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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Thực hiện Công văn số 2076-CV/TĐTN-TCKT ngày 08/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo chính trị của 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI”). 

 Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện việc thảo luận, góp ý dự thảo Báo 

cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn toàn quốc lần thứ XII (đính 

kèm báo cáo chính trị và Hướng dẫn) theo nội dung Hướng dẫn nêu trên. 

Hình thức lấy ý kiến các cơ sở đoàn triển khai trong toàn thể đoàn viên, 

thanh niên để lấy ý kiến, tổng hợp thành báo cáo chung để báo cáo tại Đại hội 

Chi đoàn cấp mình. Đồng thời, gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý về Văn 

phòng Đoàn khối tổng hợp trƣớc ngày 15/5/2022. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện. 
 
 

 

 

* Nơi nhận: 
- Ban TC-KT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 
Số: 71 -HD/TWĐTN-VP 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
      Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại đại hội Đoàn cấp cơ sở 

------------ 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn hướng dẫn việc thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại đại hội Đoàn cấp cơ sở, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN 

1. Đối với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI 

- Đề nghị tập trung thảo luận các nội dung đánh giá việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trên các mặt công tác; nhận định 

sự chuyển biến trong các mặt công tác của Đoàn, tác động của các hoạt động Đoàn 

đối với các đối tượng thanh thiếu nhi; hiệu quả của các phong trào hành động cách 

mạng; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các kết luận, đề án của nhiệm kỳ được đánh 

giá có khách quan, trung thực, toàn diện hay không? 

- Các phương thức mới, mang lại hiệu quả trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua? 

- Những mô hình mới, cách làm hay chưa được đề cập hoặc được đề cập 

nhưng chưa rõ nét? 

- Phân tích hạn chế trên từng mặt công tác và bổ sung các bài học kinh 

nghiệm (nếu có). 

2. Về nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027 

- Về việc tiếp tục thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương 

trình đồng hành với thanh niên như nhiệm kỳ XI và bổ sung thêm nội hàm của các 

phong trào, các chương trình đồng hành cho phù hợp với các chủ trương lớn của 

Đảng được xác định tại Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thữ XIII, yêu 

cầu của sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian 

tới? 

- Những nội dung cần bổ sung trong nhiệm kỳ tới đối với các phong trào, 

các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi là gì? 

- Về dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi: Nội dung dự báo đã đầy 

đủ, bám sát thực tiễn, mang tính dự báo chính xác, kịp thời chưa? 
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- Về mục tiêu, khẩu hiệu hành động: Đánh giá đã phù hợp với công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn sắp tới hay chưa? Cần bổ sung những nội 

hàm nào. 

- Về một số chỉ tiêu trọng tâm: 12 chỉ tiêu dự thảo Báo cáo chính trị nêu ra 

đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, thay thế hoặc chỉnh sửa những chỉ tiêu nào? 

- Về nhiệm vụ, giải pháp: dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra các nhóm giải 

pháp đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, thay thế hoặc chỉnh sửa những nhiệm vụ, 

giải pháp nào? 

- Về một số đề án trọng điểm nhiệm kỳ: Tập trung đánh giá các đề án dự kiến 

thực hiện trong nhiệm kỳ XII đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, chỉnh sửa những đề 

án nào? 

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ TỔNG HỢP Ý KIẾN 

1. Hình thức tổ chức góp ý và trình tự, trách nhiệm tổng hợp 

- Tổ chức thảo luận tập thể tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở hoặc sinh hoạt chi 

đoàn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trước Đại hội. 

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ Đại hội có trách nhiệm tổng hợp 

ý kiến tại đại hội, sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, hội thảo trước Đại hội gửi Đoàn Chủ 

tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp cùng với ý kiến các đại biểu phát biểu 

tại Đại hội thành báo cáo tổng hợp ý kiến về Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XI. 

- Sau Đại hội cấp cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn khóa mới có trách nhiệm khẩn 

trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp đã được Đại hội thông qua và gửi Ban Thường 

vụ Đoàn cấp huyện. Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện tổng hợp gửi Ban Thường 

vụ Đoàn cấp tỉnh. Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh tổng hợp gửi báo cáo Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn. 

2. Phương pháp tổng hợp 

2.1. Bố cục báo cáo tổng hợp 

Báo cáo tổng hợp gồm 3 phần: 

- Phần nhận xét chung (có thể không cần tiêu đề): Nêu khái quát về số lượng 

ý kiến phát biểu, không khí thảo luận (có sôi nổi hay không, trao đổi, tranh 

luận…). 

- Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung: Tổng hợp từng vấn đề theo trình 

tự của Đề cương. Trong phần này, nếu có ý kiến góp ý, nhận xét chung thì có phần 

những vấn đề chung, sau đó nêu những góp ý cụ thể cho vấn đề đó. 

- Phần đề xuất, kiến nghị: Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên về những vấn đề có liên quan đến nội dung báo cáo chính 

trị, quá trình chuẩn bị Đại hội… 

2.2. Xác định số lượng và mức độ ý kiến 
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* Số lượng ý kiến: Để việc tổng hợp được chính xác, đánh giá được xu 

hướng của các loại ý kiến, khi tiến hành tổng hợp ý kiến thảo luận cần phản ánh 

được số lượng ý kiến phát biểu so với số đại biểu tham dự. 

* Mức độ ý kiến: Khi tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là 

những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau, cần cố gắng lượng hóa, thống 

kê để đánh giá đúng thực chất các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác nhau. 

Cần tổng hợp rõ số lượng các loại ý kiến (đồng ý, không đồng ý…) hoặc đánh giá 

theo các mức độ sau: 

- “Hầu hết ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng ¾ trở lên số ý kiến có cùng chính kiến. 

- “Đa số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên ½ đến dưới ¾ số ý kiến có 

cùng chính kiến. 

- “Nhiều ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng trên ¼ đến dưới ½ số ý kiến có 

cùng chính kiến. 

- “Một số ý kiến”: Sử dụng khi có khoảng dưới ¼ số ý kiến có cùng chính kiến. 

- “Có ý kiến”: Sử dụng trong trường hợp có một vài ý kiến có sự khác biệt 

hoặc đáng lưu ý về một vấn đề nào đó. 

Những ý kiến góp ý bằng văn bản được tổng hợp như ý kiến phát biểu trực tiếp. 

2.3. Những vấn đề phải phản ánh nguyên văn 

Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một 

đoạn, một câu, từ hoặc một cụm từ cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn và 

để trong dấu “…”. Đối với những ý kiến góp ý có lập luận sâu sắc khác với dự 

thảo cần được ghi lại đầy đủ, chính xác. 

3. Tiến độ gửi báo cáo 

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại 

Đại hội Đoàn cấp cơ sở về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Văn phòng Trung 

ương Đoàn trước ngày 10/6/2022. 

Trên đây là Hướng dẫn lấy ý kiến một số nội dung về dự thảo Báo cáo chính 

trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Căn cứ Hướng 

dẫn này, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai tại cơ 

sở. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Các đồng chí Ủy viên BCH TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Thành viên các Tiểu ban Đại hội; 

- Lưu VP. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
 
 

 

Bùi Quang Huy 
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
 

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình 

tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

(dự thảo lần 2 – tiếp thu Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 17) 

-------- 
 

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC,  

LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH THIẾU NHI; XÂY DỰNG ĐOÀN 

VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN; PHÁT HUY THANH NIÊN TÌNH 

NGUYỆN, SÁNG TẠO THỰC HIỆN KHÁT VỌNG XÂY DỰNG 

 ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC 
 

 

Trên thế giới, tình hình biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Ở khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng 

quan trọng trong duy trì hoà bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực nhưng vẫn 

tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, nhất là vấn đề Biển Đông. Ở trong nước, sau 

35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị 

thế, sức mạnh tổng hợp và uy tín trên trường quốc tế được nâng lên. Năm năm 

qua, kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 

5,9%). Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú 

trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân 

đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các vấn đề an ninh phi truyền thống 

như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động 

mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững đất nước. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và 

đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm 

lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên như Luật Thanh niên 

năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

Thanh thiếu nhi ngày càng có điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học 

công nghệ; đời sống vật chất, thể chất, tinh thần được nâng lên. Trình độ học 

vấn, tỉ lệ thanh niên được đào tạo chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng. Thanh 

niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nhiều 

nhân tố mới, điển hình trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo 

dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Tuy nhiên, thanh 

niên cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dân số thanh niên ngày 

càng giảm
1
, xu hướng già hoá dân số, các vấn đề về việc làm, thu nhập, nhà ở, 

                                                           
1 Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, dân số thanh niên và tỉ lệ dân số thanh niên có xu hướng giảm liên tục qua các năm, 

năm 2017 là 23.651.035 người, chiếm 25,1%, đến năm 2020 đã giảm còn 22.609.812 người, chiếm 23,2% dân số cả nước.  
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đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tác động đa chiều của mạng xã hội; 

tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… 

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác giáo dục 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm. Nội 

dung, phương thức giáo dục được triển khai đồng bộ, đổi mới theo hướng chất 

lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình của đất nước.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn; trở thành nhu cầu tự thân của tuổi trẻ. 

Các chuyên đề học tập hằng năm dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên 

được triển khai thông qua nhiều hình thức, đặc biệt trên mạng xã hội. Các đợt 

sinh hoạt chính trị toàn Đoàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc, 80 

năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước diễn ra sôi nổi, 

tạo sự lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước. Mô hình tủ sách, chuyên trang 

online “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” được duy trì và nhân rộng. Chương trình 

“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Các 

liên hoan, đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp được tổ chức 

định kỳ, thường xuyên hơn với hơn 200.000 thanh niên được tuyên dương; mở 

rộng hình thức tuyên dương theo cụm, ngành.  

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt với nhiều 

đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn
2
, chú 

trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nghiêm 

túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; 

chính sách của Nhà nước; nghị quyết của Đoàn. Trong đó, trọng tâm là Nghị 

quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XI
3
, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
4
. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt 

động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo trong tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
5
. Việc 

học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính 

trị cho đoàn viên được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức truyền đạt. 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí 

Minh “Ánh sáng soi đường”
6
 lần thứ III, IV có nhiều đổi mới, mở rộng đối 

tượng tham gia, trở thành sân chơi bổ ích đối với sinh viên, giảng viên. Công tác 
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nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi được triển khai kịp thời 

bằng nhiều hình thức, trên nhiều mặt trận. Khả năng tự phòng ngừa, tự sàng lọc, 

tự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thanh niên được nâng 

lên. Đa số thanh niên giữ vững được bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững 

vàng. Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 2.000 câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp được 

thành lập và có nhiều hoạt động hiệu quả. 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự 

hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả từ Trung ương 

xuống cơ sở, tạo dấu ấn xã hội rõ nét. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới các 

hình thức giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo chặng, 

chuỗi bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, các ngày lễ lớn 

của Đoàn, Hội, Đội
7
 thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Tiêu biểu là các 

hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn
8
, 80 năm thành lập Đội TNTP 

Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam, 65 năm thành lập Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa, sôi nổi, trở thành 

một hoạt động chính trị sâu rộng của tổ chức Đoàn
9
. Các chương trình về nguồn, 

đến với địa danh lịch sử, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Lễ thắp nến tri ân 

các anh hùng liệt sỹ; các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc 

được duy trì tổ chức tốt. Các cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, “Em yêu Tổ quốc 

Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”
10

 được triển khai rộng khắp, góp phần bồi đắp 

tình yêu quê hương, đất nước cho thanh thiếu nhi. Trung ương Đoàn xây dựng 

bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ Việt Nam. Các hoạt động tuyên 

truyền ca khúc cách mạng diễn ra sôi nổi. Việc giữ gìn văn hoá truyền thống 

được quan tâm với hàng trăm câu lạc bộ dân ca, quan họ, thơ, văn hóa nghệ 

thuật, tuyên truyền ca khúc cách mạng được duy trì và phát triển. 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được 

tăng cường. Việc triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, cuộc vận 

động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 

2018 - 2022 đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống của thanh thiếu nhi. Hệ thống các chuẩn mực đạo đức, các giá trị hình 

mẫu đối với thanh thiếu nhi của từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực công tác 

được định hình. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp” trên mạng xã hội được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tích 

cực với hơn 2,5 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải, góp phần lan tỏa 

các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại. Nhiều hoạt 

động thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh 

thiếu nhi được tổ chức như: chương trình “Thank you, VietNam” năm 2021
11

; 

Ngày hội Khi tôi 18; Ngày hội Thanh niên sống đẹp; Diễn đàn “Xây dựng tình 

bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”, tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu 
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biểu”; “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”; tuyên dương Gương mặt 

trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, trao quỹ tài năng 

trẻ... Các giải thưởng báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, về 

gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi được duy trì hiệu quả ở cấp 

Trung ương
12

 và cấp tỉnh. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 

góp phần hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen 

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” được đẩy mạnh, tập trung vào 

giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh thiếu 

nhi, xây dựng ý thức công dân, chấp hành pháp luật, bảo vệ chủ quyền đất nước, 

lợi ích quốc gia, dân tộc; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý các văn bản 

dự thảo pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 

2020. Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 

2018 - 2022” được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp bộ Đoàn tiếp 

tục phối hợp với các ngành phát huy những mô hình hiệu quả trong công tác cảm 

hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến.  

Việc đổi mới, nội dung phương thức giáo dục trong nhiệm kỳ qua có 

nhiều kết quả nổi bật, phù hợp hơn với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu 

nhi. Các cấp bộ đoàn đã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên; tính tích cực của mạng Internet, mạng xã hội trong tuyên 

truyền. Hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản trong và ngoài Đoàn 

đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các tuyến bài 

đấu tranh sắc bén; các bản tin, phóng sự chuyên đề, ấn phẩm gần gũi, hấp dẫn 

thanh thiếu nhi.   

2. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, 

tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Các phong trào có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù 

hợp với bối cảnh, tình hình của đất nước, có sự phát triển về quy mô, hiệu quả, 

đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, bền vững. 

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, 

toàn diện từ Trung ương đến cơ sở; lan tỏa tới từng đối tượng
13

, thúc đẩy thanh 

niên tham gia hoạt động Đoàn. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự thích 

ứng nhanh của cơ sở, phương thức tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đã 

có sự chuyển dịch, gắn với các chiến dịch cao điểm, gắn với chuyên môn, gắn với 

các địa bàn trọng điểm, qua đó, phát huy được thế mạnh của thanh niên trong 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Toàn Đoàn đã tổ chức gần 1 triệu hoạt động 

tình nguyện thường xuyên với hơn 20 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu 

rộng hơn
14

, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống văn 

hóa và thu nhập của thanh niên nông thôn được tăng lên đáng kể. Nhiều mô hình 

mới được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả như: tuyến đường kiểu mẫu, khu 
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dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; đường hoa, đường cây thanh niên; Đội tuyên 

truyền bảo vệ môi trường cấp xã; phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình 

thành phân bón… Số lượng thanh niên được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, thị 

trường ngày càng nhiều; hợp tác xã thanh niên đã phát triển cả về số lượng lẫn 

quy mô; đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp số, mô hình nông nghiệp công 

nghệ cao, mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong thanh niên. Chương trình “Trí 

thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” triển khai ngày 

càng đi vào chiều sâu; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được 

quan tâm triển khai với nhiều sản phẩm của thanh niên được đánh giá, xếp hạng 

3 sao, 4 sao.  

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” có nhiều chuyển biến tích 

cực, lan tỏa sâu rộng hơn trong đoàn viên, thanh niên
15

, tập trung vào các nội 

dung: tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; tuyên truyền lối sống, nếp 

sống văn minh, ứng xử văn hóa. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, được 

nhân rộng trên cả nước như “Tủ điện nở hoa”, “Con đường bích họa”, “Đường 

hoa thanh niên”...  

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển 

khai rộng khắp với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo thành trào lưu tốt 

trong thanh niên và xã hội như: Tết trồng cây, hưởng ứng các ngày môi trường; 

Ngày chủ nhật xanh; Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; phong trào 

“Chống rác thải nhựa”; Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” toàn quốc, tổ chức 

các cuộc thi cho đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Mô hình chợ, khu dân cư, chung cư xanh, không rác thải nhựa được 

thí điểm triển khai ở nhiều địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả. Mô hình tái 

chế rác thải, nhất là rác thải nhựa được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương; 

một số nơi đã biến rác thải thành “nguyên liệu”; nhiều mô hình bảo vệ môi 

trường gắn với phát triển kinh tế được hình thành trong thanh niên. Các đội hình 

thanh niên xung kích đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân 

bị thiệt hại do thiên tai, được dư luận xã hội ghi nhận. 

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức với 

nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa 

giao thông”. Nhiều mô hình hiệu quả như “Camera giấu kín”; “Cổng trường An 

toàn - Xếp hàng đón con”; “An toàn giao thông - nụ cười trẻ thơ”; “Câu chuyện 

của tôi - Bài học của bạn”... được nhân rộng trên cả nước. 

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên với 

phương thức đa dạng, phong phú, tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp. Toàn Đoàn đã tham 

gia xóa hơn 4.500 nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2 triệu thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình 

nguyện gắn với chuyên môn, chuyên ngành được chú trọng triển khai. Các đợt 

tình nguyện cao điểm, đồng loạt, quy mô lớn như Chương trình “Tình nguyện 

mùa Đông, Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Tháng Ba biên 

giới”, Tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, “Hành trình 

Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Chương 
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trình “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính” 

được tổ chức tốt, tạo không khí sôi nổi trong tuổi trẻ cả nước và sự lan tỏa mạnh 

mẽ trong xã hội
16

. 

Trung tâm tình nguyện quốc gia phát huy hiệu quả vai trò kết nối, dẫn dắt, 

hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và điều tiết nguồn lực tình nguyện. 

Các cấp bộ đoàn đã chủ động hơn trong kiến nghị, thúc đẩy thực hiện chế độ, 

chính sách đối với thanh niên tình nguyện. 

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” từng bước đi vào thực tiễn, thúc đẩy 

tinh thần sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.  

Nhiều hoạt động cụ thể tạo môi trường cho thanh thiếu nhi phát huy phẩm 

chất sáng tạo được tổ chức. Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động lớn để định 

hướng, dẫn dắt sự phát triển của phong trào tại cơ sở, tạo hiệu ứng xã hội tốt
17

. 

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đoàn viên, 

thanh niên cả nước đã đề xuất hơn 4 triệu ý tưởng, sáng kiến; trong đó, hơn 2,2 

triệu ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng 

sáng tạo thanh niên Việt Nam, hơn 74.800 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hoặc 

kết nối hiện thực hóa, Nhiều ý tưởng sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn góp 

phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh 

nghiệp và xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức 

nhiều mô hình, hoạt động thúc đẩy sáng tạo như: diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo 

trong các đối tượng, lĩnh vực; ngày hội, hội thi, cuộc thi ý tưởng sáng tạo...  

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học đã góp phần đổi mới 

phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều chương trình, hoạt động 

diễn ra trong trường học; hành trình trải nghiệm sáng tạo thu hút đông đảo thanh 

thiếu nhi tham gia
18

. Trong nhiệm kỳ, đã có … đề tài nghiên cứu khoa học của 

đoàn viên, thanh niên;…. hội nghị, hội thảo khoa học cho thanh niên, sinh viên, 

giảng viên trẻ được tổ chức. Số lượng, chất lượng bài báo đăng tạp chí khoa học 

quốc tế được nâng lên.  

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đoàn viên, thanh niên đã đề 

xuất nhiều sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao 

năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Các hoạt động thúc đẩy thanh 

niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao 

động, sản xuất, cuộc sống được triển khai hiệu quả như: tập huấn, chuyển giao 

công nghệ; phát triển các câu lạc bộ “khoa học kỹ thuật trẻ”, “Vườn ươm tài 

năng trẻ”, hội thảo, diễn đàn gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh 

vực
19

... Nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ đoàn 

viên, thanh niên trong sáng tạo
20

. Toàn Đoàn đã triển khai hơn 700.000 công 

trình, phần việc thanh niên các cấp, trị giá gần 5.000 tỷ đồng.  

                                                           
16 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
17 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
18

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
19 Thông tin chi tiết tại Phụ lục 
20 Như: hỗ trợ tư vấn pháp luật về bảo hộ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ về thương hiệu; nghiên cứu khoa học; rút ngắn các thủ tục xét 

duyệt sáng kiến tại cơ sở, cơ chế để khuyến khích thanh niên có nhiều sáng tạo trong công việc. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/quyen-duoc-biet/
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Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân: Cán bộ, công chức, viên chức 

trẻ tích cực tham gia cải cách hành chính; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; 

hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, xây dựng công sở 

văn minh, hiện đại; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong 

huấn luyện, sẵn sàng, phục vụ chiến đấu… 

Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt: Các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, sáng 

kiến phát triển cộng đồng được tổ chức định kỳ đã thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh niên tham gia, đề xuất các sáng kiến, giải pháp hữu ích giải quyết các vấn 

đề bức xúc của cộng đồng.  

2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được chú trọng và 

triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

 Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức Đoàn 

các cấp tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, 

thanh niên thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận động 

đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự; 

tham gia đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của 

các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Các dự án do Lực lượng 

thanh niên xung phong đảm nhận tiếp tục được xây dựng và nâng cao hiệu quả 

triển khai
21

. Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, 

biển đảo”; chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng ba biên giới”, 

“Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần 

bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo của đoàn viên, thanh niên
22

. 

Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt. 

Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại: Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, 

luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân 

học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”  được thanh niên khối lực lượng vũ 

trang triển khai có hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò 

xung kích trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục hậu 

quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh. 

Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được chú 

trọng thực hiện. Chương trình phối hợp giữa 33 tỉnh, thành đoàn với Đoàn Thanh 

niên Bộ Công an về giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được triển khai 

hiệu quả với nhiều mô hình hay
23

.  

2.4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, thích ứng với bối 

cảnh tình hình mới 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhận được sự quan 

tâm, cổ vũ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của bộ, ngành, 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp đã linh hoạt đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch 

                                                           
21 Đề án xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 -2020 và Đề án xây dựng cầu nông thôn giai đoạn 2014 – 

2020; tổng kết thực hiện Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020.  
22 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
23 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
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bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

mạng xã hội, các nền tảng số; triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh 

niên, các sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết quả tích cực, 

được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao, tạo dấu ấn nổi bật.  

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, hướng dẫn thanh thiếu nhi và 

nhân dân phòng, chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ đoàn đã 

huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, giải thích, 

hướng dẫn trực tiếp để truyền tải đến cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu 

quả về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình và kết quả 

công tác phòng chống dịch của đất nước. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai cho cán 

bộ, đoàn viên tham gia phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các 

tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc; chủ động đăng tải cung cấp, chia sẻ các 

thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các mô hình hay, các gương điển 

hình trong phòng, chống dịch, qua đó, lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng 

đại dịch của tuổi trẻ cả nước.  

Toàn Đoàn đã kịp thời triển khai nhiều nội dung, giải pháp trong hỗ trợ, 

giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía 

sau”. Các cấp bộ Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động hơn 10.000 đội hình 

thanh niên tình nguyện
24

, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh trên toàn 

quốc với hơn 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; vận động nguồn lực trị 

giá hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch; triển khai nhiều mô hình 

sáng tạo, hiệu quả, được cộng đồng đánh giá cao
25

. Trung ương Đoàn phát động 

đợt thi đua đặc biệt trong toàn Đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
26

. 

Toàn Đoàn tổ chức nhiều chương trình thiết thực, lan tỏa rộng rãi trong cộng 

đồng như “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu bữa cơm”, 

“Triệu túi an sinh”; “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt 

qua đại dịch”,“Triệu ly sữa và hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng 

em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”;“Triệu chai nước – Triệu lời chúc tuyến 

đầu”; “Góp triệu ngôi sao”; “Cùng em học trực tuyến”
27

… 

3. Các chương trình đồng hành với thanh niên 

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh triển khai với 

nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích 

học tập chính đáng của thanh niên, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện 

của thanh niên.  

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập 

Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” 

được quan tâm triển khai nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên phấn đấu, 

rèn luyện toàn diện. Triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, các cấp bộ 

                                                           
24

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
25 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
26

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
27

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
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Đoàn tích cực tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường học tập, 

nghiên cứu để đoàn viên, thanh niên thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng và tích 

cực tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Xã hội học 

tập”. Các cuộc thi học thuật, Olympic môn học, chuyên ngành, diễn đàn, tọa 

đàm về đổi mới phương pháp dạy và học được tổ chức thường xuyên. Hằng 

năm, các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức nhiều giải thưởng, chương trình, hội thi 

học thuật hỗ trợ sinh viên sáng tạo, học tập, nghiên cứu khoa học
28

; các cuộc thi 

sáng tạo, công nghệ nhằm tạo sân chơi khoa học bổ ích, lý thú cho học sinh, sinh 

viên
29

. Việc xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên được triển khai với nhiều 

hoạt động như: toạ đàm, hội chợ sách, ngày hội đọc sách, ngày hội Thanh niên 

với văn hoá đọc, duy trì các tủ sách, kệ sách thanh niên, phối hợp với các nhà 

xuất bản phát hành, giới thiệu các đầu sách phù hợp với thanh thiếu nhi... đã góp 

phần lan tỏa tình yêu sách đến thanh niên và cộng đồng.  

Các cấp bộ Đoàn tập trung hướng dẫn học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng 

học tập; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức 

đến trường”, tuyên dương học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ nhằm kịp thời động 

viên, lan tỏa các điển hình tiêu biểu
30

. Trong nhiệm kỳ, hơn 481.000 học sinh, 

sinh viên được trao học bổng với trị giá hơn 832 tỷ đồng; hơn 323.200 học sinh, 

sinh viên được vay vốn tín dụng với tổng dư nợ trên 5.590 tỷ đồng. 

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

Triển khai Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022, các cấp 

bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp; các giải 

pháp củng cố, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần khuyến khích, thúc 

đẩy nhu cầu làm giàu chính đáng của thanh niên. Nhiều hoạt động có ý nghĩa 

thiết thực tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên tham gia khởi nghiệp như: 

phối hợp xây dựng các không gian khởi nghiệp cho thanh niên; kết nối giữa các 

dự án khởi nghiệp và các nhà đầu tư; tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi 

nghiệp; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, Ngày hội thanh niên khởi nghiệp... 

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam tổ chức các cuộc thi, giải thưởng, hoạt động định hướng, dẫn dắt việc 

triển khai phong trào khởi nghiệp tại cơ sở
31

.  

Thực hiện Đề án “Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh 

thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2022, công tác tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu 

niên tập trung vào đối tượng học sinh THPT, học sinh lớp 9 được triển khai hiệu 

quả thông qua các hình thức đa dạng như: ngày hội tư vấn, sinh hoạt ngoại khóa; 

lồng ghép với các tiết chào cờ đầu tuần tại các trường học; tư vấn trực tiếp, trực 

tuyến; sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho thanh niên. Các cấp bộ 

Đoàn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tư vấn hướng nghiệp, 

giới thiệu việc làm. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm 

dịch vụ việc làm thanh niên đã phát huy vai trò tích cực trong tổ chức các hoạt 

                                                           
28 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
29 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
30 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
31 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  



 

 

10 

động tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; phối hợp triển khai hiệu quả các 

“Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm” tại các 

địa phương, chương trình “Tiếp sức người lao động” tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất; đặc biệt, chủ động đổi mới hình thức, tăng khả năng thích ứng với 

bối cảnh của dịch bệnh Covid-19…  

Các cấp bộ Đoàn tập trung duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ; 

mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển cả số lượng và chất lượng; quy mô các 

hợp tác xã ngày càng nâng lên, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng lên rõ 

rệt. Các mô hình Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, Câu lạc bộ thanh niên làm 

kinh tế được phát huy; tổ chức các mô hình sản xuất kinh tế, mô hình hợp tác xã, 

tổ hợp tác như “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh 

tế”
32

. Hoạt động tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm; 

hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn 

hiệu hàng hóa, bản quyền được chú trọng triển khai. Các cấp bộ Đoàn định kỳ tổ 

chức tuyên dương các điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thợ tay nghề giỏi.  

Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được Đoàn thanh niên triển 

khai hiệu quả. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã huy động nguồn lực thành lập quỹ để 

tăng nguồn vốn vay cho thanh niên, như: Quỹ đồng hành cùng thanh niên lập 

nghiệp; Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Dư nợ của Đoàn thông 

qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội liên tục gia tăng, đạt 

gần 34,8 tỷ đồng, cho 911.000 hộ gia đình chính sách và thanh niên vay vốn 

phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Nguồn vốn vay từ 

Quỹ quốc gia về việc làm qua Trung ương Đoàn với hơn 75 tỷ đồng đã cho giải 

ngân cho 923 dự án, giải quyết việc làm cho 2.369 thanh niên (dư nợ tăng 3 tỷ 

so với đầu nhiệm kỳ XI). 

3.3. 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 

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh truyền thông, tổ chức các hoạt động trang bị kỹ 

năng thực hành xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống 

tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên; duy trì và thành lập mới câu lạc bộ, đội, 

nhóm thực hành kỹ năng. Nhiều đơn vị đã thiết kế các hoạt động để hỗ trợ trang 

bị các nhóm kỹ năng phù hợp với đặc thù của từng đối tượng thanh niên.  

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng. 

Toàn Đoàn đã tổ chức hơn 152.100 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao thu hút sự tham gia của hơn 9,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh 

phát huy các thiết chế văn hóa hiện có; các cấp bộ Đoàn tích cực vận động các 

nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa … điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh 

thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, cung cấp thông 

tin hữu ích, sân chơi trên mạng xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh 

thần; cổ vũ, khuyến khích thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe
33

. Các cấp bộ 

                                                           
32 Hiện nay, cả nước có hơn 4.500 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế với hơn 43.600 thành viên; hơn 85.000 hộ thanh niên 

nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo.  
33 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
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Đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tham gia rèn luyện ít nhất 01 môn thể 

thao; triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.  

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được 

triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực. Các hoạt động trong dịp Tết 

cho thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong “Tháng Công 

nhân” được tổ chức hiệu quả như thăm, tặng quà; hỗ trợ vé xe, vé tàu; tổ chức 

hoạt động văn hóa văn nghệ, bán hàng giá ưu đãi; “Ngày hội thanh niên công 

nhân”; “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”; khám, tư vấn sức 

khỏe miễn phí… 

4. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo 

vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Nhận thức về vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong công tác phụ 

trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi 

đồng ngày càng được nâng lên thông qua việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết 

luận số 75 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Nâng cao vai trò của Đoàn 

trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2018 - 2022”. 

Các cấp bộ Đoàn, Đội đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả giáo dục thiếu nhi thông qua các phong trào, hoạt động của Đội, đặc biệt là 

phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Nhiều hoạt 

động giáo dục thiếu nhi về tình cảm, lòng biết ơn đối với Bác Hồ được tổ chức 

hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với 

Bác Hồ” được triển khai hiệu quả, rộng khắp với gần 4,5 triệu bài dự thi, là sân 

chơi ý nghĩa, bổ ích, trở thành đợt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng của thiếu nhi cả 

nước. Các hoạt động tuyên dương, nhân rộng gương điển hình thiếu nhi trong học 

tập, rèn luyện, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp được quan tâm triển khai định 

kỳ, thường xuyên
34

. 

Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với ngành Giáo dục 

và Đào tạo chỉ đạo các Liên đội nâng cao chất lượng sinh hoạt Liên đội dưới cờ 

hằng tuần gắn với thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, đẩy mạnh 

sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách 

hay, một tấm gương sáng”... Qua đó, tiếp tục giáo dục, định hướng cho thiếu nhi 

về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, tình thầy trò, tình bạn. Công 

tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên mới được quan tâm thực hiện. Hội đồng Đội 

Trung ương đã ban hành Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 

2022 với nhiều điểm đổi mới, phù hợp hơn với điều kiện học tập, rèn luyện và 

sự trưởng thành của thiếu nhi.  

Công tác bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ 

huy Đội được chú trọng với nhiều hình thức
35

. Các cấp bộ Đoàn, Đội duy trì và 

nhân rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương phụ trách thiếu 

nhi có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tổ chức trao 

giải thưởng “Cánh én hồng” hằng năm cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, 

                                                           
34 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
35 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
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giải thưởng “Kim Đồng” cho đội viên, cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc 

trong học tập và rèn luyện. 

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ 

Chí Minh được triển khai đa dạng về hình thức, trang trọng về nội dung cũng 

như đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, thể hiện vai trò 

đồng hành, chăm lo cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội Trung 

ương chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa cao
36

.  

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được các cấp bộ Đoàn triển khai 

với nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả, tập trung chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, đặc 

biệt là các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19 như Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ – Chung tay vượt qua đại 

dịch”; “Cùng em học trực tuyến”, “Nối vòng tay thương”. Phong trào “Kế 

hoạch nhỏ” được đổi mới về nội dung và phương thức với nhiều mô hình hay, 

hiệu quả tiếp tục được duy trì
37

. Hội đồng Đội các cấp đã triển khai nhiều sân 

chơi để thiếu nhi lựa chọn và trải nghiệm
38

. Các hoạt động giáo dục, rèn luyện 

kỹ năng được quan tâm triển khai với nhiều hình thức mới, sinh động, linh hoạt, 

thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thu hút đông đảo thiếu nhi tham 

gia
39

. Các cấp bộ Đoàn, Đội đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh 

các hoạt động thúc đẩy, hình thành thói quen đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm 

sáng tạo trong thiếu nhi
40

. Hoạt động quốc tế thiếu nhi tiếp tục được quan tâm 

triển khai với nhiều chương trình ý nghĩa, là sân chơi bổ ích giúp các em thiếu 

nhi có cơ hội giao lưu nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế và rèn luyện các kỹ 

năng thực hành xã hội
41

. 

Việc triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 được tập trung đẩy mạnh. 

63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh và 

xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm. Các cấp bộ Đoàn, Đội đẩy mạnh tuyên 

truyền về Luật trẻ em, tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp, tổ chức các hoạt động lấy 

ý kiến trẻ em; tham mưu được lãnh đạo tỉnh, thành phố gặp mặt, đối thoại với 

thiếu nhi. Mô hình “Hội đồng trẻ em” được triển khai thí điểm tại 17 tỉnh, thành 

phố với 14 mô hình cấp tỉnh; 21 mô hình cấp huyện và bước đầu phát huy hiệu 

quả. Tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã tổ chức các hoạt động, đợt sinh hoạt cao 

điểm để tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em
42

; tích cực phối hợp với 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Giáo dục trong nắm bắt và 

tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em. Các cấp bộ Đoàn tích cực triển 

khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước, tai nạn 

thương tích trẻ em” giai đoạn 2018 - 2022, qua đó, xuất hiện những mô hình, cách 

làm hay trong phòng, chống đuối nước
43

.  

                                                           
36 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
37 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
38 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
39 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
40 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
41

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
42 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
43 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
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Các cấp bộ Đoàn chú trọng trong đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các 

thiết chế văn hóa phục vụ thiếu nhi, củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội cấp xã 

theo quy định, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 

Hiện nay trên toàn quốc có 177 Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động 

Thanh thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện. 

5. Công tác quốc tế thanh niên 

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều 

sâu, chất lượng được nâng lên, phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, thích 

ứng, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.  

Các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị được Trung ương 

Đoàn chú trọng tăng cường, mở rộng địa bàn, đối tác cũng như lĩnh vực hợp 

tác. Quan hệ với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền 

thống được đặc biệt chú trọng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và tính 

thiết thực của các hoạt động
44

. Đối với các cơ chế hợp tác đa phương mà Việt 

Nam là thành viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên 

Việt Nam đã có những sáng kiến, đóng góp quan trọng trong trao đổi, tham vấn, 

xây dựng chính sách thanh niên và mô hình hợp tác thanh niên khu vực ASEAN, 

ASEAN+
45

, qua đó thể hiện sự chủ động, tích cực và sáng tạo trong các hoạt 

động hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN+, đặc biệt là trong việc đảm nhận vai 

trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2020. Các chương trình giao lưu, 

hợp tác với các nước lớn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của 

Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục được thực hiện với nhiều nội dung thiết 

thực
46

. Quan hệ hữu nghị và đoàn kết với các tổ chức bạn bè truyền thống, cánh 

tả, cộng sản tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong việc thể hiện trách nhiệm và vai 

trò tích cực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động của Liên đoàn Thanh 

niên dân chủ Thế giới. Đối với lĩnh vực hợp tác, Trung ương Đoàn, Ủy ban 

Quốc gia về thanh niên Việt Nam tăng cường, mở rộng lĩnh vực hợp tác, trong 

đó tập trung vào các nội dung thanh niên tình nguyện, đào tạo kỹ năng, nâng cao 

năng lực hội nhập quốc tế, công dân toàn cầu, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển 

cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đào tạo lãnh đạo trẻ.  

 Về thông tin, tuyên truyền đối ngoại có nhiều nội dung và cách làm đổi 

mới, phù hợp với thực tiễn, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, cụ thể: tổ 

chức các buổi thông tin chuyên đề đối ngoại hàng quý; xây dựng Điểm tin tháng 

về tình hình thanh niên thế giới, các tổ chức quốc tế, các tổ chức đối tác; phát 

hành một số tài liệu giới thiệu các tổ chức của thanh niên Việt Nam bằng tiếng 

Anh; các tài liệu về kỹ năng hợp tác quốc tế cho đoàn viên, thanh niên như Sổ 

tay Quốc tế Thanh niên dành cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên 

Việt Nam; Sổ tay đối ngoại cho đại biểu tham gia các hoạt động quốc tế thanh 

niên; Sổ tay thanh niên ASEAN; đổi mới các thức vận hành trang thông tin điện 

tử tiếng Anh và Fanpage Quốc tế Thanh niên; thành lập và duy trì hoạt động 

Câu lạc bộ Tình nguyện viên Quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức đối 

                                                           
44 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
45 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
46 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  



 

 

14 

tác, bạn bè để có tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ đối với những vấn đề liên quan đến 

chủ quyền Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đấu tranh 

với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Thường xuyên cung cấp thông 

tin về tình hình kinh tế - xã hội trong nước cho thanh niên Việt Nam ở nước 

ngoài, tuyên truyền về hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài. 

Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế được tập trung đẩy 

mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đề án Nâng cao năng lực tiếng 

Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 được triển khai hiệu 

quả thông qua việc phát triển các câu lạc bộ, trại hè, các cuộc thi, hội thi 

Olympic tiếng Anh dành cho các nhóm đối tượng, Hội trại tiếng Anh toàn quốc, 

giọng hát hay tiếng Anh, các đội tình nguyện chuyên về dạy tiếng Anh
47

... đã 

góp phần giúp thanh thiếu nhi có môi trường thuận lợi để học tập, rèn luyện, 

nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh. Công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng 

mềm, kỹ năng giao lưu quốc tế, kỹ năng làm việc nhóm...cho các đối tượng 

thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm thường xuyên. Từng bước trang bị 

về kỹ năng số, kỹ năng quản lý tài chính, nâng cao hiểu biết về tin học và ứng 

dụng công nghệ thông tin cho thanh thiếu nhi. 

Công tác khai thác nguồn lực, dự án quốc tế phục vụ công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi được quan tâm, góp phần hiệu quả trong đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ và tăng cường kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên
48

. Công 

tác thanh niên ngoài nước đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong kết nối, 

định hướng, hỗ trợ, phát triển các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt 

Nam ở nước ngoài
 49

.  

6. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

Các cấp bộ đoàn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm xây 

dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, đáp ứng yêu 

cầu của tình hình mới. Năng lực công tác, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đoàn 

viên được nâng lên một bước. 

6.1. Công tác cán bộ Đoàn 

Việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - 

Đội giai đoạn 2018 - 2022; Kết luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022; Quy định về học tập lý luận, chính 

trị cho cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 – 2022, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN về 

“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” 

tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, vai trò 

thủ lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 

hơn 6.100 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 543.000 lượt cán bộ Đoàn - Hội - 

Đội. Các cấp bộ Đoàn chú trọng khâu quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, đảm bảo 

đúng nguyên tắc “động” và “mở”.  

Công tác luân chuyển, đào tạo thực tế được chú trọng, góp phần giúp đội 

ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên. 
                                                           
47 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
48

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
49 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
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Cán bộ Đoàn các cấp tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cơ 

quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp...
50

 Chủ trương 1+2 

được triển khai quyết liệt tại cấp Trung ương và cấp tỉnh tạo sự chuyển biến về 

nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn; tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa 

Đoàn cấp trên với cấp dưới, từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, tăng 

thông tin thực tiễn cho cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp. 

Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Đoàn đã tiến hành đánh giá kết quả 10 

năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, ban hành Hướng dẫn số 37-HD/TWĐTN-

BTC ngày 06/11/2019 về quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự 

và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh. Các 

cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện chính 

sách cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Đội ngũ cán bộ Đoàn quá tuổi được quan tâm 

xem xét, bố trí công tác khác phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. 

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn triển khai đúng quy trình, quy định của 

Đảng, Nhà nước và Đoàn về công tác cán bộ.  

6.2. Công tác đoàn viên  

Chất lượng đoàn viên, đoàn viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao. 

Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng tạo nguồn kết nạp từ thanh niên tiên tiến, đội viên 

trưởng thành; kết nạp đoàn viên trong các khối trường học, địa bàn dân cư, 

thanh niên công nhân. Đoàn các cấp triển khai kết nạp “Lớp đoàn viên 50 năm 

thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh”.  

Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 gồm 5 tiêu chí 

rèn luyện với nội dung theo từng đối tượng cụ thể đã góp phần phát huy yếu tố 

tự rèn luyện của đoàn viên. Việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên là 

một tiêu chí để đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Đoàn viên tham gia hoạt 

động Đoàn nơi cư trú có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Đoàn tích cực 

thực hiện chủ trương “1+1”; tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để 

đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, trong đó “Ngày đoàn viên” được 

tổ chức sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn 

tham gia. Công tác quản lý đoàn viên dần có sự đổi mới, các cấp bộ đoàn đã chủ 

động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên. 

 6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 

Thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tiến hành rà soát, sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nhanh chóng đi vào hoạt động ổn 

định. Trung ương Đoàn hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển 

khai xây dựng Danh mục vị trí việc làm theo Quyết định số 4136-QĐ/BTCTW 

ngày 29/01/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành tạm thời Danh 
                                                           
50 Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng số cán bộ đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy là 12.151 đồng chí và 

đã có 11.378 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp (chiếm 93,6% số cán bộ đoàn được giới thiệu). Cán bộ Đoàn 

được bầu là đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp: 17 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội; 112 cán bộ đoàn trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 917 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 14.856 cán bộ đoàn trúng 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  
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mục vị trí việc làm, mô tả vị trí việc làm công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Đoàn ở những địa phương thực hiện 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã… 

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn được đổi mới theo hướng ngày 

càng thiết thực, hấp dẫn hơn. Triển khai Kết luận về các giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022, 

các đơn vị tập trung xây dựng “Chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động”, 

nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư; đầu tư các giải 

pháp tạo nguồn và nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn
51

. Trung ương Đoàn và 

các tỉnh, thành đoàn kiên trì phối hợp, vận động thành lập, phát triển tổ chức 

Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tổ chức Đoàn ở nước ngoài
52

.  

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát  

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực. Tính kế 

hoạch, tính hướng dẫn, tính phát hiện và tính định hướng trong công tác kiểm tra, 

giám sát được thể hiện rõ nét hơn. Nội dung kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn, tập 

trung vào việc triển khai, cụ thể hóa các chương trình, đề án, kết luận trong cả 

nhiệm kỳ 2017-2022; chương trình công tác của ban chấp hành Đoàn các cấp; công 

tác thu, chi, sử dụng tài chính, Đoàn phí và các nguồn kinh phí của Đoàn. Hình 

thức, phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Qua đó, từng bước giúp 

các cấp bộ Đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương 

trình công tác Đoàn; phát hiện, khắc phục kịp thời những vấn đề khó khăn, tồn tại, 

hạn chế trong công Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xử lý kịp thời đơn khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên và người dân.  

Các cấp bộ Đoàn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-

QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đoàn các cấp phối 

hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham mưu cấp ủy xác định nội 

dung, chương trình, kế hoạch phối hợp giám sát xã hội hằng năm đối với cấp ủy 

và chính quyền địa phương
53

. Các hoạt động phản biện xã hội được triển khai 

dưới nhiều hình thức, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia 

đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến 

thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là góp ý trong quá trình xây dựng dự 

thảo Luật Thanh niên 2020.   

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh 

viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên được tăng cường. Cán bộ Đoàn các cấp 

đã phát huy tốt vai trò của mình khi tham gia giữ các chức vụ chủ chốt của Ủy 

ban Hội.  

                                                           
51 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
52 Hiện nay, cả nước có 7.268 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 92.291 đoàn viên. Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn đã thành lập Ban Cán sự Đoàn ngoài nước tại Trung Quốc và Lào. 
53 Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 25 của Ban Chấp 

hành Trung ương; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Quy chế 

cán bộ Đoàn, các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương… 
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Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới theo 

hướng đáp ứng với nhu cầu, sở thích của thanh niên. Tăng cường sử dụng mạng 

xã hội để lắng nghe ý kiến và định hướng tư tưởng cho thanh niên. Tích cực 

chuyển đổi sang các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo sở thích. Chú trọng 

tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho 

thanh niên, qua đó phát hiện, tập hợp, phát huy lực lượng nòng cốt, hạt nhân 

trong các hoạt động để thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các cấp 

bộ Đoàn đã tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả trong tập hợp và hỗ trợ 

thanh niên yếu thế, dân tộc thiểu số; tín đồ tôn giáo; thanh niên Việt Nam ở 

ngoài nước; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, trí thức trẻ Việt Nam 

ở nước ngoài tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.  

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể 

thuộc Hội tiếp tục có bước phát triển, mở rộng tầm ảnh hưởng, tổ chức được 

nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực tham gia phát triển kinh tế - 

xã hội, chăm lo, đồng hành cho hội viên, thanh niên
54

. Tỉ lệ đoàn kết tập hợp 

thanh niên đạt 65,42%, tăng gần 5% so với nhiệm kỳ trước. 

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

Các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành lập các 

ban chỉ đạo ở các cấp và tham gia tích cực trong công tác nắm bắt tình hình an 

ninh tư tưởng, kịp thời xử lý các sự việc nóng, nổi cộm liên quan đến thanh 

thiếu nhi; định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Các cấp bộ Đoàn chú trọng kiện 

toàn nhân sự, bổ sung quy hoạch, giới thiệu cán bộ có năng lực, uy tín cho cấp 

ủy xem xét.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở 

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; các cấp bộ đoàn tập trung triển khai 

nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, có hơn 815.000 đoàn 

viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có hơn 425.000 

đoàn viên ưu tú được kết nạp. 

Các cấp bộ đoàn tích cực tham gia tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; phối hợp tốt với các bộ, ban, ngành 

tham gia đề xuất, xây dựng, góp ý các văn bản chính sách, pháp luật về thanh 

niên, đặc biệt là tham gia quá trình xây dựng Luật Thanh niên năm 2020 và 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.  

Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 

01/2017/NQLT/CP-BCHTWĐTN về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ 

và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, phối hợp thực hiện hiệu quả các chương 

                                                           
54 Cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 1.367.544 hội viên Hội Sinh viên Việt Nam (tăng 

352.823 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); gần 10.000 hội viên Hội, CLB doanh nhân trẻ; 86.200 hội viên Hội, câu lạc bộ Thầy 

thuốc trẻ; 6.649 hội viên Hội, CLB Trí thức và Khoa học công nghệ trẻ cấp tỉnh; 73.722 hội viên thuộc các loại hình hội, câu lạc 

bộ khác trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. 
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trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia
55

. Trung ương Đoàn phối hợp với 

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức và thực hiện Đề án Điều tra, rà 

soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên; chủ động 

đề xuất các chương trình, dự án, đề án nhằm phát huy thanh niên tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
56

.  

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị, Đoàn các cấp tích cực tham gia vào hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội
57

; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 

phù hợp với thực tiễn. Công tác tham mưu của Đoàn với Đảng, đề xuất với 

chính quyền các cấp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi triển 

khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

8. Công tác phối hợp, chỉ đạo của Đoàn  

Phương thức chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới. Công tác tham mưu, chỉ 

đạo của Đoàn sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt. Nhiều nội dung công tác, định 

hướng khung giai đoạn 2018 – 2022 được ban hành sớm ngay đầu nhiệm kỳ để 

cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Sự tham gia trách 

nhiệm, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ cấp bách của 

đất nước, địa phương như bầu cử, thiên tai, dịch bệnh… nhận được sự đánh giá 

cao của cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Việc tổ chức giao lưu, đối thoại giữa cán 

bộ đoàn chủ chốt với thanh thiếu nhi được tăng cường. Phong cách làm việc và 

phương pháp công tác, phương pháp đi cơ sở của cán bộ đoàn có chuyển biến 

tích cực. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, 

điều hành, thông tin, báo cáo, triển khai các hoạt động trong hệ thống Đoàn, đặc 

biệt là cấp Trung ương. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, 

chính xác hơn. Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

được điều chỉnh đảm bảo tính định hướng rõ hơn, tạo thuận lợi cho cơ sở trong 

triển khai thực hiện. 

Các chương trình phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong 

giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh thiếu nhi được mở rộng, nâng 

cao chất lượng, qua đó tạo cơ chế, nguồn lực triển khai công tác đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi. Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả Nghị quyết liên tịch 

01 với Chính phủ, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, tập đoàn, tổ 

chức lớn. 

9. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 

Tính đến năm 2021, có 8/11 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ (chỉ tiêu 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 9); 3/11 chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ (chỉ tiêu 3, 10, 11).  

(1)- 100%/100% cán bộ (đạt chỉ tiêu đề ra); 100%/100% đoàn viên (đạt 

chỉ tiêu đề ra) được học tập, quán triệt và 85,87%/80% thanh niên (vượt chỉ tiêu 

đề ra) được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.  

                                                           
55

 Thông tin chi tiết tại Phụ lục  
56

 Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022”; đề xuất 07 Đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 
57

 Số liệu giám sát của Đoàn…. 
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(2)- Xây dựng được 18.836/10.363 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ 

trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn (vượt chỉ tiêu đề ra).  

(3)- Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 4.343.281/5.000.000 ý tưởng, 

sáng kiến (đạt 86,87% chỉ tiêu đề ra). 

(4)- Trồng mới 40.788.781/ 30.000.000 cây xanh (vượt chỉ tiêu đề ra).    

(5)- Hỗ trợ vay vốn 11.049 tỷ 537 triệu đồng/10 nghìn tỷ đồng cho thanh 

niên làm kinh tế (vượt chỉ tiêu đề ra). 

(6)- Hỗ trợ 4.645/1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (vượt 

chỉ tiêu đề ra).    

(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 11.388.653/10.000.000 lượt thanh thiếu 

niên (vượt chỉ tiêu đề ra); giới thiệu việc làm cho 2.804.110/1.500.000 thanh 

niên (vượt chỉ tiêu đề ra).   

(8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, 

vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hiện nay, toàn Đoàn xây dựng mới 10.641/10.599 

điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi (vượt chỉ tiêu đề ra).    

 (9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 3.828.196/1.500.000 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn (vượt chỉ tiêu đề ra).    

(10)- Kết nạp 4.029.242/5.000.000 đoàn viên (đạt 80,58% chỉ tiêu đề ra), 

tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 69,31%/60% (vượt chỉ tiêu đề ra).  

(11)- Giới thiệu 932.843/1.000.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 

93,28% chỉ tiêu đề ra), trong đó phấn đấu ít nhất 497.832/ 700.000 đảng viên 

mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (đạt 71,12% chỉ tiêu đề ra).  

10. Đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, đề án nhiệm kỳ 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

đã quyết liệt trong việc ban hành các đề án, kết luận được xác định trong Nghị 

quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tính đến tháng 7/2019, 9/10 Đề án, 

6/6 Kết luận nhiệm kỳ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

ban hành; 01/10 Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tháng 10/2019, 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành danh mục hoạt động cụ thể hóa các 

kết luận, đề án nhiệm kỳ trong từng năm giai đoạn 2019 - 2022. Các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành các kế hoạch, danh mục công việc, hoạt động 

để triển khai cụ thể hóa các kết luận, đề án nhiệm kỳ, đồng thời đưa các nội dung 

giải pháp của đề án, kết luận vào chương trình công tác năm. Việc triển khai các 

đề án, kết luận có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác 

năm, chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ, khắc phục các hạn chế cố hữu trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (Sẽ có các báo cáo chuyên đề đánh giá kết 

quả thực hiện các kết luận, đề án kèm theo).  

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Hạn chế 

- Công tác giáo dục: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của một 

số cơ sở Đoàn chưa được thường xuyên, liên tục; còn lúng túng trong việc xác 

định nội dung, cách làm, tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tiễn. Việc nắm bắt tình 
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hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng thanh thiếu nhi ở một số cấp bộ Đoàn có thời 

điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là với đối tượng thanh niên đặc 

thù như thanh thiếu nhi yếu thế, thanh niên vi phạm pháp luật. Một số cấp bộ 

đoàn chưa chủ động trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, 

luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh 

thiếu niên chưa cao. Một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong việc triển 

khai các cuộc thi trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức.  

- Triển khai các phong trào: Vẫn còn một số cơ sở Đoàn chưa chủ động đề 

xuất giải pháp mới nhằm nâng chất phong trào; còn tình trạng chủ quan, thiếu 

khoa học trong bố trí chương trình, lập kế hoạch; chưa phát huy được tốt nhất 

nguồn lực tham gia. Chưa sáng tạo trong thiết kế, tổ chức chương trình kết nối các 

câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tự lập vào các hoạt động tình 

nguyện của Đoàn, Hội. Tính bền vững, lâu dài của các hoạt động tình nguyện tại 

địa bàn cụ thể còn chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức. Chỉ tiêu “Vận động 

đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến” cơ bản đảm bảo về số 

lượng, tuy nhiên, nhiều ý tưởng, sáng kiến được đề xuất còn thiếu thực chất, chất 

lượng không cao. Sự chuyển động của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tại nhiều 

cơ sở Đoàn còn chậm; cách hiểu về ý tưởng, sáng kiến, phương thức triển khai 

còn lúng túng.  

- Triển khai các chương trình: Việc triển khai các chương trình đồng hành 

với thanh niên yếu thế, khu vực đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa 

cao. Chưa có những mô hình, giải pháp mới, hiệu quả dẫn dắt, định hướng thanh 

niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng. 

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” tại một số đơn vị chưa 

được quan tâm đúng mức. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế chưa tương 

xứng với tiềm năng, chất lượng và tính bền vững của một số mô hình chưa cao. 

Việc thiết lập và sử dụng các đường dây nóng, kênh tư vấn về tâm lý, hỗ trợ 

pháp lý cho thanh thiếu nhi chưa được triển khai hiệu quả.  

- Công tác phụ trách Đội: Chất lượng triển khai chương trình “Rèn luyện 

đội viên” tại một số địa phương chưa hiệu quả, chưa xây dựng được trọng tâm 

theo năm học, có nơi nặng về hình thức, có nơi không quan tâm đúng mức. Một 

số cấp bộ Đoàn chưa dành sự quan tâm đúng mức trong công tác phụ trách Đội 

TNTP Hồ Chí Minh; còn tình trạng cán bộ Đoàn làm công tác phụ trách thiếu nhi 

thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Công tác tham mưu duy trì, phát huy các 

thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí cho thiếu nhi còn nhiều hạn chế, số lượng các 

Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện giảm dần qua các năm. Hoạt động thiếu nhi 

trên địa bàn dân cư tại một số địa phương chưa hiệu quả. Việc lên tiếng trước các 

hành vi xâm hại trẻ em còn chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ.  

- Công tác quốc tế thanh niên: Việc mở rộng đối tác, địa bàn hợp tác quốc 

tế thanh niên còn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc khai thác dự án quốc tế 

phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn hạn chế về số lượng, 

quy mô và đối tác.  
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- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên: Một số Đoàn cấp tỉnh triển khai chủ trương 1+2 chưa quyết liệt. 

Việc luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn, việc tuyển 

dụng cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, 

bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nơi 

chưa đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Công tác quản lý đoàn 

viên, đoàn vụ tại nhiều cơ sở Đoàn thực hiện chưa đúng quy định. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, trong xây dựng hệ thống cơ 

sở dữ liệu đoàn viên còn chậm. Việc duy trì sinh hoạt chi đoàn 1 tháng/1 lần tại 

khu vực địa bàn dân cư, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp chưa đảm bảo. Nội 

dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở chậm được đổi 

mới, thiếu hấp dẫn. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau 

kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên 

trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được kết 

quả rõ nét.  

- Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị: Chỉ tiêu phấn 

đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt thấp. 

Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội của nhiều cơ sở Đoàn còn yếu. Sự 

tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên 

chưa cao.  

- Việc thực hiện kết luận, đề án nhiệm kỳ: Công tác quán triệt, triển khai các 

kết luận, đề án nhiệm kỳ từ Đoàn cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp cơ sở chậm. 

Nhiều cơ sở Đoàn chưa cụ thể hóa phù hợp với tình hình, đặc thù tại địa 

phương, đơn vị. Việc triển khai các đề án gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn 

kinh phí. 

2. Nguyên nhân của hạn chế 

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan là do sự biến động 

nhanh chóng của tình hình thanh niên; mặt trái của công nghệ thông tin, mạng 

Internet, mạng xã hội; ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội đất nước, các vấn 

đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; một số cấp ủy đảng 

chưa làm tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết 

về công tác thanh niên; một số cấp chính quyền chậm tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc về cơ chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên; những 

đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở từ tác động của một số chủ trương công tác 

mới của Đảng, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến số lượng cán bộ 

đoàn chuyên trách cấp huyện, xã giảm, việc sáp nhập nhà thiếu nhi với các đơn 

vị sự nghiệp không có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Song trực tiếp và quyết 

định nhất là các nguyên nhân chủ quan: 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn nhìn chung đã có 

nhiều cố gắng bắt kịp xu hướng biến đổi của đời sống thanh niên và thực tiễn xã 

hộ, tuy nhiên vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

- Công tác nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi và phản ứng của 

tổ chức Đoàn, Hội, Đội về các vấn đề phát sinh trong thanh thiếu nhi ở một số 

đơn vị, tại một số thời điểm chưa kịp thời, chưa sâu sát.  
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- Việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đoàn ở một số cơ sở 

chưa thật sự quyết liệt, còn hiện tượng “dễ làm, khó bỏ”. Công tác phối hợp 

triển khai nhiệm vụ công tác, rà soát chương trình công tác, đôn đốc, kiểm tra 

kết quả công việc chưa thực hiện thường xuyên. 

  - Một bộ phận cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa nắm 

vững chủ trương công tác mới; tư duy và tác phong chậm đổi mới; không gắn bó 

với thanh niên, không sâu sát cơ sở, làm việc thụ động, đối phó, ngại việc khó, 

thiếu tính sáng tạo; chưa thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh của thanh niên. Cán bộ đoàn 

nhiều nơi bị thiếu, không được bổ sung thường xuyên. Công tác quy hoạch, đào 

tạo đội ngũ cán bộ kế cận ở nhiều đơn vị còn bị động.  

 - Một số chủ trương công tác, chỉ tiêu chưa được thực hiện quyết liệt, mới 

dừng lại ở khâu giới thiệu, đề xuất mà chưa đeo bám tham mưu cho cấp ủy để 

hoàn thành đến cùng; chưa phát huy tốt việc lấy ý kiến trong cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên để góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên.  

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

Một là, bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, đơn vị; thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình thanh thiếu nhi, kịp 

thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, 

chính quyền. 

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn 

phù hợp. Đặc biệt trước những sự cố, thiên tai, dịch bệnh bất ngờ như đại dịch 

Covid-19 cần kịp thời thích ứng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.   

Ba là, biết lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và 

triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trên cơ sở khơi dậy, 

phát huy sức sáng tạo của thanh niên, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên 

thanh niên tham gia. 

Bốn là, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, quy hoạch, luân chuyển cán 

bộ Đoàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ cấp cơ sở có tính 

quyết định đối với việc triển khai các nội dung công tác Đoàn, nhất là nội dung 

mới, khó, xuyên suốt nhiệm kỳ. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ 

Đoàn, của tổ chức Đoàn cấp trên. 

Năm là, cần có sự quyết liệt, năng động, sáng tạo chỉ đạo thực hiện và tổ 

chức, điều hành, tăng cường hướng dẫn cơ sở trong triển khai, xác lập giải pháp 

phù hợp theo từng giai đoạn. Kiên quyết giữ vững và thực hiện đến cùng các 

mục tiêu hằng năm, nhiệm kỳ đã đề ra. 

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo của Đoàn; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát kế hoạch, chỉ tiêu công tác để kịp thời, quyết liệt 

triển khai các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. 

Phần thứ hai: NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ 

PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ THANH THIẾU NHI  

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức 

tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vẫn là xu thế lớn, bao trùm, cục diện 
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đa cực ngày càng rõ nét. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở 

thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Toàn cầu 

hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức. 

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài sang đầu thập 

niên 20; làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế và tổ chức đời sống xã hội 

của thế giới. Ở trong nước, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi 

mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế 

nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn 

định chính trị-xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; giữ vững môi trường hòa 

bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia; phấn đấu đến giữa thế kỷ 

XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hội 

nhập quốc tế sâu, rộng hơn; việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới sẽ tạo ra cả thời cơ và thách thức. Đảng, Nhà nước luôn 

quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. 

Trong năm năm tới, thanh niên Việt Nam chủ yếu thuộc thế hệ Z
58

, dự 

báo chiếm gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam. Đại đa số thanh 

niên thế hệ này tổng hòa ưu điểm của các thế hệ trước, ý thức rõ trách nhiệm của 

mình đối với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con 

đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân 

tộc, lối sống vì cộng đồng. Thế hệ này có nhiều khác biệt về tính cách, phong 

cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội. Họ được tiếp cận mạng 

Internet, công nghệ hiện đại từ rất sớm, sẽ không còn là thế hệ đi đầu xu hướng 

mà đã trở thành người tạo ra xu hướng, được kỳ vọng là thế hệ sẽ thay đổi đất 

nước ở nhiều khía cạnh. Thế hệ Z mạnh mẽ trong thể hiện quan điểm, cá tính, đề 

cao sự tự do, tính sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc trong công việc, cuộc sống, 

vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, tác động của suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-

19; xu hướng già hoá dân số nhanh; mặt trái của công nghiệp hoá, đô thị hoá, 

kinh tế thị trường, mạng xã hội; khoảng cách giữa kỹ năng của thanh niên và 

nhu cầu của thị trường lao động; tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng do công 

nghệ không ngừng phát triển; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các vấn đề an 

ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh... sẽ làm ảnh hưởng nhất 

định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên, nhất là bộ phận 

thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.  

Với bối cảnh tình hình như trên, đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải 

bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng; có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng 

tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp 

thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên.  

 

                                                           
58

 Thế hệ Z là "thế hệ đến tuổi trưởng thành trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21" (sinh ra trong nửa cuối thập niên 

1990 đến 2012). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/2012
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II. MỤC TIÊU 

Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, trách nhiệm; có lòng yêu nước, yêu chế độ xã 

hội chủ nghĩa, yêu hoà bình; có tri thức, sức khoẻ; có tinh thần thượng tôn pháp 

luật; có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc.  

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc 

gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển 

vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, tập hợp đoàn kết 

đông đảo thanh niên; thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích 

cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; nâng cao trách nhiệm 

phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.  

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG: Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên 

phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.  

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 

1) Chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ đoàn; tỷ lệ đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt và tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền về 

các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

2) Chỉ tiêu số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do 

Đoàn, Hội tổ chức.  

3) Chỉ tiêu số mô hình của Đoàn các cấp tham gia vào quá trình chuyển đổi 

số quốc gia.  

4) Chỉ tiêu số lượng ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ 

chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa 

5) Chỉ tiêu số lượng gia đình cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai 

mô hình phân loại rác tại nguồn.  

6) Chỉ tiêu số lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và số lượng 

thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm  

7) Chỉ tiêu số vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và số lượng dự án 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ 

8) Chỉ tiêu số lượt thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình 

đẳng giới, sức khỏe sinh sản, kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc 

và số lượng thanh niên thường xuyên rèn luyện ít nhất 1 môn thể dục, thể thao. 

9) Chỉ tiêu số lượng thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn được 

hỗ trợ  

10) Chỉ tiêu số lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được bồi dưỡng 

nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và số lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên được tập huấn các kỹ năng số cơ bản  
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11) Chỉ tiêu tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng 

năm; tỷ lệ đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, 

Hội hằng năm và tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên 

12) Chỉ tiêu tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và đoàn viên ưu tú 

được kết nạp Đảng tăng …% so với đầu nhiệm kỳ.  

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 

THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Toàn Đoàn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động 

thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới, từng bước vươn lên 

khắc phục các hạn chế của thanh niên Việt Nam. Đặc biệt coi trọng công tác 

tuyên truyền, giáo dục trong đối tượng thiếu nhi.  

Tăng cường các giải pháp khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc trong thanh thiếu nhi: Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính 

trị với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên" nhằm giáo dục thanh 

niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân 

để trở thành người công dân có ích cho xã hội; nêu cao khát vọng cống hiến cho 

Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 460-

KH/TWĐTN-BTC ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện 

Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.  

Quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản 

lĩnh chính trị: Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, 

đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập, quán triệt để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn 

công tác và đời sống thanh niên. Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị 

phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh 

chính trị; ý thức cảnh giác cách mạng; khả năng đấu tranh, phản biện cho đoàn 

viên, thanh niên, nhất là trên Internet. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các phương 

thức nắm bắt tình hình; chủ động, kịp thời định hướng dư luận trong thanh thiếu 

nhi.  

Đẩy mạnh tính sáng tạo và thực chất trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành thói quen trong đời sống 

thanh thiếu nhi. Kiên trì cụ thể hóa nội dung các chuyên đề học tập hằng năm 

thành những tiêu chí, chuẩn mực để rèn luyện phù hợp với từng đối tượng cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm 

theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Tuyên dương, lan tỏa kịp thời, 

thường xuyên các mô hình, các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các 

cấp theo từng chuyên đề, từng tiêu chí cụ thể. 

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: 

Triển khai các giải pháp mới nhằm đưa cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình 

mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với việc xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa vào thực tiễn đời sống thanh thiếu nhi. Xây dựng văn hóa ứng xử 
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trong xã hội, đặc biệt là văn hoá số cho thanh thiếu nhi phù hợp với nền kinh tế 

số, xã hội số và công dân số. Xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý; phát 

huy vai trò nêu gương tính tiền phong, gương mẫu nói trước, làm trước của đội 

ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, thủ lĩnh thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền 

các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, dám đấu tranh chống 

lại các biểu hiện sai trái, tiêu cực với phương châm “Mỗi cán bộ đoàn là một sứ 

giả truyền thông, mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên”. Xây 

dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có sức 

hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp.  

Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách 

mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc: Tập trung tổ chức các chương trình, 

hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp nhân dịp các sự kiện chính trị, 

các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội. Đổi mới hình thức, 

tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với 

địa chỉ đỏ; tuyên truyền các tư liệu, bài học lịch sử; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, 

lịch sử; các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng. Duy trì và nhân rộng các 

mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hoá dân 

tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của đất nước, các vùng, miền, của 

đồng bào các dân tộc.  

Nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật 

trong đoàn viên, thanh thiếu nhi: Lựa chọn nội dung tuyên truyền về pháp luật, 

chính sách, quy định liên quan đến từng đối tượng thanh thiếu nhi. Đổi mới các 

hình thức tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và 

công tác thanh niên, đặc biệt là thông qua các câu chuyện thực tế. Tăng cường 

ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với 

đặc điểm của từng đối tượng, từng lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tăng tính tương tác 

đa chiều trong tuyên truyền, giáo dục. Xây dựng kho dữ liệu truyền thông hiện 

đại, đồng bộ, cập nhật liên tục, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi để mỗi 

đoàn viên trong tổ chức đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh 

thiếu nhi. Phát huy tính tích cực của mạng xã hội, nâng cao hiệu quả của Ứng 

dụng Thanh niên Việt Nam, hướng tới xây dựng mạng xã hội của thanh niên. 

Nâng cao hiệu quả hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn. Thường xuyên cập nhật 

kiến thức mới, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên. 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung 

kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Triển khai các phong trào hành động cách mạng đảm bảo tính rộng khắp, 

tính định hướng, tính hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo, trong đó, chú trọng 

lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Lựa chọn những mô hình, 

cách làm hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong toàn 

Đoàn, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo gắn với 

chuyên môn, thế mạnh của từng đối tượng thanh niên trong giải quyết các vấn 
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đề mới, khó tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo môi trường và điều kiện thuận 

lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời khơi dậy tinh 

thần vươn lên của các đối tượng thụ hưởng. 

2.1. Thanh niên tình nguyện 

Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu: Tập trung tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn theo hướng sạch, xanh, bền vững; đẩy mạnh triển khai Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn; xây dựng 

và nhân rộng các mô hình xử lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng 

tuần hoàn; phát triển hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn gắn với 

phát triển du lịch nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở 

nông thôn; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai trên quy mô rộng 

chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp; thành lập 

các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật mới. 

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Tập trung vào xây dựng 

cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm 

môi trường; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lối sống, nếp sống văn 

minh, ứng xử văn hóa; tham gia xây dựng đô thị thông minh. Nhân rộng và nâng 

chất các mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh. Thành lập và 

nhân rộng các đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên truyền xây dựng nếp 

sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn đô thị. 

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiếp tục 

triển khai hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”. Tích cực tham gia 

tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh 

hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4T (Từ chối - Tiết giảm - Tái sử 

dụng - Tái chế). Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tham gia bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giảm thải và tái chế rác 

thải nhựa.  

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Đa dạng hóa nội dung các chương 

trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội; tham gia giải 

quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh; các hoạt động an sinh xã 

hội, phát triển cộng đồng. Phát huy vai trò thanh niên trong lĩnh vực bình đẳng 

giới; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ, thích ứng với bối 

cảnh tình hình mới: Duy trì và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện, 

phản ứng nhanh tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên 

tai, biến đổi khí hậu, thiên tai. Tập trung tham gia tình nguyện kiểm soát đại 

dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng; phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập huấn kỹ năng cho các đội thanh niên tình 

nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh, các thảm họa, sự cố bất ngờ, đặc biệt 

là phòng chống, khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19. 
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Xây dựng xã hội tình nguyện: Tiếp tục triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng 

tạo, hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm. Coi trọng tổ chức hoạt động tình 

nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng. Phát huy vai trò 

của tổ chức Đoàn, Hội trong kết nối, dẫn dắt, điều phối hoạt động tình nguyện 

của các tổ chức khác của thanh niên; đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp 

nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Đăng ký đảm nhận và triển khai thực 

hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp. Hằng năm, toàn Đoàn triển 

khai 01 công trình thanh niên toàn quốc gắn với chủ đề công tác năm, tạo dấu ấn 

xã hội nổi bật. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai 

đoạn nhiều năm tại một địa bàn, giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn. Chủ 

động kiến nghị, thúc đẩy thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tình 

nguyện và hoạt động tình nguyện của thanh niên.  

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo 

Nâng cao nhận thức, tâm thế của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi về sáng tạo, trở thành tư duy thường trực trong lao động, học tập, 

đời sống: Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 

23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc 

đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Triển khai đi vào chiều sâu, thực 

chất cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”. Thường xuyên tổ 

chức các đợt hoạt động cao điểm, các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, chiến dịch 

truyền thông, thử thách sáng tạo trên mạng xã hội theo chủ đề, gắn với các vấn 

đề xã hội quan tâm. Đổi mới, tăng tính hấp dẫn, chất lượng của các cuộc thi, giải 

thưởng, ngày hội, liên hoan tuổi trẻ sáng tạo, hành trình, hoạt động trải nghiệm. 

Nhân rộng mô hình “Không gian sáng tạo trẻ”, “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng 

tạo”. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển không gian tập hợp ý tưởng sáng tạo 

của thanh niên trên mạng Internet, mạng xã hội. Xây dựng bộ công cụ truyền 

thông về phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; về các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, 

giải pháp sáng tạo tiêu biểu trong từng lĩnh vực, từng đối tượng và hướng dẫn 

triển khai nhân rộng; về các tấm gương thanh thiếu nhi sáng tạo; về thành quả, 

yếu tố tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… 

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, khuyến khích, tạo môi 

trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi 

mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập 

sự nghiên cứu khoa học; chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học để 

giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh. Phát triển các hội nghị khoa học trong sinh viên, 

giảng viên trẻ. Phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.  

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, cổ vũ và phát huy thanh 

niên đề xuất sáng kiến, cải tiến, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ 

để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, thời gian sản xuất, đổi mới, cải tiến kiểu 

dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản 

phẩm; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển kinh 

tế biển, du lịch biển, đảo. Chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách 

khuyến khích sự sáng tạo; cơ chế sử dụng các sáng kiến, sáng tạo trong từng cơ 
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quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, tư vấn đăng ký bảo hộ 

sáng chế, giải pháp hữu ích cho đoàn viên, thanh niên ở các lĩnh vực. Xây dựng 

các nguồn quỹ, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng 

sáng tạo của thanh niên. Định kỳ, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc để 

tuyên dương, tuyên truyền và hỗ trợ hiện thực hóa. Kết nối, triển khai “Sàn 

giao dịch ý tưởng”.  

Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân, đoàn viên, thanh niên đề xuất 

các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất 

lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục 

vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại. Đổi mới tư duy, 

phương pháp, lề lối, tác phong làm việc. Đăng ký đảm nhận và triển khai thực 

hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ 

nhu cầu đời sống dân sinh. Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng 

dẫn người dân về các thủ tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành 

nhằm góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. 

Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng 

kiến, giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt 

hằng ngày. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề xuất giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó 

khăn, bức xúc của cộng đồng như bảo vệ môi trường, phòng chống tiêu cực, tệ 

nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh.  

Tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia: Nâng cao nhận 

thức, tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi 

số quốc gia. Nâng cao năng lực số cho thanh niên; tuyên truyền, phổ cập kỹ 

năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên. Nâng cao năng 

lực công nghệ, thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tổ chức các giải 

thưởng, cuộc thi về công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số của đoàn viên, thanh 

niên. Tuyên dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong thúc đẩy chuyển đổi 

số trong thanh niên. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm 

công nghệ thông tin trong thực tiễn công việc và cuộc sống.  

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh: Nâng cao nhận 

thức, hiểu biết, sức đề kháng của thanh niên về các mối đe dọa an ninh truyền 

thống và phi truyền thống; sự chống phá của các thế lực thù địch. Tham gia đấu 

tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn 

chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái; tham gia bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, văn hóa trên không gian 

mạng, nhất là mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh 

niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.  

Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng 

về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Triển khai các 

chương trình, dự án thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên 

giới, biển đảo. Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tập 
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trung thực hiện hiệu quả chương trình “Tháng ba biên giới”, “Sinh viên với biển 

đảo Tổ quốc”, “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”, xây dựng Đảo Thanh niên. Tham 

gia phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các hải đội dân quân thường trực tham gia 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội, công an; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân 

nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.   

Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng 

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thanh niên lực lượng vũ trang gương 

mẫu rèn luyện, đi đầu trong tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

cách mạng chính quy, tinh nhuệ, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. 

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 

bệnh.  

Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, trật tự an 

toàn xã hội: Thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư tích cực với thanh niên lực 

lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

dịch bệnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, 

tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở cơ sở. Tăng cường đấu 

tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong 

thanh thiếu niên. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn 

trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học. 

Kiên trì phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu 

niên chậm tiến trên địa bàn dân cư.  

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát 

triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên 

Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ 

hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những 

nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên. Chú trọng nâng cao năng lực số, 

năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên chủ động tham gia, nắm bắt và tận 

dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân đám mây, 

công dân toàn cầu, tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao chuẩn bị cho những 

bước phát triển nhảy vọt của đất nước. 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập 

Các hoạt động cung cấp thông tin về chính sách về học tập đối với thanh 

niên: Tăng cường cung cấp thông tin các chính sách về học tập và nghiên cứu 

khoa học; chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên 

theo quy định của pháp luật.  

Đẩy mạnh các phong trào cổ vũ tinh thần học tập trong thanh niên: Tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập; các 

cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học; phát triển các câu lạc bộ 

học thuật trong học sinh, sinh viên; hỗ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương 

học sinh, sinh viên tiêu biểu qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn 
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luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 

3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” và các giải pháp kết nối, phát huy các gương điển 

hình sau tuyên dương. Nhân rộng các mô hình, hoạt động hiệu quả trong hỗ trợ 

học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ học tập, nghiên cứu khoa học. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến. Phát huy vai trò của đoàn 

viên là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia xây dựng “Trường 

học hạnh phúc”.  

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong học tập: Triển khai hiệu 

quả các hoạt động “Tiếp sức đến trường”. Phát triển các quỹ, học bổng, giải 

thưởng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, khuyết tật 

đến trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường. 

Tổ chức các hoạt động cổ vũ, hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, 

nghiệp vụ, tay nghề, bổ sung tri thức mới phù hợp với từng đối tượng thanh 

niên, lĩnh vực nghề nghiệp.  

Xây dựng xã hội học tập: Triển khai Kế hoạch của Đoàn thực hiện Đề án 

Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi để thanh niên nắm bắt mọi cơ hội trở thành công dân số, công dân 

học tập toàn cầu. Tổ chức đa dạng các hoạt động góp phần hình thành văn hóa 

đọc trong thanh thiếu nhi. Triển khai sâu rộng chương trình “Mỗi thanh niên ít 

nhất một cuốn sách làm bạn”. 

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

Các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường lao động, chính sách khởi 

nghiệp, lập nghiệp: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, 

chính sách, kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nghề cho cán bộ đoàn, 

đoàn viên, thanh niên. Chú trọng truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi 

nghiệp, lập nghiệp thành công của thanh niên. 

Đồng hành với thanh niên trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm: 

Tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số, các công cụ khoa học 

nghiên cứu về khả năng của con người trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp. Nâng cao chất lượng các ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; hội 

chợ việc làm; các khóa đào tạo kỹ năng bổ trợ để nâng cao khả năng tìm kiếm 

việc làm, tự tạo việc làm của thanh niên. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo 

nghề và đào tạo lại nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường mô hình kết nối các trường 

đại học, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý. 

Đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế: Thành lập, duy trì và nhân 

rộng các mô hình thanh niên liên kết phát triển kinh tế hiệu quả. Khuyến khích 

thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong khu vực dịch vụ, dựa trên nền 

tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng nền kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Chủ động phối hợp, tham gia 

triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Phát động chương 

trình “Mỗi thanh niên nông thôn là một thương nhân, mỗi hợp tác xã thanh niên 

một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”. Tăng cường hỗ trợ thanh niên ứng 
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dụng chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại 

điện tử, truy xuất nguồn gốc.  

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi 

nghiệp” theo đối tượng, lĩnh vực. Đa dạng các hình thức kết nối ý tưởng khởi 

nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Tăng cường phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa, 

thương mại hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng và duy trì 

hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên 

khởi nghiệp.  

3.3. 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 

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống: 

Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kĩ năng phù hợp với điều kiện của từng 

địa phương, đơn vị, từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục tạo môi trường rèn 

luyện thường xuyên các kĩ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, tập trung 

vào các nhóm kỹ năng thiết yếu của thế kỷ XXI. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng 

xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng. Nghiên cứu thí điểm và nhân 

rộng mô hình “Câu lạc bộ thanh niên hạnh phúc”. Tăng cường giáo dục thanh 

niên có thái độ tích cực trong học tập, lao động, cuộc sống. 

Đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: 

Phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp 

cho từng đối tượng thanh niên, trong đó, quan tâm đến các hoạt động dành cho 

thanh niên công nhân, nông thôn, yếu thế, khuyết tật. Phát động cuộc vận động 

“Mỗi thanh niên ít nhất một môn thể thao làm bạn”. Đẩy mạnh phong trào “Mỗi 

thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Tăng cường các hoạt động truyền 

thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất 

kích thích. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, 

chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS, xây 

dựng hạnh phúc gia đình trẻ trong thanh niên. Phát triển các hình thức vui chơi, 

giải trí mới cho thanh niên; phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong việc tạo 

ra các hình thức vui chơi giải trí mới, lành mạnh. Xây dựng và duy trì hiệu quả 

các hoạt động, các kênh tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh 

thiếu nhi. Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng mới, sửa chữa các điểm vui 

chơi cho thanh thiếu nhi. 

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo 

dục thiếu niên, nhi đồng 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

các tổ chức thành viên; của mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong công tác phụ trách 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên, nhi đồng. Quán triệt sâu sắc quan điểm dành những điều kiện tốt nhất, sự 

chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước và phương châm Xây 

dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.  

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: Chú trọng phân công cán bộ 

có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm 
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định hướng chương trình công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

Nâng cao chất lượng tổ chức Đội và đội viên. Đổi mới nội dung, phương thức 

triển khai chương trình dự bị đội viên, chương trình “Rèn luyện đội viên”. Củng 

cố và nâng cao chất lượng công tác đội viên lớn, công tác nhi đồng. Nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách Đội. Phát huy vai trò 

của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đạt giải thưởng Cánh én hồng, 

huấn luyện viên công tác Đội cấp 2 Trung ương trong bồi dưỡng, tập huấn cho 

đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội các cấp và tham gia nghiên cứu, đề 

xuất, triển khai thí điểm các mô hình mới, sáng tạo của Trung ương Chú trọng 

củng cố, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động Đội trên địa bàn dân 

cư. Quyết liệt, kiên trì xây dựng và phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài 

công lập. 

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: Triển khai hiệu quả 

phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” phù hợp 

với từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng ở các khu vực, địa bàn. Chú trọng đổi 

mới các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho thiếu 

nhi; triển khai sâu rộng, đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần 

một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Thường xuyên 

quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tuyên dương, truyên truyền và 

bồi dưỡng thiếu nhi là cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Đề cao tính tiền phong, 

gương mẫu của đoàn viên làm gương cho thiếu niên, nhi đồng. Triển khai hiệu 

quả hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu 

nhi, chú trọng hướng dẫn cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu 

học tập, giải trí lành mạnh.  Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc 

vận động “Vì đàn em thân yêu”. Phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế của 

Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Tổ chức các hoạt 

động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở khu vực 

miền núi, vùng sâu, vùng xa; khu vực biên giới, biển đảo. 

Công tác bảo vệ trẻ em và thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện 

vọng trẻ em: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em 

2016. Trung ương Đoàn và tổ chức Đoàn các cấp phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai 

trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Phối hợp thực hiện tốt 

các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em như Hội đồng trẻ em, Diễn đàn 

trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp 

tại Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước, tai nạn 

thương tích trẻ em”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu 

nhi những kỹ năng phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân và bạn bè của 

mình. Triển khai các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng 

tạo trên không gian mạng. Triển khai các giải pháp hỗ trợ can thiệp đối với trẻ 

em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và sử dụng lao động trẻ em trái quy 

định của pháp luật. Các cấp bộ đoàn chủ động, tích cực tham gia giám sát việc 

thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em; kịp thời đề xuất, 

kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em. 

5. Công tác quốc tế thanh niên 
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 Công tác đối ngoại thanh niên: Chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa 

dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; chú trọng và tăng cường hợp tác 

với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và các nước có quan hệ đối tác 

chiến lược với Việt Nam, phát triển quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực. Chủ 

động, tăng cường hợp tác, khai thác các dự án, nguồn lực quốc tế để triển khai 

phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, phát 

triển bền vững; tăng cường năng lực hội nhập, làm kinh tế, khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện trong “trạng thái 

bình thường mới”. Tiếp tục phát huy phương thức tổ chức các hoạt động đối 

ngoại thanh niên trực tuyến, trực tiếp và tại chỗ thích ứng với bối cảnh mới. 

Triển khai sáng tạo, có hiệu quả các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu 

thanh niên nhân dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam với các nước. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp 

tác đa phương mà Việt Nam là thành viên để nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của 

thanh niên Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền 

đối ngoại. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thanh 

niên và phong trào thanh niên thế giới. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 

đối ngoại phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ 

chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên ngoài nước trong tuyên truyền, quảng bá, 

nâng cao hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Hình thành và 

phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên về công tác thông tin, tuyên truyền đối 

ngoại của Đoàn.  

Hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế: Đẩy 

mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ 

năng sử dụng ngoại ngữ để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế. Triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập 

quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Tăng cường đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn. Phấn đấu 

đến năm 2027, cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp Trung ương có khả năng làm 

việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. 

Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác thanh niên ở ngoài nước: Củng 

cố, kết nối, định hướng hoạt động cho các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước, tập 

trung vào các hoạt động hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài trong học tập, 

nghiên cứu khoa học, đời sống, việc làm. Vận động, kết nối trí thức trẻ Việt 

Nam ở ngoài nước tổ chức các hoạt động hướng về Tổ quốc. Tổ chức các hoạt 

động giao lưu, kết nối, hỗ trợ du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập 

tại Việt Nam. 

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên 

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, 

trong đó chất lượng cán bộ đoàn là “then chốt”, chất lượng cơ sở đoàn là “đột 

phá”, đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Đoàn phải đổi mới về 

nhiều mặt, trước hết là quyết liệt đổi mới tư duy, trình độ, phong cách cán bộ 

đoàn; đổi mới công tác tổ chức sinh hoạt chi đoàn và quản lý đoàn viên.   
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6.1. Công tác cán bộ đoàn 

Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán 

bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách 

nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt 

lợi ích của quốc gia, dân tộc, của tổ chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự 

là người bạn đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chú trọng đào tạo, bồi 

dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ Đoàn có khả năng bắt kịp với xu 

thế phát triển của thanh niên, hướng tới có khả năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn 

dắt thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động 

phong trào; tăng cường đi cơ sở. Thực hiện chủ trương “1 + 2” phù hợp với tình 

hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về 

rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn hướng đến việc 

xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong từng khối đối tượng. Nghiên cứu tham 

mưu cơ chế tuyển dụng, quy chế quy hoạch, sử dụng, quản lý cán bộ Đoàn 

thống nhất trên toàn quốc. Nghiên cứu cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời cán bộ 

không đáp ứng được yêu cầu công tác. 

6.2. Công tác đoàn viên 

Tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên; ngăn chặn từ sớm, từ xa 

những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hoá”. Tiếp tục triển khai các giải pháp mới, quyết liệt, đồng 

bộ nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Thực hiện đúng nguyên 

tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương 

“1 + 1” phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình 

“Rèn luyện đoàn viên”, gắn rèn luyện với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên 

từng khu vực, đối tượng. Duy trì hiệu quả tổ chức “Ngày đoàn viên”. Hoàn thiện 

hệ thống phần mềm Quản lý đoàn viên toàn quốc. Thực hiện nghiêm việc quản 

lý hồ sơ, đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. 

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 

Triển khai các giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng 

Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trọng tâm là xây dựng “Chi đoàn mạnh” và Đoàn 

cơ sở “3 chủ động”. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi 

đoàn, đoàn cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn 

trên địa bàn dân cư. Kiên trì vận động, đeo bám việc thành lập tổ chức Đoàn ở 

khu chung cư, khu nhà trọ, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, ở những địa 

phương triển khai mô hình chính quyền đô thị với mô hình phù hợp, ở khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước; ở nước ngoài. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo sắp xếp 

tổ chức bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. 

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn về công tác kiểm 

tra, giám sát. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

bản lĩnh chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ đoàn 

về công tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm công tác 
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kiểm tra, giám sát các cấp. Duy trì kiểm tra định kỳ, chuyên đề của các cấp bộ 

đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các 

hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Chú trọng việc 

phát hiện, đề xuất nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo thông qua 

kiểm tra, giám sát. Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua 

công tác kiểm tra, giám sát.  

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

Kiên trì thực hiện phương châm Đoàn mạnh, Hội rộng. Tập trung triển khai 

các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc 

biệt là trên môi trường mạng. Kiên trì xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, 

Đội ở những nơi chưa có tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Phát triển các hình thức đoàn 

kết tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp, quê quán, dòng 

họ, lĩnh vực quan tâm, nhất là thanh niên công nhân, dân tộc, tôn giáo. Áp dụng 

triệt để phương thức tập hợp thông qua mạng xã hội. Tăng cường phát huy vai 

trò, khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu nhi trên mạng xã hội của 

cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Phát huy vai 

trò, chức năng, hoạt động mang “màu sắc riêng” của các tổ chức Hội như: Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành 

viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chú trọng kết nối và phát huy vai 

trò của tài năng trẻ trên các lĩnh vực, trí thức trẻ Việt Nam trong nước và nước 

ngoài. Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cốt cán 

phong trào.  

7. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị  

Tập trung quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm thống nhất về nhận thức và hành 

động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước. Tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của 

các cấp bộ Đoàn và đoàn viên trong công tác xây dựng Đoàn và tích cực tham gia 

xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Triển khai các giải pháp giúp cán bộ Đoàn, 

đoàn viên nhận diện các biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để chủ động đấu 

tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 

Nâng cao số lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét, kết nạp: Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh 

viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, dân tộc thiểu số, cán 

bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực 

hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường 

công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Xây 

dựng quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, 

trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên; chủ động giới thiệu để bổ sung cho 
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cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tham mưu cấp 

ủy đưa cán bộ trẻ, có tố chất của các cơ quan chính quyền, cơ quan của Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sang làm công tác Đoàn Thanh niên. Tham 

mưu tổ chức tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc, tài năng trẻ vào các vị 

trí phù hợp trong hệ thống tổ chức Đoàn.  

Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các 

chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi. Tham mưu tổng kết 15 năm thực 

hiện Nghị quyết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tham mưu 

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cán bộ Đoàn bổ sung, sửa đổi 

và hướng dẫn thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tham 

mưu Nghị định của Chính phủ về công tác cán bộ Đoàn. Tham mưu tăng cường 

cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên 

quan đến thanh niên.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý 

xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp, tập trung vào chính sách, 

pháp luật liên quan đến thanh niên. Phát huy vai trò của các cấp bộ đoàn, đoàn 

viên, thanh niên trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 99-

KH/TWĐTN-BKT ngày 10/9/2018 thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 

2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xây dựng và nhân rộng mô hình 

“Tiếng nói thanh niên”. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực 

hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.  

8. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn 

Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát 

huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên. Kiên trì thực hiện phương 

châm “thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, 

thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng”.  

Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn phù hợp với tình 

hình mới: Đề cao chỉ đạo vĩ mô, đồng bộ, tạo mẫu của cấp Trung ương. Tăng 

cường tính chủ động, mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở. Kiên trì phương 

châm: tập trung cho cơ sở, đến với thanh niên; khắc phục tình trạng “văn bản 

hóa, hành chính hóa, quan liêu hóa”. Thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến 

đánh giá của đoàn viên, thanh thiếu nhi sau mỗi chiến dịch, chương trình, hoạt 

động của Đoàn để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp. Tăng cường hướng dẫn, 

chuyển giao mô hình mới cho cơ sở. Đổi mới đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt là về 

tư duy, trình độ và phong cách làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo 

đánh giá cán bộ và tổ chức. Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, 

chính xác, giảm tải số lượng văn bản. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, 

đảm bảo động viên kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng 

nêu gương và cổ vũ phong trào thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

công tác đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn.  
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Đổi mới công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân: 

Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên 

tịch, mở rộng phạm vi, đối tượng hợp tác để tạo nguồn lực cho các hoạt động 

của Đoàn. Triển khai nhiều giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả trong vận động 

nguồn lực để bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. Xây dựng cơ chế phối 

hợp thường xuyên với đội ngũ văn nghệ sỹ, người có ảnh hưởng trong xã hội để 

truyền thông về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.  

VI. Về một số đề án trọng điểm nhiệm kỳ 

(1) Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. 

(2) Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai 

đoạn 2022 - 2025”. 

(3) Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2022 - 2025”. 

(4) Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”.  

(5) Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng giai đoạn 

2022 - 2030”.  

(6) Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh 

thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.  

(7) Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện 

cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội 

Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030”. 

(8) Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 

2023 - 2027”. 

(9) Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thúc đẩy quyền tham gia 

của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”.  

(10) Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt giai đoạn 2023 - 2027”. 

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 



PHỤ LỤC  
Kết quả triển khai các hoạt động cấp Trung ương, toàn quốc và  

các mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu ở cơ sở  

------------ 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC 

2. Các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn Đợt sinh hoạt “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” nhân dịp kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhân 

dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc 

theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc 

triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chào mừng 

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các 

cấp… đã thu hút… lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

3. Việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI 

Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội với 5.550 đại biểu tham dự; 

Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên 

với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ Đoàn chủ chốt, báo cáo viên các câu lạc 

bộ lý luận trẻ.  

4. Việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết và 

Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

Hội nghị trực tuyến cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai 

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 

Đại hội thu hút sự tham gia của 73.206 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tại 17.206 

điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở… 

5. Hoạt động tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Trung ương Đoàn phối hợp triển khai chiến dịch truyền thông “Cùng nhau đi 

bầu” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và các nền tảng xã hội khác, có gần 3.000 

Video clip được đăng tải với hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã 

hội. Các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động đa dạng: Tuyên truyền Luật bầu cử 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thông qua tranh, ảnh cổ 

động, infographic, video clip; kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu 

ra Quốc hội Việt Nam; gặp mặt cử tri trẻ, cử tri lần đầu đi bầu cử; các diễu hành 

xe tuyên truyền; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. 

6. Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - 

Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi 

đường” lần thứ III, IV 

Hội thi lần thứ III được tổ chức với nhiều đổi mới (Bổ sung thêm 2.000 câu hỏi 

mới; các phần thi được thiết kế đa dạng hơn; có thêm bảng thi dành cho đối 

tượng là giáo viên, giảng viên) đã thu hút 686.590 lượt thí sinh đến từ 4.027 

trường thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài 

nước tham dự. Hội thi lần thứ IV đổi mới hình thức thi trực tuyến thông qua ứng 

dụng Thanh niên Việt Nam trên các nền tảng thiết bị thông minh, mang lại sự 

tiện lợi, dễ sử dụng, dễ dàng tương tác với thí sinh. Tính đến ngày 20/6/2021, 

Hội thi đã thu hút 249.278 sinh viên tham gia với 737.003 lượt làm bài thi. 

7. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, 

lòng yêu nước gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, 

văn hóa của đất nước, các ngày lễ lớn của Đoàn, Hội, 

Đội 

Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 50 năm Chiến 

thắng Đồng Lộc - Truông Bồn - Khe Sanh; 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam; 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 

40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và 

cùng quân dân Ca8.mpuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; 70 năm Ngày Anh 

hùng liệt sỹ Vừ A Dính hy sinh; 60 năm mở đường Trường Sơn; 60 năm Ngày 

truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; 65 năm 

Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 105 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng; 75 

năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc 

phòng toàn dân… 

8. Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh”; phim tài liệu “Khát vọng thanh xuân”; xuất bản cuốn sách về đồng 

chí Nguyễn Lam, Bí thư thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; 

Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội 

chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”; chương trình giao lưu “90 năm - Những 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

công trình thanh niên Cộng sản”; Gặp gỡ cán bộ Đoàn các thời kỳ “Sáng mãi lửa 

nhiệt huyết”; chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cán bộ đoàn các thời kỳ 

và cán bộ đoàn tiêu biểu; chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Trung 

ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước ; chương trình 

“Những người bạn của Đoàn”; Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. Các 

cấp bộ Đoàn tổ chức 43.069 hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của 

Đoàn; hơn 1,5 triệu đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông 

“Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội… 

9. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày 

thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

Cuộc thi “Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi”; Hành trình đến địa chỉ đỏ với 

chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; tọa đàm “Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 

mùa hoa lớn lên cùng đất nước”; cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em”; hành 

trình “80 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước”... Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh 

vinh dự được Chủ tịch Nước gửi thư chúc mừng và tặng thưởng Huân chương 

Lao động hạng Nhất. 

10. Cuộc thi tìm hiểu văn hoá, lịch sử dân tộc “Tự hào 

Việt Nam”, cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc 

hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ - “Em yêu Tổ quốc Việt 

Nam”, cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt 

Nam” 

Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam lần thứ 3 năm học 2019 - 2020 thu hút 

1.256 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố. Cuộc thi thiếu nhi các dân tộc hát Quốc 

ca tại địa chỉ đỏ - “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đã có 884 bài thi của các tỉnh, 

thành phố gửi về Ban Tổ chức sau khi sơ loại cấp tỉnh, thu hút trên 84,4 triệu 

lượt xem và 14,5 triệu lượt bình chọn tại website của cuộc thi.   

11. Chương trình Thank you, VietNam Chương trình đã có 2.459.066 lời cảm ơn được chia sẻ; đã triển khai 112 bộ 

infographic theo các chủ đề khác nhau, 4 bộ ảnh bìa facebook, 6 bộ avatar 

facebook, triển khai 4 Minigame về các chủ đề "cảm ơn đội ngũ y bác sĩ và cảm 

ơn gia đình","cảm ơn cha", "cảm ơn tình yêu" và "cảm ơn lực lượng Thanh niên 

xung phong" thu hút hơn 87.000 lượt tham gia trực tiếp 

12. Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi 

Giải thưởng được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích những người làm báo 

có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mô hình, 

hoạt động, công trình thanh niên, gương thanh thiếu niên tiêu biểu; đời sống giời 

trẻ. Đồng thời, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: 

Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. Năm 

2020, đã có 22 tác phẩm xuất sắc nhất đạt giải. 

II. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG 

13. Các hoạt động tình nguyện thường xuyên Các cơ sở Đoàn tổ chức hơn 440.000 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu 

hút hơn 12,3 triệu lượt TN tham gia, thực hiện hơn 369.700 công trình, phần 

việc thanh niên các cấp. Chương trình Tiếp sức mùa thi thành lập 60.596 đội 

hình với 412.069 thanh niên tham gia; Chiến dịch Hoa phương đỏ: 18.804 đội 

hình với 579.866 học sinh, giáo viên trẻ tham gia; Chiến dịch Mùa hè xanh: 

32.269 đội hình với 2.062.220 thanh niên, sinh viên tham gia; Chiến dịch Kỳ 

nghỉ hồng thành lập 75.462 đội hình với 424.162 thanh niên tham gia; Chiến 

dịch Hành quân xanh: 10.824 đội hình với 395.922 đoàn viên tham gia. 

14. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 

mới” 

Toàn Đoàn đã tham gia thắp sáng hơn 5.800 km đường giao thông nông thôn với 

tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng; xây dựng hơn 4.100 tuyến đường nông thôn mới 

kiểu mẫu; làm mới hơn 7.100 km đường giao thông nông thôn, hơn 2.300 cầu 

nông thôn; hơn 400 nhà văn hóa; tổ chức hơn 7.000 hoạt động chuyển giao tiến 

bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên. 

15. Phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn 

minh” 

Các cấp bộ Đoàn duy trì và xây dựng hơn 16.000 tuyến phố (đường, hẻm) văn 

minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; xây dựng hơn 

16.400 đội hình với hơn 210.000 thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ 

gìn trật tự đô thị. 

16. Các đợt tình nguyện cao điểm, đồng loạt, quy mô lớn 

đươc tổ chức tốt, sôi nổi và tạo sự lan tỏa trong xã 

hội 

Đã có hơn 8 triệu lượt thanh niên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” huy động tổng nguồn lực hàng chục tỷ 

đồng để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Chương trình Ngày Chủ nhật đỏ 

ngày càng mở rộng cả về quy mô, đối tượng tham gia hiến máu đã thu được hơn 

150.000 đơn vị máu. 

17. Các hoạt động lớn phát triển phong trào tuổi trẻ sáng Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”, trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”; 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

tạo tại cơ sở Hội thi Tin học trẻ toàn quốc; Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả 

Cầu Vàng; Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc; cuộc 

thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện”, “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech”, Vô 

địch thiết kế đồ họa thế giới; “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao 

thông”; “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”; Ý tưởng 

sáng tạo trong Cải cách hành chính; chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”;  

“Ngày hội Sáng tạo – Công nghệ” toàn quốc; cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ 

chủ quyền và phát triển biển đảo tổ quốc”; cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student 

Chie-Tech”; Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I, II; mô hình “Giờ 

ra chơi trải nghiệm sáng tạo”; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng... 

18. Các chương trình, hoạt động góp phần đổi mới 

phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học; giúp 

thanh thiếu nhi sáng tạo trong học tập, nghiên cứu 

khoa học 

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng”; “Em yêu Khoa học - Tài năng công nghệ nhí”; mô hình Giờ ra chơi trải 

nghiệm sáng tạo, giáo dục STEM, “Không gian sáng tạo trẻ” 

19. Các hoạt động thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng 

dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong 

lao động, sản xuất, cuộc sống 

Các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức hơn 1.900 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học; hơn 

28.000 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ; hơn 3.200 hoạt 

động tuyên dương với gần 31.000 thanh thiếu nhi sáng tạo được tuyên dương; 

hơn 3.000 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ thu hút hơn 647.000 thanh 

thiếu nhi tham gia. 

22. Các công trình, phần việc góp phần bồi đắp tình yêu 

quê hương, đất nước, biển, đảo của thanh niên 

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 21.500 hoạt động tuyên truyền về biển đảo, thu 

hút gần 3,1 triệu lượt thanh thiếu nhi; gần 43.700 hoạt động tình nguyện, gần 

11.000 công trình thanh niên nơi biên giới hải đảo trị giá hơn 86,7 tỷ đồng. 

23. Các mô hình trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn dân cư 

Mô hình kết nghĩa với chi đoàn trên địa bàn dân cư, Mô hình “Tuyến đường 

thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; “Đội thanh niên xung kích tham gia giữ 

gìn trật tự an toàn giao thông”, “Tổ dân phố không có thanh thiếu niên mắc tệ 

nạn xã hội”, câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”… 

24. Các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng, 

chống Covid-19 tiêu biểu 

- Hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch Covid-19: Tính đến hết 

ngày 26/9/2021, trên hệ thống đăng ký tình nguyện viên tham gia các đội hình 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

(website http://chongdich.doanthanhnien.vn) có 10.458 tình nguyện viên ở 63 

tỉnh, thành phố đăng ký, trong đó có 7.782 tình nguyện viên thuộc các khối 

ngành chăm sóc sức khỏe 

- Hỗ trợ Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 – 2022: Tính đến 

hết ngày 26/9/2021, đã có 10.334 địa điểm tiêm chủng được cập nhật, 771 đơn 

vị cấp huyện thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp cận và được hướng 

dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tại địa chỉ 

bandotiemchung.doanthanhnien.vn 

- Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực 

phía Nam: Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ 38 chốt của 19 

tỉnh thành phía Nam lưu thông hàng hoá, tránh tình trạng ách tắc, ùn ứ, dẫn tới 

các vật tư y tế, nhu yếu phẩm viện trợ cho miền Nam bị ảnh hưởng tiến độ theo 

kế hoạch.  

25. Các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong triển khai 

phòng, chống dịch Covid-19 

“Điểm rửa tay” từ vật dụng tái chế; hệ thống cảnh báo sớm Covid-19 toàn cầu 

(epiNEWS); pha chế nước rửa tay diệt khuẩn, kính chắn giọt bắn; tự may và 

phát khẩu trang miễn phí; “Shipper” mang bài tập đến tận tay học sinh; “Đi từng 

ngõ, gõ cửa từng nhà, hỏi từng công dân” khai báo y tế; thu đổi khẩu trang lấy 

phế liệu; “Trường học sắc màu”, “Bữa cơm 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, 

“Shipper áo xanh” đi chợ giúp dân; chuyến xe “San sẻ yêu thương” chở nhu yếu 

phẩm, nông sản; ATM gạo, ATM Oxy, “Hát để sẻ chia”; “ATM Hiến máu cứu 

người”; mô hình “ATM Yêu thương” hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch bệnh đến khi 

trưởng thành… 

26. Đợt thi đua đặc biệt trong toàn Đoàn với chủ đề 

“Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng 

thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-

19” 

Với các nội dung trọng tâm như: Thi đua triển khai toàn diện các giải pháp huy 

động nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên xung kích 

tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; Thi đua phát huy tinh thần “Tiên 

phong - Tương trợ - Thích ứng” của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh 

niên; Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng các hoạt động 

trên nền tảng số, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức 

https://thanhnien.vn/atm-gao/
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

hoạt động; Tuyên truyền, quán triệt tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn 

viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, 

biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới của Đảng, Chính phủ. 
27. Chuỗi chương trình thiết thực, lan tỏa rộng rãi trong 

cộng đồng: Chương trình “San sẻ yêu thương, chung 

tay vượt qua đại dịch”, “Triệu bữa cơm”, “Triệu túi 

an sinh”; “Cùng em học trực tuyến”, “Nối vòng tay 

thương”,“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - 

Chung tay vượt qua đại dịch”,“Triệu ly sữa và hành 

trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, 

chung tay vượt qua đại dịch”... 

- Đến nay, Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” đã hỗ 

trợ hơn 535.000 suất ăn trị giá hơn 27 tỷ đồng; ủng hộ hơn 3.000 tấn gạo trị giá 

hơn 43 tỷ đồng. 

- Đến nay, Chương trình “Triệu bữa cơm 2021” được triển khai với tổng giá trị 

nguồn lực hơn 7 tỷ đồng. 

- Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” đã hỗ trợ 

nhu yếu phẩm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 tổng trị giá gần 5,1 tỷ đồng. Hỗ trợ máy thở trang thiết bị y tế cho các 

bệnh viện tuyến đầu điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trị 

giá 2,9 tỷ đồng. 

- Đến thời điểm hiện tại, Chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - 

Chung tay vượt qua đại dịch” đã hỗ trợ trên 300 tấn nông sản cho người dân 

vùng dịch. 

- Đến nay, Chương trình “Triệu túi an sinh” có 01 triệu túi quà an sinh trị giá 

237 tỷ đồng đã được trao. 

- Đến nay, Chương trình “Cùng em học trực tuyến” đã vận động, trao tặng hơn 

24 nghìn thiết bị học tập trực tuyến, gần 136 nghìn sim Data 4G, hỗ trợ hơn 30 

nghìn tài khoản, khóa học trực tuyến cho các em thiếu nhi với tổng trị giá gần 

156 tỷ đồng. 

- Đến nay, trong giai đoạn 1 của chương trình “Nối vòng tay thương”, đã có 475 

trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được các tổ chức, cá nhân nhận bảo trợ 

kinh phí hàng tháng. Có 628 tổ chức cơ sở đoàn cùng các tình nguyện viên đã 

nhận đỡ đầu cho 628 trẻ em mồ côi. 

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN 

28. Các giải thưởng, chương trình, hội thi học thuật hỗ Tiêu biểu: Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc thu hút 808 đề 
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Tên hoạt động Mô tả, kết quả triển khai hoạt động 

trợ sinh viên sáng tạo, học tập, nghiên cứu khoa học tài thuộc các lĩnh vực khoa học tham gia xét giải, Giải thưởng Loa Thành thu hút 

324 đồ án tốt nghiệp xây dựng - kiến trúc xuất sắc dự thi; Cuộc thi sáng tạo khoa 

học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Hội thi Olympic Kinh tế lượng và 

Ứng dụng thu hút 160 đề tài dự thi… 

29. Các cuộc thi sáng tạo, công nghệ nhằm tạo sân chơi 

khoa học bổ ích, lý thú cho học sinh, sinh viên 

Tiêu biểu: Cuộc thi “Code war” - cuộc thi về lập trình lớn nhất dành cho sinh 

viên Việt Nam thu hút hơn 5.000 lượt sinh viên yêu thích lập trình, 355 đội thi 

từ 116 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước; Cuộc thi chế tạo thiết bị 

tự động “Công nghệ trí tuệ Canon chie–tech” thu hút 21 nhóm sinh viên của 12 

trường khối kỹ thuật tham gia; Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế (ISSF), 

Ngày hội Sinh viên sáng tạo, Diễn đàn tài năng trẻ, Cuộc thi “Vui cùng IT”, 

“Youthhack – code4Change”, “Khơi nguồn ý tưởng - Chìa khóa thành công”… 

30. Các hoạt động tuyên dương học sinh, sinh viên Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “Sao Tháng 

Giêng” cho cán bộ Hội tiêu biểu hằng năm; tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 

rèn luyện” cấp Trung ương; tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc 

thiểu số xuất sắc, tiêu biểu; “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương; chương 

trình “Chia sẻ cùng thầy cô” ... 

31. Các hoạt động, cuộc thi trong triển khai phong trào 

khởi nghiệp tại cơ sở 

Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp; trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp 

xuất sắc, tập huấn trực tuyến Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, 

Hội cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thiện hệ thống đào tạo, tư vấn trên 

thanhnienkhoinghiep.vn; cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông 

thôn; Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Startup Hunt; Hành trình Thanh 

niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuỗi talkshow Chắp cánh ước mơ khởi 

nghiệp trong học sinh, sinh viên… 

33. Các hoạt động giới thiệu, cung cấp thông tin hữu ích, 

sân chơi trên mạng xã hội nhằm nâng cao đời sống 

văn hóa, tinh thần; cổ vũ, khuyến khích thanh thiếu 

nhi rèn luyện sức khỏe 

Tiêu biểu: “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình”; “Thử thách 10 triệu 

bước chân”; “Chạy ngay đi, đánh tan Sars-Cov”; Chương trình “Sing for life, 

Sing for love - Hát để sẻ chia”; các cuộc thi hát online ... Năm 2020, Trung ương 

Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai chương trình 

“Những bước chân vì cộng đồng” gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho 
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16 dân tộc thiểu số ít người với kinh phí 16 tỷ đồng. 

IV. CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

34. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp được quan tâm 

triển khai định kỳ, thường xuyên 

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Hoa thơm dâng 

Bác” tại Thủ đô Hà Nội với 344 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu 

đại diện cho hơn 8 triệu đội viên cả nước đã được tham gia những hoạt động ý 

nghĩa 

35. Các hình thức bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội 

ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội 

Trại huấn luyện kỹ năng, lớp tập huấn gắn với triển khai chương trình công tác 

Đội đầu năm học; thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, duy trì sinh hoạt 

câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi; Liên hoan chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách sao giỏi… 

37. Phong trào Kế hoạch nhỏ “Vườn rau của em”, “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”, 

“Một triệu cuốn vở giúp bạn đến trường”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, 

“Ngôi nhà khăn quàng đỏ”… 

38. Các sân chơi để thiếu nhi lựa chọn và trải nghiệm “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công 

nghệ nhí”, “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”, Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - 

Vươn ra thế giới”; giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”, cuộc thi “Đọc sách vì tương 

lai”; chương trình trải nghiệm “Học là chiến sĩ Công an”… 

39. Các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thích ứng 

với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam vui khỏe an toàn, đánh tan Covid”; Ngày hội 

sắc màu – Cuộc thi vẽ tranh “Vững tin Việt Nam”; Cuộc thi “Nét chữ từ trái 

tim”… 

40. Các hoạt động thúc đẩy, hình thành thói quen đọc 

sách, nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo trong thiếu 

nhi 

Cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”; mô hình Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; Sân 

chơi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”… 

41. Các hoạt động quốc tế thiếu nhi được triển khai với 

nhiều chương trình ý nghĩa 

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào, Trại hè thiếu nhi Châu Á – Thái Bình 

Dương, cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”, chương trình 

“Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra Thế giới”, sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”...  

42. Các hoạt động, đợt sinh hoạt cao điểm để tuyên 

truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em 

Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học 

đường”; chương trình “Hãy lên tiếng” phòng chống xâm hại trẻ em; chiến dịch 

truyền thông “Hành động vì trẻ em”. 
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43. Các mô hình, cách làm hay trong phòng, chống đuối 

nước 

Tiêu biểu: các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em; các chương trình trải nghiệm 

thực tế về kỹ năng an toàn trước các nguy cơ tai nạn, thương tích, Câu lạc bộ 

tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em; Giải bơi an 

toàn, phòng chống đuối nước trong học sinh, thiếu nhi toàn quốc với tên gọi 

“Đường đua xanh”… 

V. CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN 

44. Các hoạt động trong quan hệ với các tổ chức thanh 

niên các nước láng giềng 

Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào được tổ chức thường niên theo cơ 

chế luân phiên; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho 100 cán bộ Đoàn TNNDCM Lào; 

Trại hè thiếu nhi Việt Nam - Lào tại Lào năm 2019; đón đoàn 02 gia đình cán bộ 

Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đến thăm Việt Nam thường niên; 

ủng hộ 500 triệu đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện; hỗ 

trợ 1.9 tỷ đồng xây dựng công trình thanh niên Việt - Lào; Gặp gỡ hữu nghị 

thanh niên Việt - Trung lần thứ 18 tại Việt Nam và lần thứ 19 tại Trung Quốc; 

Điện đàm trực tuyến giữa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào; 

Điện đàm trực tuyến giữa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch 

Hội LHTN Việt Nam và Chủ tịch Hội LHTN Campuchia; Chương trình giao lưu 

thanh niên, sinh viên, nhà ngoại giao trẻ Việt Nam - Lào tại Việt Nam năm 

2020; Chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên, nhà ngoại giao trẻ Việt Nam 

- Campuchia tại Việt Nam năm 2020 và các chương trình trong cơ chế ba nước 

Campuchia - Lào – Việt Nam như Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - 

Campuchia năm 2017 tại Việt Nam; Chương trình Chủ tịch Mặt trận ba nước 

Việt Nam , Lào, Campuchia gặp gỡ thanh niên, sinh viên tại Việt Nam năm 

2017; Diễn đàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt 

Nam tại Việt Nam năm 2017, tại Campuchia năm 2018 

45. Những sáng kiến, đóng góp quan trọng trong trao 

đổi, tham vấn, xây dựng chính sách thanh niên và mô 

hình hợp tác thanh niên khu vực ASEAN, ASEAN+ 

Tổ chức Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 lần thứ 2; Hội nghị Bộ trưởng 

Thanh niên ASEAN và ASEAN+3; Lễ tiếp kiến lãnh đạo thanh niên ASEAN 

bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứu 36; Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên 
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ASEAN bên lề Hội nghị Cấp cao lần thứ 37; Hội nghị Hội đồng Sinh viên 

ASEAN lần thứ 4, Hội trại Thanh niên ASEAN, Chương trình giao lưu các Nhà 

Ngoại giao trẻ ASEAN, Talkshow Thanh niên ASEAN 2020… 

46. Các chương trình giao lưu, hợp tác với các nước lớn 

có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của 

Đảng, Nhà nước Việt Nam 

Với Nhật Bản: các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, chương trình giao lưu, trao 

đổi học sinh, sinh viên; Với Hàn Quốc: thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác 

giữa Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Gia đình và Bình đẳng giới 

Hàn Quốc giai đoạn 2017 – 2022; Với Nga: Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt 

Nam và Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên ký Thỏa thuận hợp tác 

giai đoạn 2019 – 2022, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo hữu 

nghị Việt - Nga 2019. 

47. Hoạt động, cuộc thi góp phần nâng cao năng lực 

tiếng Anh cho thanh 48.thiếu nhi 

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ I, II, III thu hút 

159.964 thí sinh tham gia với 1.913.391 lượt dự thi; Hội thi Olympic tiếng Anh 

học sinh, sinh viên toàn quốc từ năm 2018 - 2021 thu hút 1.590.921 thí sinh 

tham gia; tổ chức cuộc thi Tài năng Anh ngữ, Cuộc thi nói tiếng Anh “Trạng 

thái bình thường mới sau COVID-19” năm 2019, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, 

nhóm tiếng Anh; tổ chức các Khoá học tiếng Anh miễn phí theo hình thức trực 

tuyến cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên 

cao đẳng, đại học, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. 

48. Công tác khai thác nguồn lực quốc tế  Làm việc với lãnh đạo các Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam; Đại sứ 

Đặc mệnh toàn quyền các nước tại Việt Nam (Iran; Argentina; Cuba; Israel); Đại 

sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại 

Việt Nam; Trưởng Ban Báo chí và Văn hóa, đại diện Phái đoàn Liên minh Châu 

Âu (EU) tại Việt Nam. Phối hợp với Văn phòng JICA Việt Nam và Đại học tỉnh 

Yamanashi, Nhật Bản triển khai Dự án “Xây dựng chương trình giáo dục thanh 

thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm nông thôn và bản làng 

miền núi” tại Lạng Sơn. Phối hợp với tổ chức Plan International tại Việt Nam 

triển khai Dự án “Hỗ trợ thanh niên di cư và công nhân, lao động trẻ thông qua 

ứng dụng Hành trình an toàn”; Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và 
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UNESCO Việt Nam; Chương trình “Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào 

các vấn đề của trẻ em” giai đoạn 2019 - 2021, Chương trình “Thúc đẩy Quyền 

trẻ em và Quyền thanh niên tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026”; xây dựng và 

triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2021; 

"Hỗ trợ phát triển sức khỏe thanh, thiếu niên Việt Nam trong Chương trình sức 

khỏe thanh, thiếu niên toàn cầu” giai đoạn 2019 – 2021.  

49. Các hoạt động phát triển công tác thanh niên ngoài 

nước 

Thành lập Ban Cán sự Đoàn tại Trung Quốc và Lào, Hội Thanh niên Sinh viên 

Việt Nam tại Tây Ban Nha và Ba Lan, Hội Sinh viên Việt Nam tại Xinh-ga-po, 

Áo, Ô-xtrây-li-a và I-ta-li-a; tổ chức Hội trại Thanh niên, Sinh viên tại châu Âu 

tại các nước Cộng hòa Séc, Hungary và Hà Lan; tổ chức giao ban trực tuyến 

giữa đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam với các tổ chức Hội sinh viên 

ngoài nước; khảo sát tình hình thanh niên, sinh viên tại Tây Ban Nha, Thụy 

Điển, Áo, Cuba, Cộng hòa Séc, Hungary, Pháp, Hà Lan, Ô-xtrây-li-a; tổ chức 

Liên hoan Thanh niên - Sinh viên Việt Nam với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. 

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN; MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN 

51. Một số mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của 

chi đoàn trên địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng bí 

thư chi đoàn 

Một số mô hình hay: “Công chức trẻ làm Bí thư chi đoàn”, “Tổ chức sinh hoạt 

ghép chi đoàn”, “1 kèm 1” (Đoàn cấp xã tổ chức kết nghĩa với 1 chi đoàn khối 

trường học hoặc 1 chi đoàn khối cơ quan hoặc 1 chi đoàn khối lực lượng vũ 

trang)... 

VII. CÔNG TÁC ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

55. Phối hợp triển khai các chương trình mục tiêu, 

chương trình mục tiêu quốc gia 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 

và giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu Phát 

triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình mục tiêu đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và 

ma túy giai đoạn 2016 – 2020.  
 


