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Tóm tắt nội dung: Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nghị 

quyết số 1273–NQ/ĐU–T39 của Đảng ủy trường Cao Đẳng cảnh sát nhân dân 

II đã từng bước thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn 

thanh niên, qua đó giúp Đoàn thanh niên nhà trường ngày càng trưởng thành, 

có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với mỗi đoàn viên thanh niên. 

***** 

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của 

thanh niên, xem công tác thanh niên mà trọng tâm là công tác Đoàn là vấn đề 

sống còn của dân tộc. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế, đòi hỏi Đảng phải chăm lo, 

bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (tháng 1/1993) “Về công tác 

thanh niên trong thời kỳ mới” xác định vai trò quan trọng của công tác đoàn đối 

với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo: “Thanh niên là lực lượng xung kích 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công 

hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế 

giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ 

nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi 

dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của 

dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách 

mạng”. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” cũng nhấn mạnh: “Thanh niên là lực 

lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, 

vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những 

công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi 
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sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn 

tự khẳng định mình. Trong đó, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nòng 

cốt của lực lượng thanh niên”.  

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được xác định là lực lượng xung 

kích cách mạng, là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do 

Đảng Cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 

luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự 

nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn 

minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Với tính chất quan trọng như vậy, việc xác định rõ vị trí, vai trò, và nội 

dung công tác Đoàn là điều hết sức cần thiết và được Đảng quan tâm: 

Về vị trí, Đoàn Thanh niên là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động 

trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Trong hệ thống này, Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các 

tổ chức thành viên. 

Về vai trò, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã 

hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 

chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; là 

lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức 

thanh niên Việt Nam.  

Về nội dung hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác thanh 

niên là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của mình. Công tác thanh niên 

do Đảng tổ chức và lãnh đạo, được thực hiện bởi tổ chức Đoàn thành niên mang 

tính tự giác và hàm chứa các nội dung cơ bản: Thứ nhất, đoàn kết, tập hợp rộng 

rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị 

trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh 

viên Việt Nam…; thứ hai, giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho đoàn viên, 

thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng; thứ ba, tham gia xây 

dựng Đảng, bảo vệ Đảng, là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có 

tri thức, đạo đức, sức khỏe để gánh vác công việc, tạo sinh lực mới cho Đảng. 

Đoàn thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tích cực 

tham gia xây dựng Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và là người kế tục 

trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ, qua 

đó trở thành trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa 



thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ rèn luyện và phát triển nhân cách, 

năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác Đoàn trong công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND II luôn quan tâm, phát triển 

công tác Đoàn trong nhà trường. Trong Nghị quyết số 1273 – NQ/ĐU – T39 về 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 204 – 2015 của Đảng ủy Trường 

Cao đẳng CSND II đã khẳng định: “Lãnh đạo toàn diện các hoạt động của 

Đoàn thanh niên, để thu hút, tập hợp đoàn viên hưởng ứng tích cực các phong 

trào thi đua và các cuộc vận động nhằm xây dựng tổ chức đoàn trong sạch, 

vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng 

đồng” nhằm “cải tiến nâng cao chất lượng của phong trào Đoàn theo hướng tổ 

chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ… của đoàn 

viên nhằm giúp đỡ đoàn viên, thanh niên nâng cao hiệu quả trong công tác, học 

tập, rèn luyện và phục vụ”. Qua đó, giúp giáo dục và đào tạo nhiều lớp thanh 

niên Công an nhân dân ưu tú, có trí tuệ, bản lĩnh, có sức sáng tạo, có thể lực 

cường tráng, có đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, có văn hóa, giàu lòng 

nhân ái và tinh thần quốc tế chân chính, tạo nguồn cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa 

chuyên” cho Đảng và Nhà nước, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và Bác Hồ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cổ vũ đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng 

CSND II nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ tri 

thức, vươn lên trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng. 

Là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác thanh niên của Trường Cao đẳng 

Cảnh sát nhân dân II, Đoàn thanh niên nhà trường đã có những hoạt động cụ thể 

giúp đoàn viên thanh niên trong trường có những bước tiến cơ bản về nhận thức 

chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, Đoàn Trường Cao đẳng CSND II có 

tổng số 78 chi đoàn với 4020 đoàn viên, trong đó đảng viên tham gia sinh hoạt 

Đoàn là 914 đồng chí, đoàn viên nữ 261 đồng chí. Trong thời gian vừa qua, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, 

công tác Đoàn của nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu như sau: 

Thứ nhất, về công tác giáo dục của Đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, 

phương pháp, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho 

người đoàn viên.  



Điểm nổi bật trong công tác giáo dục là việc tổ chức đợt sinh hoạt học tập, 

thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các cuộc vận động: “Công an 

nhân dân học tập và làm theo lời bác”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm 

điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; “chi đoàn văn hóa, 

người đoàn viên văn hóa”, “Học viên ba rèn luyện”, “Sáng tạo trẻ”… Trong thời 

gian qua, Đoàn trường nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Trung ương 

Đoàn, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Thành đoàn Thành phố 

Hồ Chí Minh cho những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào 

thanh niên và phong trào tình nguyện.  

Thứ hai, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của người đoàn viên trong 

phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt và đóng góp vào việc thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường. 

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đoàn viên Trường Cao đẳng 

CSND II, mỗi phong trào không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập và rèn 

luyện của học viên, đẩy mạnh công tác thi đua nghiên cứu khoa học và giảng 

dạy, phục vụ tốt trong cán bộ, giảng viên trẻ mà còn đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường. Cụ thể: đối với học viên: năm học 

2012 – 2013, có 1829 học viên được công nhận tốt nghiệp với 57 học viên được 

phong hàm Thượng sĩ trước niên hạn một năm; năm học 2013 – 2014 có 1962 

học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 119 học viên được phong hàm 

Thượng sĩ trước niên hạn một năm. Đối với cán bộ, giảng viên: 100% giảng viên 

trẻ khi giảng dạy đều sử dụng giáo án điện tử, tham gia phong trào thi đua dạy 

giỏi, tham gia nghiên cứu thực tế và luân chuyển công tác về địa phương… 

Thứ ba, phong trào tình nguyện và các hoạt động xã hội tình nghĩa,chung 

sức vì cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, 

được chính quyền và nhân dân ghi nhận. 

Cụ thể: trong năm 2012 – 2014, Đoàn trường đã vận động quyên góp xây 

tặng 01 căn nhà tình nghĩa, 02 căn nhà tình thương, 01 căn nhà tình bạn với tổng 

trị giá 120 triệu đồng, tổ chức hàng trăm lượt đoàn viên tham gia “thắp nến tri 

ân” tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sĩ đền Bến 

Nọc, tượng đài liệt sĩ trong trường, thăm hỏi và tặng quà cho hàng chục hộ gia 

đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ; vận động 3400 lượt đoàn viên 

tham gia hiến máu tình nguyện với 2925 đơn vị máu; ủng hộ 200 triệu đồng cho 

hoạt động chung của Đoàn thanh niên Bộ Công an, ủng hộ 200 triệu đồng cho 

lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 



trái phép trên thềm lục địa Việt Nam; ủng hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 

về quê ăn tết với số tiền 93 triệu đồng; tham gia các phong trào tình nguyện khác 

được dư luận xã hội ủng hộ và hoan nghênh. 

Thứ tư, thực hiện phong trào rèn luyện tốt, xây dựng nếp sống văn hóa, 

chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân trong đoàn viên. 

Nhằm xây dựng hình ảnh người đoàn viên Công an nhân dân mẫu mực, có 

nếp sống văn hóa, Đoàn trường đã tích cực thực hiện công tác giáo dục nhân 

cách, lối sống, định hướng thẩm mỹ, ý thức cho đoàn viên thanh niên thông qua 

các cuộc vận động “Học tập và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, 

“Chi đoàn văn hóa, người đoàn viên văn hóa”, “Công an nhân dân chấp hành 

nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; phong trào 

“Học viên 3 rèn luyện”, “Sáng tạo trẻ”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao diễn ra một cách sôi nổi và có sức lôi cuốn lớn. 

Thứ năm, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng và phát triển Đảng 

đạt được nhiều bước tiến lớn. 

Trong đó, công tác Đoàn vụ được đổi mới, hệ thống sổ sách, cách thức và 

phương pháp quản lý đoàn viên đã được tăng cường kịp thời. Trong các năm từ 

2012 đến nay, tỉ lệ đoàn viên đạt loại xuất sắc luôn chiếm tỉ lệ trên 70% , đoàn 

viên ưu tú đạt trên 50%, chi đoàn vững mạnh chiếm trên 90%. Đồng thời, Đoàn 

trường đã giới thiệu cho Đảng ủy nhà trường công nhận đối tượng Đảng cho 

3230 đoàn viên ưu tú, đề nghị Đảng ủy xét kết nạp Đảng cho 1698 đoàn viên ưu 

tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, Đoàn Trường Cao đẳng CSND II đã 

thực hiện tốt vai trò là lực lượng dự bị đáng tin cậy của Đảng, tích cực tham gia 

phát triển Đảng, xây dựng Đảng, cung cấp cho Đảng một số lượng lớn thanh 

niên đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có động cơ trong 

sáng, có lối sống giản dị, mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng nhằm 

thực hiện mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, đóng góp tài năng, sức trẻ phụng 

sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. 

Những chuyển biến này tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động trong 

lực lượng đoàn viên thanh niên, tạo nên diện mạo mới cho tuổi trẻ Trường Cao 

đẳng CSND II năng động, hăng hái trong học tập, tích cực trong rèn luyện, nhạy 

bén tiếp thu kiến thức mới, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực. Được sự quan 

tâm chỉ đạo sâu sát, tận tình của Đảng ủy Ban Giám Hiệu, Đoàn Trường Cao 

đẳng CSND II đã xây dựng được nhiều thế hệ thanh niên Công an nhân dân thời 

kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành 



động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Ngành, của Đảng và dân tộc, 

nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; 

luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; không ngại khó khăn, 

gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí 

vươn lên trong học tập; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất 

nuớc.  

Tuy nhiên, trước những thành tích đã đạt được, trong công tác đoàn và 

phong trào thanh niên còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: công tác giáo dục 

của Đoàn trường như việc triển khai một số chủ trương, nghị quyết, kế hoạch 

của Đoàn cấp trên còn chưa khẩn trương nên hiệu quả đạt được chưa cao; phong 

trào thi đua dạy tốt, học tốt mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn lúng túng 

trong việc lựa chọn hình thức hoạt động dẫn đến hiệu quả phong trào còn hạn 

chế; một bộ phận đoàn viên sa sút lý tưởng, thiếu niềm tin, ít quan tâm đến tình 

hình đất nước, có lối sống thực dụng, không tích cực trau dồi kiến thức và kỹ 

năng, chưa có tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, còn vi phạm kỷ luật. Chẳng hạn, 

trong năm 2012 – 2013, có 47 đoàn viên vi phạm kỉ luật; năm học 2013 – 2014, 

vẫn còn 40 đoàn viên vi phạm kỉ luật.  

Từ những hạn chế nêu trên trong công tác Đoàn, có thể xác định những 

nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế đó như sau: việc đôn đốc, kiểm tra, 

đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về 

công tác Đoàn, công tác thanh niên chưa thường xuyên, kịp thời; một số cấp ủy 

Đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác Đoàn trong đơn vị; công tác 

quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa được thực hiện một 

cách đồng bộ; chưa làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên; chưa có 

chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ, việc thực hiện 

Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế; việc đổi mới nội dung và phương 

thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản trong một số trường hợp chưa 

theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên; khả năng chi phối và ảnh hưởng 

của Đoàn trong thanh niên chưa sâu rộng, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp 

trong công tác Đoàn. 

Để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng ủy nhà trường giao cho, khắc phục 

những nhược điểm mắc phải, phát huy được những ưu điểm đã đạt được trong 

thời gian qua, công tác Đoàn tại Trường Cao đẳng CSND II cần thực hiện được 

một số nội dung sau: 



Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, thực hiện tốt 

chức năng Đoàn trường là trường học xã hội chủ nghĩa của đoàn viên thanh 

niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nhằm tạo nguồn cán bộ cho Đảng. 

Thông qua các phong trào hành động đã và đang được triển khai như 

“Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì 

nhân dân phục vụ”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều 

Bác Hồ dạy”, “Học viên 3 rèn luyện”, “Chi đoàn văn hóa, người đoàn viên văn 

hóa”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân 

dân trong tình hình mới”… cần tạo môi trường cho cán bộ đoàn rèn luyện, cống 

hiến; tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên nhà trường phấn đấu trở thành 

đảng viên. Đoàn trường là nguồn trực tiếp tham gia công tác phát triển đảng 

viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp 

cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức. Đây là nguồn lực to lớn, 

hùng hậu, có chất lượng làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội 

ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên 

tục của Đảng. Đoàn trường cần chủ động và làm tốt hơn công tác chuẩn bị và 

giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng. Muốn vậy, Đoàn trường phải thực hiện tốt công 

tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Do đó, Đoàn 

thanh niên nhà trường cần tích cực, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cấp bộ đoàn cần 

quan tâm chú trọng thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để 

nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. Đặc biệt, cần xây 

dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên 

của Đảng, chú trọng đoàn viên thanh niên là học viên có hoàn cảnh khó khăn 

học giỏi, dân tộc thiểu số. 

Thứ hai, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện góp phần 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

Đoàn trường cần chăm lo xây dựng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư 

tưởng và tổ chức, trở thành trung tâm hoạt động đáng tin cậy của đoàn viên 

thanh niên nhà trường, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt đoàn viên vượt 

qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn 

bó giữa Đảng với đoàn viên. Để thực hiện được nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm 

này đòi hỏi Đoàn trường và Ban chấp hành các chi đoàn phải không ngừng đổi 

mới phương thức lãnh đạo, tạo bước đột phá về công tác tổ chức cán bộ đoàn, 

thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại 



hình đoàn kết, tập hợp đoàn viên trong trường. Các chương trình hoạt động của 

Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, 

đồng thời quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, xây dựng tư cách người Công an cách mạng theo 06 Điều Bác Hồ dạy 

Công an nhân dân. Có như vậy Đoàn mới tạo ra môi trường thu hút học viên 

trong trường tích cực tham gia hoạt động, từ đó mới có điều kiện tập hợp, giáo 

dục học viên, xây dựng lớp thanh niên Công an nhân dân cách mạng “vừa hồng, 

vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, đóng góp tài năng, 

sức trẻ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. 

 Thứ ba, tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường giáo dục lành 

mạnh, thực hiện nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân. 

Với mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng, 

bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên nhà trường, hoạt động của công tác 

Đoàn cần phải tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn 

viên thanh niên trong nhà trường về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh thông qua các cuộc thi, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động câu 

lạc bộ; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên nhà trường về Đảng, tích 

cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối, đấu tranh 

chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch, 

cơ hội. Trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, các cấp bộ đoàn cần 

thực hiện tốt cuộc vận động “Công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác”, 

trong đó hướng trọng tâm là “làm theo lời Bác” trong học viên, nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, làm cho cuộc vận động này trở thành đợt sinh hoạt chính trị 

sinh động và có ý nghĩa trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, lao động hàng ngày 

của mỗi đoàn viên nhà trường.  

Thứ tư, tích cực hơn nữa tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các 

hoạt động xã hội tình nguyện chung sức vì cộng đồng. 

Nhằm mục đích tạo ra phong trào tình nguyện sôi nổi, tạo môi trường cho 

học viên thể hiện được khả năng, tham gia vào các hoạt động xã hội để rèn luyện 

bản lĩnh, hình thành nhân cách của mình. Công tác Đoàn cần đẩy mạnh lôi cuốn 

đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện để đoàn viên thanh niên 

nhận thức được ý thức trách nhiệm của mình như là một thành viên trong cộng 

đồng xã hội, qua đó thể hiện được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu cao tinh 

thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người, tạo hình ảnh đẹp của 

người học viên Cảnh sát nhân dân.  



Thứ năm, xây dựng Đoàn trường vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt 

trong các hoạt động của nhà trường. 

Với mục tiêu xây dựng Đoàn trường vững mạnh trên các mặt công tác, 

hoàn thành được tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy đã giao cho, cần tập trung 

xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Đoàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất 

lượng, có nghiệp vụ công tác đoàn và phẩm chất năng lực đáp ứng nhu cầu tình 

hình mới. Trong đó, cần xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tạo sự 

thống nhất về mặt tư tưởng và hành động trong toàn bộ đoàn viên; đồng thời 

phải xây dựng Đoàn trường vững mạnh về tổ chức, tập trung tạo nguồn cán bộ 

đoàn chủ chốt, phát triển công tác hoạt động của các chi đoàn cơ sở.  

Bên cạnh đó, tích cực phát huy vai trò của những đảng viên đang sinh hoạt 

Đoàn, đây là lực lượng cần thiết nhằm thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, nêu 

gương trong nhận thức để một mặt thúc đẩy hoạt động của Đoàn, mặt khác tạo 

động lực giúp lực lượng đoàn viên phấn đấu cố gắng đứng vào hàng ngũ của 

Đảng. Do đó, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, mỗi đảng 

viên cần đi vào phong trào của tuổi trẻ, tuyên truyền đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ, của chi bộ; sống 

mẫu mực, là tấm gương cho đoàn viên thanh niên noi theo. 

Nói tóm lại, Đảng ta xác định công tác Đoàn là một trong những công tác 

trọng tâm, then chốt của Đảng. Phát huy vai trò của công tác đoàn trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND II luôn 

quan tâm, tạo điều kiện cho công tác đoàn trong nhà trường từng bước phát 

triển, nhằm giúp cho Đoàn thanh niên hoàn thành được nhiệm vụ chung của nhà 

trường. Qua đó giúp xây dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân giàu lòng 

yêu nước, tự cường dân tộc; có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng, kiên định 

lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sống có văn hóa, vì cộng đồng; có 

năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có tri thức, kỹ năng lao động; có sức 

khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh, trở thành những công dân tiêu biểu của đất 

nước, trở thành chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./. 

 


