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Abstract: Young generation inherited the traditional essence of the nation and the fruits of the
revolution. They have the strength of higher education level than before, they are sensitive and rich
in patriotism. They have aspirations to take the country get out of poverty and to successfully
implement the goals of building a prosperous and democratic country. In this article, author
analyses the role of Youth Union in educating the traditional values for young generation in Chau
Thanh district in An Giang province. Also, the article proposes some solutions to promote the role
of the Youth Union in the traditional values education for young generation in current period.
Keyword: Youth Union, traditional values education.
1. Mở đầu
Thanh niên là “rường cột” của nước nhà, là tương lai
của đất nước. Thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế
hệ khác, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi
trước, luôn phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng
vươn lên, không quản ngại gian khổ, hi sinh để xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò và
sức mạnh của thanh niên càng được phát huy, tô thắm
thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, bồi đắp thêm
những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. Trong
quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng đã luôn ghi nhận, đề cao
vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ.
GDĐĐ truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh
hiện nay là một việc làm cấp thiết và vai trò của Đoàn
Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là rất quan
trọng, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lí tưởng cách
mạng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh,
tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật; yêu chuộng
hoà bình và công lí.
Bài viết phân tích vai trò của Đoàn thanh niên trong
việc giáo dục đạo đức (GDĐĐ) truyền thống cho thanh
niên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay; đề xuất
một số giải pháp để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên
trong việc GDĐĐ truyền thống cho thanh niên.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục
đạo đức truyền thống cho thanh niên hiện nay
Thứ nhất, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền giáo
dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước trên cơ sở từ thực tiễn cuộc sống đến với thanh niên.
Phát huy tốt những thế mạnh ưu điểm nổi trội của thanh niên
đó là: có nhận thức tốt, có kiến thức chuyên sâu rộng, bản

lĩnh chính trị vững vàng, mạnh dạn tham mưu với cấp ủy
Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tích
cực vào việc chung tay xây dựng Nông thôn mới hiện nay.
Thứ hai, tổ chức Đoàn hướng thanh niên tới những
phẩm chất cần có của người lao động mới để đáp ứng
yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc
tế, đó là: chủ động, tự giác, tự trọng, khiêm tốn, có bản
lĩnh, giỏi chuyên môn, thạo việc, sáng tạo, quan tâm đến
năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tư duy kinh tế, tiếp
cận khoa học công nghệ mới, có kĩ năng giao tiếp xã hội,
thích ứng nhanh với môi trường hiện đại mới... Đồng
thời, thanh niên cần tham gia với trách nhiệm cao nhất
trong việc học tập văn hóa, học nghề và nỗ lực lập nghiệp
cho chính bản thân mình để mỗi thanh niên phải thực sự
giỏi ít nhất một nghề hoặc trong một lĩnh vực “nhất nghệ
tinh, nhất thân vinh”, đó cũng là trực tiếp tham gia phát
triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế theo hướng năng suất, chất lượng,
hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, phục
vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng đề ra...
Thứ ba, tổ chức Đoàn đẩy mạnh công tác GDĐĐ cho
thanh niên thông qua những bài học từ thực tiễn cuộc
sống, từ sự gương mẫu của ông bà; tổ tiên dòng họ, của
các bậc phụ huynh, của thầy cô giáo, của cán bộ đảng
viên, của các nhà lãnh đạo các cấp và chính các gương
thanh niên tiêu biểu trên khắp lĩnh vực. Qua các hoạt
động văn hóa, giáo dục, truyền thống phải lấy mục đích
giáo dục nâng cao đạo đức, thuần phong mĩ tục tốt đẹp
cho thanh niên trong thời kì hội nhập. Ngoài ra, GDĐĐ
cho thanh niên cần tập trung vào những đức tính hiếu
thảo với bố mẹ, kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ;
sống đẹp, sống có ích, sống trọng tình nghĩa với bạn bè
đồng nghiệp...; đấu tranh chống lối sống thực dụng, ích
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kỉ, hẹp hòi chạy theo những danh lợi trước mắt, đồng
tiền, coi thường luân thường đạo lí trong thanh niên; tăng
cường lấy cái hay, cái tốt, đẩy lùi cái xấu thông qua các
hoạt động như: nêu gương, biểu dương, tôn vinh, vinh
danh các gương điển hình tiên tiến; thông qua các hoạt
động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,
nhân đạo, từ thiện... để từng bước hình thành lối sống đẹp
trong thanh niên.
Thứ tư, tổ chức Đoàn luôn quan tâm đến việc giáo dục
sức khỏe, thể chất cho thanh niên, tạo cho thanh niên có
sân chơi bổ ích, đa dạng hóa hình thức như: học kì quân
đội; giáo dục Một ngày là chiến sĩ; một ngày làm công an;
Tôi là thợ xây dựng; tăng cường luyện tập thể dục, thể thao
trong thanh niên; xây dựng và củng cố các loại hình câu
lạc bộ rèn luyện sức khỏe, thể chất, tổ chức thêm nhiều các
loại hình ca múa nhạc, vui chơi giải trí lành mạnh trong
thanh niên.; lập các đề án thu hút mọi nguồn lực xã hội hóa
để xây dựng ngày càng nhiều các khu vui chơi giải trí, nhà
văn hóa thiếu nhi dành cho đối tượng là thanh thiếu niên.
Thứ năm, tổ chức Đoàn phải là trung tâm trong việc
xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã
hội để hỗ trợ thanh niên trong việc xây đắp niềm tin và
hoài bão lí tưởng cho thế hệ trẻ hiện nay. Tổ chức Đoàn
sẽ không thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình
nếu như không có sự hỗ trợ của gia đình và các tổ chức
khác trong xã hội. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ
trong việc tổ chức, giáo dục và giúp đỡ thanh niên, tổ
chức các hoạt động sáng tạo, tạo ra các sân chơi lành
mạnh thu hút thanh niên tham gia.
Với những yếu tố đó có thể khẳng định, trong giai
đoạn hiện nay, lực lượng thanh niên Việt Nam đang đứng
trước rất nhiều cơ hội thuận lợi để tự khẳng định bản
thân, cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tổ
chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện rõ vai trò
là “người bạn đồng hành” đầy tin tưởng của thanh niên
để tập hợp và phát huy hết sức trẻ, lòng nhiệt huyết của
thanh niên, thực hiện trách nhiệm của một lực lượng tiên
phong của đất nước.
2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục
đạo đức truyền thống cho thanh niên huyện Châu
Thành, tỉnh An Giang hiện nay
2.2.1. Thuận lợi
Cùng với những thành tựu phát triển KT-XH, mặc dù
là một huyện nông nghiệp với thế mạnh là cây lúa, hoa
màu và chăn nuôi, song huyện Châu Thành vẫn tiếp tục
có bước phát triển nhất định trên tất cả các lĩnh vực. Lĩnh
vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân
từng bước được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc
phòng an ninh được giữ vững.

Trước hết, cần khẳng định, đoàn viên thanh niên hiện
nay nói chung và đoàn viên huyện Châu Thành nói riêng
có rất nhiều thuận lợi trong công tác rèn luyện bản lĩnh
chính trị tư tưởng, xây dựng hoài bão, lí tưởng cách mạng.
Dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt
Nam, dưới sự tổ chức và lãnh đạo trực tiếp của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên huyện Châu Thành luôn
có môi trường thuận lợi để học tập, rèn luyện, xây đắp
những ước mơ, hoài bão và lí tưởng sống cao đẹp. Đoàn
viên thanh niên trong huyện đều có động cơ học tập, rèn
luyện trong sáng, lành mạnh, trong đó có rất nhiều đoàn
viên mong muốn phấn đấu trở thành đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Trong những năm qua, công tác thanh niên tiếp tục
được Đảng và Nhà nước quan tâm; các cấp uỷ Đảng,
chính quyền tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh
niên phát triển; các chính sách thu hút đầu tư, đào tạo
nghề phát triển KT-XH…, tạo nhiều điều kiện thuận lợi
và là động lực tinh thần to lớn đối với thanh niên và công
tác thanh niên trong nhiệm kì 2012-2017.
2.2.2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội để khẳng định
mình, đoàn viên thanh niên huyện Châu Thành cũng
đang đứng trước những vấn đề đáng quan tâm những khó
khăn, thách thức cần sớm tháo gỡ như: do điểm xuất phát
của huyện thấp nên tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
tuy đạt chỉ tiêu nghị quyết nhưng so mức bình quân
chung của tỉnh còn thấp; về lĩnh vực kinh tế các cơ sở sản
xuất tại địa phương đa phần là doanh nghiệp nhỏ, công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hầu hết chưa chuyển đổi,
ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp còn chậm. Việc
triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương,
chỉ thị, nghị quyết có lúc, có nơi chưa thật sâu rộng; sự
phối kết hợp trong việc giám sát, kiểm tra có lúc, có nơi
thiếu chặt chẽ và đồng bộ nên có nhiều vụ việc khiếu nại,
khiếu kiện dài ngày thiếu tính kịp thời, người tố cáo chưa
được bảo vệ, tài sản bị mất chưa bị thu hồi, việc khiếu nại
tố cáo còn bức xúc chưa được giải quyết.
Trong bối cảnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
Châu Thành đã nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn,
tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, góp phần hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm
bảo quốc phòng an ninh và củng cố hệ thống chính trị
trên địa bàn huyện.
2.3. Những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên
trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho
thanh niên huyện Châu Thành trong thời gian qua
Công tác GDĐĐ, lối sống với việc trọng tâm là học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực
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hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá
cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”, song song đó năm
2017, đoàn viên, thanh niên tập trung học tập các chuyên
đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời”, “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; cán bộ đoàn tập
trung học tập theo chuyên đề: “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến,
tự chuyển hóa”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán
bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu
sát cơ sở”. Đưa nội dung đánh giá việc thực hiện học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn và triển
khai sâu rộng dưới nhiều hình thức. Qua đó, phát hiện,
tuyên dương, phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác của đơn vị.
Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được đẩy
mạnh gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước, của tỉnh, huyện, các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng,
Đoàn, Hội với nhiều hình thức đa dạng, có chiều sâu, thu
hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Nổi bật là các
hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” tổ chức viếng dâng
hương, nghe câu chuyện dưới cờ về tấm gương hi sinh của
các anh hùng liệt sĩ; dọn vệ sinh và chăm sóc cây xanh tại
các nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; hàng năm, duy trì việc
thăm hỏi và tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia
đình có công với cách mạng, tổ chức lễ thắp nến tri ân tại
các nhà bia tưởng niệm, nhà bia chiến thắng.
Có được những kết quả đó là do các cấp Đảng ủy,
chính quyền địa phương và đặc biệt là vai trò nòng cốt
của Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác GDĐĐ truyền
thống, tích cực tuyên truyền về công tác GDĐĐ truyền
thống của Đảng cho đoàn viên; tạo điều kiện thuận lợi
cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành thông
qua các hoạt động phong trào. Mặt khác, ngày càng nhiều
đoàn viên thanh niên đã ý thức rõ: phấn đấu rèn luyện tu
dưỡng bản thân để phấn đấu trở thành đảng viên là để
phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân nhưng đồng thời
cũng là gắn liền với lợi ích chính trị của bản thân, được
ưu tiên khi tìm kiếm việc làm hoặc thi tuyển vào các cơ
quan Nhà nước, là cơ hội để được học tập và nâng cao
trình độ lí luận chính trị và nhận thức của bản thân qua
các lớp chính trị từ sơ cấp đến cao cấp…
Bên cạnh những thành tựu đạt được thì công tác
GDĐĐ truyền thống cho thanh niên huyện Châu Thành
của Đoàn thanh niên hiện nay vẫn còn một số hạn chế:

- Các hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức chưa
thực sự hấp dẫn, cuốn hút đông đảo thanh niên tham gia;
việc phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay,
giải pháp mới, gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh
vực chưa được thực hiện thường xuyên. Tính tương tác
trong hoạt động giáo dục còn ít. Công tác nắm bắt và định
hướng tư tưởng thanh niên, tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu.
- Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn và hoạt động
của Đoàn cơ sở chưa hấp dẫn, chưa thu hút đông đảo
đoàn viên thanh niên tham gia, nhất là ở địa bàn dân cư.
- Các hoạt động tư vấn dạy nghề, tạo việc làm cho
thanh niên ở một số cơ sở Đoàn chưa được quan tâm
đúng mức, vẫn còn một bộ phận thanh niên nhàn rỗi, tụ
tập, sa vào các tệ nạn xã hội.
- Đội ngũ cán bộ nhiều nơi thiếu và yếu nên không
theo kịp sự phát triển của phong trào, do có nhiều biến
động trong đội ngũ cán bộ đoàn. Công tác phát triển đoàn
viên thanh niên ở địa bàn dân cư còn hạn chế, tỉ lệ thanh
niên vào Hội còn thấp (thanh niên đi làm ăn xa nhiều).
Công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chưa đáp ứng được
yêu cầu nhiệm vụ của đoàn. Việc xây dựng lực lượng cốt
cán của Đoàn còn chậm và ít.
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:
- Việc cụ thể hoá các chương trình hành động của Đoàn
cho từng đối tượng thanh niên chưa phù hợp; một vài cơ sở
Đoàn còn lúng túng trong tổ chức và triển khai thực hiện.
Công tác nắm bắt dư luận trong đoàn viên thanh niên chưa
kịp thời nên công tác chỉ đạo chưa sát với tình hình thực tế.
- Công tác tham mưu của một số cán bộ Đoàn với cấp
uỷ Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn
và phong trào thanh niên thiếu chủ động và chưa hiệu quả.
Năng lực cụ thể hoá của Đoàn cấp dưới trong thực hiện các
chủ trương công tác, chỉ đạo của Đoàn cấp trên còn yếu;
chưa nắm bắt kịp yêu cầu, đòi hỏi của phong trào thanh niên.
- Kinh phí cho các hoạt động của Đoàn còn ít, trong khi
đó khả năng huy động nguồn lực của tổ chức Đoàn, Hội một
số địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Công tác
phối hợp với một số ngành còn thiếu chặt chẽ; công tác xã
hội hoá huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các hoạt
động Đoàn và công tác thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu.
- Đội ngũ cán bộ đoàn ở các ấp luân chuyển nhanh, công
tác đào tạo bồi dưỡng không theo kịp với yêu cầu thực tế.
2.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo
dục đạo đức truyền thống cho thanh niên huyện Châu
Thành, tỉnh An Giang hiện nay
Trên cơ sở những vấn đề vừa trình bày, để thực hiện
có hiệu quả hơn nữa công tác GDĐĐ truyền thống của
Đoàn Thanh niên hiện nay, chúng tôi xin đề xuất một số
ý kiến sau:
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- Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tổ chức sâu rộng, đa
dạng và thiết thực hơn các hoạt động bồi dưỡng lí tưởng
cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; kết hợp với
việc tổ chức nhiều hơn, phong phú hơn các sân chơi văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sáng, lành mạnh;
các hoạt động, các sân chơi gắn liền với học tập và nghiên
cứu khoa học để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên
tham gia, góp phần tạo cơ hội cho đoàn viên được rèn
luyện và phát triển toàn diện.
- Các cơ sở đoàn và các xã - thị trấn đoàn, đoàn
trường THPT trực thuộc cần chủ động và sâu sát hơn nữa
trong việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu
tú, giới thiệu cho các Chi bộ, xã - thị trấn Đoàn và Đảng
ủy địa phương để phát triển Đảng, đặc biệt là tăng cường
các hoạt động tình nguyện như tháng thanh niên và chiến
dịch mùa hè tình nguyện; ngày chủ nhật xanh; thứ bảy
tình nguyện để các bạn thanh niên có cơ hội để thể hiện
mình; phấn đấu hơn nữa, tích cực trong công tác Đoàn Hội và các hoạt động phong trào.
- Tổ chức đoàn với sự tiếp cận nhanh chóng với
những tiến bộ khoa học đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc
cách mạng công nghệ 4.0. Chính nhờ đó mà công tác
tuyên truyền trong hệ thống đoàn viên ngày càng thuận
lợi, việc sử dụng facebook và zalo và các ứng dụng chat
giúp cho việc giáo dục truyền thống hiệu quả hơn, gương
người tốt, việc tốt những hành động đẹp; những ứng xử
văn hóa, giáo dục truyền thống các ngày lịch sử và ngày
truyền thống Đoàn - Hội - Đội được các bạn thanh niên
có thể đăng tải và đưa lên các trang mạng xã hội để tuyên
truyền, nhân rộng các mô hình điển hình và qua đó cũng
là một kênh giáo dục truyền thống hữu hiệu và nhanh
chóng đáp ứng được tốt công tác tuyên truyền đạo đức
cho thanh niên.
- Bản thân mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn có ý
thức phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để có thể được
đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chỉ khi tự ý thức, tự đề ra
mục tiêu phấn đấu cho chính mình chúng ta mới có thể chủ
động phấn đấu, tránh xu hướng thụ động, phát triển năng
lực bản thân. Đoàn viên thanh niên phải luôn trau dồi ý
thức học tập, học đi đôi với hành và tiếp cận, làm chủ tri
thức, công nghệ mới. Bên cạnh đó, cần có ý thức rõ ràng
về việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa
văn hóa nhân loại, truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc.
- Đoàn Thanh niên ấn định hàng năm tổ chức các đợt
kết nạp Đảng vào các dịp lễ, những ngày kỉ niệm quan
trọng như: Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh 19/5; Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền
Phong Hồ Chí Minh 15/10, Cách mạng Tháng Tám và
Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam 15/10… Căn cứ vào đó, Đoàn Thanh niên

huyện, các Chi bộ và các Liên chi đoàn sẽ chủ động hơn
trong việc xây dựng kế hoạch, giới thiệu cũng như hoàn
thiện hồ sơ của đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, giáo
dục về truyền thống, đạo đức cách mạng đồng thời giúp
cho các đảng viên trẻ và đoàn viên thấy được ý nghĩa của
ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
3. Kết luận
Thanh niên Việt Nam ngày nay nói chung và thanh
niên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nói riêng ngày
nay sinh ra trong môi trường hoà bình, có điều kiện thuận
lợi trong học tập và rèn luyện. GDĐĐ truyền thống là
một trong những nội dung cơ bản, quan trọng của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp
lí tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho thanh
niên, đồng thời cũng huy động được các lực lượng xã hội
tham gia giáo dục thanh niên. Đây là việc làm hết sức cấp
bách, có vai trò cực kì to lớn đối với việc giữ gìn bản sắc
văn hoá dân tộc và sự phát triển hoàn thiện nhân cách của
thế hệ thanh niên Việt Nam.
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