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W E  A R E  T H E  F U T U R E

Tinh thần phát triển Thanh Niên Trong luậtTinh thần phát triển Thanh Niên Trong luật

Luật Thanh Niên ghi nhận vai trò 
đặc biệt quan trọng của 
Thanh Niên

1
Ghi nhận các nguyên tắc để đảm 
bảo sự phát triển của Thanh Niên

2

Ghi nhận Thanh Niên có quyền, 
nghĩa vụ như công dân

3
Xây dựng khung chính sách phát 
triển thanh niên trên các lĩnh vực 
dựa trên bộ chỉ số phát triển 
Thanh Niên

4

Quy định trách nhiệm của nhà 
nước, cơ quan, tổ chức tạo điều 
kiện cho Thanh Niên phát triển; 
tạo điều kiện cho tổ chức Thanh 
Niên hoạt động

5
Quy định vai trò của các tổ chức 
Thanh Niên do Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh làm nòng cốt đối với 
Thanh Niên 

6

Khuyến khích sự tham gia của 
thanh niên bằng các chính sách: 
Đối thoại với Thanh Niên, tháng 
Thanh Niên, chính sách đối với tổ 
chức Thanh Niên

7
Định hướng pháp lý cho Thanh 
Niên về trách nhiệm xã hội đối với: 
Tổ quốc, nhà nước, gia đình, xã 
hội, bản thân

8



Khung chính sách phát triển thanh niên
trong luật

Chính sách cho 
đối tượng

Điều 22 - 26

-  Thanh niên xung phong

- Thanh niên tình nguyện

-  Thanh niên dân tộc thiểu số

-  Thanh niên có tài năng

-  Thanh niên từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi

-  Học tập, nghiên cứu khoa 
học

-  Lao động, việc làm

-  Khởi nghiệp

- Bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe

- Văn hóa, thể dục, thể thao

-  Bảo vệ Tổ quốc

Chính sách trên 
lĩnh vực

Điều 16 - 21



Chính sách khuyến khích sự tham gia của 
thanh niên

Điều

10
+ Thủ tướng Chính 
phủ, chủ tịch UBND 
các cấp đối thoại ít 
nhất 1 năm/lần

+ Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị đối 
thoại theo yêu cầu 
của tổ chức thanh 
niên

+ Công khai thông 
tin, chương trình đối 
thoại chậm nhất 30 
ngày trước ngày đối 
thoại

+ Công bố kết luận 
đối thoại sau 10 ngày 
kể từ ngày kết thúc; 
vấn đề phức tạp, 
khó khăn: 15 ngày

+ Khuyến khích tổ 
chức thanh niên 
tham gia xây dựng 
chính sách, pháp 
luật

+ Hỗ trợ nguồn lực 
cho các nhiệm vụ 
được nhà nước giao

+ Hỗ trợ tổ chức 
thanh niên tham gia 
các dự án, chương 
trình phát triển kinh 
tế - xã hội

+ Cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nhà nước tạo 
điều kiện để Đoàn 
thanh niên tham gia 
giám sát, phản biện

+ Tháng 3 hàng năm

+ Mục tiêu: phát huy 
tinh thần xung kích, 
tình nguyện, sáng 
tạo của thanh niên

+ Đoàn Thanh niên: 
chủ trì

+ Chính phủ,  chính 
quyền địa phương: 
tạo điều kiện hỗ trợ

Điều

09
Điều

30

Đối thoại
với thanh niên

Tháng
thanh niên

Chính sách
với tổ chức
thanh niên



Trách nhiệm xã hội 
của thanh niên

Thanh niên phải làm gì cho Tổ quốc, cho đất nước?

Với Tổ quốc

- Xung kích, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ đất nước
- Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động phương hại 
đến lợi ích quốc gia, dân tộc
- Đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ khi Tổ quốc 
cần

Với nhà nước 
và xã hội

- Chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân
- Tham gia giữ gìn an ninh trật tự
- Tham gia quản lý nhà nước và xã hội
- Vận động nhân dân chấp hành pháp luật
- Tham gia bảo vệ môi trường, hoạt động cộng đồng
- Tham gia chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em

Với bản thân

- Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách, văn hóa, ý 
thức chấp hành pháp luật
- Tích cực học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng khoa 
học công nghệ
- Rèn luyện ý thức kỉ luật, tác phong lao động
- Rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, không lạm dụng rượu, 
bia, chất kích thích, phòng chống ma túy
- Tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể 
thao
- Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, 
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Với gia đình

- Kính trọng, hiếu thảo
-  Phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ hủ tục lạc 
hậu
- Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình VN



Trách nhiệm 
của tổ chức thanh niên

Trách nhiệm của 
tổ chức thanh niên nói chung:

- Đoàn kết, tập hợp thanh niên 
tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ 
quốc

- Tổ chức thanh niên tham gia các 
phong trào, hoạt động vì cộng 
đồng

- Đại diện, bảo vệ quyền lợi thanh 
niên

- Nghiên cứu nhu cầu, nguyện 
vọng thanh niên để kiến nghị với 
nhà nước

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
thanh niên

Trách nhiệm đặc thù của 
Đoàn thanh niên

- Giám sát, phản biện xã hội

- Phối hợp với cơ quan nhà nước 
trong tuyên truyền, xây dựng, tổ 
chức thực hiện chính sách, pháp 
luật về thanh niên

- Thực hiện hoạt động đối ngoại 
thanh niên

Trách nhiệm của 
tổ chức Hội

- Trách nhiệm của Hội sinh viên: 
Đoàn kết, tập hợp sinh viên,...

- Trách nhiệm của Hội Liên hiệp 
Thanh niên: Phối hợp tham gia 
giám sát phản biện,...



Quản lý nhà nước về thanh niên

Trách nhiệm của Chính phủ 
1. Thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên

2. Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nội 
dung quản lý nhà nước về thanh niên;

3. Bảo đảm cơ chế và biện pháp phối hợp giữa các 
bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương trong việc 
xây dựng, thực hiện chính sách thanh niên;

4. Bảo đảm xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ 
tiêu phát triển thanh niên;

5. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối 
với thanh niên theo yêu cầu của Quốc hội

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý 
nhà nước về thanh niên

2. Xây dựng, tham mưu, ban hành chính sách, pháp 
luật về thanh niên; chiến lược, chương trình, kế hoạch 
phát triển thanh niên;

3. Đề xuất/hướng dẫn việc lồng ghép chính sách, chỉ 
tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên; lồng ghép chỉ tiêu 
thống kê về thanh niên 

4. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
thanh niên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác 
quản lý nhà nước về thanh niên;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản 
lý, khai thác và công bố dữ liệu về thanh niên, chỉ số 
phát triển thanh niên;

6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng, tổ chức thực hiện 
chính sách, pháp luật đối với thanh niên;

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; xử lý vi 
phạm theo thẩm quyền;

8. Hằng năm, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện 
chính sách, pháp luật đối với thanh niên và nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về thanh niên;

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản 
lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy 
định của pháp luật

1. Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về 
thanh niên

2. Ban hành chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho 
thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển 
của ngành, lĩnh vực;

3. Lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển 
thanh niên; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh 
niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bộ chỉ tiêu 
thống kê;

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;

5. Hằng năm, báo cáo việc thực hiện chính sách, 
pháp luật đối với thanh niên theo ngành, lĩnh vực, gửi 
Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ

Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên; công tác thực thi chính sách đối với thanh niên.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

3. Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách đối với thanh niên
4. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
6. Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên.

7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.
8. Hợp tác quốc tế về thanh niên.



Quản lý nhà nước về thanh niên

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

a) Ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương 
để thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh 
niên;
b) Quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên trong 
nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm 
và từng giai đoạn;
c) Quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức thực hiện 
chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát 
triển thanh niên tại địa phương;
d) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh 
niên tại địa phương;
đ) Quyết định biên chế của cơ quan được giao thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

a) Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương 
trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương;
b) Lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi 
xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương;
c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý 
nhà nước về thanh niên;
d) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh 
niên khi đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức 
khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao;
đ) Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh 
niên, chỉ số phát triển thanh niên tại địa phương;
e) Thực hiện công tác thống kê, thông tin, hằng năm báo cáo 
kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên;
g) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị về thanh niên;
h) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Trách nhiệm của Bộ/Cơ quan 
ngang bộ:

1. Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về 
thanh niên

2. Ban hành chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho 
thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển 
của ngành, lĩnh vực;

3. Lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển 
thanh niên; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh 
niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bộ chỉ tiêu 
thống kê;

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;

5. Hằng năm, báo cáo việc thực hiện chính sách, 
pháp luật đối với thanh niên theo ngành, lĩnh vực, gửi 
Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ

Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên; công tác thực thi chính sách đối với thanh niên.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

3. Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách đối với thanh niên
4. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
6. Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên.

7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.
8. Hợp tác quốc tế về thanh niên.


