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Ngày 16/06/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14. Luật 

này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 

53/2005/QH11. 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tuyên truyền đến 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung của Luật Thanh niên, cụ thể 

như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT THANH NIÊN 

1. Ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật 

Thanh niên và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Sau 13 năm triển khai thực 

hiện và tổng kết thi hành Luật Thanh niên cho thấy việc ban hành Luật Thanh niên 

đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; 

tác động tích cực đối với phong trào thanh niên; đồng thời phát huy vai trò của tổ 

chức thanh niên, trong đó trung tâm là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên,... Cụ thể như sau: 

a) Việc ban hành Luật Thanh niên đã tạo hành lang pháp lý để xây dựng và tổ 

chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên nhằm phát huy vai trò xung 

kích, tình nguyện, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vị trí, vai trò của tổ chức thanh 

niên trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

thanh niên, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên trong các phong 

trào thanh niên, vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực thi 

chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

b) Triển khai thực hiện Luật Thanh niên, bộ máy quản lý nhà nước về thanh 

niên ở các bộ, ngành, địa phương đã được thiết lập và xác định rõ thẩm quyền, 

trách nhiệm cụ thể của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện chính sách đối với thanh niên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua đó, nhận thức của các 

cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên ngày càng được nâng cao, coi đầu tư 

cho thanh niên là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai nhằm nâng cao chất 



2 
 

lượng nguồn nhân lực trẻ có ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật 

Thanh niên đã bộc lộ một số tồn tại và bất cập, như: 

Một số quy định của Luật khó áp dụng, thiếu đồng bộ với các chính sách 

khác, như chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; quy định về 

trách nhiệm của Nhà nước còn chung chung, chưa cụ thể; thiếu nguồn lực thực 

hiện Luật; chưa có công cụ đo lường, thống kê nên chưa bóc tách và làm rõ được 

thông tin về thanh niên, nguồn lực đầu tư cho thanh niên với nguồn lực đầu tư vào 

các lĩnh vực khác của các bộ, ngành và địa phương. 

Thiếu cơ chế điều phối trong việc thực hiện các chính sách quy định trong 

Luật, thiếu sự gắn kết giữa cơ quan xây dựng chính sách và cơ quan thực thi chính 

sách; tính pháp chế trong thi hành Luật còn hạn chế, làm giảm hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về thanh niên; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được coi trọng dẫn đến tình trạng cơ quan, 

tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt cũng không được đánh giá, ghi nhận và 

ngược lại không làm cũng không bị xử lý. 

Cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của thanh niên 

trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến 

thanh niên còn chung chung. Do đó, thanh niên khó phát huy và thực hiện được 

đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng 

chính sách, pháp luật cho chính thanh niên. 

Mặt khác, bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu của thanh niên đã 

có nhiều thay đổi so với thời điểm thông qua Luật năm 2005, hệ thống pháp luật 

chuyên ngành đã được sửa đổi, bổ sung khá nhiều, tác động trực tiếp đến các chính 

sách dành cho thanh niên, đặc biệt là sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 

2013. Bên cạnh đó, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các chính sách, pháp luật đối với 

thanh niên cần phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng bối cảnh hiện nay và 

tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. 

3. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Kết luận số 80/KL-

TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TW, trong đó đề ra nhiệm vụ phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thanh 

niên năm 2005 cho phù hợp, xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh 
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niên, cơ chế phối hợp trong công tác thanh niên và vai trò của Đoàn thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh. 

Do đó, việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 là cần thiết nhằm hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tình hình mới; đồng 

thời phát huy đầy đủ vai trò xung kích, quyền và nghĩa vụ của thanh niên thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM  CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 

1. Mục đích 

Mục đích xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) là nhằm thể chế hóa và hoàn 

thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách 

của Nhà nước đối với thanh niên; bảo đảm trách nhiệm của nhà nước, gia đình, nhà 

trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật 

để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật 

- Một là, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách, quan điểm 

của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW 

ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, Kết luận số 80/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. 

- Hai là, căn cứ Hiến pháp 2013 và điều kiện cụ thể của Việt Nam, căn cứ 

quyền, nghĩa vụ của công dân mà Hiến pháp đã quy định, cụ thể hóa quy định tại 

khoản 2 Điều 37 Hiến pháp năm 2013 để quy định các quyền và nghĩa vụ của 

thanh niên; các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của Nhà 

nước, gia đình, nhà trường, xã hội và cá nhân đối với thanh niên; vai trò của tổ 

chức thanh niên, nhất là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

- Ba là, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, bên cạnh 

một số quy định chung về chính sách đối với thanh niên, cần có các chính sách cụ 

thể để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

- Bốn là, bảo đảm phù hợp với xu thế quản lý và hoạt động của thanh niên 

trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THANH NIÊN 

NĂM 2020 

1. Bố cục 
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So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội 

xem xét, thông qua tăng 01 Chương và 05 Điều. 

- Chương I, Quy định chung gồm 11 Điều (Từ Điều 1 đến Điều 11) quy 

định:  Thanh niên; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; vai trò, quyền và nghĩa 

vụ của thanh niên; nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên 

và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách 

của Nhà nước đối với thanh niên; ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; hợp tác 

quốc tế về thanh niên; tháng Thanh niên; đối thoại với thanh niên và áp dụng điều 

ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

- Chương II, Trách nhiệm của thanh niên gồm 04 điều (Từ Điều 12 đến Điều 

15) quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc; đối với Nhà nước và xã 

hội; đối với gia đình và đối với bản thân. 

- Chương III, Chính sách Nhà nước đối với thanh niên gồm 11 Điều (Từ Điều 

16 đến Điều 26) quy định 11 nhóm chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. 

Trong đó có 06 điều (từ Điều 16 đến Điều 21) quy định chính sách theo lĩnh vực 

gồm: Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học; chính sách về lao động, việc 

làm; chính sách về khởi nghiệp; chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe; chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao; chính sách về bảo vệ Tổ quốc và 05 

điều (từ Điều 22 đến Điều 26) quy định chính sách đối với một số nhóm đối tượng 

thanh niên, gồm: Chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách đối với 

thanh niên tình nguyện; chính sách đối với thanh niên có tài năng; chính sách đối 

với thanh niên dân tộc thiểu số và chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi. 

- Chương IV, Trách nhiệm của tổ chức thanh niên, gồm 4 điều (Từ Điều 27 

đến Điều 30) quy định về tổ chức thanh niên; quy định về Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và 

quy định về chính sách cùa Nhà nước đối với tổ chức thanh niên. 

- Chương V, Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ 

chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình gồm 05 điều (Từ Điều 31 đến Điều 35), quy 

định rõ trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh 

tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên. 

- Chương VI, Quản lý nhà nước về thanh niên. Gồm 5 Điều (từ Điều 36 đến 

Điều 40), quy định nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của 

Chính  phủ; trách nhiệm của Bộ Nội vụ; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ 

và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Chương VII, Quy định hiệu lực thi hành, gồm 01 điều (Điều 41) quy định về 

hiệu lực thi hành. 
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2. Một số nội dung cơ bản của Luật Thanh niên (sửa đổi) 

2.1. Quy định chung về thanh niên 

Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. 

a) Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên (Điều 4) 

- Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công 

cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò 

quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc 

tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp 

và pháp luật. 

b) Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính 

sách của Nhà nước đối với thanh niên (Điều 5) 

- Quyền, nghĩa vụ của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo 

đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật 

- Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, 

trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên. 

- Nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tạo 

điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và 

pháp luật. 

- Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm mục tiêu phát 

triển thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện, quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm và phát huy năng lực; được xây dựng hoặc lồng ghép trong các chính sách 

của ngành, lĩnh vực, địa phương. 

- Việc xây dựng và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên 

phải bảo đảm sự tham gia của thanh niên; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng 

của thanh niên. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia các 

hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng trách nhiệm theo quy định của Luật Thanh niên. 

c) Tháng Thanh niên (Điều 9) 

- Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức 

nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham 
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gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, 

phát triển thanh niên. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. 

- Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện về 

cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên tham gia hoạt động Tháng 

Thanh niên. 

2.2. Trách nhiệm của thanh niên 

a) Trách nhiệm đối với Tổ quốc (Điều 12) 

- Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng 

tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

- Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc 

gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp 

bách khi Tổ quốc yêu cầu. 

- Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, 

dân tộc. 

b) Trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội (Điều 13) 

- Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân 

- Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. 

- Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, 

pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và 

pháp luật. 

- Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ 

môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội. 

- Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

c) Trách nhiệm đối với gia đình (Điều 14) 

- Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

gia đình Việt Nam. 

- Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên 

khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình. 
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- Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu 

về hôn nhân và gia đình. 

d) Trách nhiệm đối với bản thân (Điều 15) 

- Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách 

nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, 

hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn. 

- Chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm 

phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên 

nghiệp; sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động. 

- Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh 

thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng 

thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp 

luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng. 

- Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành 

mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại. 

2.3. Chính sách của Nhà nƣớc đối với thanh niên 

a) Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học (Điều 16) 

- Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện cho thanh niên 

tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Ban hành và bảo đảm thực hiện các chương trình giáo dục đạo đức, lý 

tưởng, truyền thống dân tộc, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, ý thức chấp hành 

pháp luật cho thanh niên. 

- Có chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo 

quy định của pháp luật. 

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; khả năng sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ. 

- Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi 

mới sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng cần thiết 

khác cho thanh niên. 

b) Chính sách về lao động, việc làm (Điều 17) 
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- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho 

thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên; 

bảo đảm thanh niên không bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động. 

- Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên 

ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo phù hợp với từng vùng, miền, gắn với từng 

giai đoạn phát triển của đất nước. 

- Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc 

làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh 

doanh. 

c) Chính sách về khởi nghiệp (Điều 18) 

- Giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên. 

- Cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, 

xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng 

theo quy định của pháp luật. 

- Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo 

ứng dụng khoa học và công nghệ. 

- Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định 

của pháp luật 

d) Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe (Điều 19) 

- Tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho thanh niên; phòng, chống bạo lực gia 

đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; 

phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh xã hội khác và các nguy cơ 

ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của thanh niên. 

- Bảo đảm cho thanh niên được cung cấp thông tin, tiếp cận dịch vụ thân thiện 

về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; được tư vấn, khám sức 

khỏe trước khi kết hôn 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức 

khỏe cho thanh niên. 

đ) Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao (Điều 20) 

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn 

hóa, thể dục, thể thao. 

- Tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị văn 

hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
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- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và bảo vệ sự an toàn 

của thanh niên trên không gian mạng. 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể 

dục, thể thao cho thanh niên. 

e) Chính sách về bảo vệ Tổ quốc (Điều 21) 

- Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và an ninh, tinh thần yêu 

nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Bảo đảm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật. 

- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân 

dân được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và các chính sách ưu đãi khác theo 

quy định của pháp luật. 

f) Chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 22) 

- Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, đào tạo, 

rèn luyện thanh niên và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Nhà nước ban hành chính sách để thanh niên xung phong thực hiện các 

nhiệm vụ sau đây: 

+ Tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao; 

+ Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ 

gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; 

+ Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 

hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; 

+ Các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ theo quy định của 

pháp luật. 

- Nhà nước bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần 

thiết cho tổ chức thanh niên xung phong khi thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước 

giao. 

- Thanh niên xung phong được hưởng chế độ, chính sách trong và sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

g) Chính sách đối với thanh niên tình nguyện (Điều 23) 
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- Thanh niên tình nguyện là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động vì lợi 

ích của cộng đồng, xã hội phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Nhà nước ban hành chính sách đối với thanh niên tình nguyện như sau: 

+ Tạo lập các kênh thông tin để thanh niên được tiếp cận và tham gia hoạt 

động tình nguyện; 

+ Xây dựng chương trình, dự án đưa thanh niên tình nguyện về làm việc tại 

các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; 

+ Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động tình 

nguyện vì lợi ích của cộng đồng, xã hội. 

h) Chính sách đối với thanh niên có tài năng (Điều 24) 

- Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng 

và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện chính sách đối 

với thanh niên có tài năng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình. 

i) Chính sách đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số (Điều 25) 

- Ưu tiên cho thanh niên là người dân tộc thiểu số về học tập, lao động, việc 

làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao. 

- Hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ phong tục, tập quán 

lạc hậu. 

- Ưu tiên lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo nguồn 

lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên người dân tộc 

thiểu số trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. 

- Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức ưu tiên tuyển dụng thanh niên là người 

dân tộc thiểu số. 

k) Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 26) 

- Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật. 

- Ưu tiên, tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui 

chơi, giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện. 

- Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi. 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên 

từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh. 
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- Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo 

quy định của pháp luật. 

- Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh 

thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho 

thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

- Chính phủ quy định cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách 

đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

2.4. Trách nhiệm của tổ chức thanh niên 

a) Tổ chức thanh niên (Điều 27) 

- Tổ chức thanh niên gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh 

niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật 

- Tổ chức thanh niên có vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện chăm lo, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của 

thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức thanh niên có trách nhiệm nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của 

thanh niên để kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; phối hợp với cơ quan 

quản lý nhà nước về thanh niên, các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, 

giáo dục, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tổ chức cho thanh 

niên tham gia phong trào vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, vì sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

b) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Điều 28) 

-  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của 

thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức 

thanh niên; tổ chức hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát và phản 

biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp 

luật; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham gia, phối hợp 

với các cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình xây dựng, tuyên truyền và tổ 

chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 
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- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động đối ngoại 

thanh niên. 

c) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (Điều 29) 

- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh 

niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh 

niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm 

đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và cống 

hiến cho đất nước. 

- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam có trách 

nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giám sát, 

phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của 

pháp luật. 

d) Chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên (Điều 30) 

- Tạo điều kiện để tổ chức thanh niên tham gia xây dựng và thực hiện chính 

sách, pháp luật đối với thanh niên. 

- Bảo đảm điều kiện để tổ chức thanh niên thực hiện các nhiệm vụ được Nhà 

nước giao. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức thanh niên huy động thanh niên thực hiện 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án khác. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

2.5. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức 

kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình 

a) Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 31) 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên. 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành 

viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát, phản 

biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. 

- Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

b) Trách nhiệm của tổ chức xã hội (Điều 32) 
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- Vận động thành viên của mình tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, 

tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, phát triển thể lực, trí tuệ; bồi dưỡng 

đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động 

sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên trong xây dựng, tổ 

chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

- Phối hợp với tổ chức thanh niên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của thanh niên. 

- Hỗ trợ các nguồn lực theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức xã 

hội nhằm phát triển thanh niên. 

c) Trách nhiệm của tổ chức kinh tế (Điều 33) 

- Bảo đảm môi trường, điều kiện làm việc an toàn; cung cấp đầy đủ kiến thức, 

thông tin về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động là thanh niên. 

- Quan tâm chăm lo đời sống của người lao động là thanh niên; hỗ trợ để 

người lao động là thanh niên được học tập, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, 

thể thao; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

- Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam thành lập và hoạt động. 

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đào tạo nghề, nghiệp vụ, kỹ 

năng sống; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa, thể dục, thể thao cho thanh 

niên. 

d) Trách nhiệm của cơ sở giáo dục (Điều 34) 

- Giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên. 

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh; thực hiện các 

biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục cho thanh niên. 

- Phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao năng 

lực tự học, kỹ năng thực hành; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. 

- Tư vấn tâm lý về các vấn đề xã hội, tâm lý học đường; giáo dục kỹ năng 

sống, kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 

giới tính, kỹ năng phòng, chống các bệnh học đường và tệ nạn xã hội cho thanh 

niên. 

- Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể 

thao, vui chơi, giải trí và các hoạt động ngoại khóa khác. 
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- Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh 

viên Việt Nam thành lập và hoạt động. 

đ) Trách nhiệm của gia đình (Điều 35) 

- Tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên; quan tâm, giáo 

dục, động viên và tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của mình theo quy định của pháp luật. 

- Tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân và gia đình; giáo dục giới 

tính, bình đẳng giới và các kiến thức cần thiết về hôn nhân và gia đình. 

- Chăm lo, giáo dục thanh niên phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo 

đức, nhân cách; có nếp sống văn hóa lành mạnh, trở thành người con hiếu thảo của 

gia đình, công dân có ích cho xã hội. 

- Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh niên; giáo dục ý thức, kỷ luật lao động; 

tôn trọng, tạo điều kiện để thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm. 

- Định hướng, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn thông tin an 

toàn và bảo vệ thanh niên trên môi trường không gian mạng. 

2.6. Quản lý Nhà nƣớc về thanh niên 

a) Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên (Điều 36) 

-  Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức 

thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên; quy định các biện pháp để 

thực hiện chính sách đối với thanh niên. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, kế 

hoạch phát triển thanh niên. 

- 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. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên. 

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ 

kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối 

với thanh niên. 

- Hợp tác quốc tế về thanh niên. 

- Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực 

hiện chính sách đối với thanh niên. 

b) Trách nhiệm của Chính phủ (Điều 37) 
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Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau 

đây: 

- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về 

thanh niên; 

- Bảo đảm cơ chế và biện pháp phối hợp giữa các Bộ,, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; 

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

trong chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung 

hạn và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực; 

- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo yêu 

cầu của Quốc hội. 

c) Trách nhiệm của Bộ Nội vụ (Điều 38) 

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

thanh niên và có trách nhiệm sau đây: 

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành chính sách, pháp luật về thanh niên; chiến lược, chương trình, kế hoạch phát 

triển thanh niên; 

- Đề xuất việc lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên 

khi xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của ngành, lĩnh vực. Hướng dẫn các Bộ, ngành lồng ghép chỉ tiêu thống kê về 

thanh niên Việt Nam vào hệ thống chỉ tiêu của Bộ, ngành; 

- Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên; 

- 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; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; 

- 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 hoặc kiến nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp 

luật đối với thanh niên; 
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- 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; 

- 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. 

d) Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 39) 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên và có trách 

nhiệm sau đây: 

- Ban hành chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các 

chương trình phát triển của ngành, lĩnh vực; 

- Lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng 

chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

ngành, lĩnh vực; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ 

thống chỉ tiêu của Bộ, ngành; 

- 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; 

- 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. 

đ) Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 40) 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm sau đây: 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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; 

+ Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên tại địa 

phương; 

+ 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, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau đây: 
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+ Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch 

phát triển thanh niên tại địa phương; 

+ 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 hằng năm và từng giai 

đoạn; 

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên; 

+ 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; 

+ Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát 

triển thanh niên tại địa phương; 

+ Thực hiện công tác thống kê, thông tin, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về thanh niên, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính 

phủ; 

+ Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về 

thanh niên; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên. 

Trên đây là nội dung tuyên truyền Luật Thanh niên. Trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

chấp hành đúng các quy định của Luật Thanh niên nhằm phát huy vai trò xung 

kích, tình nguyện, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

 

 


