

thế kỷ XXI. 

Tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu 
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