
CHUYÊN ĐỀ 5

ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH LỰC 

LƯỢNG XUNG KÍCH CÁCH MẠNG, GÓP PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA



NỘI DUNG

I. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Đoàn viên thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh

II. Phát huy vai trò xung kích cách mạng của đoàn viên thanh 

niên trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc



I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đoàn viên

2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên

4. Chương trình rèn luyện của người 

Đoàn viên hiện nay



I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đoàn viên

2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên

4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay



1. Đoàn viên

Đoàn
viên

Là TN Việt 
Nam tiên tiến

Theo mục đích, 
lí tưởng của 

Đảng

Có tinh thần yêu 
nước

Lối sống lành 
mạnh, cần kiệm, 

trung thực Tích cực lao 
động, công tác, 
học tập và bảo 

vệ Tổ quốc

Gắn bó mật 
thiết với thanh 

niên

Chấp hành 
đường lối pháp 
luật Nhà nước 

và điều lệ Đoàn



I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đoàn viên

2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên

4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên

2.1. Vị trí: Là nhân vật trung tâm tạo nên sức mạnh của tổ chức 

Đoàn.

Là TN Việt Nam tiên tiến

Phát huy truyền thống cán bộ

Đoàn Khu VI, tuổi trẻ Ninh

Thuận tiếp tục ra sức thi đua,

đẩy mạnh việc học tập và

làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.1. Vị trí của người đoàn viên

Đối với tổ chức Đoàn:

 Là những thành viên cấu thành tổ chức Đoàn

 Chất lượng đoàn viên quyết định chất lượng tổ chức

 Tổ chức Đoàn mạnh khi mỗi đoàn viên hoạt động tốt 



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.1. Vị trí của người đoàn viên (...)

Đối với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ thị 

nghị quyết của Đoàn:

 Là người trực tiếp thực hiện đường lối chính sách của Đảng, 

Nhà nước và chỉ thị nghị quyết của Đoàn

 Là lực lượng sáng tạo ra phong trào hoạt động là nhân tố quyết 

định thắng lợi và phát triển của mọi phong trào

 Là lực lượng bổ sung đảng viên mới cho Đảng và cho các tổ 

chức xã hội khác.

 Là người trực tiếp gây ảnh hưởng của Đoàn với thanh niên 

ngoài Đoàn và với thiếu niên nhi đồng.



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.2. Vai trò của Đoàn viên:

Đối với Đảng và Nhà nước:

Là người trực tiếp tuyên truyền và thực hiện đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật Nhà nước

Đoàn viên thanh niên tuyên

truyền người dân bảo vệ môi

trường

Đoàn viên xã Túc Trưng (Định

Quán) tuyên truyền công tác

dân số KHHGĐ trong vùng

đồng bào dân tộc thiểu số

Đoàn viên thanh niên tuyên

truyền xây dựng nông thôn

mới



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.2. Vai trò của Đoàn viên: (...)

Đối với tổ chức Đoàn: Tạo nên sức mạnh của tổ chức Đoàn. Ý thức tổ 
chức kỉ lụât, tinh thần xung phong tình nguyện, tinh thần phê và tự phê 
bình...

Thanh niên tình nguyện huyện Vĩnh Linh giúp bà 

con xã vùng cao Vĩnh Ô dựng nhà

Chung tay khơi thông dòng chảy



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.2. Vai trò của Đoàn viên: (...)

Đối với tổ chức thanh niên: Là cầu nối quan trọng giữa Đoàn với 
thanh niên, làm nòng cốt xây dựng các lực lượng thanh niên.

Bí thư Đoàn cơ sở hiến kế 

thu hút thanh niên bằng việc 

đa dạng hóa câu lạc bộ

Lễ ra mắt CLB Thanh niên làm nghề đá mỹ nghệ xã 

Ninh vân



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.2. Vai trò của Đoàn viên: (...)

Với thanh niên: Là người bạn gần gũi, thân thiết nhất với thanh niên.

Chỉnh trang để hình ảnh Thanh niên Việt 

Nam luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế
"Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn" 



2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên (...)

2.2. Vai trò của Đoàn viên: (...)

Đối với thiếu niên nhi đồng: Là người chăm sóc, giáo dục, dìu dắt và 
bảo vệ thiếu niên nhi đồng

SVTN đang giảng bài cho 

các học sinh

Thanh niên tình nguyện dạy chữ cho trẻ em khuyết tật



Tiểu kết

Là người trực tiếp 
tuyên truyền và 
thực hiện đường 
lối của Đảng, 
chính sách pháp 
luật Nhà nước

Tạo nên sức 

mạnh của tổ 

chức Đoàn

Là cầu nối quan trọng giữa 

Đoàn với thanh niên Là người bạn gần gũi, thân 

thiết nhất với thanh niên

Là người chăm sóc, giáo 
dục, dìu dắt và bảo vệ 
thiếu niên nhi đồng

Đoàn

viên



I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đoàn viên

2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên

4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay



3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên

3.1. Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ

-Tích cực học tập, lao động, rèn luyện và trưởng thành. 

Đoàn viên tích cực trong hoạt động học tập và 

nghiên cứu khoa học

Đoàn viên tích cực tham gia lao động 

cải tạo môi trường



3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)

3.1. Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ (...)

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Đoàn viên tham gia phân luồng giao 

thông
Đoàn viên tham gia hiến máu vì cộng 

đồng



3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)

3.1. Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ (...)

- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Các đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ hải

quân chuyển đá lên tàu ra đảo Đá Tây,

huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

trong chương trình “Góp đá xây Trường

Sa” do báo Tuổi Trẻ phát động



3.2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực 

hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng và chính quyền. 

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)



- Chấp hành điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)

Buổi sinh hoạt đoàn cơ sở Đoàn viên tham gia bỏ phiếu



- Tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)

Đoàn phường An Hải Đông,Sơn Trà, Đà Nẵng

đã tổ chức Hội thi tìm hiểu truyền thống 80 năm 

xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCSHCM

Hơn 800 sinh viên tại TP.HCM

xếp thành con số 80 mang ý

nghĩa 80 năm thành lập Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh



- Tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)

Kiểm tra sổ đoàn viênSinh hoạt chuyên đề hướng về biển đảo



3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)

- Tích cực xây dựng Hội Liên

hiệp Thanh niên Việt Nam

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ

Chí Minh giữ vai trò nòng cốt

chính trị trong việc xây dựng

tổ chức và hoạt động của hội

Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam, Hội Sinh viên Việt Nam

và các thành viên khác của

Hội.



Tích cực xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam

Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với

Hội Sinh viên Việt Nam được thể hiện như

sau:

Trực tiếp giúp sinh viên và các cấp Hội lập ra tổ

chức Hội Sinh viên

Giới thiệu đoàn viên có năng lực, được sinh viên

tín nhiệm để tham gia vào các cơ quan lãnh đạo

của Hội và làm hạt nhân trong phong trào sinh

viên

Định kỳ thông báo và phối hợp với các cấp bộ

Hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động

thống

Hỗ trợ Hội Sinh viên các cấp về cơ sở vật chất,

trang thiết bị và điều kiện để hoạt động

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên (...)



I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Đoàn viên

2. Vị trí, vai trò của người Đoàn viên

3. Nhiệm vụ của người Đoàn viên

4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay

4.1. Mục đích, ý nghĩa của chương trình rèn luyện đoàn viên

⃰ Nâng cao nhận thức về chính trị và lí tưởng cách mạng cho

đoàn viên

⃰ Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đoàn viên với cộng

đồng xã hội về mọi mặt đời sống, học tập, lao động và công tác

⃰ Tăng cường, củng cố kỉ cương, kỉ luật trong xây dựng tổ chức

Đoàn.

⃰ Phát huy được hết các khả năng, năng lực của người đoàn viên

trong công tác và cống hiến cho đoàn, cho xã hội



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.2.   Năm tiêu chí rèn luyện:

1. Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN

Đoàn thanh niên thăm hỏi và tặng quà Mẹ 
Việt Nam anh hùng Lê Thị Bé



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.2.   Năm tiêu chí rèn luyện:

2. Đoàn kết, thân ái vì cộng đồng

Sáng 22/7/2012, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 

Thành Đoàn – Hội LHTN Hà Nội phối hợp với Viện Huyết 

học – Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên vận 

động hiến máu Hà Nội tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt 

hồng tri ân” lần thứ 2



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.2.   Năm tiêu chí rèn luyện:

3. Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật

Đoàn viên đăng ký thực hiện "500 biển số xe mô tô, xe gắn

máy không vi phạm luật giao thông" tại lễ ra quân hưởng

ứng “Năm an toàn giao thông - 2012” tại quận Gò Vấp



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.2.   Năm tiêu chí rèn luyện:

4. Giàu tri thức, có sức khoẻ, kĩ năng

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật,

khuyến nông, khuyến ngư, hội thảo đầu bờ cho

đoàn viên, hội viên tỉnh Sóc Trăng



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.2.   Năm tiêu chí rèn luyện:

5. Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập

Đoàn đại biểu thanh niên Lào được chào đón tại 

cảng Sài Gòn trong chuyến thăm và giao lưu tại 

Việt Nam chiều 4/11/2011

Đoàn Việt Nam trên chuyến tàu Thanh niên 
Đông Nam Á 



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động

1. Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử truyền thống, quê hương đất 

nước cho bạn bè trong và ngoài nước

Thanh niên, sinh viên Việt Nam tham dự lễ khai mạc Festival lần thứ 17 tại sân vận động 

Master Pieces Moripe, thủ đô Pretoria - Nam Phi (14/12/2010)



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động

2. Sẵn sàng dám nhận những việc khó, việc mới

Mở đường vào bản Trồng rừng ngập mặn ở Quảng Ninh



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động

3. Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em và 

người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các đoàn viên đã trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe 

các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

4. Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện

Đội Thanh niên tình nguyện Đoàn trường 

ĐH Đông Á (Đà Nẵng) với hoạt động nạo 

vét kênh mương trong chiến dịch mùa hè 

xanh 2009

Làm sân chơi của nhà sinh hoạt chung của 

thôn Sủng Pờ A



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

5. Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng 

chống tệ nạn xã hội

Đoàn viên thanh niên ra quân tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

6. Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên hai xã Tả Gia Khâu 

và Dìn Chin tham gia dự án trồng 50ha rừng thay 

thế nương rẫy cằn cỗi, hưởng ứng phong trào “Vì 

màu xanh nơi biên cương” – 26/3/2012



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

7. Thường xuyên chấp hành pháp luật

Học sinh, sinh viên tham gia tuyên truyền 

giao thông



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

8. Thường xuyên học tập, nâng 

cao hiểu biết, trình độ chuyên 

môn

100% đoàn viên Chi đoàn chi nhánh Công 

nghiệp Hóa chất Mỏ Hà Tuyên tích cực học tập 

ứng dụng công nghệ tin học vào công tác 

nghiệp vụ



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

9. Thường xuyên rèn luyện thể dục, 

thể thao

Đoàn viên tham gia phong trào thể thao



4. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện 

nay (...)

4.3. Mười tiêu chí hành động.

10. Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt 

động Đoàn, Hội, Đội giới thiệu được thanh niên vào Đoàn

Tổ chức sinh hoạt văn hóa, dạy dân vũ 

cho hơn 500 em thiếu niên nhi đồng của 

xã Sủng Trà

Hướng dẫn các em thiếu nhi vẽ tranh



NỘI DUNG

I. Vai trò, Vị trí, Nhiệm vụ của Đoàn viên Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh

II. Phát huy vai trò xung kích cách mạng của đoàn viên 

thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc



II. Phát huy vai trò xung kích cách mạng của đoàn viên thanh

niên trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Xung kích cách mạng là bản chất của thanh niên Việt 

Nam

2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong giai đoạn hiện 

nay



1. Xung kích cách mạng là bản chất của thanh niên Việt Nam

Tính xung kích là đặc điểm tâm 

lý của thanh niên

Tính xung kích phù hợp với yêu 

cầu của xã hội, của cộng đồng:

Tính xung kích được thể hiện 

qua lịch sử Đoàn và phong trào 

thanh niên Việt Nam hơn 80 

năm qua.



II. Phát huy vai trò xung kích cách mạng của đoàn viên thanh

niên trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Xung kích cách mạng là bản chất của thanh niên Việt Nam

2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong giai đoạn 

hiện nay



2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay

2.1.Mục đích của các phong trào thanh niên hiện nay: 

 Phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên

 Tạo môi trường rèn luyện, giáo dục cho thanh niên.

 Góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng “Đến năm 2020, nước 

ta cơ bản trở  thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

 Nâng cao uy tín của Đoàn và thanh niên trong xã hội.



2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay (...)

2.2. Nội dung của các phong trào xung kích của thanh niên 

hiện nay: 

1. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

Thắp sáng vùng caoĐoàn viên thanh niên xã Tam Tiến đẩy 

mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế



II. PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN VIÊN 

THANH NIÊN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ 

QUỐC

2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong giai đoạn hiện 

nay.

2.2 Nội dung của  các phong trào xung kích của thanh niên 

hiện nay: 

2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc Cắt tóc cho các em thiếu nhi trên

đường đi dân vận



2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay

2.2. Nội dung của  các phong trào xung kích của thanh niên 

hiện nay:

3. Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội.

Đoàn phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần 

Thơ tổ chức lễ ra mắt công trình thanh niên “Cột 

mốc chủ quyền đảo Trường Sa” tại trường THCS 

Thốt Nốt

Tham gia giữ gìn trật tự giao thông



2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay (...)

2.2. Nội dung của  các phong trào xung kích của thanh niên 

hiện nay:

4.  Xung kích thực hiện cải cách hành chính.

Ðoàn viên Thanh niên Chi Cục thuế

quận Phú Nhuận tích cực thực hiện

cải cách hành chính (11/11/2011)

Đoàn viên thanh niên Kho bạc tỉnh Lâm 

đồng luôn xung kích đi đầu trong cải cách 

thủ tục hành chính



2. Xung kích tình nguyện của thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay (...)

2.2. Nội dung của  các phong trào xung kích của thanh niên 

hiện nay: 

5. Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế.



Tổng kết 5 phong trào xung kích

Xung kích, tình nguyện

vì cuộc sống cộng đồng

Xung kích hội nhập

kinh tế quốc tế

Xung kích bảo vệ tổ

quốc, giữ gìn an ninh

chính trị và trật tự an

toàn xã hội

Xung kích thực hiện cải 

cách hành chính

Xung kích lao động 

sáng tạo, phát triển kinh 

tế - xã hội


