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BANG CQNG SAN VIT NAM
Tuyên Quang, ngày 19 tháng 02 nàm 2021

HUNG DAN
Tuyên truyên ky nim 90 nãm Ngày thãnh 1p
Boàn Thanh niên Cong san H ChI Minh (26/3/193 1 - 26/3/202 1)

Thirc hin Hir&ng dn s 74-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 cüa Ban Tuyên
giáo Trung rcing v tuyên fruyê k' nim 90 nám Ngày thành 1p Doàn Thanh niên
Cong san Ho ChI Minh ('26/3/1931 - 26/3/2021,), Ban Tuyên giáo Tinh üy huâng
dn cong tác tuyên truyên nhu sau:
I. M1JC DICH, YEU CAU
1. Tuyên truyn sâu rng, lam cho can b, dãng viên, các tang kp Nhân dan
và thanh thiêu nhi nh.n thüc day dü, sâu sac, toàn din ye qua trInh ra di, phát triên
và truyn thng ye yang cüa Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh; khäng dlnh vi
trI, vai trO, nhting dóng gop to lan cüa Doàn Thanh niên C)ng san Ho ChI Minh và
tuôi tré Vit Nam trong sir nghip xây dirng, bâo v To quOc Vit Nam xã hi
chü nghia.
2. Thông qua các hoat dng tuyên truyên k nim gop phân cüng cô, bôi dãp
niêm tin cüa Nhân dan, dc bit là the h tré dôi vâi Dâng, Nhà nuâc và h thông
chInh tij; co vu, phát huy tiêm näng và süc sang tao cüa thanh niên tham gia phát
triên kinh té - xã hi a dja phucrng, don vj; tao mOi tru&ng thuân lçii dê thanh niên
hçc tap, rèn luyn, khâi nghip, 1p nghip, phát triên toàn din; cüng cô Va nâng
cao vaitrô, vj the cua tO chüc Doàn trong thanh thiêu niên và xã hi, gop phân thirc
hin thàng lçii &r&ng lôi, chü tnucing cüa Dãng, Nhà niiôc.
3. Cong tác tuyên truyên k' nim phãi bão dam dOng djnh hi.râng, hiu qua,
bang nhiêu hInh thirc da dng, phong phü, cO tr9ng tam, tr9ng diem, an toàn, tiêt
kim, phü hgp vâi cong tác phOng, chông djch bnh Covid- 19.
H. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Qua trInh ra dai, phát triên và nhQng chng du&ng lch si'r ye yang cüa
Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh qua các thai kS' dãu tranh giái phóng dan
tc, thông nhât dat nuâc, xây drng và bâo v To quôc Vit Nam xa hi chü nghTa.
2. Vj trI, vai trO, chi'rc näng và nh€tng dOng gópto hfrn cüa Doàn Thanh niên
Cong san Ho ChI Minh - to chrc diiçic Dáng, Bác Ho tin tuâng giao nhim v11 là
trl.r&ng hçc xã hi chü nghia cüa thanh niên Vit Nam; &)i quân xung kIch cách
mang, dOi dii bi tin cay cua Dang, dai diên chàm lo va bao ye quyên loi hop phap
cüa tuôi tré; phii trách Di Thiêu niên tiên phong HO ChI Minh và báo v, chäm
sóc, giáo diic thiêu niên, nhi dông.
3. Khäng djnh sr lânh dao trrc tiêp, toàn din yà sang suôt cüa Dãng d6i
Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh và to chüc cüa tuOi tré Vit Nam; kt qua
trong dôi mâi ni dung và phi.rong thüc hoat dng cüa Doàn Thanh nién Cong san
HO ChI Minh cac cap, dáp ing yêu câu trong giai doan mói.
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4. Ton vinh nhthig tp th& cá nhân có thành tIch xuât sac cho sir nghip giáo
dic và bôi dung the h tré; trong cong tác doàn vâ phong trào thanh thiêu nhi;
tuyên truyên ye các boat dngk' nim din raâ các cap b Doàn.
III. HINH THUC TUYEN TRUYEN, KY NI1M
1. Cap tinh
Tinh doàn thanh niên chü tn các hotdng k' nim theo Kê hoach so 192KH/TDTN-TG, ngày 15/9/2020 cüa Ban Chap hành Tinh doàn ye to chüc các hot
dng k' nim 90 näm Ngày thành 1p Doàn TNCS Ho ChI Minh (26/3/193 1 26/3/202 1).
2. Các hInh thüc tuyên truyn, k nim khác
Các Co quan, thm vj, dja phi.rcing can cir diêu kin cii the to chüc các hot
dng tuyen truyên, k' nirn phü hçip, trQng tam là tuyên truyên trên các phixcing
tin thông tin dai chüng, cO dng trirc quan, thông qua di ngQ báo cáo viên, tuyên
truyên viên; qua sinh hot thixing kS' cüa các to chirc chInh trj-xâ hi và qua các tài
1iu, an phâm tuyên truyên. Trong do, tp trung tuyên truyên cac hoat dng sau:
- Các hoat dng sinh hoat chInh trj, giáo diic truyên thông ye yang 90 nàm
cüa Doan TNCS Ho ChI Minh; các dçit sinh hoat chInh trj trong các cap b Doàn
và tuOi tré toàn tinh vâi chü dê Tir hào Doàn TNCS Ho C!hI Minh".
- Cuc thi tim hiêu truyên thông 90 näm Doàn TNCS Ho ChI Minh (trtc
tuyên và thi viêt).
- Các hoat dông vAn hóa, vAn ngh, the thao, ngày hi tuôi tré chào müng k'
nim 90 nAm Ngày thành 1p Doàn TNCS Ho ChI Minh.
- Các hoat dng to chirc "Ngày doàn viên ", Ngày hi "Thiéu nhi vui, khOe"
và "Tién bethc len Doàn ".
- Các hoat dng th1rc hin các cong trInh, phn vic thanh niên lam theo li
Bác vài chü dê "COng trInh thanh niên xáy dyng ã'át nu&c" chào mtmg k' nim
90 nAm Ngày thành 1p Doàn TNCS Ho ChI Minh.
- Chwmg trInh "Xuán tInh nguyen ", "Têt trOng cay dài dO'i nh& an Bác Ho ".
- Các hoat dng ra quân "Tháng Thanh niên" nAm 2021.
IV. TO CHUC THVC HIN
1. Các huyn, thành üy, dãng üy trrc thuc Tinh üy
Quan tam chi do to chüc tot các hoat dng tuyên truyên k' nim, nhât là
trên trang thông tin din tr, các phiiong tin thông tin cO dng trirc quan, thông
qua di ngü báo cáo viên, tuyên tnuyên viên và các an phârn tuyên truyên.
2. Mt trn T quc và các to chuc chInh tr - xä hi tinh
PhOi hçp vOi Tinh doàn Tuyên Quang chi dao to chirc tot cOng tác tuyên
truyên k' nim, tp tnung tuyên tnuyên các chU tnucing, chInh sách ye thanh niên và
cong tác thanh niên; bão v, chAm sóc, giáo diic thieu niên, nhi dông; giái quyét
vic lam, chAm lo di sOng, vat chat, tinh than cho doàn vien, thanh niên nhât là ô
nOng thOn, vllng sâu, vüng xa.
3. Tinh doàn Tuyên Quang
- PhOi hçrp v&i CáC co quan, dm vl lien quan triên khai các hoat dng tuyên
truyên k' nim theo Kê hoach so 192-KI-I1TDTN-TG, ngày 15/9/2020 cüa Ban
Chap hành Tinh doàn ye tO chc các boat dng kS' nim 90 nAm Ngày thành 1p
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Doàn TNCS H ChI Minh (26/3/1931 - 26/3/202 1) báo dam thiêt thirc, hiu qua,
phü hçip vOi cong tác phông, chông djch bnh Covid-19; khuyên khIch vic däng
tãi, chia sé thông tin tIch circ ye k' nim 90 nãm Ngày thành 1p Doàn TNCS Ho
ChI Minh (26/3/193 1 - 26/3/202 1) trên cac trang mng xã hi.
- Chi dio, hu&ng dn trong h thông Doàn các cap to chirc tot các hoat dng
tuyên truyên, k nim; chU dng phôi hçipvOi Ban Tuyên giáo Tinh üy cung cap
tài 1iu dê thông tin tuyên truyên; cung cap thông tin ye tam gucing "Ngithi tot,
viéc tot" và tap the, ca nhân diên hInh trong doàn viên, thanh niên cho các Ca quan
tuyên truyên.
4. S& Van hoá, The thao và Du I!ch
Chü tn, phôi hçip vci Tinh doàn Tuyên Quang to chirc tot cong tác tuyên
truyên cô dng trirc quan kS' nim 90 nàm Ngày thành ltp Doàn Thanh niên Cong
san Ho ChI Minh (26/3/1931 - 26/3/202 1), nhât là trén bang ron, áp phIch, bang
din tr, các hoat dng van hóa, van ngh, the thao.
5. S& Thông tin và Truyn thông
Phôi hçp v&i Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao, djnh htthng báo chI trong
cong tác tuyên truyên k' nim 90 nam Ngày thành 1p Doàn Thanh nién Cong san
Ho ChI Minh (26/3/193 1 - 26/3/202 1).
6. Ban Tuyên giáo các huyn, thành üy, thing üy tryc thuc Tinh üy
Tham misu cho cap üy chi dao to chirc các hot dng tuyén truyên k' nim
bang nhiêu hInh thrc phong phi, da ding, báo dam các quy djnh ye phông, chông
djch bnh Covid-19. Chi dao di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên to chüc tuyên
truyên sâu rng trong can b, dãng viên, doàn vién, hi vien và các tang kp Nhân
dan ye mvc dIch, nghTa cüa ngày k' nim. Chü dng näm tInh hInh ti.r tuâng, dt.r
1u.n xã hi trong can b, dáng viên và Nhân dan; dê xuât kjp th&i cho cap Uy,
chInh quyén djnh hixàng du 1un xã hi, tao sir dông thun trong Nhân dan.
7. Các co quan báo chI cüa tinh
Tang cu&ng cac tin, bài tuyên truyên, phán ánh hoat dng cüa Tinh doàn
Tuyên Quang, các cap bô Doàn, tuôi tré Tuyên Quang k' nim 90 nàm Ngày thành
1p Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh (26/3/193 1 - 26/3/2021) yà hoat dng
k' nim a các dja phircing, ca quan, dan yj.
V. KHAU HIEU TUYEN TRUYEN
1. Nhit 1it chào mi'rng 90 nam Ngày thành 1p Doàn TNCS Ho ChI Minh
(26/3/1931 -26/3/2021)!
2. Doàn Thanh niên Cong san HO ChI Minh -90 näm rèn 1uyn và truàng thành!
3. Doàn TNCS Ho ChI Minh dOng hành cüng sir phát trién cüa thanh niên
VietNam!
4. Doân TNCS Ho ChI Minh -, tnthng hçc xâ hi chü nghia cüa thanh niên!
5. Tuôi tré Vit Nam tr hào tiên buac dithi ci Dâng!
6. Tuôi tré Vit Nam tam trong, trI sang, hoài bão Ian!
7. Tuôi tré Vit Nam tiên phong, ban linh, doân ket, sang tao, phát triên!
8. TuOi tré Vit Nam tIch crc h9c tp yà lam theo tir tuang, do dtrc, phong
cách Ho ChI Minh!
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9. Thanh niên Vit Nam xung kIch, tInh nguyen, sang tao xây dijng và báo
v vtng chAc To quôc Vit Nam xã hi chü nghia!
10. Khát vng tuôi tré drng xây dat rnxàc!
11.Thanh niên Vit Nam sang tao, khi nghip, 1p nghip!
12.Tuôi tré Vit Nam xung kIch, chü dng hi nhp quôc té!
13.Doàn TNCS Ho ChI Minh - di dir bj tin cy cüa Dãng Cong san Vit Nam!
D phc v11 cong tác tuyên truyn, Ban Tuyên giáo Tinh üy däng tái "Di
cwong tuyên truyn kj nim 90 ham Ngày thành 1p Doàn Than!: niên C3ng san
Ho ChIMinh (26/3/1931 - 26/3/2021)" do Ban Tuyên giáo Trung 1.rang phôi hçp
vài Trung wing Doàn TNCS Ho ChI Minh biên soan trén Cong Thông tin din tCr
Dãng b tinh tai dja chi https://www.tuyenquang.dcs.vn, dê nghj các Ca quan,
dan vj khai thác Dê cuang dê tuyên truyên.
Nainhãn:
- Ban Tuyên giáo Trung uung (Báo cáo),
- Thuing trirc Tinh üy (Báo cáo),
- MTTQ, các to chtc chInh tri-xã hi tinh,
- Cãc huyn, thânh üy, dáng üy trirc uc Tinh Uy,
- Ban Tuyên giáo huyn, thành üy, d ng üy trirc thuOc Tinh üy
- Tinh doàn Tuyên Quang,
- So Thông tin & Truyên thông,
- SO Van hóa, The thao và Du ljch,
- Các cci quan báo chI cüa tinh,
- COng thông tin din tCr Dãng b tinh,
- Lânh dao Ban,
- Phông Tuyên truyên-Báo chI-Xuât ban,
- Li.ru Ban Tuyên giáo Tinh Uy.

K/T TRU'ONG BAN
PHO TRUONG B

BAN
TUYNGIA
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A

Do Xuan The

E CuaNG TUYEN TRUYEN
KY N[M 90 NAM NGAY TIIANH LiP IE)OAN TNCS HO cut rrINll
(26/3/1931 - 26/3/2021)
I. SI)' RA BOI CUA BOAN THANH NIEN CONG SAN HO CIII MINII
1. Vai trô cüa Nguyen Aj Quôc dôi vói viêc thành 1p to chfrc Boàn
Ngày 05/6/19 11 ngilôi thanh niên yeu nuOc Nguyen Ttt Thành tir ben cãng
Nhà Rng ra di tim duông ciru nuOc. Vói nhit huy& cüa tuôi thanh niên, nàm
1917, Ngiz&i sang 1p "Nhóm nhüng ngtr&i Vit Narn yêu nuâc" tai Paris (Pháp),
thành phn chü yu là thanh niên, mc dIch chun bj cho cuc dâu tranh chInh tn
chng thirc dan Pháp ngay ti Pháp ma hot dng tiêu biêu là g1ri ban yêu sách 08
diem dèi quyên tir do, dan chü, quyên bIrth dàng và tr quyêt cüa dan tc Vit Narn.
Dii 1u.n Pháp coi day là qua born chInh trj no ngay giUa Paris. Den tháng 7/1920,
khi duqc d9c "So thâo ln thir nht nh&ng 1un cuang ye van dê dan tc và van dê
thuôc dja" cüa Lenin, Nguyn Ai Quôc dã sang rô con dtthng giài phóng dan tc,
tü do Ngi.r&i quyt djnh di theo con dii&ng cách mng tháng Mu&i Nga và sau do
tham gia sang lap Dâng Cong san Pháp, bO phiu tan thành gia nhp Quôc té III
(thang 12/1920). Näm 1921, ti Paris (Pháp), Nguyn Ai Quôc thàrth 1p ra "Hi
Lien hip các dan tc thuc dja", thành viên chü yu là thanh niên, mllc dIch doàn
kêt các hrc krçing each mng chng chü nghia thirc d, thông qua t chüc nay
truyên bá chü nghia Mac - Lenin dn các dan tc thuc dja. Day chInh là loi hlnh
Quôc tê thanh niên thuc dia tho quan dim cüa Lenin ma Nguyn Ai Quc biióc
dâu bat tay thrc hin.
Tháng 6/1924, Nguyn Ai Quc là di din iiu tü cüa các dan tc bj áp birc,
di biêu chInh thrc ti Dai hi Quc t Cong san lan thu V ti Matxcova (Nga),
Ngu?ri dã dê nghj vói Ban Phuong Bong Qu& t Cong san v vic thành 1p
"Nhóm châu A" tai tnuOng Dai h9c Phuong Dông nMm to diu kin cho thanh
niên có co hi nghiên cru tInh hInh, d.c dim các rnthc thuOc dja phi thuc. Khi
tham gia Di hi Quôc tê thanh niên cong san l.n thr IV tai Matxcova vào thang
7/1924, Nguyn Ai Quôc dã chü trI son tháo và trInh bay tai Dai hi "Lun cuong
ye thanh niên thuc dja", trong dO nêu len yêu cu cp bach phâi t chi'ic, t.p hçip
ll:rc hucing thanh niên cách mng và hInh thành các doàn the thanh niên, xây dmg
các to chrc Thanh niên cong san a thuc dja.
Tháng 12/1924, tai Quãig Châu, Trung Quc, Nguyn Ai Quc dã tim hiu
tInh hInh, tim each tiep cn và lam vic vâi nhóm thanh niên trong t chirc Thrn
Tarn xã. Ngixri dã nêu len nhUng thiu sOt trong nhan thüc, hành dông cüa nhóm
nay và khâm phiic tinh than yêu nixOc di v6i các chin si cách mng tré tu&. Duói
hInh thuc ma các lOp bM duông v chü nghia xä hi khoa h9c và h9c thuyt Mac Lênin,Cách mng tháng Mixai Nga, Quoc té Cong san... Nguyn Ai Quc dä to
nên niêm tin mnh me cho so thanh niên yêu nuOc và dua h9 dn dn vOi chân l
each rnng. Tháng 02 näm 1925, Nguyn Ai Quc t chüc mt nhóm thanh niên bI
mat gôm 09 ngui (L Thiiy, Lê Hông San, Ho Tüng Mau, Lé Hng Phong, Lê
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Quãng Dat, Lam Di'rc Thii, Vi.rcing Thüc Oánh, Lixu Quoc Long và Lam Van
Dinh). Day là sr kin dc bit quan tr9ng ma du cho qua trmnh hInh thành và phát
triên các to chi'rc thanh nien cách mang theo xu hi.r&ng cong san cüng nhix sr ra diii
cüa Doân Thanh niên Cong san & nuOc ta.
Tháng 6 näm 1925, "Hi Vit Nam cách mng than.h niên" v&i nông c& là
Cong san Doàn dã chInh thüc tuyên bô thành 1p và bat dâu m& rng các hoat
dng, tao ra bu&c ngot quan trQng trong phong trâo yêu nixóc cüa Nlhân dan ta,
dc bit là cüa thanh niên. Co quan ngôn 1un cüa Hi là báo "Thanh niên", vói
m1c dIch truyên bá chü nghia Mac - Lenin vào Vit Nam và chuân bj v tix tix&ng,
chInh trj, to chrc cho six ra d&i cüa Dàng Cong san Vit Nam. Hi Vit Nam each
mng thanh niên dã dt nên tang dâu tiên dê chun bj cho sir ra d&i to chi'rc thanh
niên sau nay.
Cui näm 1925 du näm 1926, Nguyn Ai Quc Cu dng chi H Tüng Mu
v Thai Lan d cüng c cu s& cách mng cüa bà con Vit kiu, dng th&i 1ira ch9n
môt so thiêu niên ixu tii là con em Vit kiu yeu nu&c dang h9c t?i tmng Hoa Anh hçc hiu (cUa mt nhà yêu nix&c ngu&i Trung Quôc) bI mt dua sang Quàng
Châu dào tto d chun b cho di ngü k cn cách mang sau nay và chuân bj cho
vic xây dmg Thanh niên cong san Doàn & trong nixâc.
2. Vai trô cüa Bang Cong san Vit Nam vol vic thành 1p ti chu'c Boàn
Hi nghj Ban Chtp hành Trung uong Dâng ln thi'r nht (tháng 10/1930) dä
dt nn móng cho sx ra dôi cüa Doàn Thanh niên cong san. Hi nghj dã thông qua:
"An nghj quyêt v tInh hmnh Dông Dixang và nhim vi can kIp cüa Dãng". Dc
bit là thông qua "An nghj quyt v Cong san thanh niên vn dng". Trong An
nghj quyt có ghi: "Dàng phài thi hành ngay An nghj quyêt cüa Quôc tê cong san
Doàn và giüp cho Doàn có tInh dc lap...". "Dàng C)ng san phâi can kIp cOng tác
trong qu.n chüng thanh lien, phãi lãnh dao quãn chiing thanh niên... Muon 4y,
chi cO th t chirc ra môt doàn th cüa thanh niên m&i thrqc". "Trung hong, cac xü
üy, các tinh, thành, dc üy phâi phái ra mt so dOng chI tré tuOi phi trách to chüc
ra Thanh nien cong san Doàn và giüp cho Doàn có tánh chat dc lap". "An nghj
quyt v Cong san thanh niên 4n dng" là van kin nn tang ye l luan vn dng
thanh niên dâu tiên cüa Dáng, dáp irng kjp th&i nhüng dôi hOi cüa phong trào yêu
nithc trong thanh niên dang phát trin và thrc sr tao nên nhUng chuyên biên quan
tr9ng trong sir nghip xay dirng tO chuc Doàn.
Thxc hin An nghj quy& thang 10/1930 v cOng tác thanh niên cüa Trung
uong Dàng, các co sâ Doân dixqc xay drng trén hu hêt các dja phucmg câ rnx&c,
nhi.mg h thông to churc cüa Doãn vn chixa &rçlc thông nhât và Doàn chua có sinE
hoat riêng. Hi nghj Ban Chp hành Trung txcing ian thu 2 din ra t?i Sài GOn hr
ngãy 20 dn ngày 26/3/193 1 do Tong BI thu Trân Phii chü trI dã dành nhiêu thai
gian bàn v cong tác xây dirng Dãng và xây dmg Doàn. Hi ngh dã dê ra thim
vii c.n kIp ma Dâng phái lam, trong do có vic phâi nhanh chóng thânh 1p to chüc
Doàn: "Can kIp tá chzc ra C3ng san thanh niên Doàn, Dáng can kIp dánh tan cal
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thai d3 ha h(-ng lãnh dam vài vá'n d do. Lp t&c các Dáng bô dja pharcing phái
mau mau t chzc nhüng iiy vien to chác ra Doàn, dOc xuát cho chi bó tO ch&c; tO
ch&c cci quan báo chu-cing ye vic vn dç5ng caa Doàn và phái chi dgo cho các chi
bç3 mài thành 1p caa Doàn bat du hoat d5ng trong quán chthig thanh niên...
Trong mç5t thai gian ngcn ngii tái day, Dáng b5 các djaphwcingphái gay ra cc' sà
cüa Doàn...
Sau khi Co Nghj quyt cüa Dãng và Chi thi cüa Lânh tii Nguyn Ai Quc, các
chi bô dàng a dja phuang dã cr ngay các cap ñy viên cüa Dàng ph'ii trách cong tác
Doân. Duâi su lânh do cña Dãng, phong trào thanh niên ngày càng lan mnh, dã
xuât hiên nhiêu to cht'rc Doàn cci sa tren Ca 3 mien Bàc, Trung, Nam, mt so dja
phumg dã hInh thành h thông tO chiirc doàn xâ, huyn len den tinh. Den cuôi nm
1931, so lung doàn viên trong Ca nuâc len den khoàng han 2.500 doàn viên. Qua
cao trào cách mng 1930 - 1931, vài nhttng dOng gOp to ion cüa doàn viên, thanh
niên cà nixOc, Ban Chp hãnh Quc t thanh then cong san dã cong nh.n Doàn
Thanh then cong san Dông Duang là mt b phn cüa Quc tê tharih niên cong san.
Theo d nghj cüa Trung uang Doàn Thanh niên Lao dng Vit Nam, ducrc
sir dng cüa B ChInh trj và Chü tjch H ChI Minh, Di hi Doàn toàn quc ln
thr 3 (tháng 3/1961) dã quyt djnh 1y ngày 26/3/193 1 (met trong nhüng ngày cuôi
cüa Hôi nghj Ban Chp hành Trung uong Dàng 1.n thu hai dã bàn và quyêt djnh
nhQng van d quan tr9ng dôi vOi cong tác vn dng thanh niên) lam ngày k) nim
thành 1p Doàn hang nàm.
3. Y nghia sty ra dôi cüa Doàn TNCS H ChI Minh
Sir ra dOi cüa Doàn TNC Dông Duong (nay là Doàn TNCS H ChI Minh)
dáp 1rng kjp thOi dOi hOi cp bach cüa phong trào thanh niên ntrOc ta lüc by giO.
Day là sr 4n dng khách quan phü hçp v&i quy 1ut phát triên cüa cách mng Vit
Nam; dng th&i th hin quan 4im sang su&, t.rn nhIn chin luçic cüa Dàng ta và
Länh ti Nguyn Ai Quoc v vj rI, trn quan tr9ng cüa thanh niên và cong tác thanh
niên. Sr ra d&i cüa Doàn Thanli niên Cong san 0 Vit Nam trO thành mt du mc
ljch sfr trong dai cüa the h tré Vit Nam, tü day nhftng nguOi cong san tré tui dã có
to chrc rieng cüa mInh dt duOi sr lânh do, rèn luyn thuOng xuyên, trçrc tip, toàn
diên ye moi mat cüa Dãng; luOn st son nim tin vOi Dàng, trO thành di dir bj tin
cy cüa Dãng, hrc hrcmg dông dào, di quãn xung kIch cách mng, truOng h9c xã
hi chü nghia cüa thanh nien Vit Nam; luôn ph.n d.0 vi mlic tiêu, l tuOng cüa
Dàng là dc 1.p dan tc gn 1iêri v&i chü nghia xã hi; xây drng dt nuOc Vit Nam
xã hi chü nghia giàu mnh, dâr chü, cOng bng, van minh.
II. DOAN TNCS HO Cifi MINH - 90 NAM REN LUYN vA
TRUONG THANH
1. Các ten gi cüa Doàn qua các thôi k ljch sir
Trãi qua các giai don ljch sü, Doàn TNCS H ChI Minh dã mang nhiu ten
gi khác nhau, ci the:
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- Tü 1931 - 1936: Doàn Thanh niên Cong san Dãng Ducrng.
- Tir 1936 - 1939: Doàn Thanh niên Dan chü Dông Duong.
- Tü 1939- 1941: DoànThanh niên Phãn dê Dông Ducing.
-Tü 1941-1956: DoànThanhniênCiruqu&VitNam.
- Tr 1956 - 1970: Doàn Thanh niên Lao dng Vit Nam.
- Tir 1970 - 1976: Doàn Thanh niên Lao dng Ho CM Minh.
- Tü 1976 dn nay: Doàn Thanh niên Cong san H CM Minh.
2. Nhtrng cong hien cua Doan TNCS Ho Chi Minh qua 90 nam ren
1uyn và tru&ng thành
S

.

S

Ngay sau khi thành lip, Doàn TNCS Dông Ducing dã phát trin d.rcic nhiêu
doàn viên trong cao trào each mng 1930 - 1931 ma dinh cao là Xô - Vi& Ngh
Tinh. Tr phong trào each mng giai doan nay dã xut hin nhiu guong thanh niên
dâu tranh, hy sinh vi To quôc, tiêu biêu là ngthi doàn viên thanh niên cong san L
Tr Trong vài câu nói ni tiêng truóc tôa an ké thü: "Con dwàng cüa thanh niên chi
là con dwông cách mçlng, khóng th có con dtthng nào khác ".
Tháng 7/1936, Hi nghj Trung hang Dãng dã d ra du&ng li chuyn huâng
nhim vi tü d.0 tranh bI met, b.t hcrp pháp sang du tranh cong khai hcp pháp và
nàa hqp pháp. Doan Thanh niên Dan chü Dông Dixmg tiêp nOi truyên thông cüa
Doàn TNCS Dông Duong, tIch circ vn dng thanh niên dâu tranh chông thic dan,
de quc, phàn dng tay sai, dôi tis do, d chü, cam áo, hôa bInh. Tháng 9/1939,
chin tranh th gith 1n thr II büng n, trong tInh hInh mói, To chüc Doàn phài
chuyn vào hoat dng bI mt và xây drng to chüc chat chë vài ten mâi là Doàn
Thanh niên Phãn D Dông Duong.
Mia xuân näm 1941, sau 30 näm hoat dng a nguâc ngoài, Lãnh ti Nguyn
Ai Quoc tr& ye To quc trrc tiêp lãnh dao each ming Vit Nam. Tháng 5 nàm
thu 8 tal Pac Bo (Cao
1941, Ngucn dã chu tn Hôi nghi Trung uang Dang
Bang). Dithi ánh sang cüa Nghj quyt Hi nghj Trung uang Dàng lan thu 8, Doãn
Thanh niên Ciru quc Vit Nam ra dai tip ni sir nghip dâu tranh giái phóng dan
tc cüa các t chi'rc thanh niên truóc do do Dàng, Bác Ho to chüc, giáo dic và rèn
luyn. Drnii sir lãnh dao cüa Dáng và Chü tjch Ho ChI Minh, Doàn Thanh niên
Ciru quôc cüng toàn Dàng, toàn dan, toàn quân ta tiên hành TOng kh&i nghia giành
th.ng igi trong Cách mng tháng Tam näm 1945, m& ra kSr nguyen dc l.p tr do
cho dan toe, thành lap nucc Via Nam Dan chü Cong hOa (nay là nuâc Cong hOa
xã hôi chü nghTa Vit Nam).
lan

Thirc hin lai kêu gçi cCia Chü tjch H ChI Minh và ChInh phü each mng,
doàn vien, thanh niên là hrc lugng hang hái di dâu trong phong trào chông "giçc
ä'ói, gic dt và gigc ngoQi xám ". Th&i gian dc 1p không duqc bao lâu, thrc dan
xâm lucic nithc ta mt ln nita, Ca dan tc l.i bithc vao cuOc
Pháp quay trâ
khang chin truOrig kS' dy gian kh, hy sirth. Tiêu biu cho nhüng ngày dâu kháng
'a
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chin là tui tré Sài Gôn - Chq Lthi da thành 1p các Di Thanh nién xung phong
cam t1r, thanh niên tir v kién quy& dánh trá ké thu. Tai Thu do Ha Ni trong suôt
60 ngày dêm, nhiu chin s v&i tui d?i con rt tré dã Om born ba càng ch.n xe
tang gic ngay trên duông ph&..
T?i Di hi Doàn toàn qu4c l.n thir I duçic t chüc tai Di Tr, Thai Nguyen
(tü ngày 07 dn ngày 14/2/1950 vói chü d "Chiln dáu và xáy dy'ng tzs-clng lai ".
Phát huy tinh thn cüa Di hi, 1àng vn nam, nU thanh niên hang hái xung phong
tham gia phiic v11 các chin djch, phong trào "Tong quán gilt gic 1p cóng" phát
triên khäp mçi noi. Sau chin näm trtr&ng kS' kháng chin, tháng 5/1954, quãn và
dan ta dã lam nên mt Din Biên Phü ch.n dng dja câu. Trong cuc tnring kS'
kháng chin y dã xut hin nhiu tm gumg tuôi tré kiên cu&ng, dUng cam nhu:
Trân Van On, VO Thj Sáu, La Vn C.u, Cu ChInh Lan, Nguyn Thj Chiên, Be Van
Dan, Phan DInh Giót, To VTnh Din... Ho that thng dáng di din cho mt lap tré
"Quylt tz cho To qulc quyët sinh ".
Ngày 19/10/1955, Ban BI thu Trung ucing Dàng dã ra Nghj quy& di ten
Doàn Thanh nien Ciru quc Vit Nam thành Doàn Thanh niên Lao dng Vit Nam.
Ti Dai hi Doãn toàn quôc lan thu ii tr ngày 25/10 den ngày 04/11/1956
Bác H dã an c.n can dn: "Ddng và ChInh phz ta có the tw hào dã tgo nên m5t
thi he thanh nién dung cam nht các cháu, và mong các cháu tiép tic phân dáu
hang hái cho cong cu5c báo v d qulc, xáy dyng ntthc nhâ ". Tir sau Di hi, tuôi
tré rnin B.c dã dy len phong trào thi dua lao dng sari xuât dê khOi phic kinh tê,
cài to và xây dmg xa hi m&i. Hang van thanh niên tham gia xây drng các cong
trInh thüy lçii, khai hoang phc hóa d.t dai; hang triu thanh niên hang hái theo hçc
các lirp b tüc van hóa... O min Nam, phong trào dâu tranh chInh frj cüa thanh
niên, hoc sinh, sinh viên my bj d quc M và tay sai dan áp dã man song không
h nao nlng. Trong nhung ngày dng khâi, các di "Trung kiên ", "Xung phong"
do thanh niên dam nhân dã dixci thãnh lap & khp mçi nai, tin hành vây dn, ly
bOt, trü gian, phá p chiên luçic...
Tai Dai hi Doãn toàn qu& 1.n thi'r III duçic t chüc tai Ha Ni (tir ngày 23
den ngày 25/3/1961), dã phát dng phong trào "Xung phong tInh nguyen vwcrt mzc
kl hoçwh 5 näm ln thi nht" Tháng 8/1964, d quOc M' leo thang gay chiên
tranh phá hoai min Bc b&ng khOng quân, tu& tré Thu dO dä phát dng phong trào
"Ba san sang". Duoc sir chi dao kp th&i cüa Trung uang Doàn, phong trào dã
phát triên sau rng trong ca n&c, & min B&c, hang triu doàn viên, thanh niên
däng k tham gia phong trào "Ba sn sang" nêu cao quyt tam chi vin cho chin
tnr&ng mien Nam v&i tinh than "Chita thnggiçc M9, chwa ye qué hiwng".
Tháng 02/1965, Dai hi Doàn Thanh niên toân mien Nam dã phát dng
phong trào "Nám xung phong', sau mt thai gian ngan, có hang van doàn viên,
thanh niên tham gia phong trào nay. Tü phong trào "Ba san sang" và "Nám xung
phong" dä xuât hin nhiu tp the và cá nhân vol nhüng chién cOng xuât sc nhir:
10 cô gái thanh niên xung phong Nga ba Dng Lc, Bay dUng s5 Din Ngçc
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(Quâng Nam) anh dung dánh trã mt lieu doàn djch; Ta Thj Kiu tay không doat
bôt gic; Lê Thj Hông Gâm chin d.0 den hoi th& cui cüng không chju dâu hang
gic; Nguyn Van Tri "Con gic M9 thI khóng có hgnh phac "; Anh hung 1it s
Nguyn Viêt Xuân "Nhm thng quán thI ma bcn!" dä tr& thành hiu 1nh thuc
giiic quân và dan ta xông len tiêu diet quân thu.
Nhân djp kS' nim 40 nãm ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Nam, th theo
nguyen vng cüa can b, doàn viên, thanh niên Ca nuóc, Ban Chp hãnh Trung
hang Dàng dã ra quyt djnh: Doãn Thanh niên Lao dng Vit Nam ctugc mang ten
Doàn Thanh niên Lao dng Ho ChI Minh. Th&ng lçii cüa Chin djch H ChI Minh
ljch sfr dã lam nên mt Dai th.ng mia xuân nàm 1975, Ca nuóc thong nhât và di
len xây dung chü nghia xA hi. Trong chin thâng vi dai y, có sir dóng gop to l&n
cüa doàn vien, thanh niên trén khp các mt tr.n. Sau ngày thông nht nu&c nhà,
Dai hôi Dãng toàn quc ln thu IV (1976) dã ra quyt djnh Doàn Thanh niên Lao
dng Ho ChI Minh mangtên Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh.
Dai hi Doàn toàn quc 1n thir IV dã dixçic th chüc tai Thu do Ha Ni (t1r
ngày 20 den ngày 22/11/1980). Dai hi dã quyt djnh day manh han nüa phong
trào "Ba xung kIch" thành cao trào thi dua hành dng each mng cüa tuôi tré thirc
hin thäng lqi slr nghip xây dijng và bâo v T quc xã hOi chü nghia. Vào th&i
diem nay, hang triêu li.rçrt doàn viên, thanh niên tham gia phong trào "Ba xung kIch
lam chi tp the "; gn 9 triu doàn vien, thanh niên tham gia phong trào "Thanh
nien xung kIch xay dy'ng và báo v Td quo'c "; hang chic van thanh niên gia nhp
hrc luçmg vii trang, gop phãn tIch circ bão v vfrng chc biên cuang To quôc và
lam trôn nghia vii quc t. Tip do là các phong trào "Hành quán theo bzthc chán
nh12'ng ngthi anh hang" dã thu hut g.n 6 triu doàn viên, thanh thiu nhi tham gia
và "Hành quán theo chán Bác" dã có 10 triu thiu niên nhi dng tham gia.
Dai hi Doàn toàn quc ln thu V duçic th chirc tai Ha Ni (ti'1 ngày 27 dn
ngày 30/11/1987), Dai hi dã phát dng phong trào "Tudi tré xung kIch, sang tgo
xáy dung và báo v To quc ".
Dai hi Doàn toàn quc l.n thu VI din ra tir ngày 15 dn 18/10/1992; t?i
Hi nghj l.n thu 2, Ban Chap hành Tnmg t.rong Doân khóa VI (tháng 02 nãm
1993) dã quy& djnh triên khai 2 phong trào lan là: "Thanh niên lçp nghip" và
"Tui tré giiè nzthc ".
Dai hi Doàn toàn qu6c 1n thu VII tr ngày 26 dn ngày 29/11/1997 dã
quyêt dinh tip tuc phát triên và nãng hai phong trào trên len mt tam cao mâi.
Näm 2000, B ChInh trj vâ ChInh phü quyt djnh chQn là "Nàm thanh niên Vit
Nam ". Tr thai diem nay phong trào "Thanh nién tInh nguyen" có bi.râc phát triên
m&i, di vào thi.rc tin, duçic dông dão các cp b Doàn và doàn viên, thanh nien
tham gia, t?o nén n tuçlng t& dçp v l&p thanh niên Vit Nam cüa th&i kS' mOi.
Di hi Doân toàn quc l.n thu VIII ti'r ngày 08 dn ngày 11/12/2002 vâi
tinh than "Doàn kêt, sang too, xung kIch, tInh nguycn" dâ ma ra mt trang mâi
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trong lich sl'r phát trin cüa Doàn TNCS H ChI Minh. Di hi dã phát dng phong
trào lan "Thi dua, tInh nguyen xây dyng và báo v To quOc" và kêu gçi tuôi tré
Vit Nam cüng xit cht tay duài lá ci vinh quang cüa Doàn, nguyen di theo con
du&ng cách mng cüa Dãng, Bác Ho và Nhân dan ta dã hra ch9n, näm chäc thai
cci, vuqt qua thách thrc, gop phn to lan vào sir nghip di mâi dat nithc.
D.i hi Doàn toàn qu& l.n thu ix din ra tai Thu do Ha Ni tü ngày 17 den
21/ 12/ 2007. Dai hi dâ kh.ng djnh: Doàn TNCS Ho ChI Minh tiêp tic dôi mâi
toãn diên, ph.n du thiic six tr& thành ngithi bn than thit cüa thanh niên, djnh
hiióng cho thanh niên dn vOi l tu&ng cách mng và nht1ng giá trj cao dp, dông
hành vài thanh niên 1p than, 1p nghip, xung kich trong phát triên kinh tê - xã hi
và bào v T quc. Các phong trào, các cuc vn dng và các hoat dng cüa Doàn
dêu phài hix&ng t&i miic tiêu tp hçp, doàn kêt, giáo dic thanh niên, to rnôi truang
lành manh, an toàn cho thanh niên rèn luyn và tr khäng djnh, vi sii tiên b cüa
thanh niên và sr phát trin cüa dt nuóc. Miic tiêu chung cüa cong tác Doàn và
phong trào thanh thiu nhi nhiri k' 2007 - 2012 là: Tang czthng bOi dw6ng lông
yêu nithc và •) thzc cOng dan, l.j tithng và dgo di-c cách mgng, ban linh chInh trj Va
van hoá cho thanh thku nhi; xáj dng Doàn ving mgnh; tIch cyc chám lo báo v
quyén và lcii Ich hcrp pháp cia thanh thiêu nhi; phát huy tiêm náng to ion ciathé
h tré Viêt Nam xung kIch "SOin du-a ntthc ta ra khOi tInh trgng kern phát triên ",
phá'n dcu cImg toàn Dáng, toàn nan thc hin thng lcri cOng nghip hoá, hin dcii
hoá dat nzthc vi muc tiêu "Dan iau, nithc rngnh, xâ hç5i cOng bang, dan chi, van
rninh ". Nh.m cu the mic tiêu trên, Doàn TNCS Ho ChI Minh tp trung triên khai
hai phong trào ian là 'Warn xung kIch phát trin kinh tê - xä hç5i và báo v TO
quOc" và "BOn dOng hành vói t/-anh niên 1p than, lçp nghip ".
Di hi Doàn toàn quc ln thu x nhim k' 2012 - 2017 là Di hi cüa khát
vong tui tré. Di hôi duoc t chirc tir ngày 11 dn ngày 14 tháng 12 näm 2012 t?i
Thu do Ha Ni. Dai hi dã quy djnh tip tiic trin khai 02 phong trào "Xung kIch,
tInh nguyen phát triên kinh tê xã h5i và báo v TO quOc" và "DOng hành vái
thanh niên 14p than, 1p nghi" (co diu chinh, bO sung các ni dung cüa hai
phong trào dê phü hcip vài yêu câu nhim viii trong tmnh hInh mâi) nhäm tiep t1ic
phát huy mnh me vai trô xung kIch, tinh thn tInh nguyen, khii dy tiem nang to
l cUa thanh niên tham gia thr hin thành cong si nghip cong nghip hoá, hin
di boa dt nuóc và hi nhp qu )ct.
Trong nhim kS' Di hi nhiêu phong trào lan cüa Doàn duçic trien khai
manh me, thu hut sir tham gia cia dông dão doân viên, thanh niên và tao duqc hiu
ang t& dçp trong cong dng xâ hi nhu phong trào "Tui tré chung tay xáy dyng
nOng thOn ma?', "Thanh nién thzm gia xáy dyng van minh dO th1', các phong trào
hoc sinh, sinh viên nhu: "Hoc sinh 3 rèn luyn", "Khi tOi 18", "Sinh viên 5 tot";
hay phong trào thi dua "3 trách nhim", "Sang tço tré"... Phong trào "Thanh niên
tInh nguyen" có buâc phát trin câ v chit h.rgng và s krçmg v&i các boat dng n&
bat, nghia nhtr Chin djch Thanh niên tInh nguyen he, Tiêp sac müa thi, hin
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máu nhân dao, cãc hoat dng tInh nguyen müa dông, xuân tInh nguyen, các boat
dng tmnh nguyen cüa y, bác s tré, dn an dáp nghia, uéng nixic nhi ngun....
Nhiu chixang trinh, cuc vn dng hixâng v bin dâo thu hut sr quan tam, tham
gia cüa tui tré cà nithc nhu: "Hành trinh td tré vi bin dáo quê hwong", "Dng
hành vâi ngu dan tré ra kho'i"... vói ni dung có nhiu di mói, sang tao dä thu hut
dixqc dông dão thanh niên tham gia, dixqc xã hi ghi nh.n, üng h và dnh giá cao.
Ngoài ra, Doàn TNCS H ChI Minh cting tIch c1rc tham gia vào nhiu sr kin,
hoat dng chInh trj, dM ngoai quan trQng cüa tui tré trong khu vrc và trên th
gii, gop ph.n vun d.p tInh hüu ngh, sr hiu bit và tin cy 1n nhau giCa th h
tré Vit Nam v&i các nuâc trén th gith, trang bj cho mInh nhüng kin thüc và k5'
näng c.n thit cho vic tham gia vào qua trInh hi nhp cüa dt nuóc.
Dai hi Doàn toàn quc 1n thu XI din ra tr ngày 10 dn ngày 13 tháng 12
näm 2017 tai Thu do Ha Ni, vYi khu hiu hàrih dng "Tiênphong - ban 1inh doàn kit - sang tgo - phát trié'n ". Di hi biu thj quyt tam thrc hin miic tiêu
cOng tác doân và phong trào thanh thiu nhi nhim kS' 2017 - 2022: "Xáy dng
lap thanh niên thai kj) mó'i Co i tu'&ng cách mng, ban linh chInh trj vü'ng yang,
giàu lông yêu nzthc, cO dao dtc, ló'i sang van hóa, trách nhim, tuân thz pháp
luât, yêu chu5ng hôa bInh, cO tn thi'c, thc khOe, hoài bäo, khát vQng vzran len.
Xây dwng Doàn TNCS H ChI Minh thyv Sw vfrng mgnh, tp hcip doàn két dông
dáo thanh niên, xz.ng dáng là dçi dy bj tin cy ca Dáng Cc3ng san Vit
Nam. Náng cao trách nhim ph trách Dç3i Thiu niên Tin phong H ChI Minh
và tIch crc tham gia báo ye, chám sOc, giáo dyc thié'u niên, nhi dng. Phát huy
thanh niên xung kIch, tInh nguyen, sang tgo trong sy nghip xáy dyng và báo v
T quc Vit Nam xä h5i chi nghi'a ".
Nhim v11 tr9ng tam trong Nghj quyt Dai hi Doàn toàn qu& l.n thu XI là
thng cu?ng giáo dic 1 tixông each mng, dao düc, 1& song van boa cho thanh
thiêu nhi, tr9ng tam là giáo dic, bi dp l tuOng cách mng, nâng cao bàn linh
chInh tr cho thanh niên. Tp trung trin khai 3 phong trào hành dng cách mng:
"Thanh niên tmnh nguyen ", "Tuci tré sang tgo ", "Tuci tré xung kIch báo v T
quc" trong tüng nhóm di tuclng, tip tic duy trI các phong trào dc thii. Toàn
Doàn trin khai 3 chucing trInh dng hãrih vâi thanh niên: "Dng hành vO'i thanh
nién trong hQc t4p ", "Dcng hành vO'i thanh nién khài nghip, lçpnghiêp "; "Dng
hành vái thanh niên rèn luyn và phát tnién k9 nàng trong cu5c song, náng cao the
cMt, d&i sing van hOa tinh thcn ", gop ph.n phát trin thanh niên toàn din, khng
dnh vai trO cüa Doãn trong bào v quyn và lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cüa
thanh niên. Thu hut, tp hqp, giáo dic thanh niên qua phong trào gop ph.n phát
buy tInh tIch circ chInh trj - xâ hi cüa thanh niên, tao mOi trung thirc tin rng
1&n, phong phü d giáo ditc, rèn luyn, phát huy thanh niên.

III. PIIAT HUY TRUYEN THÔNG YE YANG, XAY DVNG DOAN
TNCS HO CR! MIMI \TIXNG MiNII TOAN DiN, GOP PHAN XAY DI)NG
DAT NIXOC NGAY CANG GIAU MNH, vAN MINH
1. Nhfrng truyn thng ye yang cüa Doàn TNCS Ho Chi Minh
twyn thng yêu 9ithc nng nài, g.n bó thi& tha, trung thành tuyt
di vOi Dãng, vói Nhân dan, vOi ch d xâ hi chü nghia. Truyên thông qu báu
nay dã tao nén dng hrc tinh thn vô giá xuyên suôt các thii kS' ljch s1r drçic the
hin trong hành dng cách mang, nht là & nhüng brnic ngo.t cüa ljch s'cr gãn 90
näm qua.
Môt là,

Hal là, truyn thng cña di quân xung kIch cách mng, dam don ly nh&ng
nhim vii nng n, dam di dn n1hung noi khó khn, gian khô, dam suy nghi sang
tao.. .d hoàn thành xut sc nhim vi dirgc giao. Thrc hin l&i dy cüa Bác Ho:
"Dâu c.n thanh niên có, viêc gI 1ho co thanh niên", the h tré nithc ta luôn nêu cao
tinh th.n hang hái, s.n sang xung phong dn nhüng noi To quôc can, dü do là biên
cixcxng hay hài dão, dü cong vic do là mói me hay khó khän.
Ba là, truyn théing gn b doàn k& trong l&p ngi.r&i cilng hra tuôi, trong các
to chüc Doàn, Hi; doãn kt gh bó vói Nhân dan; thuong yêu gillp d lan nhau
trong hoan nn, d.c bit là nMng th&i dim phãi dOi m.t vOi ké thu hay thiên tai.
Doàn kt dan tc và doàn k& qu 'C t luôn hOa quyn vào nhau, dOng cam và dông
tam hçp hrc vi nhtrng mi1c tieu c o Ca cüa dan tc và th&i dai.
Bn là, truyn thng hiu hçc, ham hiu bit d tr mInh nâng cao trInh d,
chInh trj van hóa, khoa h9c, k hut, quãn 1 và quan sr... say me sang tao trong
boat dng thirc tin, d cng hin cho sir nghip cüa dan tc và cüa Dâng. H9c &
hçc d lam ngu&i có Ich cho xà hi, luOn ducic
nhà tru&ng, h9c trong cuc
các the h thanh niên ph.n du, thirc hin ngày càng t& hcm.
V&i nhUng cng hin to ln trong 90 nàm qua, Doàn TNCS H ChI Minh và
tuôi tré Vit Nam dã vinh di dtfrcic nh.n nhiu danh hiu, hInh tbüc khen thu&ng
cüa Dàng và Nhà nu&c: 02 lan nhn Huãn chu(mg Sao Vãng, 02 lan nhn Huân
chuung HO ChI Minh, Huãri htxong Dc 1p hng Nhât, hng NhI, 13 Huãn
chung Lao dng, 10 Huân chiang Kháng chin và nhiu ph.n thu&ng cao qu
khac. Diêu do khàng djnh sr ghji nhn, dánh giá cao cüa Dàng, Nhà nuóc và nhân
d ta dôi v&i nhüng cOng hiên .'mg dáng cüa th h tré nuâc nhà và sr phát trin,
l&n math cüa Doàn TNCS Ho Cii Minh.
2. Xãy dirng Doàn vü'ng mnh v chInh trj, tir tu'Ong, t chfrc và hành
dng, gop phân xây dtyng dt ntro'c ngày càng giàu mnh, van minh
îü khi ra d&i tói nay, Doàn TNCS H ChI Minh dã khOng ngüng dôi mâi
ni dung và phuung thirc hoat dng; chü dng tim tOi nhüng hu&ng di mói, phii.
hqp vOi tiên trInh cách mang cUa dan tôc, dáp 'Crng sr kS' v9ng cüa Dàng, Bác H
và Nhân d dành cho the h tré; phü hcrp vói quy luat phát trin cüa th&i dai va
thu câu, nguyen v9ng cüa thanh thiêu nhi. T chüc Doàn dã nghiên cfru phát trin
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1 1u.n, tng kt thrc tin, d ra nhiu nghj quyt, k& 1u.n, chuong trinh, k hoach
dé triên khai các mt cong tác Doàn và phong trào thanh thiu nhi. Cong tác chi
dao luôn dôi m9i, sang tao, kiên trI, quyêt 1it, trong do luôn uu tiên tp trung
hucng ye co s&, chm lo giái quyt nhftng v.n d büc thit cüa thanh thiu niên,
gop phn quan tr9ng cüa toàn Dâng, h thông chInh trj, cong dng và toàn xã hi
chäm 10, bôi duOng, giáo dic thanh niên, thiu niên Va nhi dng.
ci th hóa Nghj quyk Dai hi Doàn toàn quc l.n thu XI, tü d.0 nhim
k' den nay, Ban Chap hành, Ban Thu&ng v, Ban BI thu Trung uong Doân dã ban
hành 10 dê an, 6 kêt 1un và nhiu chucing trInh, k hoach cii th khác d trin khai
thirc hin các miic tiêu, nhirn vii cong tác doàn và phong trào thanh thiu nhi giai
doan 2017 - 2022. Ban Chap hành Trung uong Doàn TNCS H ChI minh dä k kt
Nghj quyêt lien tjch v Quy ch ph& hçp vâi Chinh phü giai doan 2017 - 2022.
Ban BI thu Trung ucmg Doè.n k kt chirong trinh phi hcTp vâi gn 40 b, ban,
ngành, doàn the Trung ucrng và nhiu th chirc khác...; dugc cit th hóa hiu qua &
cap Co s&, tao ra co ch, chInh sách dng b cho cong tác thanh thiu nhi trong tInh
hInh mói.
Vói nhQng bucc di và each mdi, quyt 1it, cong tác doàn và phong trào
thanh thiêu nhi trong nira dâu nhim kS' Dai hi Doàn toân quc 1.n thu xi dã dat
duge nh&ng kt qua rat tIch circ, toàn din trên các m.t cOng tác.
- Ni dung, phuong thrc giáo diic duqc trin khai dng b, di mói theo
hurng chat luçing, hiu qua hon. Vic thrc hin Chi thj s 05-CT/TW g&n vâi vic
thue hiên Chi thj so 42-CT/TW duçc xác djnh là ni dung xuyên suôt, nhiêm vii
can ban, bao trüm trong cong tác giáo di1c cüa Doàn, tao chuyn bin tIch circ
trong nhn thüc, rèn 1uyn, tu duOTig dao due cüa tui tré. Cong tác giáo dc chInh
trj, tu tuông dugc tang cung. Cong tác giáo dic truyn thong each mng, lông
yêu nuOc, tinh thn tr hào, tir ton dan tc cho thanh thiu nhi dugc t chirc thu&ng
xuyen, barn sat các sr kin ljch sr, chInh trj, van hóa cüa dat nuâc. Các cap b
Doãn duy trI hiu qua cac kênh thông tin truyn thOng, phát huy vai trO mng xã
hôi nhim kjp th?ii cung cp thông tin, djnh huàng dix 1un xä hi trong doàn viên,
thanh niên. Viêc du tranh bào v nn tang tu tu&ng cüa Dàng, nhât là tren không
gian mng cO nhiu k& qua tIch circ thông qua vic thành l.p và duy trI mO hInh
"Cáu lic ho l lun tré" vâ Cuc vn dng "Mói ngày mt tin tot - Mói tuán mç5t
câu chuyn d?p ". Các san phm tuyên truyn tren Internet và mng xã hi nhu
infographic, video clip, b ânh, video ca nhac, poster cO dng, phóng sr, phim
ngtn... do các c.p b Doàn xây dirng nhân các ngày 1 l&n, các sr kin chInh trj
quan tr9ng &rçlc thanh thieu niên yêu thich, don nhn. HInh thüc thi tim hiêu trçrc
tuyn phát huy hiu qua trong cong tác giáo dic cüa Doàn.
- Các phong trào có sr di mi trong phuong thüc t chuc, phát trin v quy
mô, hiu qua t'mg bithc duçc nãng len, qua do dã phát huy vai trô xung kIch, tinh
thn tInh nguyen, sang tao, khoi d.y tiêm näng to l&n cüa thanh niên. Dc bit,
trong bi earth djch bnh, thiên tai din biên phüc tap, nhât là djch Covid-19, các
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cp b doãn dã chü dng di mOi mnh me ni dung, phrning thrc trin khai
phong trào, kjp th?i cp nh.t các ni dung mth theo tmnh hInh thrc tê và theo chi
dao cüa Dàng, ChInh phü dâ mang lai hiu qua tIch c1rc. Phong trào "Than/i niên
tIn/i nguyen" tiêp tiic dugc doàn viên, thanh niên don nhn, duçic thâm thâu den
cc s& thông qua vic thit k và th chi.'rc triên khai phong trào rng khäp, toàn din
tü Trung uung dn Co si; các s lieu thông kê dã cho thây sr tang tru&ng ye din
rng và tác dng cüa phong trào. Phong trào "Tuói tré sang tgo" dirge day manh
thirc hin ngay tir du nhiêm kS' dã th'óc day tinh than sang totrong doàn viên,
thanh thiu nhi. Phong trào "Thai tré xung kich báo ye To quOc" tiêp ti1c dirge
trin khai hiu qua, the hin vai trô xung kIch cüa tuôi tré trong bào v To quôc,
giü gin an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi.
- Các chuong trInh dng hành vOi thanh niên duqc quan thin, day mnh dä
dap rng ngày cãng tot hon nhu cu, lçii Ich chInh dáng cüa thanh niên, dc bit trong
h9c tsp, iii v.n, hurng nghip, khii nghip, phát triên kinh tê, nãng cao diii song
van hóa tinh th.n và các k nàng trong cuc sang c.n thiêt dôi vi thanh niên.
- Cong tác phii trách Dôi Thiu niên Tin phong Ho ChI Minh và bâo v,
chäm sóc, giáo duc thiu niên, nhi dng dt dirge nhiêu kêt qua quan trQng.
Chirong trInh "Rèn 1uyn di 'ien" giai don 2018 - 2022 dirore triên khai vói
nhiu diem dôi mài, phü hçp hfin vói diu kin hçe tip, rèn luyçn Va S%i tnrOng
thành cüa thiu nhi. Phong trào 'Thiu nhi Vit Nam thi dua lam theo 5 diêu Bác
H day" tip tic dirge xác djnh là tr9ng tam, xuyên su& cüa nhim ks'. Cong tác
bâo v, chàm lo cho tré em và thi:rc hin nhim vii di din tiêng nói, nguyen v9ng
cüa tré em có nhiu chuyn bin tIch circ, d.n di vào thirc chat.
- Cong tác quc t thanh niên tip tic có nhüng bi.róc phát triên mói v chiu
sau, cht lugng ducic nang len, dóng gop tIch circ vào thành cong chung cüa cong
tác dôi ngoi nhân dan. Các ho?t dng nâng cao nang h.rc ngo.i ng&, dc bit là
tiêng Anh cho thanh thiu nién Vit Nam dirge quan tam triên khai hiu qua.
- Cong tác xây dirng Doàn; m& rng mt trn doãn kit, tp hçip thanh niên
tiêp nic dirge coi tr9ng và trin khai quyk 1it d thirc hin các chñ tri.rong mâi,
tiêu biu: chü truong 1+2; chü tyuang 1+1; xây dimg co s& Doãn 3 chü dng; tic
hin sap xêp l?i b may Doàn cap tinh dirge thirc hin quyêt lit, có nhiêu each lam
sang tao, hiu qua, qua do, cht hrçmg can b doàn, doàn viên, t chCrc co s& Doàn
tirng biràe dirge nâng cao. Cong táe kim tra, giám sat cüa Doàn có chuyên bin
tIch crc. Ni dung và phuong thirc doàn kk tp hçip thanh nien dirge dôi m&i theo
huOng dáp 1rng y&j nhu cu, sà thIch cüa thanh nién, t' l doãn kêt tp hqp thanh
nien tang so vói du nhim kS'.
- Cong tác Doàn tham gia xay dirng, bão v Dãng và h thng chmnh trj có
nhiêu chuyên biên tIch circ; Cuc vn dç5ng "Doàn viên phán dáu trà thành a'áng
viên Dáng Cç5ng san Vit Nam" tiêp tiic dirge trin khai có hiu qua, chat hrong
gii thiu doãn viên iru tñ cho Dang xem xét, kt np ngày eàng dirge nãng eao.
Các cap b Doàn tIch cic tham mini xây drng và trin khai các chü trircmg, ehInh

sách v thanh nien và cong tác thanh niên. Các hot dng phán bin xà hi drçic
tham muu, trin khai duri nhiu hInh thüc, to môi tru&ng dê can b, doàn viên,
thanh niên tham gia dóng gop kin xây dirng các chü tnrang, chInh sách, pháp
1ut lien quan den thanh niên và cOng tác thanh niên, dc bit tp trung vào gop
dir thào Lut Thanh niên (sira di). Các cp b Doàn phi hcip vâi M.t trn To
quOc Vit Nam và các to chi'rc chInh trj - xä hi cüng cp thc hin vic phãn bin
các dir thâo van bàn cia c.p üy, chInh quyn dja phi.wng v các v.n dé phát triên
kinh t, van hoá, xä hi ti da phuang.

Phát huy truyn théng ye yang trong 90 nàm qua, các cp Doàn và tuèd tré Ca
nilóc giIr vimg nim tin st son vâi Dãng, Nba nuâc và Nhân dan ta, biên nhthig
khó khän, thách thrc thành dông luc, kiên trI, kiên djnh thrc hin vj trI, chüc nng,
vai trô cüa mInh trong h thng chInh trj; phát buy tinh than dai doàn ket dan tc
và doàn k& quc th; khai d.y khát vçrng dirng xây dmg dat nuóc phôn vinh, hnh
phitc trong các thng ip thanh thiu nien và nhi dOng. Luôn tiên phong di dâu, phát
huy truyn thng cách mng ye yang, xung kIch, sang to trong sir nghip xây
drng va báo v T quc Vit Nam xã hi chü nghia, gop phãn thirc hin thành
cong Nghi quyt Dai hi dai bieu toàn quôc lan thir XIII cüa Dãng. çBAN TUYEN GIAO TRUNG U1NG - TW DOAN TNCS HO CHI MINH

