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Hơn nửa thế kỷ qua, bốn thế hệ trẻ Việt Nam đã kế tiếp nhau chiến đấu vô cùng anh dũng vì lý
tưởng độc lập, tự do, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội. Tuổi trẻ Việt Nam tìm thấy trong lý
tưởng của Đảng tương lai tươi sáng của dân tộc và của bản thân thế hệ mình. Tuổi trẻ Việt Nam
nguyện ra sức rèn luyện phấn đấu để biết sống và dám sống trong ánh hào quang của chủ nghĩa anh
hùng cách mạng theo lời chỉ bảo ân cần của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn kính mến.
Từ sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước ta bước vào thời kỳ cách mạng mới. Đại hội lần thứ
IV, thứ V của Đảng và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã vạch ra đường lối cách mạng xã
hội chủ nghĩa và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh v.v... cho toàn Đảng,
toàn dân ta trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ.
Đường lối công tác vận động thanh niên do Đại hội lần thứ V của Đảng nêu ra đã cổ vũ tuổi trẻ
hăng hái lập công trên mọi trận tuyến của công cuộc lao cộng sản xuất, chiến đấu, học tập, rèn luyện…
Được Đảng và nhà nước chăm sóc và rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, tuổi trẻ nước
ta đã có những bước tiến rõ rệt về chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, quản lý… và đang tiếp tục
phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp của mình. Càng ở những nơi khó khăn gian khổ, trong những
hoàn cảnh có nhiều thử thách quyết liệt thì những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên càng được thể hiện
rõ nét Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển. Từ
năm 1972 đến nay, gần nửa triệu đoàn viên được kết nạp vào Đảng trong cuộc vận động “Toàn Đoàn
tham gia xây dựng Đảng”. Riêng năm 1984, Đoàn đã giới thiệu hai trăm nghìn đoàn viên ưu tú để
Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trong nhũng năm gần đây, công tác giáo dục của Đoàn có những
bước tiến mới cả về nội dung lẫn hình thức, phương pháp. Cuộc “Hành quân theo bước chân những
người anh hùng” nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã thu hút hơn năm
triệu đoàn viên thanh niên và hơn mười triệu thiếu nhi trong 40 tỉnh, thành phố tham gia.
*
Bước vào năm 1985. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chi Minh đang ra sức đẩy mạnh phong trào
“Ba xung kích làm chủ tập thể” được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động với mục tiêu rõ rệt
nhằm tổ chức, động viên tuổi trẻ nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà
nước trao cho.
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Tước hết, Đoàn tập trung giáo dục về truyền thống cách mạng và tinh thần trách nhiệm cho tuổi trẻ
nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Cuộc “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” sẽ được
tiếp nối bằng cuộc “Hành quân theo chân Bác” với nội dung “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao
động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về tình hình, nhiệm vụ cách mạng và tinh thần quốc
tế vô sản. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa trong thanh niên, thiếu niên.
trước hết là nếp sống trong lao động, giao tiếp xã hội, gia đình và nếp sống cá nhân, chăm lo giáo dục
thanh niên, thiếu niên chậm tiến.
Để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong lao động sản xuất, xây dựng và cải tạo xã hội chủ
nghĩa, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1985; tiếp tục mở rộng phong trào thanh niên
thâm canh vượt khoán, bán sản phẩm cho Nhà nước, thực hiện bằng được chỉ tiêu 19 triệu tấn lương
thực, đi đầu trong việc hoàn thành cải tại nông nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ. Đẩy mạnh phong trào
trong thanh niên công nhân thi đua giành ba điểm cao, về trước kế hoạch với năng suất cao, chất lượng
sản phẩm cao và tiết kiệm nhiều, góp phần tích cực thực hiện chống bao cấp, chuyển hẳn sang hạch
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Mở rộng phong trào xây dựng quầy hàng thanh niên kiểu mẫu và
các hoạt động động tiết kiệm, thu lại sắt thép phế thải. Xây dựng các đội hình lao động lớn để phát huy
tiềm năng lao động của tuổi trẻ, giải quyết việc làm cho thanh niên: trồng cây cao su và các cây xuất
khẩu, làm đường giao thông, khai thác than, phát triển tiểu - thủ công nghiệp…
Trên mặt trận quốc phòng. an ninh, nâng cao tính tự giác của thanh niên trong việc chấp hành Luật
nghĩa vụ. Chú trọng động viên nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú vào học các trường sĩ quan và trường
kỹ thuật của quân đội.
Thanh niên trong các lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nuôi quân, sẵn
sàng chiến đấu và chiến đấu có hiệu quả. Thời gian thanh niên đang phục vụ tại ngũ, bảo đảm vừa
được huấn luyện kỹ năng chiến đấu, vừa được giáo dục rèn luyện thành con người mới xã hội chủ
nghĩa theo quan điểm “quân đội là trường học của tuổi trẻ”.
Mỗi cơ sở Đoàn có kế hoạch phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác đón
nhận, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hết hạn tại ngũ trở về, coi đây là một
trong những nội dung công tác quan trọng của tổ chức Đoàn cơ sở.
Thực hiện tổ công tác hậu phương quân đội; giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có con
em đang chiến đấu ở tiền tuyến, vận động xây dựng “ngôi nhà tình nghĩa”, phong trào “mùa đông binh
sĩ”, và phát triển “công tác Trần Quốc Toản của các em thiếu niên, nhi đồng.
Mở rộng phong trào “Vì điểm tựa tiền tiêu, vì chiến sĩ tiền tuyến”, đẩy mạnh lao động, học tập và
công tác với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Vì điểm tựa tiền tiêu, gắn bó giữa hậu phương với
tiền tuyến, giữa kinh tế với quốc phòng, mở rộng các hoạt động kết nghĩa các tỉnh, huyện, xã phía sau
với phía trước, gắn phong trào của thanh niên đang học tập, lao động ngoài nước với phong trào trong
nước, đỡ đầu, chi viện thiết thực cho các chiến sĩ trên điểm tựa tiền tiêu và các chiến sĩ đang làm
nhiệm vụ quốc tế.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học
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Trong sự nghiệp văn hoá, giáo dục, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về cải cách giáo dục, đẩy mạnh phong trào xây dựng “tập thể học sinh xã hội chủ
nghĩa”, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nếp sống, giáo dục lao động và hướng
nghiệp, phát huy quyền làm chủ tập thể của thanh niên học sinh trong học tập, rèn luyện và xây dựng
nhà trường xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh gắn với việc xây dựng Đoàn
trên địa bàn huyện, giảm cơ sở yếu kém, tăng cường phát triển thêm nhiều đoàn viên mới và mở rộng
mặt trận đoàn kết thanh niên. Gắn quy hoạch đào tạo cán bộ của Đoàn với quy hoạch cán bộ của Đảng.
Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”, nâng cao chất lượng giới thiệu với
Đảng những đoàn viên ưu tú có phẩm chất trong sáng, có trình độ khoa học - kỹ thuật, có năng lực làm
chủ tập thể đáp ứng được yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hưởng ứng Đại hội liên hoan thanh niên, học sinh đại học thế giới lần thứ 12 tại Matxcơva, giáo
dục cho thanh niên tình đoàn kết giữa các dân tộc vì hoà bình, chống chiến tranh. Đặc biệt giáo dục
tình đoàn kết, chiến đấu giữa thanh niên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, tình đoàn kết hữu nghị
và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tạo nên một phong trào
hành động cách mạng sôi nổi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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