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KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2022 VỚI CHỦ ĐỀ 

“TUỔI TRẺ SÁNG TẠO”
 TẠI ĐHQGHN Ở HÒA LẠC

Tham dự chương trình có đồng chí 
Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung 

ương; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực 
Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh 
Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ 
nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Quang 
Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí 
thư thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí 
Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn.

Năm 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã 
đồng ý lấy tháng Ba hàng năm, tháng có ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) là 
Tháng Thanh niên. 19 năm qua, Tháng Thanh 
niên đã được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng 
loạt trong cả nước, khẳng định và phát huy vai 
trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tháng Thanh niên tạo ra đợt thi đua 

cao điểm trong tuổi trẻ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào 
hành động cách mạng góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững 
mạnh. Tháng Thanh niên cũng là dịp để tuổi trẻ thể hiện vai 
trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn, với Đảng và 
đất nước, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách 
mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 
Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Tháng Thanh niên 2022 có một 
ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong năm thứ hai triển 
khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thích ứng với dịch 
bệnh Covid-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát 
triển kinh tế. Đặc biệt, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các 
cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. “Vì vậy, Ban 
Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề năm nay là “Tuổi 
trẻ sáng tạo”, nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của 
thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, 
sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng”, 
đồng chí Tuấn nói.

BÌNH NGUYÊN

tháng thanh niên 2022
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SÁNG 1/3, TẠI ĐHQGHN CƠ SỞ HÒA LẠC, 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG 

SẢN HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG 

THÁNG THANH NIÊN 2022, VỚI CHỦ ĐỀ 

“TUỔI TRẺ SÁNG TẠO”.

ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY 

THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN 

HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2022), CHÀO 

MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI 

HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng mong 
muốn mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 
thiếu nhi cả nước hãy cùng suy ngẫm, đóng 
góp, hiến kế và trực tiếp tham gia triển khai 
thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 
2022. Đồng thời, trong bối cảnh dịch Covid-19 
đang lan rộng, các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh 
tổ chức các hoạt động chăm sóc F0 tại nhà", 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh 
Tuấn đề nghị.

Trong Tháng Thanh niên 2022, bốn nhóm 
hoạt động trọng tâm sẽ được chú trọng triển 
khai thực hiện, gồm: tuyên truyền, giáo dục 
về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt 
Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các 
hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình 
nguyện vì cộng đồng của thanh niên; tổ chức 
các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm 
lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn 
vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập 
hợp thanh niên.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh 
Hoài đề nghị các đơn vị coi trọng và đẩy mạnh 
các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, 
giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh 
thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Các 
cấp bộ Đoàn phát huy cao độ tinh thần, khả 
năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong 
nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có 
hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia tích 
cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

Đặc biệt, thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, 
phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đất nước; tham gia 
tích cực vào chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 của 
Chính phủ nhằm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, 
phát triển kinh tế, xã hội.

Tại lễ khởi động, Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm sáng 
tạo “Tri thức trẻ thanh niên” trưng bày các sản phẩm sáng 
tạo của tuổi trẻ, các sản phẩm khoa học - công nghệ do 
đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu, thực hiện; các 
sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo 
dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi...

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động ý nghĩa đã được 
triển khai: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; khánh 
thành “Hàng cây Thanh niên”; khởi công xây dựng Ngôi 
nhà 100 đồng; khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ, 
tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng 
quà thanh niên công nhân đang làm nhiệm vụ lao động sản 
xuất; khởi công xây dựng Nhà Nhân ái tặng cho thanh niên 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn;… Tổng nguồn lực triển 
khai các hưởng ứng khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 
là gần 2 tỉ đồng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng chỉ đạo Thành đoàn Hà 
Nội chủ trì tham mưu triển khai các hoạt động hưởng ứng 
như: Tổ chức trồng cây và khánh thành công trình "Hàng 
cây thanh niên" với 500 cây tại khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa 
Lạc; tổ chức ra mắt mạng lưới 16 Câu lạc bộ Đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số tại các trường Đại học, Học viện, Hội 
Sinh viên và thanh niên Việt Nam nước ngoài; khánh thành 
công trình thanh niên.

tháng thanh niên 2022


