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Sau 61 năm ra đời và đồng hành cùng dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã có 

nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với 

người dân Việt Nam, khi nhắc tới thanh niên Việt Nam là nhắc tới những tấm gương anh hùng 

tuổi trẻ tiêu biểu như: Lý Tự Trọng, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Viết 

Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm... Kế thừa, phát huy truyền thống Phong trào “Ba 

sẵn sàng” lừng lẫy của thanh niên thuở trước, thế hệ thanh niên ngày nay đang dấy lên phong 

trào “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước” với nhiều chương trình, việc làm, hành động 

cụ thể để góp phần cùng quân - dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Trong dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, lực lượng 

thanh niên cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh giáo dục truyền thống, 

tham quan những “địa chỉ đỏ” gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc, đất nước và Quân 

đội ta. Nhiều đội thanh niên, sinh viên tình nguyện đã không ngại khó khăn, gian khổ để đến 

với đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng kháng chiến trước đây để 

thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng 

trong dịp này, thanh niên khắp nơi đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng 60 

ngôi “Trường đẹp cho em” tại 60 điểm trường, xây dựng 30 căn “Nhà bán trú cho em” tại 30 

điểm trường khó khăn của cả nước và thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” với 

200km tại địa bàn 20 tỉnh; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà 600 người dân trên địa 

bàn hai tỉnh Hà Giang và Cà Mau... 

Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất là Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội “Tôi 

yêu Tổ quốc tôi” tại địa điểm Cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và Khu du 

lịch sinh thái Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Lựa chọn hai địa điểm xa xôi nhất của 

đất nước để tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Việt Nam muốn gửi một 

thông điệp tới đồng bào, chiến sĩ cả nước rằng: Mảnh đất hình chữ S thân thương mãi trong 

trái tim của tuổi trẻ Việt Nam, mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Lên với đỉnh Lũng 

Cú hay vào tận Đất mũi Cà Mau, được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió và cất 

lên giai điệu Quốc ca hùng tráng, thiêng liêng, thanh niên như có thêm niềm tin, sức mạnh tinh 

thần để nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng tốt hơn, xứng đáng với sự trông mong, kỳ 

vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân.  



 
  

Sinh thời, Bác Hồ từng nói rằng, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước 

nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Thế hệ thanh niên Việt Nam 

hôm nay được thừa hưởng những thành quả cách mạng vô cùng lớn lao mà các thế hệ cha anh 

đã để lại. Để không hổ thẹn với sự cống hiến, hy sinh của bao lớp người đi trước, mỗi bạn trẻ 

phải luôn tự ý thức được vị trí, vai trò to lớn của mình đối với vận mệnh dân tộc và tương lai 

đất nước, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa để phụng sự Tổ quốc, 

phục vụ nhân dân. Khi đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc, đó là niềm hãnh diện, tự hào sâu sắc nhất của thanh niên Việt Nam. 
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