
BE CUOG TUYEN TRUYEN 
KY NTM 90 NAM NGAY TFEANH LIP BOAN TNCS HO ciii MIN}I 

(26/3/1931 - 26/312021) 

I. ST) RA P01 CUA BOAN THANII NIEN CONG  SAN HO ciii MINH 

1. Vai trô cfla Nguyen Ai Quc di vó'i vic thành 1p to chIrc Boàn 

Ngày 05/6/1911 ngui thanh niên yêu n.thc Nguyn Tt Thành tr ben càng 
Nlhâ Rng ra di tim duàng ciru nuác. Vó'i nhit huyêt cüa tuôi thanh niên, näm 
1917, Ngui sang l.p "Nhóm nht1ng ngthi Vit Nam yêu nuâc" tai  Paris (Pháp), 
thành phn chü yu là thanh niên, muc dIch chun bj cho cuc dâu tranh chInh trj 
chng thixc dan Pháp ngay t.i Pháp ma hot dng tiêu biêu là gui bàn yêu sách 08 
dim dôi quyn tçr do, dan chü, quyn bInh ding và tr quyêt cüa dan tc Vit Nam. 
Dr 1un Pháp coi day là qua born chInh trj n ngay giUa Paris. Den tháng 7/1920, 
khi duqc d9c "So thào 1n thi.r nh.t nhtng lun cuang ye van dê dan tc và van dê 
thuc da" cüa Lenin, Nguyn Ai Quc dä sang rO con dix?ing giái phóng dan tc, 
tr do Ngui quyt dnh di theo con dung cách mng tháng Mui Nga và sau do 
tham gia sang 1p Dàng Cong san Pháp, bó phiu tan thành gia nhp Quôc tê III 
(tháng 12/1920). N.m 1921, tai  Paris (Pháp), Nguyn Ai Quôc thành 1p ra "Hi 
Lien hip các dan tc thuc dja", thành viên chii yu là thanh niên, miic dIch doàn 
k& các 1rc hr9'ng cách mng chng chü nghia thrc dan, thông qua to chüc nay 
truyn bá chü nghTa Mac - Lenin dn các dan tc thuc dja. Day chInE là loai hInh 
Quic t thanh niên thuc dja theo quan dim cüa Lenin ma Nguyn Ai Quôc bithc 
du bt tay thc hin. 

Tháng 6/1924, Nguyn Ai Quc là di din i.ru ti cüa các dan tc bj áp btrc, 
dai biu chInh thirc tai Dai hOi Quc th Cong  san 1.n thur V tai  Matxccrva (Nga), 
Ngui dã d nghj vi Ban Phixang Dông Quc t Cong san v vic thàrth l.p 
"Nhóm châu A" tai  truông  Dai  h9c Phuong Dông nhäm tao  diu kin cho thanh 
niên CO CO hi nghiên cüu tInh hInh, dc dim các nuâc thuc dja phii thuc. Khi 
tham gia Di hi Quc t thanh niên cong  san ln thu iv tai  Matxco'va vào tháng 
7/1924, Nguyn Ai Quc dã chñ tn soan  thào và trInh bay tai Dai hi "Lun cuong 
ye thanh lien thuOc dja", trong do nêu len yêu cu cp bach phãi to chuc, tp hçip 
lirc hrcing thanh niên cách mng và hInh thành cac doàn th thanh niên, xây d\rng 
các t chuc Thanh niên cong san & thuc cija. 

Tháng 12/1924, tai  Quang Châu, Trung Quc, Nguyn Ai Quc dâ tim hiu 
tInh hInh, tim cách tip cn và lam vic vâi nhóm thanh niên trong tO chirc Tam 
Tam xà. Ngwii d nêu len nhftng thiu sot trong nhn thuc, hành dng cüa nhóm 
nay và khârn phic tinh thn yêu nuâc di v&i các chin si each mng trê tuôi. Du&i 
hInh thuc m& các 1&p bOi dung v chfi nghia xã hi khoa hQc và h9c thuy& Mac - 
Lenin, Cách mng tháng Mithi Nga, Quc t Cong san... Nguyn Ai Quc dã tao 
nên nim tin manh  m cho s thanh niên yeu nuOc và dua h9 dn dn v&i chân 1)' 
cách mng. Tháng 02 nàm 1925, Nguyn Ai Quc t chirc mt nhóm thanh niên bI 
m.t gèm 09 ngithi (L Thiiy, Lê Hng San, FI Thng Mu, Lê Hng Phong, Lê 
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Quãng Dat, Lam Durc Thi, Vuong Thüc Oánh, Lixu Quc Long và Lam Van 
Di'nh). Day là si.r kin dc bit quan trçng m& dâu cho qua trmnh hmnh thành và phát 
triên các to chirc thanh niên each mng theo xu hixó'ng cong san cOng nhu sir ra dii 
cOa Doàn Thanh niên Cong san & nuó!c ta. 

Tháng 6 nàrn 1925, "Hi Vit Nam each rnng tharih niên" vói nông cot là 
Cong san Doàn da chInh thirc tuyên bO thành 1p và bat du m& rng các boat 
dng, tao  ra buc ngot quan tr9ng trong phong trào yêu nuc cOa Nhân dan ta, 
dc bit là cOa thanh niên. Ca quan ngôn luan  cOa Hi là báo "Thanh nien", vó'i 
mvc dIch truyên bá chi'i nghia Mac - Lenin vào Via Nam và chun bj v tu tuó'ng, 
chInh tr, to chirc cho sr ra dà'i cüa Dáng Cong san Via Nam. Hi Via Nam each 
mng thanh niên dã dt nn tang d.0 tiên d chun b cho sr ra di t chirc thanh 
niên sau nay. 

Cui nàm 1925 du näm 1926, Nguyn Ai Quc cir dng chi H Tüng Mau 
ye Thai Lan d cOng c Ca s each mng cOa bà con Via kiu, dng thai 1ira chçn 
mt sO thiêu niên uu tO là con em Via kiéu yêu nuóc dang h9c tai  tnrèng Hoa - 
Anh hpc hiu (cOa rnt nhà yêu nuóc ngui Trung Quc) bI mat  dua sang Quáng 
Châu dào tao  d chun bi cho di ngO k can  each mng sau nay vâ chuân bj cho 
vic xây drng Thanh niên cong san Doàn & trong nuâc. 

2. Vai trô cüa Bang CIng san Vit Nam vói vic thành 1p to chfrc Doàn 

Hi nghj Ban Chp barth Trung uang Dãng 1.n thO nh.t (tháng 10/1930) dâ 
dt nn móng eho sr ra dèi cOa Doàn Thanh lien cong san. Hi nghj dâ thông qua: 
"An nghj quyt v tlnh hinh Dông Diwng và nhim vv can kIp eOa Dàng". Dc 
bia là thông qua "An nghi, quyt v Cong  san thanh niên van  dng". Trong An 
nghj quy& có ghi: "Dãng phài thi banE ngay An nghj quyt cOa Quc t cong san 
Doàn và giOp cho Doàn có tInh dc lap.  . .". "Dàng Cong san phài can kIp cong tác 
trong qun chOng thanh niên, phai lnh dao  qun chOng thanh niên... Muon vy, 
chi có th th chOc ra môt doàn the cOa thanh niên m&i ducic". "Trung uog, các xO 
Oy, các tinh, thành, dc Oy phài phái ra mt sO dOng chI tré tuOi phv trách to chOc 
ra Thanh niên cong  san Doàn và giOp cho Doàn có tánh chat dc lip". "An nghj 
quy& v Cong  san thanh niên van  dng" là van kin nn tang ye l l4n van  dng 
thanh niên d.0 tiên cOa Dãng, dáp Ong kp thai nhü'ng dôi hôi cOa phong trào yeu 
nuOc trong thanh niên dang phát trin và thirc s1x tao  nen nhthig chuyên biên quan 
tr9ng trong sir nghip xây dirng th chOc Doàn. 

Thçrc hin An nghj quy& tháng 10/1930 v cong tác thanh niên cOa Trung 
uang Dâng, các co s Doàn dtrçc xây dmg trén hâu h8t các dja phuong cá nithc, 
nbimg h thng t chic eUa Doàn vn chua duçic thng nht và Doàn chua có sinh 
hoat riêng. Hi nghj Ban Chap hành Trung ucing 1.n thir 2 diên ra tai  Sài Con tü 
ngày 20 dn ngày 26/3/1931 do Tng BI thu Trân PhO chO tn dâ dành nhiêu thi 
gian bàn v cong tác xây drng Dàng và xây dyng Doàn. Hti nghj dã dê ra nhim 
v1i cn kIp ma Dáng phai lam, trong do có vic phâi nhanh chOng thành 1p to chOc 
Doan: "Cdn kzp to' chth'c ra Cong san thanh niên Doàn, Dáng can kIp dánh tan cái 
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thai dç5 ha himg lãnh dçzm vó'i vá'n d do. Lçp ti,c các Dáng bç3 dja phu'cing phái 
mau mau tá chzcc nh1ing zy viên to chc ra Doàn, dóc xuât cho chi bç5 tO chvc, to 
chic ccx quan báo chwcrng ye' vic vçn dç5ng cza Doàn và phái chi dço cho các chi 
bä m&i thành 1p cla Doàn bt ddu hoqt d5ng trong quán chng tharih niên... 
Trong mçt thai gian ngàn ngii tO'i day, Dáng b các djaphwcingphái gay ra cci sà 
ciaDoàn... ". 

Sau khi có Ngh quyk cüa Dàng và Chi th cüa Lãrth tii Nguyn Ai Qu6c, các 
chi b dàng i da phiio'ng dã cr ngay các cap iiy viên cüa Dãng phi trách cong tác 
Doàn. DuOi sir länh do cüa Dàng, phong trào thanh niên ngày càng 1&n manh,  dã 
xut hiên nhiu t chiirc Doàn ca si trên Ca 3 mien Bàc, Trung, Nam, mt sO da 
phuang dà hInh thành h thng t chirc doàn xä, huyn len den tinh. Den cuôi nàm 
1931, s lucmg doàn viên trong cã nithc len dn khoàng han 2.500 doàn viên. Qua 
cao trào cách mng 1930 - 1931, v&i nhung dóng gop to lan cüa doàn viên, thanh 
nien ca nuOc, Ban Chp hành Quc th thanh niên cong san dã cOng nhn Doàn 
Thanh niên cong san Dông Dumg là mt b ph.n cüa Quôc tê thanh niên cong san. 

Theo d ngh cüa Trung uong Doàn Thanh niên Lao dng Vit Nam, dugc 
sr dng cüa B ChInh trj va Chü tch H Chi Minh, Di hi Doàn toàn quôc lan 
thi:r 3 (tháng 3/196 1) dã quyt dnh ly ngày 26/3/193 1 (met  trong nhüng ngày cuOi 
cüa Hi nghj Ban Chap hành Trung uong Dãng 1.n thir hai dã bàn và quyêt djnh 
nhüng van dé quan tr9ng dôi v&i cOng tác 4n dng thanh niên) lam ngày k5' nim 
thành 1p Doàn hang nãm. 

3. '' nghTa sr ra dôi cüa Doàn TNCS H1i ChI Minh 

Sr ra di cüa Doàn TNCS Dông Ducrng (nay là Doàn TNCS H ChI MinE) 
dáp i.img kjp thôi dôi hôi cp bach cüa phong trào thanh niên rnr&c ta lilc bay gi. 
Day là sr vn dQng khách quan phü hçTp vâi quy luat  phát trin cüa cách mng Vit 
Nam; dng thai th hin quan dim sang suM, tm nhIn chin lucic cüa Dâng ta và 
Lânh tii Nguyn Ai Quc v vj trI, tm quan tr9ng cüa thanh niên và cong tác thanh 
niên. Sir ra di cüa Doàn Thanh niên Cong san i Vit Nam trâ thành mt dâu mc 
ljch sir trong dai ciia th h tre Vit Nam, tir day nhthig nguôi cong san tré tuM dã có 
to chc riêng ctia minh dt dual s 1nh do, rèn luyn thung xuyên, tnrc tiêp, toàn 
din v mçi mat cüa Dàng; luôn st son nim tin vói Dãng, trâ thành dOi  dir b tin 
cy cüa Dàng, 1irc luçmg dông dào, di quân xung kich cách mng, tm6ng h9c x 
hôi chü nghI'a cüa thanh niên Vit Nam; luOn phn du vi mvc  tiêu, 1 tung cüa 
Dàng là dc 1p dan tc gn 1in vói chü nghia xA hi; xây d'irng dat ntrac Vit Nam 
xã hi chü nghia giàu manh,  dan chü, cOng b.ng, van minE. 

II. DOAN TNCS HO CIII MINH - 90 NAM REN LUYN vA 
TRUNG THANH 

1. Các ten gi cüa Doãn qua các thri k' ljch sfr 

Trài qua các giai don ljch sir,  Doãn TNCS H Chi Minh dä mang nhiu ten 
gi khác nhau, cii th: 
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- Tir 1931 - 1936: Doàn Thanh niên Cong san Dông Duang. 

- Tr 1936 - 1939: Doàn Thanh niên Dan chü Dông Duong. 

- Tii 1939 - 1941: Doàn Thanh niên Phân dê Dông Duang. 

- Tü 1941 - 1956: Doàn Thanh niên Cüu quc Vit Nam. 

- T'i 1956 - 1970: Doàn Thanh niên Lao dng Vit Nam. 

Tr 1970 - 1976: Doàn Thanh niên Lao dng H ChI Minh. 

- Tr 1976 dn nay: Doãn Thanh niên Cong  san H ChI Minh. 

2. Nhfrng cng hin cüa Doàn TNCS Ho ChI Minh qua 90 näm rèn 
1uyn và trtr&ng thành 

Ngay sau khi thành lap, Doàn YNCS Dông Duang d phát triên dugc nhiêu 
doàn viên trong cao trào cách mng 1930 - 1931 ma dinh cao là Xô - Viêt Ngh 
Tinh. Th' phong trào each mng giai don nay dâ xut hin nhiu guong thanh niên 
dâu tranh, hy sinh vi To quôc, tiêu biu là nguôi doàn viên thanh niên cong  san L 
Tr Tr9ng vi câu nói nôi tiêng tnrâc tôa an ké thü: "Con du'ông cza thanh niên chi 

là con dwôg cách mng, không the2  có con dzt&ng nào khác ". 

Tháng 7/1936, Hi nghj Trung uo'ng Dáng dà d ra du&ng 1i chuyén hithng 
nhirn v tü' d.0 tranh bI mat, b.t hçp pháp sang du tranh cong khai hçrp pháp và 
nCra hop pháp. Doàn Thanh niên Dan chi Dông Duong tip nôi truyn thông ciia 
Doàn TNCS Dông Ducing, tIch crc 4n dng thanh niên du tranh chông thrc dan, 
d quc, phãn dông tay sai, dôi ti,r do, d.n chü, corn áo, hôa bInh. Tháng 9/1939, 
chiên tranh the giâi lan thü' II büng n, trong tInh hmnh mdi, To chire Doàn phài 
chuyn vào hot dng bI mt va xay dçrng th chirc chat ch vth ten ithi là Doàn 
Thanh niên Phàn D Dông Ducing. 

Müa xuân nàm 1941, sau 30 näm hoat dng nguâc ngoài, Lành tii Nguyen 
Ai Quc tró' v TO quc trirc tip lãnh do each mng Vit Nam. Tháng 5 näm 
1941, Nguo'i d chu tn. Hôi nghi Trung ucing Dang lan thu 8 tai Pac Bo (Cao 
Bng). Duói ánh sang cüa Ngh quyt Hi nghj Trung ucmg Dãng 1n thx 8, Doàn 
Thanh niên Ciru quc Vit Narn ra ctii tip ni sr nghip du tranh giâi phóng dan 
tc ci:ia các th chirc thanh niên truc do do Dáng, Bác Ho to chirc, giáo dic và rên 
1uyn. Duói sr lãnh dao  cüa Dâng và Chü tjch H ChI Minh, Doàn Thanh niên 
Cu quc cllng toàn Dàng, toàn dan, toàn quân ta tin hành Tng khài nghia giành 
thng igi trong Cách rnng tháng Tam nàm 1945, m& ra k nguyen dc 1p tçr do 
cho dan toe, thânh lap ntthc Vit Nam Dan chü Cong hOa (nay là nuóc Cong  hOa 
xâ hi chü nghia Vit Nam). 

Thirc hin lO'i kêu goi cfia Chü tjch H ChI Minh và ChInh phü each mng, 
doân viên, thanh niên là lirc lugng hang hái di du trong phong trào chông "gi4c 
dói, giàc dat và gic ngoçli xám ". ThO'i gian dc 1p không dLrçlc bao lâu, thirc dan 
Pháp quay tr& l?i  xâm Iugc nithc ta mt 1n ncta, câ dan tc 1i buóc vào cuc 
kháng chin trLrng kS'  day gian khô, hy sinh. Tiêu biêu cho nhftng ngày dâu kháng 



5 

chin là tuM tré Sal Gón - Chg Lan dã thành 1p các £)i Thanh niên xung phong 
cam tCr, thanh niên tr v kiên quyt dánh trá ké thu. T?.i  Thu do Ha NQi trong suôt 
60 ngày dêm, nhiu chin s5 vdri tui di con rt tré dã ôm born ba càng chan xe 
tang gic ngay trén duOng ph... 

Tai Dai hi Doàn toàn quc 1n thir I di.rgc t chirc tai Dai Tü, Thai Nguyen 
(tr ngày 07 den ngày 14/2/1950) vOi chii dê "Chiê'n dau và xây dyng twang la i ". 
Phát huy tinh thn cüa Dai  hi, hang van  narn, nü thanh niên hang hái xung phong 
tham gia phic vii các chin dch, phong trào "Tong quán giêt gic 1p cOng" phát 
trin kh.p mci no'i. Sau chin 11am trueing kS'  kháng chin, tháng 5/1954, quãn và 
dan ta dã lam nên môt Diên Biên Phü chin dng da cu. Trong cuc tnrng k' 
kháng chiên ây dã xu.t hin nhiu t.m guang tui tré kiên cung, dUng earn nhu: 
Trân Van On, VO Thi Sáu, La Van Cu, Cii Chinh Lan, Nguyn Thi Chien, Be Van 
Dan, Phan DInh Giót, To Vinh Din,.. Hç that xrng dáng dai  din cho mt lop tré 
"Quyêt tile cho To quOc quyêt sinh ". 

Ngày 19/10/1955, Ban B I thu Trung uang Dàng dã ra Nghj quy& di ten 
Doàn Thanh niên Ciru qu& Vit Nam thành Doàn Thanli. niên Lao dng Vit Nam. 

Tai Dai hi Doàn toàn quc ln thir II tfir ngày 25/10 dn ngày 04/11/1956 
Bác H dA an cn can dan: "Dáng và ChInh phñ ta cO the' ty hào dâ tçio nên m5t 
the he thanh niên dIng cam nhu các cháu, và mong ccic cháu tiêp 4w phán dáu 
hang hái cho cOng cuç5c báo v T quc, xáy dmg nwO'c nhà ". Tü sau Dai  hi, tuôi 
tré rnin Bc dä d.y len phong trào thi da lao dng san xut dê khôi phiic kinh tê, 
cài tao  và xây drng xã hi mOi. Hang van  thanh niên tham gia xây dimg các cong 
trInh thüy igi, khai hoang phic hóa dt dai; hang triu thanh niên hang hái theo hc 
các lap bo tue van hóa... d min Nam, phong trào du tranh chInh trj cua thanh 
niên, hc sinh, sinh viên tuy bj d quc M5' và tay sai dan áp dã man song không 
h nao nung. Trong nhuiig ngày dng khâi, các di "Trung kiên ", "Xung phong" 
do thanh niên dam nh.n dã duoc thãnh 1p 0' khp mci nai, tin hành vây don, lay 
hOt, tru gian, phá .p chin hrçic... 

Tai Dai hi Doàn toàn quc ln thu iii duc t chuc tai  Ha Ni (tr ngày 23 
den ngày 25/3/196 1), d phát dng phong trào "Xungphong tInh nguyen vucit mc 
ke hoçwh 5 nàm ldn thz nhe't". Tháng 8/1964, d quOc M leo thang gay chin 
tranh pha hoai min Bc bng khOng quân, tui tré Thu do d phát dng phong trào 
"Ba sn sang". Duc sir chi dao  kjp thai cüa Trung uang Doàn, phong trào dã 
phát trin sâu rng trong Ca nuOc, 0' min Bc, hang triu doàn viên, thanh niên 
dàng k tham gia phong trào "Ba s&i sang" nêu cao quyt tam chi vin cho chin 
tru0'ng min Narn v0'i tinh than "Chu'a thang giqc M9, chwa ye' quê hwcmg". 

Tháng 02/1965, Dai  hi Doàn Thanh niên toân mien Nam d. phát dng 
phong trào "Nàm xung phong", sau mt thai gian ng.n, có hang van  doàn viên, 
thanh niên tham gia phong trào nay. Tr phong trào "Ba san sang" và "Nám xung 
phong" d xut hin nhiu tp th và Ca nhân v0'i nhthig chin cong xut sc nhu: 
10 cO gái thanh niên xung phong Ngã ba Dng Lc, Bay dUng s Din Ngc 
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(Quáng Narn) anh dung dánh trâ mt tiu doàn dch; Ta Thj Kiu tay không doat 
bôt gic; Lé Thj Hông Gârn chiên du dn ho'i th cui c1ng không chju du hang 
gic; Nguyen Van Trôi "Con gic M9 thI không cO hqnh phic "; Anh h'iing 1it s5 
Nguyen Viêt Xuân 'Wham tháng quán thI ma ban!" dä trâ thành hiu 1nh thuic 
gi1c quân và dan ta xông len tiêu diet quân thu. 

Nhan djp nim 40 näm ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam, th theo 
nguyen v9ng cüa can b, doàn viên, thanh niên Ca nuOc, Ban Chap hành Trung 
uang Dàng dä ra quyêt dinh: Doàn Thanh niên Lao dng Vit Nam ducc mang ten 
Doàn Thanh niên Lao dng Ho ChI Minh. Thing igi cüa Chin djch H ChI Mirth 
1ch sCr dã lam nên mt Dai  thàng müa xuân nàm 1975, Ca ntthc thông nhât va dii 
len xay drng chü nghia xä hi. Trong chin th.ng vi dai y, có sir dóng gop to iOn 
ciia doàn viên, thanh niên trên khp các m.t trn. Sau ngày thng nh.t nuOc nhà, 
Dai hi Eáng toàn quôc lan thir IV (1976) dã ra quyt dnh Doàn Thanh niên Lao 
dng Ho ChI Minh mang ten Doàn Thanh niên Cong  san H ChI Minh. 

Dai hi Doàn toàn quc 1n thi IV dä. duçic t chtrc tai  Thu do Ha Ni (tü 
ngày 20 dn ngày 22/11/1980). Dai  hi dâ quy& dnh day manh  han nua phong 
trào "Ba xung kIch" thành cao trào thi dna hành dng cách mang cüa tuôi tré thirc 
hin th.ng igi sir nghip xay dirng và bâo v T quc xã hi chü nghia. Vào thai 
diem nay, hang triu luçit doân viên, thanh niên tham gia phong trào "Ba xung kIch 
lam chz tçp the"; gân 9 triu doàn viên, thanh niên tham gia phong trào "Thanh 
niên xung kich xáy dzmg và báo v To quOc "; hang ch'çic van  thanh niên gia nhp 
1rc iung vu trang, gop phn tIch circ bào v vüng chàc biên cuong To quOc và 
lam trôn nghia vu quc th. Tip do là các phong trào "Hành quán theo bzthc chán 
nhii'ng ngw&i anh hi'ing" dã thu hut gn 6 triu doàn viên, thanh thiêu nhi tham gia 
va "Hanh quán theo chán Bác" dã có 10 triu thiu niên nhi dông tham gia. 

Dai hi Doàn toàn quc 1.n thir V dugc t chc tai  Ha Ni (tr ngày 27 dn 
ngày 30/11/1987), Dai  hi dã phát dng phong trào "TuOi tré xung kIch, sang tçio 
xáy du'ng vâ báo v TO quOc ". 

Dai hi Doàn toàn qu6c ln thr VI din ra tIr ngày 15 dn 18/10/1992; tai 
Hi nghj l.n thir 2, Ban Chap hành Trung ricing Doàn khóa VI (tháng 02 nAm 
1993) dã quy& djnh trin khai 2 phong trào lOn là: "Thanh niên nghip" và 
"TuO'i tré giz? nzthc ". 

Dai hi Doàn toàn quc ln thr VII t1r ngày 26 dn ngày 29/11/1997 dä 
quyt djnh tip t1ic phát triên và nâng hai phong trào trên len mt tam cao mOi. 
Nàrn 2000, Bô ChInh trj và ChInh phü quyt djnh ch9n là "Nàm thanh niên Vi@ 
Nam ". Tr thôi diem nay phong trào "Thanh niên tIrih nguyen"  có buOc phát triên 
mOi, di vào thxc tin, duçic dông dáo các cap b Doàn và doàn viên, thanh niên 
tham gia, tao  nên n tugng t& dp v lOp thanh niên Vit Nam cüa thOi k' mOi. 

ai hi Doàn toàn quéc 1n thir VIII tr ngày 08 den ngày 11/12/2002 vi 
tinh thn "DoOn ke't, sang tio, xung kIch, tmnh nguyen" d mO ra mt trang mOi 
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trong 1ch sfx phát trin c11a Doàn TNCS H ChI Minh. Dai  hi dã phát dng phong 
trào 1ón "Thi dua, tInh nguyen xáy dmg và báo v To quOc" Va kêu gçi tuôi tré 
Vit Nam cling xit ch.t tay duOi lá c? vinh quang cüa Doàn, nguyen di theo con 
&rmg each mang cüa Dáng, Bác Hc và Nhân dan ta dã hra ch9n, näm chäc thi 
co, vi.ro't qua thách thirc, gop ph.n to 1n vào sr nghip dôi mOi dat nithc. 

Dai hi Doàn toàn quc 1n thir IX din ra tai  Thu do Ha Ni tir ngày 17 den 
21/ 12/ 2007. Dai hi dA khng djnh: Doàn TNCS Ho ChI Minh tiêp tçic dOi mi 
toàn din, phn du thirc sr tth thành nguôi ban  than thiêt cüa thanh niên, dnh 
hithng cho thanh niên dn vth 1 tung each mng và nh&ng giá tr cao dçp, dong 
hành vri thanh niên 1.p than, 1p nghip, xung kIch trong phát triên kinh tê - xã hi 
và bão v T quc. Các phong trào, eác cuc 4n dng vâ các hoat dng cña Doàn 
du phài hràng tâi m1ic tiêu t.p hçip, doàn k&, giáo dc thanh niên, tao  mOi trtthng 
lành manh,  an toàn cho thanh niên rèn luyn và tix khãng djnh, vi s1.r tiên b cüa 
thanh niên và sir phát trin cüa dt nuóc. Mc tiêu chung cüa cOng tác Boãn và 
phong trào thanh thiu nhi nhim k' 2007 - 2012 là: Tang cu&ng bOi dwmg lông 
yêu nzthc và thv'rc cOng dan, l) tzthng và do c cách mQng, ban li'nh chInh trj Va 
van hoá cho thanh thiê'u nhi; xáy dyng Doàn vQ77g minh; tIch cyc chám lo báo v 
quyên và lçii Ich hçip pháp cia thanh thié'u nhi; phát huy tim náng to lO'n cia the 
h tr Vit Nam xung icIch "S&m thta nzthc ta ra khOi tInh trcing kern phát trién ", 
phán dáu cling toàn Dáng, toàn dan thwc hin tháng lcii cOng nghip hoá, hin dcii 
hoá dat nzthc vi myc tiêu "Dan giàu, nzthc manh, xd hói cOng bang, dan chi, van 
rninh ". Nhäm cu the muc tiêu trên, Doàn TNCS Ho Chi Minh t.p trung triên khai 
hai ,phong trào lon là "Nám xung kIch phát trié'n kinh te' - xa h5i và báo v TO' 
quOc" và "BOn dOng hành v&i thanh niên 1p  than, lçp nghip". 

Dai hi Doàn toàn qu6c ln thir X, nhim kS'  2012 - 2017 là Dai  hi cüa khát 
v9ng tui tré. Dal  hi thrgc tè chirc tü ngày 11 dn ngày 14 tháng 12 näm 2012 tai 
Thu do Ha Ni. Dai  hi dã quyt djnh tip tiic trin khai 02 phong trào "Xung kich, 
tmnh nguyen phát trién kinh te - xã h5i và báo v i'8 quOc" và "DOng hành v&i 
thanh niên 14p  than, 1p nghip" (co diu chinh, b sung các ni dung cua hai 
phong trào d phu hcip vâi yêu c.0 nhim vi trong tmnh hInh mdi) nh.m tip tiic 
phát huy manh  me vai trà xung kIch, tinh th.n tInh nguyen, khcyi dy tim näng to 
ló'n cua thanh niên tharn gia thrc hin thành cong sr nghip cong nghip hoá, hin 
dai hoá dat nuOc và hi nhp quôc té. 

Trong nhim kS' Dai hi, nhiu phong trào ln cüa Doàn dugc triên khai 
rnanh me, thu hut sir tham gia cüa dông dào doàn viên, thanh niên và tao  dixgc hiu 
irng t& dçp trong cong  dng xà hOi  nhu phong trào "TuO'i tré chung tay xdy dyng 
nông thOn mái", "Thanh niên tham gia xdy dg van minh dO tlij", các phong trào 
h9c sinh, sinh viên nhu: "Hpc sinh 3 rèn luyçn", "K/if tOi 18", "Sinh viên 5 tO't"; 
hay phong trào thi dua "3 trách nhiçm", "Sang tgo tré"... Phong trào "Thanh niên 
tIn/i nguyen" có buó'c phát trin cá v cht lugng và sé, luçmg vâi các hot dng nOi 
bat, nghia nhu Chin djch Thanh niên tInh nguyen he, Tip sirc mua thi, hin 
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máu nhân dao,  các  hoat  dng tmnh nguyen müa dông, xuân tInh nguyen, các hoat 
dng tInh nguyen cüa y, bác s tré, dn m dap nghTa, ung nuóc nM ngun... 
Nhiêu chuong trInh, cuc 4n dng h'ithng v bin dáo thu hut s1r quan tam, tham 
gia ciia tui tré Ca nuác nhu: "Hành trinh tudj tré vi bié'n dáo quê hwog", "Dng 
hanh v&i ngzt dan tré ra khai"... vOi ni dung có nhiu di mói, sang tao  dä thu hut 
dugc dông dáo thanh niên tham gia, drcc xã hi ghi nhn, i:ing h và dánh giá cao. 
Ngoài ra, Doàn TNCS Hi ChI Minh cong tIch crc tham gia vào nhiu sir kin, 
boat dng chInh trj, di ngoi quan tr9ng cüa tui tré trong khu vrc và trên th 
gii, gop phAn vun dp tinh hQu nghj, sir hiu bit và tin cy 1n nhau giüa th h 
tré Vit Nam vó'i các nuâc trên th gi&i, trang bj cho mInh nhthig kin thirc và k5 
näng cn thit cho vic tham gia vào qua trmnh hi nhp cüa dat nuâc. 

Dai hOi Doàn toàn quc 1.n thuir XI din ra tr ngày 10 dn ngày 13 tháng 12 
narn 2017 tai  Thu do Ha Ni, vOi khu hiu hành dng "Tiên phong - bàn lI'nh - 
doàn kê't - sang tçio - phát trié'n ". Di hi biu thj quy& tam thrc hin miic tiêu 
cong tác doàn và phong trào thanh thiu nhi nhim k' 2017 - 2022: "Xáy dy'ng 
ló'p thanh niên thô'i kj mó'i có l tithng cách mng, bàn lznh chInh trj vimg yang, 
giàu lông yêu nzthc; Co dao dic, Mi sO'ng van hOa, trách nhim, tuán thz pháp 
luát, yeu chuóng hOa bInh; có tn thc, sc khOe, hoài bão, khát vçrng vu'077 len. 
Xây c4mg Doàn TNCS H ChI Minh thyc sc ving m4znh, tp hc.ip doàn kit dông 
dáo thanh niên, thng dáng là dçi dic b tin cy cia Dáng Cong san Vit 
Nam. Náng cao trách nhim phu trách Dç5i Thié'u niên Tin phong H ChI Minh 
vâ tIch ctc tham gia báo ye, chám sOc, giáo duc thié'u nién, nhi dng. Phát huy 
thanh niên xung kIch, tlnh nguyen, sang tqo trong sit nghip xây dzmg và baa v 
TO quO'c Vit Nam x Jiç5i chz nghia ". 

Nhim vi7i tr9ng tarn trong Nghj quy& Dai hOi Doàn toàn quôc lan thuir XI là 
tang cung giáo dic 1' tu&ng cách mng, dao  diirc, 1i sng van hóa cho tharth 
thiu nhi, trQng tam là giáo diic, bi dp l tuâng each mng, nâng cao bàn linh 
chInE tn, cho thanh niên. Tp trung trin khai 3 phong trào hành dng cách mng: 
"Thanh nién tInh nguyen "; "Tuái tré sang tço "; "Tuoi tré xung kIch bdo v Td 
quc" trong trng nhóm d& tugng, tip tiic duy tn các phong trào d.c thñ. Toàn 
Doàn trin khai 3 chucing trInh dng hành vói thanh niên: "Dcng hành vâi thanh 
niên trong hQc tçp "; "Dáng hành vO'i thanh niên khO'i nghip, lc2p nghip "; "Dcng 
hành vâi thanh nién rèn luyn và phát triên k9 nàng trong cuç5c sOng, náng cao the 
chá't, a'&i sO'ng van hóa tinh thcn ", gOp ph.n phát trin thanh niën toàn din, khng 
djnh vai trô cua Doãn trong bâo v quyn và igi Ich hap pháp, chInh dáng cüa 
thanh niên. Thu hut, tp hap, giáo diic thanh niên qua phong trào gop phn phát 
huy tinh tIch cuc chInh tr - xã hi cüa thanh niên, tao  môi truà'ng th'rc tiên rng 
ion, phong phü d giáo dic, rén 1uyn, phát buy thanh niên. 
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III. PHAT HUY TRUYEN THÔNG yE yANG, XAY DIfNG DOAN 
TNCS HO CHI MIMI VUNG MJNH TOAN DIN, GOP PHAN XAY DG 
DAT N[T(YC NGAY CANG GIAU MJtNH, VAN MIMI 

1. Nhfi'ng truyn thng ye yang cüa Doàn TNCS H ChI Minh 

Môt là, truyn thng yêu nuóc nng nan, gn bó thi& tha, trung thành tuyt 
d& vói Dàng, vó Nhân dan, vOi ch d xã hi chü nghTa. Truyén thông qu báu 
nay dã to nên dng lixc tinh than vô giá xuyên suôt các thyi k' lch sr thrçic the 
hin trong hành dng cách mng, nh.t là nhü'ng bithc ngot cüa lch sir gân 90 
nAm qua. 

Hai là, truyn thng c1ia di quân xung kIch cách m.ng, dam don 1y nh'~ng 
nhim vi nng n, dam di dn nhfhig noi khó khàn, gian khô, dam suy nghi sang 
to...dê hoàn thành xut sc nhim v duçic giao. Thrc hin lô'i dy cüa Bác Ho: 
"Dâu cn thanh niên cO, vic gI khó có thanh niên", the h tré nithc ta luôn nêu cao 
tinh thn hang hái, sn sang xung phong dn nhthig noi T quc can, dü do là biên 
cuang hay hái dào, dü cOng vic do là mcri me hay khO khän. 

Ba là, truyn thng gn bó doàn kt trong Irp nguOi c11ng 1ira tuôi, trong các 
t chi'rc Doàn, Hi; doàn kt gn bó vi Nhân dan; thircing yêu giñp di 1n nhau 
trong hoan nan, däc bit là nhQ'ng thai dim phài di mt vi ké thi hay thiên tai. 
Doàn ket dan tQc và doàn kt quc t luôn boa quyn vào nhau, dông cam vâ dOng 
tam hcp lc vi nhQ'ng miic tiêu cao Ca cia dan tOe  và thôi dai. 

Bó'n là, truyn thng hiu h9c, ham hiu bi& d tir mInh nâng cao trInh d, 
chinh trj van boa, khoa hçc, k thut, quãn 1 và quân sii... say me sang tao  trong 
hoat dng thrc tik, d cng hin cho s11 nghip cüa dâii tOe  và cüa Dàng. H9c a 
nhà truông, h9c trong cuOc  sang, hpc d lam ngthi có Ich cho x hOi,  luôn duçic 
cac th h thanh niên phn du, thirc hin ngày càng t& hon. 

Vai nhng cng hin to l&n trong 90 nàm qua, Doàn TNCS H ChI Minh và 
tuôi tré Vit Nam dã vinh dix duoc nhn nhiu danh hiu, hinh thirc khen thucng 
cüa Dáng và Nhà nuàc: 02 thn nhn Huân chuong Sao Vàng, 02 lan nhn Huân 
chucmg H Chj Minh, Huân chrnng DOe  1p hang Nlhât, hang Nhl, 13 Huân 
chuong Lao dng, 10 Huân chuong Kháng chin và nhiu phn thithng cao qu 
khác. Diu do khng dnh sr ghi nhn, dánh giá cao cUa Dàng, Nba nuóc và nhân 
dan ta di vài nhtIng c6ng hin xüng dáng cüa th h tré nuOc nba và sir phát triên, 
lOn manh cüa Doàn TNCS Ho Chi Minh. 

2. Xy dirng Doàn v&ng mnh y chinh trj, tif ttthng, t chfrc và hành 
dng, gop phân xây dirng dat nithc ngày càng giàu mtnh, van minh 

Tiir khi ra dà'i tâi nay, Doàn TNCS H ChI Minh dã không ngirng di mai 
nôi dung và phuong thirc hot dông; chü dng tim tOi nhthig huóng di mói, phü 
hap vâi tin trmnh each mang cüa dan tOc,  dáp rng s1r k' vng cüa Dàng, Bác H 
và Mhân dan dành eho th h tré; phü hp-p vó'i quy lu.t phát trin ciia thi dai  và 
nhu cu, nguyen vpng ciia thanh thiu nhi. T chirc Doàn dã nghiên ciru phát trin 
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1 luân, tng kt thuc tin, d ra nhiu nghi quyt, kt 1un, chuo'ng trmnh, kê hoch 
dé triên khai các mat cong tác Doàn và phong trào thanh thiu nhi. Cong tác chi 
do luôn dôi mói, sang tao, kiên tn, quyk 1it, trong do luôn u'u tiên tp trung 
huong ye Ca s&, chäm 10 giãi quyêt nhrng van d brc thit cüa thanh thiu niên, 
gop phân quan tr9ng cüa toàn Dâng, h thông chInh tr, cong dng và toàn xâ hi 
chäm lo, bOi duO'ng, giáo dic thanh nién, thiêu niên và nhi dông. 

cu th hóa Nghi quyt D.i hi Doân toàn quc 1n thr XI, tir dâu nhim 
k' den nay, Ban Chap hành, Ban Thithng vi, Ban BI thu Trung uang Eoàn dä ban 
hành 10 dê an, 6 kêt 1un và nhiêu chucing trInh, kê hoach cii the khác d triên khai 
thuc hiên các muc tiêu, nhiêrn vi cong tác doàn và phong trào thanh thiêu nhi giai 
doan 2017 - 2022. Ban Chap hành Trung uang Doàn ThICS Ho ChI minh dä k kêt 
Ngh quyêt lien tjch ye Quy ch phi hcip vó'i ChInh phü giai doan  2017 - 2022. 
Ban BI thu Trung uo'ng Doàn k kt chuo'ng trIrth phi hp vài gn 40 b, ban, 
ngành, doàn th Trung uo'ng và nhiu t chirc khác...; du9'c ci th hóa hiu qua & 
c.p cci s&, tao  ra co ch, chInh sách dng b cho cong tác thanh thiu nhi trong tInh 
hInh mâi. 

V&i nh&ng bu&c di và cách rnôi, quyt lit, cOng tác doàn và phong trào 
thanh thiu nhi trong nira du nhim kS' Dai hi Doàn toàn quc ln thiLr XI dä dat 
dugc nh&ng kt qua rt tich crc, toàn din trên các mt cOng tác. 

- Ni dung, phucmg thrc giáo dic dugc trin khai dng b, di m&i theo 
hu&ng chat krcmg, hiu qua han. Vic thirc hin Chi th s 05-CT/TW gän v&i vic 
thirc hiên Chi thj so 42-CT/TW ducic xác djnh là ni dung xuyOn suôt, nhim vi 
can bàn, bao tr11m trong cOng tác giáo diic cia Doàn, tao  chuyn biên tIch crc 
trong nhân thiic, rén huyn, tu duo'ng dao  di'c ca tui trê. Cong tác giáo dc chinh 
trj, tu tu&ng dugc tang cu&ng. Cong tac giáo dic truyen tMng cách mng, lông 
yêu nuóc, tinh th.n tir hào, tçr tOn dan tc cho thanh thiu nhi dirgc t chc thuO'ng 
xuyen, bám sat các si1 kin ljch sir, chInh tr, van hóa cña dt nuóc. Các cp b 
Doàn duy tn hiu qua cac kenh thông tin truyn thOng, phát buy yai trO mng xa 
hi nhrn kjp thOi cung cp thông tin, djnh hu&ng du 1un xà hi trong doàn viên, 
thanh nien. Viêc du tranh bào v nn tang tu tu&ng cüa Dàng, nhât là tren không 
gian mng có nhiêu Ret qua tIch circ thông qua vic thành 1p và duy tn mô hinh 
"Cáu lc b5 15 1uç2n tré" và Cutc vn dng "Môi ngày mt tin tot - MOi tuán mt 
cáu chuyçn dp ". Các san phm tuyen truyn tren Internet và mng xà hi nhtr 
infographic, video clip, b ânh, video ca nhac, poster cô dng, phóng sr, phim 
ng.n... do các cp b Doàn xây drng rthân các ngày 1 lan, các sir kin chInh trj 
quan tr9ng duçic thanh thiu niën yêu thIch, dOn nhn. Hinh thirc thi tim hiu tr1rc 
tuyên phat huy hiu qua trong cOng tác giáo dic cüa Doàn. 

- Các phong trào có sr d& m&i trong phuang thi.rc t chüc, phát tnin v quy 
mO, hiu qua tuxng buO'c duçc nàng len, qua do dä phát huy vai trô xung kIch, tinh 
than tinh nguyen, sang tao,  khai dy tim nàng to l&n cüa thanh nien. D.c bit, 
trong bôi cành dch bnh, thien tai din bin phc tap,  nhât là dch Covid-19, các 
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c.p b doân dã chi dng di mói mnh me ni dung, phucmg thrc triên khai 
phong trào, kip thai cp nht các ni dung mói theo tmnh hInh thirc té và theo chi 
dao cia Dàng, ChInh phü dã mang lai hiu qua tich circ. Phong trào "Thanh niên 
tmnh nguyçn" tip t11c duac doàn viên, thanh niên don nhan, duc thâm thâu den 
ca si thông qua vic thit k và t chirc trin khai phong trào rung khp, toàn din 
ti'i Trung uang dn Co sO'; các s 1iu thng kê dã cho thy s11 tang truO'ng ye din 
rng và tác dng ciia phong trào. Phong trào "Tuói tré sang to" duqc day manh 
thi:rc hin ngay tir d.0 nhiêm k' dâ thic dy tinh thin sang to trong doàn viên, 
thanh thiu nhi. Phong trào "Tuô'i tré xung kIch bâo v Td quóc" tiêp tic dugc 
triên khai hiu qua, th hin vai trO xung kIch cüa tuôi tré trong bão v To quôc, 
giü gin an ninh chInh tri, trt tx an toàn xã hi. 

- Các chucing trInh dng hành vói thanh niên ducc quan tam, day mnh dâ 
dáp rng ngày càng t& han nhu c.u, igi Ich chInh dáng cüa thanh niên, dc bit trong 
h9c tap,  tix van, hráng nghip, khO'i nghip, phát triên kinh tê, nâng cao dO'i song 
van hóa tinh thin và các k nàng trong cuc sng cn thit di vO'i thanh niên. 

- Cong tác phii trách Di Thiu niên Tin phong H ChI Minh và bão v, 
chäm sóc, giáo due thiu niên, nhi dng dat ducc nhiu k& qua quan tr9ng. 
Chuang trInh "Rèn 1uyn di viên" giai don 2018 - 2022 di.xgc trin khai vO'i 
nhiêu diem di mâi, phii hap han vO'i diu kin h9c tap,  rèn 1uyn và sir truO'ng 
thành cüa thiu nhi. Phong trào "Thiu nhi Vit Nam thi dua lam theo 5 diêu Bác 
H day" tip tc thxçic xác djnh là trong tam, xuyên su& cüa nhim ks'. Cong tác 
bào v, chäm lo cho tré em và thirc hin nhim vv di din ting nói, nguyen v9ng 
cüa tré em có nhiêu chuyên bin tIch crc, dn di vào thrc chat. 

- Cong tác quc t thanh niên tip tc có nhtng buóc phát trin mói v chiu 
sâu, chat lup'ng dugc nâng len, dóng gop tich circ vào thành cOng chung cüa cOng 
tác dôi ngoi nhân dan. Các hot dng nâng cao nAng lrc ngoi ngi, dc bit là 
ting Anh cho thanh thiu niên Vit Nam ducic quan tam triên khai hiu qua. 

- COng tác xây dirng Doàn; mO' rng m,t tran  doàn k&, tp hap thanh niên 
tiêp t1ic dugc cci tr9ng yà trin khai quy& 1it d thirc hin các chü truong mói, 
tiêu biu: chü truang 1+2; chü truang 1+1; xây drng co sO' Don 3 chü dng; thçrc 
hin sap xêp lai b may Doàn cp tinh dugc thic hin quyêt 1it, cO nhiu each lam 
sang tao, hiu qua, qua do, cht 1uig can b doãn, doàn yiên, th chüc co sO' Doàn 
tiling buâc dugc nâng cao. Cong tác kim tra, giám sat cüa Doàn có chuyn bin 
tIch crc. NQi dung và phuang thi1rc doàn kM tap  hap thanh niên dugc di mOi theo 
huó'ng dáp 1rng vOi nhu cu, sO' thIch cia thanh niên, t 1 doàn kM tap  hap thanh 
niên tang so vâi d.0 nhim kS'. 

- Cong tác Doãn tham gia xây dirng, bão ye Dãng và h thng chInE tn, có 
nhiêu chuyên bien tich crc; Cuc van dng "Doàn viên phâ'n dáu tró' thành dáng 
viên Dáng Ccng san Vit Nam" tip tiic dugc trin khai có hiu qua, chat luçmg 
giO'i thiu doàn vien uu tC cho Dâng xem xét, kM n?p  ngày càng dugc nãng cao. 
Các cp b Doan tIeh c1rc tham muu xây dmg và trin khai các chü truang, chInh 
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sách v thanh niên và cong tác thanh nien. Các hoat  dng phãn bin xã hi duc 
tham mu'u, triên khai duâi nhiu hInh thirc, tao  môi tnthng dê can b, doàn viên, 
thanh niên tham gia dóng gop kin xây dirng các chi trucing, chInh sách, pháp 
1ut lien quan dn thanh niên và cong tác thanh niên, dc bit t.p trung vào gop 
dir thào Lut Thanh nien (sü'a di). Các cp b Doàn phi hçp vâi Mt trn T 
quôc Vit Nam và các to chirc chInh tr - xã hi cüng cp thi7rc hin vic phàn bin 
các dir thào vAn bàn cüa c.p üy, chInh quyn da phuang v các vn dê phát triên 
kinh tê, van hoá, xä hi tai  dja phucing. 

* 

Phát huy truyn thng ye yang trong 90 nAm qua, các cap Doàn và tuôi tré cà 
nuOc gitt vng niêm tin st son vi Dàng, Nhà rnrOc và Nhân dan ta, bin nhü'ng 
khó khAn, thách thüc thành dng 1rc, hen trI, kiên djnh thrc hin vj tn, chirc nàng, 
vai trô cüa mInh trong h thng chInh trj; phát huy tinh thn dai  doàn k& dan tc 
và doàn kt quéc t; khai dy khát vpng drng xay dirng dt nuic phn vinE, hanh 
philic trong các tAng lop thanh thiu nin và nhi dng. Luôn tiên phong di du, phát 
huy truyên thông cách mng ye Yang, xung kIch, sang tao  trong sir nghip xây 
drng và bào ye T quc Vit Nam xä hi chü nghia, gop ph.n thxc hin thành 
cong Ngh quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quôc 1n thir XIII cUa 

BAN TUYEN GIAO TRUNG UNG - TW DOAN TNCS HO CIII MINH 
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