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Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng 

 

TTO - Trung ương Đoàn vừa chính thức thông qua chủ đề năm 2020 

"Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng". 

 

 

Thanh niên Việt Nam tự hào tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019  

 Ảnh: DƯƠNG TRIỀU 

 

Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 6, khóa XI, anh Lê Quốc Phong, 

bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết năm 2020 đánh dấu nhiều sự kiện chính 

trị quan trọng của đất nước. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020) 

và các phong trào thi đua trong tuổi trẻ. Đồng thời phấn đấu 100% Đoàn các cấp 

đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên lập thành tích chào mừng 

đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Cùng với đó, xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng chất cán bộ Đoàn, tạo nguồn 

cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo 

của Đảng, chính quyền; sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XI, đề án nhiệm kỳ giai đoạn 2018-2022. 

Trong năm 2020, Đoàn xây dựng, ban hành và triển khai các chuyên đề học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức đợt sinh 

hoạt chính trị "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn" nhân kỷ niệm 130 năm ngày 

sinh của Bác (19-5). 

Đoàn sẽ tiếp tục triển khai ba phong trào: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi 

trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và ba chương trình đồng hành: 
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"Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, 

lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc 

sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần". 

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn năm 2019 

1 Đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" nhân 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2 Đại hội Hội LHTN VN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần 

VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 

3 Chương trình "Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác" toàn 

quốc năm 2019. 

4 Các hoạt động kỷ niệm 20 năm chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè". 

5 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". 

6 Liên hoan "Báo cáo viên toàn quốc" lần thứ 2, năm 2019. 

7 Chương trình "Vì một VN xanh" năm 2019. 

8 Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" lần thứ 4, năm 2019. 

9 Liên hoan "Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc" lần thứ 3, năm 2019. 

10 Diễn đàn "Trí thức trẻ VN toàn cầu" lần thứ 2, năm 2019. 

 

HÀ THANH 
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