ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
__________
BÀI 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngày 3-21930 là ngày thành lập Đảng. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại của
Cách mạng Việt Nam. Để giúp các bạn bước đầu tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chúng tôi
xin giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
- Mục đích của Đảng ta là: Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công
bằng, văn minh, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa cộng sản.
- Đảng hoạt động trên cơ sở:
+ Lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân
loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh
chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
+ Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm
nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình;
thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ
Đảng.
+ Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám
sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh dạo nhân dân tiến hành sự
nghiệp cách mạng.
+ Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai
cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
và nhân dân thế giới.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,
thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo
cách mạng của Đảng.
- Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:
Từ ngày thành lập Đảng đến nay Đảng đã lãnh đạo tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài,
gian khổ và đã dành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là, thắng lợi Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và
việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào
cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô viết - Nghệ tĩnh,
cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, mặc dù cách mạng có những lúc vị dìm trong máu lửa. Chế độ
thuộc địa nửa Phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đó là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc,
đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực
hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu
tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội.
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Đó là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩa xã
hội. Kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến
tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất. Khắc phục những sai lầm, khuyết điểm
về chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan, nóng vội trong cải tạo XHCN; duy trì quá lâu
cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết sáng kiến
của nhân dân. Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc phù hợp với thực tiễn Viêt Nam
và bối cảnh quốc tế mới.
Từ thực tiễn thành công và những khuyết điểm sai lầm, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh
nghiệm là:
Một: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đè xuyên suốt cả
quá trình cách mạng nước ta, vì độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và chủ
nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.
Hai: Đảng ta xác định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử, toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi
ích và nguyện vọng của nhân dân,.
Ba: Không ngừng nâng cao khối đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đoàn kết quốc
tế, để tạo sức manh tổng hợp.
Bốn: Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh
quốc tế.
Năm: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta là nhân tố quyết định hàng đầu cho thắng lợi của
Cách mạng Việt Nam. Vì Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự cho tổ quốc,
phụng sự cho nhân dân.
Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,
không ngừng làm giàu trí tuệ và năng lực tổ chức của mình, tôn trọng quy luật khách quan, đề ra
đường lối đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên.
Từ thực tiễn của quá trình lãnh đạo cách mạng và những kinh nghiệm trên đây, chúng ta có
thể khẳng định: Đảng ta luôn luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam và
dủ khả năng để tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu, dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam thân yêu.
- Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:
+ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh giá cao vai trò vị trí cao của thanh niên trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Coi công tác thanh niên là vấn đề chiến
lược và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng dưới sự
lãnh đạo của Đảng.
+ Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Tiến hành công tác
thanh niên phải sử dụng sức mạnh tổng hợp đồng bộ của mọi thành viên trong hệ thống chính trị.
+ Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành người có
đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dan
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo
môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất cho thanh niên phấn đấu trưởng thành.
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+ Công tác thanh niên là một khoa học vì vậy phải đối xử như một khoa học thật sự. Phương
pháp cơ bản trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là lôi cuốn, thuyết phục và vận động . Chính vì
thế mà cần phải có những bộ môn khoa học hỗ trợ như tâm lí, Giáo dục, sư phạm…
+ Xây dựng Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng bởi vì xây dựng Đoàn chính là
tạo nguồn cung cấp cho Đảng những đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; góp phần làm cho Đảng ngày càng
vững mạnh. Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với xây dựng đoàn là vấn đề cần được khẳng
định trong xây dựng Đảng.
BÀI 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
* Huy hiệu Đoàn:
- Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính
xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cờ Đoàn:

- Nền đỏ
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần 3 (2/3) chiều dài.
- Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn.
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều dài cờ.
* Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca):
- “Thanh niên làm theo lời Bác” Nhạc và lời của Hoàng Hòa, được sử dụng trong các dịp
lễ, hội của Đoàn: Đại hội và trong sinh hoạt Đoàn.
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh
phúc ấm no.
Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên
* Ngày thành lập Đoàn: 26-03-1931.
Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của
việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai họp từ ngày 20 đến 26/3/1931,
Trung ương Đảng đã giành 1 ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan
trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý
của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại
Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.
1. Truyền thống: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26.3.1931 (đây là
ngày cuối cùng họp hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 2 bàn về công tác vận động thanh niên, được
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Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 quyết định lấy là ngày thành lập Đoàn. Đoàn là tổ chức chính trị
- xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng
lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến. Hơn 80 năm cống hiến và
trưởng thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 8
đoàn viên đầu tiên đến nay đoàn đã có hơn 4 triệu đoàn viên. Các thế hệ thanh niên Việt Nam cần
kế tiếp nhau chiến đấu giữa lá cờ của Đảng, lập nên bao chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu
tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã xây dựng
nên những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn. Đó là:
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó
sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chũ nghĩa.
- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ,
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.
- Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.
- Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, giám nghĩ giám
làm, có hoài bảo lớn.
2. Mục đích của Đoàn: Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền
với chũ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3. Tính chất của Đoàn: Tính chất chính trị - xã hội của Đoàn thể hiện trên 2 mặt là tính tiên tiến và
tính quần chúng. Đoàn không phải là tổ chức quần chúng phổ thông mà là tổ chức chính trị của
những thanh niên tiên tiến (những thanh niên giác ngộ lý tưởng của Đảng). Tuy nhiên, Đoàn còn là
tổ chức mang tính xã hội vì đó là tổ chức của quần chúng thanh niên và vì thanh niên.
4. Chức năng của Đoàn: Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung
kích cách mạng. Chức năng này biểu hiện ở việc Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là
tích cực tham gia xây dựng Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và là người kế tục trung
thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ.
Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường để thanh niên tham gia vào
các hoạt động, giúp đỡ họ, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của nguời lao động mới phù
hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.
Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng
định rõ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.
Đoàn là người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này thể hiện trách
nhiệm của Đoàn trong việc giáo dục thiếu niên nhi đồng tạo nguồn bổ sung cho Đoàn.
5. Vị trí vai trò của Đoàn:
Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp
luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo,
Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.
- Đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của
Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
- Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các
đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
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- Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò làm nòng
cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,
Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
- Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm
xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về
cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.
6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn:
Đoàn TNCS HCM tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện
nguyên tắc này đảm bảo để tổ chứ Đoàn thực sự là một tổ chức quần chúng tiên tiến tự nguyện, dân
chủ và tự quản của thanh niên.
Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn được thể hiện trên các mặt sau:
- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều thông qua bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của
Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc là Đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan
lãnh đạo là BCH do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp BCH, cơ quan lãnh đạo là BTV
do BCH cùng cấp bầu ra.
- BCH Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoat động của mình với Đại hội hoặc Hội
nghị đại biểu cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho BCH
Đoàn cấp dưới.
- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên,
thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
- Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên
phải được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo
lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp
hành nghị quyết hiện hành.
7. Quyền hạn và nghĩa vụ của đoàn viên:
a. Đoàn viên có quyền:
- Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ
và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
- Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
- Được thông tin, thảo luận chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của
mình về các công việc của Đoàn.
b. Đoàn viên có nhiệm vụ:
- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tich cực học tập, lao động rèn
luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng và chính quyền.
Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn
phí đúng quy định.
- Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội liên hiệp Thanh niên Viêt Nam,
Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở
thành đoàn viên.
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BÀI 3
PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƢỜI ĐOÀN VIÊN
1. Tại sao nên phấn đấu để trở thành ngƣời Đoàn viên?
Mỗi người chúng ta nhất là tuổi trẻ ai cũng muốn sinh hoạt động trong một tổ chức, có được
một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM là tổ
chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng bởi vì:
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong môi trường tiên tiến ở đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo
điều kiện để bạn thực hiện ước mơ, hoài bảo chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học
tập, rèn luyện, góp sưc xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, ở đó mọi người sẽ có điều kiện
sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền
thống dân tộc tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mọi người sẽ được
chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.
Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các
em thiếu nhi yêu mến.
2. Phấn đấu nhƣ thế nào để trở thành ngƣời Đoàn viên?
Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS HCM , trước hết bạn hãy phấn đấu để
thành người công dân tốt, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động,
tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bạn hãy nghiên cứu điều lệ Đoàn; nếu
tán thành điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh
hiệu đoàn viên Đoàn TNCS HCM”.
Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:
Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và
trưởng thành.
Tích cực lao động sản xuất để làm chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia do các hoạt động
Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu niên gương mẫu về mọi mặt làm nòng
cốt trong các phong trào thanh thiếu niên.
3. Nhiệm vụ cơ bản của ngƣời Đoàn viên:
Với nguyện vọng chính đáng và sự nổ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ hoài bảo cao đẹp
của thanh niên, Đòan TNCS HCM luôn luôn mở rộng cánh cửa chào đón các em.
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