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Hòa bình, 
độc lập dân 

tộc, dân 
chủ, hợp 

tác và  
phát triển 

Cách mạng 
công nghiệp 

lần thứ 4, 
khởi nghiệp  

sáng tạo 

Sức mạnh 
tổng hợp, uy 
tín của Việt 
Nam ngày 
càng cao 

Thanh niên: 23,6 
triệu (25,2% dân 

số) 

ĐOÀN 
TNCS HỒ 

CHÍ 
MINH 

Thiếu niên, nhi 
đồng: 12 triệu 
(12,9% dân số) 

Thế hệ trẻ 
đƣợc quan 

tâm, đặt niềm 
tin, tạo điều 

kiện thuận lợi 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thường xuyên  
cổ vũ, động viên, khuyến khích và phát huy lớp thanh niên tiên tiến;  

tập trung chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế  
vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

  BỐI CẢNH CHUNG VÀ TÌNH HÌNH THANH THIẾU NHI 



Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản 

lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống 

văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có 

tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. 

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp 

đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.  

 
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh 

niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

 MỤC TIÊU 



TUỔI TRẺ VIỆT NAM 

TIÊN PHONG 

BẢN LĨNH 

ĐOÀN KẾT 

SÁNG TẠO 

PHÁT TRIỂN 

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG 



100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên đƣợc học tập, quán 

triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 

100% Đoàn xã, phƣờng, thị trấn xây dựng 

đƣợc ít nhất 01 mô hình, giải pháp tƣ vấn giúp 

đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. 

Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 

triệu ý tƣởng, sáng kiến. 

Trồng mới 30 triệu cây xanh. 

Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên 

làm kinh tế. 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 
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Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên 

Tƣ vấn hƣớng nghiệp cho 10 triệu lƣợt thanh thiếu niên; 

giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên 

Xây dựng mới tại mỗi xã, phƣờng, thị trấn ít nhất 

01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi 

Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi  

có hoàn cảnh khó khăn 

Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp 

thanh niên đạt ít nhất 60%. 

Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ƣu  tú cho Đảng, trong đó phấn đấu 

 ít nhất 700 nghìn đảng viên mới đƣợc kết nạp từ đoàn viên ƣu tú. 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 



Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

Nâng cao hiệu quả công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng. 

Tăng cường giáo dục đạo đức, 

lối sống văn hóa cho thanh 

thiếu nhi. 

Triển khai các giải pháp thiết 

thực, phù hợp giáo dục truyền 

thống cách mạng, lòng yêu 

nước, tinh thần tự hào, tự tôn 

dân tộc cho thanh thiếu nhi. 

Tăng cường giáo dục đạo đức, 

lối sống văn hóa cho thanh 

thiếu nhi.  

Triển khai các giải pháp tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hình thành thói quen 

“Sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật” trong đoàn 

viên, thanh niên. 

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC; TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC LÝ 
TƢỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH THIẾU NHI 



PHONG TRÀO 

THANH NIÊN  
TÌNH NGUYỆN 

-Chung tay xây dựng  

-nông thôn mới. 

- Xây dựng đô thị văn minh. 

- Bảo vệ môi trƣờng. 

- Ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

- Đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông. 

- An sinh xã hội 

- Ít nhất 02 hoạt động tình 

nguyện/năm. 

PHONG TRÀO 

TUỔI TRẺ 
SÁNG TẠO 

- Trong học tập, nghiên 

cứu khoa học trong lao 

động, sản xuất, kinh 

doanh. 

- Trong công tác, phục 

vụ nhân dân; trong 

sinh hoạt hàng ngày.  

PHONG TRÀO 

TUỔI TRẺ 

XUNG KÍCH 

BẢO VỆ TỔ QUỐC 

-Chương trình, dự án, 

cuộc vận động hướng về 

biên giới, biển đảo. 

-Xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân. 

-Đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn dân cư.  

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 



3 CHƢƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN 

HỌC TẬP 

-Xây dựng tinh thần hiếu học, tự 

học, học tập suốt đời, xã hội học tập 

trong thanh niên.  

-Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, 

khuyến khích học sinh, sinh viên thi 

đua học tập.  

-Cổ vũ, động  viên, khuyến khích, hỗ 

trợ thanh niên học tập nâng cao 

trình độ học vấn, chuyên môn, 

nghiệp vụ, tay nghề.  

-Thúc đẩy phong trào học tập, nâng 

cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là 

tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. 

RÈN LUYỆN  
 PHÁT TRIỂN  

KỸ NĂNG 

 TRONG CUỘC SỐNG,  
NÂNG CAO  
THỂ CHẤT,  

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

TINH THẦN 

-Phát triển sâu rộng các hoạt 

động rèn luyện thể dục thể thao. 

-Đa dạng các loại hình hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật. 

-Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

hoạt động các thiết chế văn hóa 

thể thao của Đoàn. 

-Đƣờng dây nóng, kênh tƣ vấn 

tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh 

thiếu nhi.  
 

KHỞI NGHIỆP, 

LẬP NGHIỆP 

-Triển khai hiệu quả chƣơng trình 

“Thanh niên khởi nghiệp”. 

-Các giải pháp đột phá trong tƣ 

vấn, hƣớng nghiệp cho học sinh. 

-Giới thiệu việc làm cho thanh 

niên. 

-Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình 

phát triển kinh tế tập thể. 



Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục xác định: 

xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trƣớc một bƣớc.  

Chú trọng phân công 

 cán bộ có năng lực  

và nhiệt tình phụ trách 

 công tác thiếu nhi 

Thiếu nhi Việt Nam  

thi đua làm theo  

5 điều Bác Hồ dạy 
` 

Đổi mới nội dung,  

phƣơng thức triển khai chƣơng 

trình “Rèn luyện đội viên” 

Triển khai đồng bộ, toàn 

diện và có hiệu quả cuộc vận 

động “Vì đàn em thân yêu” 

CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

Thƣờng xuyên quan tâm  

định hƣớng chƣơng trình  

công tác Đội Thiếu niên  

Tiền phong Hồ Chí Minh 



Chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa  

quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế 

CÔNG TÁC QUỐC TẾ THANH NIÊN 

- Mở rộng, đa phương hóa, 

đa dạng hóa quan hệ hữu 

nghị và hợp tác quốc tế. 

-  Phát triển quan hệ đi vào 

chiều sâu, thiết thực. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác quốc tế của 

Đoàn. 

- Nâng cao nhận thức, hỗ trợ 

trang bị kiến thức, kỹ năng 

hội nhập quốc tế. 



Chất lƣợng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lƣợng cơ sở đoàn là đột phá. 

XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH VỀ TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ,  
TỔ CHỨC VÀ HÀNH ĐỘNG 

Đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn , trọng tâm là tổ 
chức Đoàn trên địa bàn dân cƣ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lƣợng, trƣởng thành từ phong 
trào thanh niên. 

Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác 
đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ.  

Thực hiện hiệu quả chủ trƣơng “1 + 2”. 

Phấn đấu 100% cán bộ đoàn đƣợc tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp 
vụ.  

Nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên.  

Thực hiện tốt chủ trƣơng “1 + 1”. 



Chất lƣợng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lƣợng cơ sở đoàn là đột phá. 

XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH VỀ TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ,  
TỔ CHỨC VÀ HÀNH ĐỘNG 

Giải pháp đột phá trong nâng cao chất lƣợng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ 
sở. 

Thực hiện tốt chủ trƣơng xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”. 

Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc đánh giá 
kết quả công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. 

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ 
chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

Tập hợp, định hƣớng, dẫn dắt hoạt động phong trào thanh niên.  



Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức 

chính trị tƣ tƣởng cho đoàn viên, thanh 

niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cƣơng 

lĩnh chính trị, đƣờng lối của Đảng. 

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí, 

góp ý đảng viên, phòng chống 

suy thoái về đạo đức, lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Chủ động, sáng tạo, kiên trì 

tham mƣu, đề xuất với Đảng, 

Nhà nƣớc; nâng cao chất lƣợng 

công tác giám sát và phản biện 

xã hội 

Tiếp tục triển khai các giải pháp 

thực hiện Cuộc vận động “Đoàn 

viên phấn đấu trở thành đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

THAM GIA XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 



6 
Đề án Đoàn TNCS 

 Hồ Chí Minh tham gia đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông. 

7 Đề án Phòng, chống ma túy 

trong thanh thiếu niên. 

Đề án Nâng cao năng lực 

tiếng Anh cho thanh 

thiếu niên Việt Nam. 

8  

1 

Đề án Tăng cƣờng  

giáo dục lý tƣởng  

cách mạng, đạo đức,  

lối sống văn hóa cho 

thanh thiếu nhi. 

2 Đề án  

Thanh niên khởi nghiệp 

3  
Đề án Tƣ vấn, hƣớng nghiệp 

và giới thiệu việc làm cho  

thanh thiếu niên. 

9 
Đề án Đào tạo, bồi 

dƣỡng cán bộ Đoàn, 

Hội, Đội. 

Đề án Đoàn TNCS  

Hồ Chí Minh tham gia 

phòng chống đuối nƣớc và 

tai nạn thƣơng tích trẻ em. 

10  

4 
Đề án Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tham gia xây 

dựng nông thôn mới. 

5  Đề án Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh xung kích bảo 

vệ môi trƣờng và ứng 

phó biến đổi khí hậu. 

ĐỀ ÁN  

TRỌNG ĐIỂM 

GIAI ĐOẠN  

2017 – 2022 

CỦA  

ĐOÀN TNCS  

HỒ CHÍ MINH 
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