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Tóm tắt nội dung: Với vai trò to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và tương lai của dân tộc, trong suốt quá trình lãnh đạo của 

mình, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên. 

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài viết khái quát quan điểm lãnh đạo công 

tác thanh niên của Đảng qua các thời kỳ và việc quán triệt thực hiện quan điểm 

này hiện nay của Đảng tại Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân II. 

***** 

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng 

quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trong các giai đoạn lịch sử như: trong 

các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp và 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau 

chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn phát huy truyền thống của 

dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Cụ thể: 

- Trong giai đoạn chống Pháp, thanh niên Việt Nam tích cực tham gia đấu 

tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, 

hòa bình. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn thanh niên Cứu quốc 

và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vùng 

lên tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc 

lập tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước 

dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng 

hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. 

Trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp quay lại xâm lược, 

tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, 

thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù; tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày 

đêm, nhiều chiến sĩ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc 

ngay trên đường phố...  

- Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và xây dựng xã hội 

chủ nghĩa ở miền Bắc, với tinh thần nhiệt huyết của thanh niên và khao khát 

------------------------------------------------- 
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được cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước, các thế hệ thanh niên đã tích cực 

triển khai phong trào “3 sẵn sàng” và “5 xung phong”. Các phong trào này góp 

phần to lớn vào Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.  

- Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiều 

phong trào lớn đã được thanh niên tổ chức thực hiện như: 

Phong trào “tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, có 1,5 triệu đoàn 

viên đăng ký tình nguyện xây dựng 23.639 công trình thanh niên, 10 vạn đoàn 

viên thanh niên tham gia xây dựng tuyến đường sắt Bắc - Nam dài 1.720 km; 

xây dựng 56 công trường, 35 khu kinh tế mới, 30 công trình thủy lợi, 289.639 

sáng kiến1. 

Phong trào “3 xung kích làm chủ tập thể”, có 2 triệu đoàn viên thanh niên 

tham gia đăng ký, 62.715 công trình thanh niên, 6.000 tập thể đạt danh hiệu tập 

thể học sinh xã hội chủ nghĩa, 1.195 đoàn viên thanh niên được tặng Huy 

chương tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc2. 

- Trong công cuộc đổi mới của Đảng, thanh niên đã “hành quân theo bước 

chân những người anh hùng”, “hành quân theo chân Bác”, tiếp bước cha anh đi 

đầu trong công cuộc đổi mới. Đáng chú ý, 2 phong trào “thanh niên lập nghiệp” 

và “tuổi trẻ giữ nước” đã động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia.  

- Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu 

“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, thanh niên Việt 

Nam đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc trong việc thực hiện các phong trào: “Xứng 

danh anh bộ đội cụ Hồ” thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”, “Đoàn kết 3 lực lượng”, 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “3 mục tiêu dân số, sức khỏe, 

môi trường”, “Dạy tốt, học tốt”. “Học vì ngày mai lập nghiệp” …  

Từ vai trò to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

tương lai của dân tộc, Đảng luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong 

chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người: “Đảng đặt niềm tin sâu 

sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh 

niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh 

chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội 

văn minh”3. Do đó, trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta đã ban 

hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên như: 

                                                      
1 Vai trò của đoàn viên thanh niên và lời dặn của Bác trước lúc đi xa, 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340774&cn_id=687324, ngày 28/11/2014. 
2 Tài liệu đã dẫn như trên. 
3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về công tác thanh niên trong thời 

kỳ mới (số: 04 – NQ/HNTW, ngày 14/01/1993). 
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- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I (tháng 3/1935) chỉ rõ: Nhiệm vụ chính 

trị của Đoàn là phải củng cố và mở rộng tổ chức, đặc biệt ở những vùng quan 

trọng như nhà máy, hầm mỏ, đồn điền... Phải dùng các hình thức công khai và 

bán công khai, bí mật và lập ra các tổ chức có tính phổ biến như Hội thể thao, 

Câu lạc bộ, Hội đọc sách, Hội cứu tế... để tập hợp thanh niên. 

- Sau 16 năm kể từ Đại hội lần thứ I của Đảng, tình hình thế giới và trong 

nước có những chuyển biến căn bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã 

đưa nhân dân ta từ người mất nước lên người làm chủ đất nước. Nhưng do dã 

tâm xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân ta lại phải tiếp tục cầm súng đứng 

lên đánh giặc để bảo vệ nền tự do, độc lập. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 

của Đảng được triệu tập nhằm đáp ứng những đòi hỏi bức thiết đó. Nghị quyết 

Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của 

Đoàn là đẩy mạnh công tác vận động thanh niên ở vùng tạm chiếm, xây dựng 

Đoàn thanh niên cứu quốc thành tổ chức trung kiên; tăng cường công tác giáo 

dục thiếu niên, nhi đồng. 

- Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) diễn ra trong bối cảnh miền 

Bắc được giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giải phòng 

miền Nam để thống nhất nước nhà. Trong giai đoạn này, Nghị quyết Đại hội lần 

thứ  III của Đảng nêu rõ: “Thanh niên ta đã nêu cao tinh thần hy sinh anh dũng 

trong kháng chiến và lao động hòa bình. Thanh niên lại là lớp người đang xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và sẽ xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Đảng ta 

phải hết sức chú trọng giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ thành những chiến sĩ 

trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, sẵn sàng 

mang hết nhiệt tình của tuổi trẻ tham gia xây dựng xã hội mới”. 

- Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước ta bắt đầu một kỷ nguyên mới - 

kỷ nguyên hoà bình thống nhất độc lập và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Quá 

trình thống nhất đất nước diễn ra hết sức khẩn trương, toàn diện trên tất cả các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Đại 

hội IV của Đảng (Tháng 12/1976) yêu cầu thế hệ trẻ Việt Nam phát huy vai trò 

xung kích, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức hàn gắn vết 

thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, vượt qua thiên tai, đập tan mọi âm mưu 

của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; vững vàng kiên 

định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh biến động phức tạp của 

tình hình thế giới. 

- Sau năm năm kể từ Đại hội lần thứ IV, cả nước bước vào kỷ nguyên xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đã vượt qua 

nhiều khó khăn gian khổ, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa. Với những 



đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên, Nghị quyết Đại hội V của Đảng 

(tháng 3/1982) đánh giá: Thanh niên nước ta đã trưởng thành nhanh chóng và 

có những cống hiến xứng đáng với truyền thống vẻ vang của thế hệ và của cả 

dân tộc... Đảng ta luôn luôn đánh giá đúng bản chất tốt đẹp, khả năng cách 

mạng của thanh niên và vai trò chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh. 

- Đến tháng 12/1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng được tiến hành. Đại hội 

khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách 

mạng và khoa học. Về lãnh đạo công tác thanh niên, Nghị quyết Đại hội VI của 

Đảng chỉ rõ: Thanh niên phải được bảo đảm việc làm khi bước vào đời và được 

quan tâm giáo dục về nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng theo phương châm “Sống, 

chiến đấu, lao động, và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

- Ngày 13/3/1991, trong tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Bộ Chính trị 

(Khóa VI) đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-TW về “Đổi mới và tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Trong Nghị quyết khẳng định 

vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai dân tộc và vận mệnh 

Tổ quốc, khẳng định những quan điểm cơ bản về công tác thanh niên và phương 

hướng, nội dung giải pháp chủ yếu của công tác thanh niên. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991) của Đảng Cộng sản 

Việt Nam được tiến hành trong bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những 

diễn biến phức tạp. Đó là sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ chủ nghĩa xã 

hội ở Liên Xô và các nước ở Đông Âu, những âm mưu và thủ đoạn của các thế 

lực thù địch quốc tế hòng xoá bỏ chủ nghĩa xã hội và sự hoang mang dao động 

của một bộ phận những người cộng sản trên thế giới. Đất nước ta vẫn trong tình 

trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, Nghị quyết Đại hội VII 

của Đảng nêu nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên: Các cấp ủy đảng và tổ 

chức đảng cần tăng cường lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

nâng cao chất lượng đoàn viên và cán bộ Đoàn, phát huy vai trò Đoàn làm nòng 

cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. 

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nêu 

rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI 

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”. 

- Đến năm 1996, công cuộc đổi mới đã tiến hành được 10 năm và đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt. Bên cạnh những thành tựu đạt được, 

nước ta cũng phải đối đầu với nhiều thách thức như nguy cơ tụt hậu xa về kinh 



tế, “diễn biến hoà bình”; tệ quan liêu, tham nhũng; nguy cơ chệch hướng xã hội 

chủ nghĩa. Tình hình thế giới và thực tiễn công cuộc đổi mới đặt ra cho Đảng ta 

những nhiệm vụ và bước đi mới. Trong hoàn cảnh đó, Nghị quyết Đại hội VIII 

(tháng 7/1996) của Đảng đề ra nhiệm vụ lãnh đạo công tác thanh niên là: Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 

mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về 

chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Quan tâm đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động, sáng tạo, hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu nhi. 

Tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện tốt trách nhiệm đối với Đội Thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, ngăn ngừa các tệ nạn 

xã hội và văn hóa phẩm độc hại. Chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ là trách 

nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của gia đình, 

nhà trưởng và toàn xã hội. 

- Tình hình đất nước ta sau 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu 

quan trọng, tạo thế và lực để thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu. Bên 

cạnh đó, chúng ta còn phải đối phó với những thách thức: tụt hậu xa hơn về kinh 

tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ 

nghĩa, nạn tham nhũng quan liêu, “diễn biến hoà bình” do các thế lực thù địch 

gây ra. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4/2001) diễn ra trong hoàn 

cảnh đó. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nêu rõ nhiệm vụ lãnh đạo công tác 

thanh niên trong giai đoạn này là: Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, bồi 

dưỡng, đào tạo và phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, 

văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp; giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức 

sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

- Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng (tháng 4/2006) nhấn mạnh: Đối 

với thế hệ trẻ thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức 

và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ... 

khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm. Thu hút 

rỗng rãi thanh, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách. 

- Đến tháng 7/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 

(khóa X) đã quyết định đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đề án khẳng 

định một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo đã xây 

dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tri thức, có sức khỏe tốt và tư 



duy phát triển mới, tiếp nối được truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng 

ta, nêu cao ý thức yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, sẵn sàng hy sinh, tình nguyện 

vì lợi ích cộng đồng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Một lần nữa Đảng ta 

khẳng định việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa 

hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời có sự đòi hỏi tự thân vận động và 

sự nổ lực rèn luyện, phấn đấu không ngừng của thanh niên, của tổ chức Đoàn. 

- Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh phải: “Khuyến khích, cổ vũ 

thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa 

học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế 

tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp 

phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. 

Như vậy, bất kể ở giai đoạn nào, Đảng ta cũng đều quan tâm lãnh đạo 

thanh niên, lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên. Tư duy của Đảng ta về công tác 

thanh niên liên tục không ngừng đổi mới để phù hợp với thanh niên qua từng 

thời kỳ cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn để lãnh đạo, định hướng công tác 

thanh niên, tổ chức Đoàn ngày càng toàn diện. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thanh niên, đồng thời quán 

triệt sâu sắc Nghị quyết 25- NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCATW ngày 16/3/2009 của 

Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác thanh niên nói chung và thanh niên CAND nói riêng trong tình hình mới, 

trong những năm qua, Đảng bộ trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã lãnh 

đạo toàn diện, thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện để phong trào thanh 

niên của nhà trường phát triển đúng hướng, có những bước trưởng thành vượt 

bậc và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động. 

Nổi bật đó là: 4 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên đã bám sát 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác 

giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên 

thanh niên được chú trọng đổi mới về nội dung và đa dạng phong phú về hình 

thức tổ chức. Nhiều phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa 

cũng được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả như: “Thanh niên CAND học 

tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Thanh niên CAND chấp hành nghiêm túc 

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

                                                      
4 Văn kiện Đại hội Đoàn Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nhiệm kỳ 2014 – 2017. 



- Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt không ngừng được đẩy mạnh cùng với 

việc thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động lớn như: “Học tập vì ngày mai lập 

nghiệp, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “Sáng 

tạo trẻ”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo 

dục”; ... Các phong trào trên đã tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh 

niên phát huy tinh thần sáng tạo trong công tác, học tập. Trong phong trào ấy, đã 

xuất hiện các gương sáng nổi bật trong phong trào dạy giỏi và nghiên cứu khoa 

học, nhiều cán bộ giảng viên nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, nhiều học viên tiêu biểu biết khắc phục khó khăn vươn lên học giỏi. 

- Phong trào “Thanh niên Công an tình nguyện” chung sức cùng cộng 

đồng, hiến máu nhân đạo với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân 

yêu”, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… được tuổi trẻ 

nhà trường hưởng ứng một cách tích cực và đã trở thành một nét đẹp của đoàn 

viên thanh niên Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Trong nhiệm kỳ 2012 – 

2014, hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên nhà trường đã tham gia các hoạt động 

tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; vận động quyên góp xây tặng 1 căn nhà 

trình nghĩa, 2 căn nhà tình thương và 1 căn nhà tình bạn; vận động 4000 lượt 

đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo với 3532 đơn vị máu; quyên 

góp ủng hộ hoạt động chung của Đoàn Thanh niên Bộ Công an là 240 triệu 

đồng; ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển với 

số tiền 200 triệu đồng, ủng hộ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về 

quê ăn tết với số tiền 93 triệu đồng… 

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, hội thi, hội diễn được tổ 

chức thường xuyên, tạo ra sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên tham 

gia và đạt được nhiều thành tích cao như: Giải nhất toàn đoàn Liên hoan nghệ 

thuật quần chúng do Tổng cục XDLL CAND tổ chức; Giải nhất toàn đoàn Hội 

thi bắn súng – võ thuật thanh niên Công an năm 2013; Cúp vô địch Giải bóng đá 

học sinh – sinh viên các trường CAND năm 2013, 2014… 

- Việc chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt cũng được tăng 

cường như: Quy hoạch tạo nguồn cán bộ; tăng cường bồi dưỡng, giao việc để 

thử thách, rèn luyện cán bộ đoàn… Các tổ chức cơ sở đoàn được ổn định, duy trì 

và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng nhà trường có những bước chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ 2012 – 

2014, trung bình hàng năm, tỷ lệ đoàn viên đạt loại xuất sắc là trên 70%, tỷ lệ 

Chi đoàn đạt Chi đoàn vững mạnh chiếm 70%. 



- Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức với phong trào “Đoàn 

viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2014, 1.429 

đoàn viên ưu tú được đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Cảnh sát nhân dân II đã đánh giá đúng vai trò, vị trí của lực lượng đoàn viên 

thanh niên nhà trường và đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên trên mọi mặt. Từ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên nhà trường đã có những bước chuyển biến về nhiều mặt, có những đóng 

góp quan trọng trong sự phát triển không ngừng của nhà trường nói riêng và của 

phong trào thanh niên Công an nói chung. 

Tuy nhiên, công tác đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường trong 

thời gian qua cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế như: Một số phong trào hoạt 

động có khi còn hình thức, chưa đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đoàn 

viên thanh niên; tính chủ động, sáng tạo của một số ít cán bộ đoàn có khi phát 

huy chưa đầy đủ; vẫn còn tồn tại một bộ phận đoàn viên thanh niên sống thiếu lý 

tưởng, hoài bảo, ít quan tâm đến các hoạt động trong nhà trường, ý thức chấp 

hành các nội quy, quy chế cũng như pháp luật còn hạn chế.  

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân 

dân II cũng ngày càng lớn mạnh, điều này đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự 

lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường đối với công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường phát triển hơn 

nữa, đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Để làm 

được điều đó, Đảng bộ nhà trường cần tập trung đẩy mạnh thực hiện một số vấn 

đề sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và Nghị 

quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Từ đó, mỗi cán bộ, 

đảng viên nhận thức sâu sắc là chăm lo xây dựng công tác thanh niên chính là 

xây dựng Đảng trước một bước, phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để thực 

sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo. 

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên. 

Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; 

thường xuyên kiểm tra nắm tình hình thực hiện công tác thanh niên. Kết quả 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ 

chức cơ sở đảng hàng năm.  

Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách 

mạng cho thanh niên. 



Cần tăng cường công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng 

và dân tộc, lịch sử và truyền thống vẻ vang của Ngành và của nhà trường; giáo 

dục cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực sáng tạo trong 

công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua.  

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Thanh niên 

CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Thanh niên CAND chấp hành 

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

Thứ tư, nâng cao chất lượng phong trào thi đua dạy tốt, học tập và rèn 

luyện tốt. 

Đối với cán bộ, giảng viên: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, 

không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, công tác và nghiên cứu khoa học; 

tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày 

càng phát triển của nhà trường. 

Đối với học viên: Cần đẩy mạnh các phong trào học tập tốt và rèn luyện 

tốt, đặc biệt là tự học, tự rèn luyện, tự nghiên cứu, khai thác và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong học tập.  

Thứ năm, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh. Đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động của các phong trào thanh niên do Đoàn tổ 

chức. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có 

trình độ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp thanh niên. 

Thứ sáu, tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên tình 

nguyện. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường với tinh thần “Đâu cần 

thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. 

Tóm lại, qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên 

đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Trước yêu cầu của thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 

niên là yêu cầu cấp thiết nhằm 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. Quán triệt các quan điểm, Nghị quyết của Đảng và của 

Ngành, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II cần tăng cường hơn nữa 

sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên trong nhà trường để góp phần hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của trường./. 


