
   1. Phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” là nền tảng và 

tiền đề cho phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

 “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” in dấu son cho phong trào 

thanh niên Việt Nam 

 Năm 1964, ở miền Bắc khí thế thanh niên được thể hiện trong phong trào 

“Ba sẵn sàng”.  

 Năm 1965, ở miền Nam khí thế cách mạng của thanh niên lại được thể 

hiện trong phong trào “Năm xung phong”.  

 “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” là dấu son, thể hiện tầm cao trí 

tuệ, đức tính trung kiên, hành động dũng mãnh và tâm hồn cao thượng của thế 

hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.  

 Phong trào thanh niên từ sau khi nước nhà được thống nhất 

 Sau khi nước nhà được thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang 

giai đoạn mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy truyền thống 
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vẻ vang của phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”, Đoàn ta đã tạo ra 

những phong trào mới:  

 Một là, phong trào “Thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh 

và xây dựng đất nước”. Phong trào được triển khai mạnh mẽ ở các tỉnh, thành miền 

Nam. Tiêu biểu của phong trào này là Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn 

Kiệt là người khởi xướng và là Thủ lĩnh tinh thần của phong trào.   

Đến hôm nay, nhiều chiến sĩ thanh niên xung phong ngày ấy đã trưởng thành. Họ trở 

thành những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và những người lãnh đạo 

Thành phố. Một số người đã trở thành những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tài ba. Thanh 

niên xung phong là niềm tự hào của Thành phố.  

 Hai là, phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”. Tại Hội nghị lần thứ 25 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá III vào tháng 01 năm 1978. Nội dung của 

phong trào là: Lao động sản xuất; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc; học tập, rèn luyện và 

xây dựng cuộc sống mới.  

 Ba là, từ năm 1982, Đoàn ta đã có nhiều phong trào thiết thực như: 

 - Phong trào xây dựng công trình thanh niên mà điểm sáng là cả nước tham 

gia xây dựng Công trường thanh niên cộng sản Sông Đà.  

 - Phong trào hướng về Điểm tựa tiền tiêu. 

 - Phong trào giáo dục truyền thống cách mạng với cuộc “Hành quân theo 

bước chân những người anh hùng” (năm 1983). Trong đó có một nhánh quan trọng 

là phong trào đi tìm Địa chỉ đỏ của các em thiếu niên, nhi đồng. 

 - Phong trào thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ (năm 

1984).  

 - Phong trào xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa trong thanh niên (năm 

1985).  

 - Phong trào “Tuổi trẻ xung kích sáng tạo, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc trên 

mặt trận kinh tế chính sách xã hội, an ninh” và phong trào “Tiến quân vào khoa học 

kỹ thuật” (năm 1987).  

 - Phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” (năm 1997). 

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” là sự nối tiếp các phong trào mang tính 

truyền thống của Đoàn ta 

 Về bản chất, các phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”, phong 

trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, phong trào hướng về Điểm tựa tiền tiêu, phong 

trào giáo dục truyền thống cách mạng với cuộc Hành quân theo bước chân những 

người anh, phong trào thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, 

phong trào xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa trong thanh niên, phong trào tiến 

quân vào khoa học kỹ thuật... với phong trào “Thanh niên tình nguyện” ngày nay có 

cùng chung một sắc thái và ý nghĩa.  

 Tình nguyện là phẩm chất tốt đẹp của con người, là giá trị nhân văn không chỉ 

của cộng đồng người Việt mà cũng là của toàn thể nhân loại. Phong trào tình nguyện 

đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, phong trào tình 
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nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ và là biểu hiện sự 

hội nhập sâu sắc với phong trào thanh niên thế giới. 

 Đặc tính của thanh niên là thích cái mới. Hơn nữa hoàn cảnh đất nước ta đã 

chuyển giai đoạn cách mạng nên việc tìm ra những nét mới cho phong trào thanh 

niên là sự cần thiết khách quan. Việc 15 năm qua, Đoàn ta duy trì và phát triển 

phong trào “Thanh niên tình nguyện” là một thành quả rất đáng trân trọng. 

 2. Những thành tựu của phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

 Một là, tạo được môi trường thuận lợi, sinh động, thực tiễn để tuổi trẻ rèn 

luyện, phấn đấu và trưởng thành. Thông qua tổ chức phong trào đã đoàn kết, tập 

hợp rộng rãi thanh niên, từ đó phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. 

Phong trào Thanh niên tình nguyện là phương thức thích hợp để góp phần giáo dục 

nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ và là môi trường rèn luyện thực tiễn cho thanh 

niên. 

 Các cấp bộ đoàn đã có những giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của tuổi trẻ 

trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị và các hoạt động đảm bảo 

an sinh xã hội, vì cộng đồng.   

 Hai là, vai trò Thủ lĩnh của cán bộ Đoàn, Hội đã có tính hấp dẫn, từ đó tạo 

ra sự dẫn dắt và lan toả cho phong trào. Tổ chức Đoàn các cấp mà đứng đầu là 

người Thủ lĩnh đã thắp lên ngọn lửa tình nguyện trong mỗi đoàn viên, thanh niên. 

Tác dụng của phong trào mang đến là: 

 - Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải 

quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng.  

 - Tính hấp dẫn của phong trào đã lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng 

tham gia. Tính lan toả của phong trào được biểu hiện ở sự huy động đông đảo lực 

lượng và nguồn lực xã hội cùng tham gia với tổ chức Đoàn. 

 Ba là, đã đạt được tính thiết thực, hiệu quả và bền vững của phong trào. 

Tính thiết thực được thể hiện ở cách xây dựng chương trình công tác, thiết kế các 

hoạt động, sự kiện và quan trọng là tổ chức thực hiện. Các hoạt động đã tập trung 

cho cơ sở, hướng đến thanh niên, đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.  

Hầu hết các chương trình tình nguyện đã tập trung vào xoá đói, giảm nghèo, chăm lo 

gia đình chính sách, hỗ trợ người già, neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây 

dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,... Các hoạt động trên mang lại lợi 

ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần vào kinh tế - xã hội của đất nước.   

 Những việc làm nêu trên đã thể hiện tính kế thừa truyền thống của Đoàn, duy 

trì và phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tình hình mới. Chính đó 

là các giải pháp khắc phục khó khăn, tạo niềm tin cho giai đoạn phát triển mới.  

 Bốn là, công nghệ thông tin đang đi vào cuộc sống và hấp dẫn lớp trẻ, góp 

phần đưa Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu. Các tổ chức Đoàn đã có 

những chuyển biến kịp thời và việc làm thiết thực trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin: 
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 - Nhận thức đúng đắn về vai trò công nghệ thông tin và hiểu được nguyện 

vọng của lớp trẻ trong lĩnh vực này.  

 - Phối hợp với các cơ quan và tổ chức hữu quan để tổ chức các hoạt động 

thiết thực ngay từ các cơ sở. 

 - Động viên kịp thời những tài năng đích thực và những tấm gương tiêu biểu. 

Điều đó rất hấp dẫn lớp trẻ, bởi đó là người thật việc thật để tạo ra sự ngưỡng mộ và 

nguyện ước noi theo. Điển hình là sự kiện Nguyễn Hà Đông.  

 Năm là, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội. Qua phong trào 

“Thanh niên tình nguyện” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Có nhiều 

gương sáng để Đoàn, Hội chọn lựa, bồi dưỡng, cất nhắc thành cán bộ.  

 Công tác truyền thông có vị trí quan trọng đã được các tổ chức Đoàn, Hội 

quan tâm, cung cấp các thông tin hấp dẫn để lôi cuốn lớp trẻ.  

 3. Những kiến nghị để phát huy hơn nữa phong trào Thanh niên tình 

nguyện trong thời gian tới 

 Một là, cần sâu sát cơ sở, coi trọng thực tiễn để đề ra những nội dung thiết 

thực cho phong trào 

           Chúng ta nhớ lại, các phong trào thanh niên trước đây đều xuất phát từ thực 

tiễn cuộc sống. Ngày ấy, thanh niên, sinh viên có nguyện vọng được cống hiến, 

phong trào Ba sẵn sàng và Năm xung phong là đòi hỏi đích thực của tuổi trẻ và 

chính nó đã đáp ứng được nguyện vọng bức xúc của thanh niên. Khi nước nhà lâm 

nguy, ý chí quật cường, lòng tự tôn dân tộc, khí phách anh hùng của tuổi trẻ Việt 

Nam bùng dậy. Phong trào phát ra, thanh niên ào ào nhập vào nó như những con 

thuyền vượt qua thác ghềnh trên những dòng sông rồi vươn ra biển cả băng qua bão 

tố. 

 Phong trào “Thanh niên tình nguyện” ngày nay cần học hỏi kinh nghiệm của 

những phong trào thanh niên trước đây. Đặc biệt, cán bộ Đoàn và Hội các cấp cần 

phát huy lòng nhiệt tình cách mạng, trí thông minh sáng tạo, đi sâu đi sát, tìm tòi, 

phát hiện và trân trong những sáng kiến từ cơ sở. Trên cơ sở đó tổng kết làm rõ 

những mặt mạnh, mặt yếu để có những bổ sung hợp lý nhằm phát triển phong trào 

có quy mô lớn hơn và hiệu quả cao hơn.  

 Hai là, coi trọng công tác tuyên truyền và giáo dục, giúp cho tuổi trẻ ý thức 

được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và cộng đồng xã hội 

 Bài học của các phong trào Thanh niên của Đoàn ta ở các thời kỳ trước đây là 

mang tầm vóc của đất nước, tầm vóc của lịch sử, nâng thanh niên lên ngang tầm của 

thời đại. Họ hiểu được họ đang sống vì cái gì và dưới ánh sáng của nó mà hiểu rõ ý 

nghĩa cuộc đời mình. Phong trào và con người thanh niên như thuyền với nước, 

thuyền lên thì nước lên.  

 Ngày nay, Đảng, Nhà nước và cả xã hội quan tâm và ưu ái cho tuổi trẻ. Đây là 

thuận lợi rất cơ bản. Đoàn ta cần chủ động phối hợp với ngành giáo dục trong việc 

hình thành nhân cách của lớp trẻ từ trên ghế nhà trường.   

 Ba là, học tập tấm gương của Bác Hồ và tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ 

qua các thời kỳ  
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 Cuộc đời của Bác Hồ là tấm gương sáng chói. Bác bôn ba năm châu bốn biển, 

làm đủ mọi nghề để kiếm sống và theo đuổi đến cùng vì sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, giành độc lập cho đất nước, lo toan đào tạo thế hệ trẻ, vì dân giàu nước mạnh. 

 Những hình ảnh tuyệt vời của các chiến sĩ trẻ trong Lực lượng vũ trang như 

Nguyễn Viết Xuân, Lê Mã Lương, Trịnh Tố Tâm, Phạm Tuân... Ở miền Nam có 

Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, Kan Lịch... 

 Bốn là, chủ động khai thác lợi thế của Luật Thanh niên 

 Luật Thanh niên được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Như vậy là đã có hiệu 

lực gần 10 năm. 

 Điều 6 của Luật quy định việc thành lập Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt 

Nam.  

 Có thể nói, Luật Thanh niên là bảo bối cho công tác của Đoàn ta. Vì thế Đoàn 

ta cần chủ động phát huy lợi thế của Luật Thanh niên trong việc thúc đẩy phong trào 

Thanh niên tình nguyện.  

 Năm là, nâng cao vị thế của phong trào Thanh niên Việt Nam trên trường 

quốc tế 

 Trong vòng gần 10 năm trở lại đây, Luật Thanh niên đã tạo điều kiện cho 

Đoàn Thanh niên những cơ sở pháp lý trong các hoạt động quốc tế.  

 Điều 7 của Luật Thanh niên quy định những nội dung Hợp tác quốc tế về 

công tác thanh niên. 

 Trong các nội dung đó, Đoàn ta cần chủ động xây dựng và thực hiện các 

chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công tác thanh niên. 

 Việc tạo điều kiện cho Đoàn ta tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập 

và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên; đòi hỏi phải nhanh chóng 

nâng trình độ pháp lý cho cán bộ Đoàn. 

 Sáu là, cần khai thác tối đa sự quan tâm của các cấp ủy đảng 

 Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước hết lòng quan tâm và thương yêu lớp trẻ. Đấy là động lực, là 

nguồn động viên cổ vũ lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường chiến đấu và thực hiện 

bất cứ nhiệm vụ nào được giao.  

 Ngày nay, Đoàn ta càng được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm sóc. Đảng đã 

có nhiều Nghị quyết về Thanh niên, đặc biệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 

25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

 Kinh nghiệm cho thấy, cán bộ Đoàn, Hội là những người trẻ tuổi, thường hay 

ngại ngần gặp gỡ để thông tin đến các đồng chí lãnh đạo nên nhiều điều chưa hiểu 

hết thanh niên, thường có nhiều điều chê trách. Vì vậy đòi hỏi cán bộ Đoàn, Hội 

phải mạnh dạn gặp gỡ, trình bày để các đồng chí lãnh đạo thực sự hiểu và ủng hội 

thanh niên. 
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4- Quân đội ta có tinh thần đoàn kết nội bộ chặt chẽ và ý thức tổ chức kỷ 

luật nghiêm minh 

 Đoàn kết nội bộ chặt chẽ là một yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh tổng hợp 

của quân đội ta. Kế thừa truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tinh thần làm chủ vận 

mệnh đất nước của dân tộc ta trong mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ 

nước, cán bộ và chiến sĩ luôn thương yêu nhau như ruột thịt, trên dưới một lòng, 

chấp hành kỷ luật nghiêm minh của quân đội. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân đội ta dựa trên cơ sở đường lối, 

chính sách của Đảng và chức năng, nhiệm vụ của quân đội trên cơ sở tình thương 

yêu, gắn bó giữa những người đồng chí cùng chiến đấu và hy sinh cho mục tiêu, 

lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Toàn quân đoàn kết thành một khối vững chắc, 

thống nhất ý chí, thống nhất hành động, hết lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, 

gắn bó, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

 Quân đội ta có kỷ luật tự giác và nghiêm minh, dù trong hoàn cảnh nào cán 

bộ và chiến sĩ đều tự giác giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong chiến đấu, công tác, động 

sản xuất cũng như khi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ và chiến sĩ triệt để chấp 

hành mệnh lệnh, chỉ thị, điều lệnh, điều lệ quân đội, kiên quyết hoàn thành mọi 

nhiệm vụ. 

5- Quân đội ta không chỉ là đội quân chiến đấu giỏi mà còn là đội quân công 

tác giỏi, đội quân làm kinh tế giỏi 

 Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, kháng chiến chống giặc ngoại xâm 

trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, quân đội 

ta không chỉ biết chiến đấu và chiến thắng mà còn tích cực tham gia công tác xã 

hội, lao động sản xuất kinh doanh giỏi; tỏ rõ bản chất cách mạng của đội quân 

luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó 

trong mọi tình huống. 
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 Quân đội ta tham gia tích cực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo, 

vùng căn cứ cách mạng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cơ 

sở. 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội đã đóng 

góp nhiều hàng hóa phục vụ đời sống xã hội, hoàn thành nhiều công trình trọng 

điểm của đất nước, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân; đồng 

thời phục vụ tốt sự nghiệp quốc phòng, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng 

chiến đấu của quân đội. 

 Trong thời kỳ chiến tranh, quân đội cùng với nhân dân đã tham gia thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, ngày nay đang tích cực tham gia thực 

hiện các chương trình xã hội: xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng quỹ đền 

ơn đáp nghĩa; tham gia giúp dân xóa mù chữ ở vùng sâu, vùng xa… Truyền 

thống tốt đẹp đó của quân đội ta ngày càng được phát huy trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào việc thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

6- Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, chí nghĩa, chí 

tình 

 Thấm nhuần đường lối, quan điểm cách mạng của Đảng, chính sách đối 

ngoại rộng mở của Nhà nước ta, gắn liền chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 

tế vô sản, quân đội ta luôn tăng cường tình đoàn kết gắn bó với quân đội và nhân 

dân các nước Lào, Campuchia trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm 

trước đây, cũng như với quân đội và nhân dân nhiều nước trên thế giới hiện nay, 

góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. 

 Trong mỗi bước trưởng thành của mình, quân đội ta luôn coi trọng những 

kinh nghiệm xây dựng và chiến đấu của quân đội các nước anh em, bè bạn, 

khiêm tốn học tập những kinh nghiệm tiên tiến và vận dụng sáng tạo các kinh 

nghiệm đó, đồng thời cũng đóng góp những kinh nghiệm của mình với quân đội 

các nước anh em, bè bạn. 

 Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, 

quân đội ta hơn lúc nào hết càng phải phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất 

cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên trì xây dựng, phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu 

nghị với quân đội và nhân dân các nước, phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, độc lập 

dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới./. 
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