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inh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng 
ta đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa 
xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. 

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điều đó 
đã khẳng định một chân lý lịch sử về vị trí, 
vai trò của thanh niên đối với tiến trình phát 
triển của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn 
năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. 
Chính vì lẽ đó, trong suốt quá trình hoạt 
động, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của 
thanh niên, xem thanh niên là “rường cột 
của nước nhà, là chủ nhân tương lai của 
đất nước”. Vì vậy, để xây dựng được một 
thế hệ đoàn viên thanh niên (ĐVTN)  vừa 
“hồng” vừa “chuyên” thì công tác giáo 
dục, chính trị, tư tưởng là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng ta 
hiện nay. 

Nhận thức được tầm quan trọng và vai 
trò to lớn của công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho ĐVTN, trong những năm qua, 
thực hiện các nghị quyết của Tỉnh đoàn, 
Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Linh coi 
xây dựng đoàn là xây dựng Đảng trước một 
bước, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng 
cho đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, nhiệm vụ của đoàn viên, 
thanh niên trong giai đoạn hiện nay được 
đẩy mạnh. Hiện nay, toàn huyện có 36 tổ 

chức cơ sở đoàn, 372 chi đoàn với 19.735 
thanh niên trong độ tuổi, trong đó có 6.091 
đoàn viên; 22 Uỷ ban Hội LHTN xã, thị 
trấn với 295 chi hội, CLB, đội nhóm thanh 
niên.  

Những năm qua, cùng với tuổi trẻ 
trong toàn tỉnh, các cấp bộ đoàn thường 
xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, giáo 
dục về chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, hội 
viên, đội viên thiếu niên nhi đồng của 
Huyện với nhiều hình thức tổ chức phong 
phú, đa dạng, thu hút đông đảo ĐVTN tham 
gia như: thực hiện 2 phong trào lớn của tuổi 
trẻ: “Xung kích tình nguyện tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
đồng hành với thanh niên lập, thân lập 
nghiệp”; “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, 
ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; gặp mặt 
giao lưu các thế hệ cán bộ đoàn, các hoạt 
động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, 
hoạt động “Về nguồn”, “Đền ơn - đáp 
nghĩa”…. Riêng năm 2015, Huyện đoàn đã 
tổ chức được 144 hoạt động sinh hoạt 
truyền thống; có 176 lượt cơ sở đoàn tìm 
đến các địa chỉ đỏ với trên 12.000 lượt 
ĐVTN. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ 
Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh 
niên như: bồi dưỡng về 6 bài học lý luận 
chính trị cho thanh niên, tuyên truyền quán 
triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt 
Nam các cấp, Hiến pháp Nước cộng hoà Xã 
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hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013, 
Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng; triển khai thực hiện việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị 
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; học 
tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh; 
lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư 
tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, 
học tập đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tổ 
chức cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện Kế 
hoạch số 33 KH/BTVHU ngày 20/3/2013 
của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội 
nghị, cuộc họp”, hưởng ứng “Tuần lễ thanh 
niên làm theo lời Bác”; tiếp tục triển khai 
đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức lối 
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho 
thanh thiếu nhi giai đoạn 2013-2020”. 

Đặc biệt, Huyện đoàn Vĩnh Linh đã 
phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn 
Gio Linh tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ 
quốc tôi” với gần 1.000 đội viên, đoàn viên 
thanh niên tham gia thực hiện nghi lễ và 
đồng ca bài hát “Quốc ca” tại các di tích 
lịch sử đôi bờ Hiền Lương – sông Bến Hải, 
địa đạo Vịnh Mốc, cầu Treo Bến Tắt… 
Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn hối 
hợp với Chi đoàn Đài Truyền hình tỉnh, Hội 
người khuyết tật và trẻ em mồ côi huyện tổ 
chức chương trình “Kết nối yêu thương” tại 
một số xã trong huyện đã thu hút đông đảo 
ĐVTN tham gia.  

Thông qua các phong trào, tổ chức 
đoàn đã tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường 
lành mạnh cho thanh niên rèn luyện, phấn 
đấu, trưởng thành. Đồng thời, thông qua 
các hoạt động của đoàn, đã phát hiện những 
nhân tố tích cực, những đoàn viên ưu tú đã 
trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong 
các phong trào của đoàn. Nhiều đồng chí đã 

phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, 
bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của 
người ĐVTN, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, qua đó nâng cao nhận thức 
của đoàn viên, thanh niên về vai trò của 
tuổi trẻ trong giai đoạn mới.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, công tác giáo dục tư tưởng, chính 
trị cho ĐVTN của Huyện đoàn Vĩnh Linh 
còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn cụ thể 
như: nhận thức của một bộ phận đoàn viên 
còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động hoặc 
tham gia với thái độ không hăng hái, không 
tích cực; những đổi mới về công tác giáo 
dục tư tưởng, chính trị cho ĐVTN chưa 
thực sự triệt để. Hơn nữa, quy mô tổ chức 
một số hoạt động của đoàn còn nhỏ, chưa 
tạo điều kiện thu hút sự tham gia đông đảo 
của ĐVTN…. 

Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho ĐVTN trong thời gian tới, Ban Chấp 
hành Huyện đoàn Vĩnh Linh cần chú trọng 
vào một số giải pháp cơ bản sau:   

Thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện đoàn 
cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng 
lãnh đạo toàn diện, thường xuyên đối với 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tranh 
thủ sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, sự tạo 
điều kiện của chính quyền, các ban ngành, 
đoàn thể các cấp; tận dụng hợp lý mọi 
nguồn lực và phát huy tốt vai trò, vị trí của 
tổ chức đoàn trong công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng cho ĐVTN. Dựa trên những ưu 
thế đã đạt được, Ban Chấp hành huyện 
Đoàn cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo 
sâu sát, mở rộng quy mô hoạt động, xây 
dựng đội ngũ cán bộ đoàn lớn mạnh, đầu tư 
kinh phí thích đáng cho công tác này. 

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, có những cách làm sáng 
tạo, sát thực để nâng cao hiệu quả công tác 
giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
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Khoa NN & PL đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TL. 

Hồ Chí Minh và các tổ chức của Thanh 
thiếu nhi. Tăng cường giáo dục chính trị 
cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng như: tổ chức hội thi, diễn đàn, 
câu lạc bộ, các phong trào hành động.  

Thứ ba, xây dựng môi trường lành 
mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, 
rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Xây 
dựng và phát huy lối sống "Mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi người", có ý 
thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản 
thân, gia đình và xã hội. Bên cạnh sự phát 
triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội 
thì còn tồn tại những mặt trái của nó, do đó, 
ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, tổ 
chức đoàn phải tạo sân chơi bổ ích, thiết 
thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia tích 
cực, năng động, sáng tạo. 

Thứ tư, tăng cường phối hợp, liên kết 
giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa 
các ban, ngành, đoàn thể trong công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đề cao vai trò, 
trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi 
dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi; 
cùng với nhà trường giáo dục hình thành 
nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng 
cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. 
Đặc biệt, chú trọng giáo dục cho ĐVTN 
thông qua các phong trào hoạt động cách 
mạng, đưa trực tiếp thanh niên tham gia 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở 
địa phương, đơn vị. 

Phát huy những thành quả đã đạt được, 
khắc phục những khó khăn, với phương 
châm“Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, xung 
kích, tình nguyện, xây dựng quê hương giàu 
đẹp”, các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội huyện 
Vĩnh Linh đã, đang và sẽ ra sức phấn đấu 
góp phần xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh./. 


