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Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Trải qua 86 năm phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ của đất nước 

cùng với toàn Đảng, toàn dân lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 

vẻ vang của dân tộc. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên 

có, việc gì khó có thanh niên”, thế hệ trẻ Việt Nam luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn 

sàng hy sinh, không quản ngại khó khăn, tình nguyện, xung phong đến nơi Tổ quốc cần. 

Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đoàn 

viên, thanh niên Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào những thành tựu to lớn về 

mọi mặt, xứng đáng là đội quân xung kích của cách mạng trong thời kỳ mới.  

Trải qua các thời kỳ, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn khẳng định vai trò to lớn 

trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong 

những năm qua, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phụ nữ nói chung, nữ 

thanh niên nói riêng tỏ rõ những phẩm chất, năng lực mới trong học tập, nghiên cứu khoa 

học, lao động và công tác đã và đang đạt được những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực 

kinh tế văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã và đang xuất hiện một đội ngũ các nhà khoa học nữ trẻ, các 

chuyên gia nữ trẻ có năng lực, các nữ doanh nghiệp trẻ tâm huyết, thành đạt,… 

Trong kinh tế tri thức, nữ thanh niên tích cực tham gia đổi mới cơ chế và chính 

sách, tạo lập một khuôn khổ pháp lý mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm phát triển 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nữ thanh niên có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc tham gia tích cực xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi, 

vùng sâu, vùng xa bằng việc tình nguyện về công tác tại các khu vực này hoặc tham gia 

các đội hình thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; tham gia lao động trên các 

công trình trọng điểm quốc gia; tự nguyện, tự giác tham gia dân quân tự vệ, tổ dân phòng 

ở cơ sở; tích cực luyện tập quân sự sẵn sàng tham gia vào các hoạt động giữ gìn trật tự, trị 
an ở địa phương, đơn vị; đề cao cảnh giác cách mạng, chống mọi âm mưu diễn biến hòa 

bình; nữ thanh niên có vai trò đi đầu đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, chống 

tham nhũng, chống văn hóa phẩm độc hại; nữ thanh niên có vai trò quan trọng trong việc 

tham gia xây dựng môi trường văn hóa. Kế thừa và phát huy những nét văn hóa truyền 

thống tốt đẹp; phát triển văn hóa mang đậm nét văn hóa Việt Nam; và nữ thanh niên có 

vai trò quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh; xây dựng 

đời sống cộng đồng lành mạnh,…. 
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Kính thưa Đại hội, 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên tập thể luôn luôn nhận thức 

được lực lượng nữ thanh niên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức và mở 

rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Có nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ và 

phát huy nữ thanh niên; các cuộc thi như “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” – tôn vinh các nữ 

thanh niên khuyết tật; cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” – tôn vinh nữ sinh 

viên Việt Nam; các giải thưởng của tổ chức Đoàn, Hội đều ưu tiên cơ cấu nữ thanh niên; 

thành lập các câu lạc bộ Nữ Doanh nhân trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; tổ 

chức các chương trình Khám sàng lọc Ung thu vú cho nữ thanh niên; một số tỉnh, thành 

Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố có các Trung tâm hỗ trợ, tư 

vấn sức khỏe sinh sản cho thanh niên; tư vấn tiền hôn nhân; các chương trình hỗ trợ cho 

nữ thanh niên công nhân,…. Các hoạt động đó đã thực sự mang lại hiệu ứng xã hội tốt và 

đặc biệt tạo điều kiện hỗ trợ cho các nữ thanh niên phát triển và khẳng định bản thân 

trong xã hội. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng nhìn nhận những khó khăn, hạn 

chế trong công tác phụ nữ nói chung và phát huy vai trò nữ thanh niên trẻ nói riêng. 

Nhiều vấn đề xã hội xuất phát từ bất bình đẳng giới chưa được giải quyết triệt để. Phụ nữ 

vẫn là nhóm xã hội dễ tổn thương từ mặt trái của sự phát triển, đặc biệt là nhóm phụ nữ 

nghèo, phụ nữ nông thôn, phụ nữ có trình độ học vấn thấp và có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn. Chính vì vậy, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác phụ nữ những 

năm tới càng đóng vai trò quan trọng và cần những giải pháp quyết liệt, đồng bộ.Kính 

thưa Đại hội, 

Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam, Hội Sinh viên Việt Nam rất mong các cấp, các ngành luôn luôn dành sự quan tâm, 

tạo điều kiện cho phụ nữ nói chung và nữ thanh niên nói riêng để có điều kiện phát triển 

bản thân, xung kích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tình cảm và trách nhiệm của mình sẽ phối hợp tích cực 

hơn với Hội LHPN Việt Nam, đề xuất và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào 

phụ nữ sâu rộng, triển khai các giải pháp đồng bộ phát huy vai trò nữ thanh niên trong tất 

cả các lĩnh vực đời sống từ sản xuất đến nghiên cứu, làm kinh tế và tham gia lãnh đạo, 

quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác nữ thanh niên trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng góp phần tạo điều kiện cho nữ thanh niên Việt Nam phát huy những 

phẩm chất năng lực mới trong học tập, nghiên cứu, trong lao động sáng tạo, trong xung 

kích và tình nguyện đạt những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực góp phần vào sự phát 

triển xây dựng đất nước. Tại diễn đàn lớn này, tổ chức Đoàn, Hội TNVN xin đề xuất một 

số giải pháp phối hợp với Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng cường thu hút nữ thanh niên 

tham gia các hoạt động xã hội trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: 

Một là, luôn luôn tìm hiểu về những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng gần gũi nhất của 

nữ thanh niên như: nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, nhu cầu được tư vấn về tình yêu - hôn 

nhân - gia đình; tư vấn pháp luật; hay nhu cầu được bảo vệ khi xảy ra bạo lực gia đình; 
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nhu cầu về văn hóa – thể thao… Do đó, cần nghiên cứu để đưa ra các phong trào, các 

hình thức tập hợp nữ thanh niên phải luôn thay đổi, phù hợp với từng giai đoạn, từng địa 

phương, vùng miền khác nhau. Đặc biệt nữ thanh niên ở các khu vực khác nhau như: Nữ 

thanh niên khu vực nông thôn; nữ thanh niên khu vực đô thị, nữ thanh niên trong các nhà 

máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, nữ thanh niên là quân nhân, nữ sinh viên…thì cần 

có cách thức tập hợp, hình thức tập hợp các nhau để đạt được hiệu quả nhất định. 

Hai là, chủ động nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ, chăm lo và 

bồi dưỡng cho đội ngũ nữ thanh niên. Người phụ nữ tham gia vào nhiều lĩnh vực khác 

nhau và có ảnh hưởng không nhỏ đối với giá trị và lợi ích của toàn xã hội; từ việc phải 

đảm đương vai trò “đối nội” trong khuôn khổ gia đình, phụ nữ ngày nay còn có các trọng 

trách “đối ngoại”. Họ phải khẳng định giá trị, khả năng bằng sự nghiệp và tính vươn lên 

của bản thân. Hơn thế nữa, ngày nay có rất nhiều nữ thanh niên là người đứng đầu tập 

đoàn, công ty, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội… Vì vậy, cần chủ động 

nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách nhằm đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm cho nữ thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để nữ thanh niên học tập, rèn luyện và 

phấn đấu, tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại, có cơ chế, chính sách 

giúp nữ thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, xóa đói, giảm nghèo, quan 

tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động có 

hiệu quả. Huy động đông đảo lực lượng nữ thanh niên chung tay tham gia phong trào 

“Phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

Ba là, cần coi trọng tính tự giác, tự nguyện của nữ thanh niên trong quá trình tập 

hợp họ vào các tổ chức, các phong trào và cuộc vận động. Xây dựng các hoạt động, 

phong trào nhằm phát huy nữ thanh niên, đặc biệt quan tâm đến các nội dung hướng tới 

vấn đề bình đẳng giới. Quan tâm, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các nữ 

thanh niên điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; tuyên truyền về các gương nữ thanh 

niên điển hình tiên tiến, có đóng góp to lớn trong đời sống, xã hội. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


