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Mười sự kiện, hoạt động Đoàn tiêu biểu năm 2019 

 

TTO - Năm 2019 là năm sôi động, tạo dấu mốc lớn của đoàn với nhiều sự kiện 

lớn. Trong số 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu Trung ương Đoàn vừa công bố, 

đứng đầu là đợt hoạt động 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác'. 

 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng 

soi đường" là hoạt động nổi bật trong đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo 

chân Bác" - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU 

 

Cùng với đó, 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Đoàn tạo ra trào lưu, xu 

hướng mới có tính tích cực trong thanh thiếu nhi, trong công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi. 

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 

Là đợt thi đua cao điểm được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 9-2019 nhằm tạo 

đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhận thức sâu sắc 

hơn những nội dung và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau 9 tháng, toàn đoàn tổ chức 8.379 diễn đàn, tọa đàm với hơn 1,2 triệu đoàn 

viên, thanh niên tham gia, hơn 30.000 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn như: lễ phát động thi đua trong tuổi trẻ 

cả nước với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác"; hội thi 

Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh 

sáng soi đường" lần thứ 3; hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Bồi dưỡng thế hệ 

cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"… 
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2. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Gần 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực 

trong và ngoài nước, đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên thanh niên Việt Nam tham 

gia Đại hội với khẩu hiệu: "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, 

hội nhập, phát triển". 

 

Gần 1.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam  

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Ảnh: NAM TRẦN 

 

Đại hội công bố, trao tặng công trình thanh niên là 16 nhà sinh hoạt cộng 

đồng cho 16 nhóm dân tộc thiểu số ít người. 

3. Chương trình "Gặp gỡ Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời 

Bác" toàn quốc năm 2019 

398 đại biểu là Đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực là hoạt động thiết 

thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học 

tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ - Ảnh: TTXVN 

 

Đây là hoạt động đầu tiên được Trung ương Đoàn tổ chức nhân 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn phát hiện, biểu dương các 

đảng viên trẻ tiêu biểu, từ đó tạo lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến thanh niên. 

Hoạt động là sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trực 

tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đội ngũ đảng viên trẻ. 

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

Chặng đường đánh dấu 20 năm trưởng thành và phát triển của chiến dịch 

"Thanh niên tình nguyện hè". 

Qua 20 năm, có gần 70 triệu lượt thanh niên tình nguyện cống hiến sức trẻ 

cho cộng đồng, hơn 113.000 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, người dân ở vùng khó khăn. 
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Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam 

anh hùng Hà Thị Mạo (94 tuổi) có 10 người con, 2 người con là liệt sĩ xã Quang Thận, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: HÀ THANH 

 

Tổ chức hơn 50.000 lớp học xóa mù cho hơn 450.000 người dân; thực hiện 

673.000 công trình thanh niên các cấp; hơn 287.000km đường giao thông nông thôn; 

hơn 14.000 thí sinh và người nhà được hỗ trợ từ chương trình "Tiếp sức mùa thi"… 

5. Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 

Hành trình diễn ra tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó cấp Trung ương 

tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố thu hút 5 triệu hội viên, thanh niên tham gia. 
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Lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN 

 

Trong hành trình trao tặng 63 công trình thanh niên tại địa phương, 63 lễ chào 

cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại những di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt. 

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

Với chủ đề "Sáng mãi niềm tin theo Đảng", liên hoan Báo cáo viên toàn quốc 

là hoạt động thi đua cao điểm hướng tới 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). 

Vòng bán kết và chung kết của liên hoan diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia 

của 90 báo cáo viên xuất sắc. 
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Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019 - Ảnh: KIM ANH 

 

Những con số ấn tượng của liên hoan như, gần 15 triệu lượt người trực tiếp 

tiếp cận và chia sẻ thông tin về liên hoan, 500 tin bài được thực hiện từ các kênh 

thông tin, báo chí, truyền hình. 

7. Chương trình "Vì một Việt Nam xanh" năm 2019 

Tính đến hết tháng 11, các cấp bộ đoàn đã trồng mới được trên 10 triệu cây 

xanh, đạt 178,1% chỉ tiêu trồng mới cây xanh phân bố hằng năm theo chương trình 

"Vì một Việt Nam xanh". 

https://cdn.tuoitre.vn/2019/12/21/logo-bao-cao-vien-toan-quoc-1576897127873101535401.jpg


7 

 

 

Tính đến hết tháng 11, các cấp bộ đoàn đã trồng mới được trên 10 triệu cây xanh  

- Ảnh: TUỔI TRẺ 

 

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

Chương trình do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và đào tạo, báo Tuổi Trẻ, 

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm 

cổ vũ, khuyến khích các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới 

giáo dục và đào tạo. 

 

Năm 2019, Tri thức trẻ vì giáo dục tiếp nhận 539 công trình, sáng kiến - Ảnh: MAI THƯƠNG 
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Qua 5 tháng triển khai, tiếp nhận 539 công trình, sáng kiến tăng cả số lượng 

và chất lượng so với những năm trước. Lần đầu tiên sau 4 năm, chương trình chọn 

ra được 5 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất đoạt giải thưởng 100 triệu đồng. 

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

278 đại biểu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 80 

phụ trách thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc dự liên hoan. 

 

Nụ cười rạng rỡ của thiếu nhi tham gia liên hoan - Ảnh: MINH PHƯỢNG 

 

Điểm mới của liên hoan này là các đại biểu thiếu nhi được tham gia "Hành 

trình đến với các địa chỉ đỏ", tham gia chương trình giao lưu với chủ đề "Thắp sáng 

ước mơ thiếu nhi Việt Nam". 

10. Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2, năm 2019 

Diễn đàn quy tụ 223 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam) đến 

từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 
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Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai - Ảnh: NAM TRẦN 

 

Tại diễn đàn, tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị, giải pháp về phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao; bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu; công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số; nâng cao năng suất lao động 

và đảm bảo công bằng xã hội. 

 

HÀ THANH 
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