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Thanh niên 4.0! 

 

 (TN&MT) - Bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội kết nối, phát triển của thanh 

niên ngày càng được tăng cường, song, đi kèm với đó là những đòi hỏi cao 

hơn về mọi mặt. 

 

 

Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống 

của dân tộc và những thành quả của Cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế. Thanh 

niên có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời 

cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, 

thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng do Đảng đề ra là dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tuy vậy, cũng cần thẳng thắn thừa nhận, hoạt động của Đoàn thanh niên và 

công tác thanh niên trong thời gian qua cũng còn không ít những hạn chế. Tổ chức 

Đoàn chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh 

mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng 

nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao; việc đoàn kết, tập hợp 

thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả… Đây là những vấn đề đáng lo 

ngại, trong đó, tổ chức Đoàn có phần trách nhiệm lớn. 

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc 

làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá kết 

quả phối hợp công tác thời gian qua. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-nien-Viet-Nam-ptag.html


2 
 

Trong năm 2019, tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Chính phủ đưa ra phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt 

phá, hiệu quả”, Thủ tướng đặt vấn đề, “bứt phá, hiệu quả” đối với Đoàn Thanh 

niên là gì? “Tất cả chúng ta phải phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong hệ 

thống chính trị để cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm 

vụ đã đề ra năm 2019”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng cho rằng, quan trọng nhất là xây dựng hình mẫu thanh niên trong 

thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Do đó, việc tích cực triển khai xây 

dựng Hệ tri thức Việt số hóa khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học công 

nghệ của thanh niên để Đoàn và các tổ chức của thanh niên ngày càng vững mạnh 

toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, các hội 

thành viên, các hội thanh niên, sinh viên là rất quan trọng. “Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục 

chủ trì phiên họp lần thứ hai về ứng phó biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu 

Long, thanh niên phải có tham luận để vận động đoàn viên thanh niên tham gia 

vào công cuộc đó”, Thủ tướng nêu ví dụ. 

Quan điểm chỉ đạo đã rõ và điều quan trọng là lực lượng thanh niên Việt 

Nam sẽ hiện thực hóa ra sao? 

Chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghệ, thông tin bùng 

nổ, người trẻ phải thích ứng, tiên phong. Người trẻ không chỉ là lực lượng xung 

kích đi đầu ứng dụng mà còn để dẫn dắt các lực lượng, bộ phận khác đáp ứng yêu 

cầu thực tế. 

Tuổi trẻ muốn đi đầu trong Cách mạng công nghiệp 4.0, trước tiên, phải 

hiểu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là trí tuệ nhân tạo; kết nối Internet vạn 

vật... Muốn tiếp cận những nội dung của Cách mạng công nghiệp 4.0, tuổi trẻ phải 

thay đổi tư duy, có bước chuyển mình đẩy mạnh việc tiếp cận, tìm hiểu và ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. 

Việt Nam có rất nhiều thế mạnh nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, tuổi 

trẻ phải ứng dụng công nghệ cao vào thúc đẩy các tiềm năng, nhất là sản phẩm 

nông nghiệp cất cánh. Thủ lĩnh thanh niên muốn thu hút lan tỏa được các bạn trẻ 

càng cần phải thay đổi tư duy, làm mới mình, dám nghĩ dám làm và cởi mở hơn 

với những cái mới, nhất là ứng dụng thành tựu khoa vào công tác Đoàn, phong 

trào thanh thiếu nhi và lĩnh vực chuyên môn hoạt động. 
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