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“LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRẺ 

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM” 
 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Bí thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh 

Liên hiệp Hội Việt Nam 

 

I. Tổng quan về đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam 

 

1. Chính sách của Nhà nước về đội ngũ trí thức trẻ 

Đến nay, câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” vẫn còn nguyên giá 

trị, khi giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, khi văn hóa, khoa học và đội 

ngũ trí thức đang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp kiến quốc đất 

nước hôm nay. Ngay từ những ngày đầu xây dựng lực lượng cách mạng cứu nước, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn chú trọng đến công tác xây dựng, tập hợp đội ngũ 

trí thức. Lực lượng mà người hướng tới chính là thanh niên, đặc biệt là thanh niên 

trí thức. Người đã thành lập một tổ chức cách mạng theo khuynh hướng cộng sản 

mang tên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó tập hợp một lực lượng 

trí thức trẻ tuổi đông đảo trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Trong 

công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn 

thu hút, tập hợp và giác ngộ nhiều thanh niên trí thức ưu tú, đào tạo và giao nhiều 

trọng trách quan trọng trong tổ chức. 

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay, Đảng và Chính phủ 

đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, chiến lược nhằm xây dựng và phát 

triển đội ngũ trí thức trẻ trong bối cảnh mới. Cụ thể như Luật Thanh niên sửa đổi 

năm 2013; Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2022. Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 4 khóa VII của Đảng nhấn mạnh: “Các cấp ủy từ Trung ương đến cơ 

sở có chương trình công tác thanh niên trong nhiệm kỳ, lãnh đạo các cơ quan Nhà 

nước xây dựng luật pháp, chính sách, chương trình kế hoạch công tác thanh niên. 

Các tổ chức Đảng chăm lo củng cố Đoàn, xây dựng mặt trận thanh niên và đẩy 

mạnh phong trào hành động cách mạng trong thanh niên”. Đặc biệt, Nghị quyết 25 

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 hóa, 

hiện đại hóa” cũng khẳng định quan điểm: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và 

trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội 

dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. 

Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở 
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xã giai đoạn 2014-2020 và Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về 

các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí 

thức trẻ); Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; 

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Việc triển khai 

các chính sách, văn bản trên đã đạt được những kết quả rất cụ thể như 100% các 

bộ, ngành, địa phương ban hành chương trình phát triển thanh niên; gần trăm nghìn 

cán bộ, công chức trẻ đã được đào tạo bài bản về nhiều nội dung, lĩnh vực khác 

nhau, góp phần nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ trí thức trẻ, đáp ứng 

được yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội.  

Về khái niệm và định nghĩa trí thức trẻ: hiện nay, chưa có văn bản, quy định 

cụ thể nào xác định chính xác tiêu chí và định nghĩa về đội ngũ trí thức trẻ. Theo 

Giáo sư Nguyễn Hữu Tăng, Nguyên Phó Trưởng ban Khoa Giáo Trung ương 

Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, các nước Châu Âu cho rằng 

trí thức trẻ là những người có sức sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nhất, và theo tiêu chí 

về phát triển sinh học và phát triển xã hội thì sức sạng tạo và đổi mới mạnh mẽ 

nhất là trong độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi. Vì vậy, có thể xác định một cách đơn giản 

nhất, đội ngũ trí thức trẻ là đội ngũ trí thức trong độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi.  

2. Về đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam 

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức 

khoa học và công nghệ của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư. Hiện nay, Liên 

hiệp Hội Việt Nam có hệ thống từ Trung ương tới địa phương, với 153 tổ chức 

thành viên và gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Với số lượng các 

tổ chức thành viên đông đảo và đa dạng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp đội 

ngũ khoảng 2,2 triệu trí thức KH&CN Việt Nam, chiếm khoảng 32,5% đội ngũ trí 

thức của cả nước. Hiện nay, chưa có những khái niệm, tiêu chí cụ thể về trí thức 

trẻ.  

Trên thực tế, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng chưa có cơ sở dữ liệu cụ thể về 

độ tuổi, trình độ của 2,2 triệu trí thức KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt 

Nam. Tuy nhiên, qua công tác quản lý và điều phối của Cơ quan Trung ương, có 

thể thấy, đội ngũ cán bộ tại gần 600 các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc 

phần lớn đều là các trí thức trẻ. Đối với hội ngành, Liên hiệp Hội địa phương, đội 

ngũ cán bộ trẻ chiếm khoảng 1/3 số lượng cán bộ của tổ chức. Do đó, có thể nhận 

định, đội ngũ trí thức trẻ chiếm khoảng 40% trong số 2,2 triệu trí thức KH&CN 

của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt đó và nhằm tập hợp đội ngũ trí thức 

trẻ trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Liên 

hiệp Hội Việt Nam và theo đề nghị của Ban vận động thành lập Đoàn Thanh niên 
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Liên hiệp Hội Việt Nam, ngày 26/3/2006, BCH Đoàn Khối cơ quan Khoa giáo 

Trung ương (nay là Đoàn Khối các cơ quan Trung ương) đã ban hành Quyết định 

số 172-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2006 thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp 

Hội Việt Nam. Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt vào 

ngày 19/5/2006 nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ 

chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007-2009 vào ngày 08/10/2007 tại Hà Nội. 

Từ 2 chi đoàn trực thuộc khi mới thành lập với 51 đoàn viên, đến cuối nhiệm kỳ I, 

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 5 chi đoàn với 78 đoàn viên. Đến 

nay, nhiệm kỳ 2017-2022, sau khi quy hoạch các cơ quan báo chí của Liên hiệp 

Hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên đang gồm 10 Chi đoàn trực thuộc, với tổng số 

đoàn viên là gần 120 thanh niên, trí thức trẻ. Chi đoàn cơ quan Thanh niên Liên 

hiệp Hội Việt Nam là chi đoàn nòng cốt của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt 

Nam, gồm 15 đoàn viên, thanh niên và có nhiều đóng góp hiệu quả, tích cực cho 

hoạt động của Đoàn Thanh niên cũng như sự phát triển chung của Liên hiệp Hội 

Việt Nam. 

Như vậy, có thể nói, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận 

lợi để tập hợp, phát huy năng lực, vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ 

trong mọi giai đoạn phát triển đất nước. Theo đó, trong bối cảnh cuộc công nghiệp 

chuyển đổi số, cách mạng 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ, Đảng đoàn và Lãnh 

đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cũng luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ trí 

thức KH&CN trẻ trong hệ thống. Việc thành lập và phát triển Đoàn Thanh niên 

Liên hiệp Hội Việt Nam chính là việc triển khai, cụ thể hóa đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ 

trẻ từng bước vững vàng về tư tưởng chính trị, phát triển năng lực chuyên môn và 

kỹ năng thực hiện công tác vận động trí thức, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có 

đủ bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn 

và Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

II. Những đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ đối với sự phát triển của 

Liên hiệp Hội Việt Nam  

1. Trong công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị cho đội ngũ trí thức trẻ 

và tham gia xây dựng Đảng 

Thông qua hoạt động của Đoàn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, 

ngay từ khi thành lập, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã luôn quan tâm 

đến công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên hướng 

tới mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên, đội ngũ trí thức trẻ với 05 tiêu chí: Bản 

lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện; thường xuyên cử đoàn viên, cán 

bộ trẻ tham gia các đợt học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng do Đảng 

uỷ Khối, Đoàn Khối và Đảng bộ Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức như: Phổ biến 

các Nghị quyết Trung ương, Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về các nội dung, lĩnh 

vực khác nhau, học tập và làm việc theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, 

góp phần xây dựng một đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ luôn vững vàng niềm tin 
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với Đảng, hiện thực hóa đường lối, chính sách, tinh thần Nghị quyết của Đảng và 

Nhà nước trong mỗi công việc chuyên môn của mình. 

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời 

kỳ mới”, đồng thời phát động xây dựng tiêu chí thanh niên của Đoàn Khối các cơ 

quan Trung ương theo 05 giá trị cốt lõi: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh 

- Tình nguyện” và 10 tiêu chí Văn hóa công sở theo phương châm: “Trung thực - 

Thân thiện - Hợp tác; Phong cách chuyên nghiệp - Ứng xử văn minh”, thực hiện 

“4 Không - 4 Luôn” (Không muộn, không chậm; Không tự ý, không việc riêng; 

Không muộn giờ làm, không lùi tiến độ; Không lỗi văn bản, không sai ngữ pháp; 

Không chuông điện thoại réo vang giữa giờ. Luôn đúng giờ, luôn chào hỏi; Luôn 

chắc thông tin, luôn rành lĩnh vực; Luôn chủ động, luôn hợp tác; Luôn đẹp, luôn 

sạch, tiết kiệm, an toàn), từ năm 2010, Đoàn Thanh niên đã thí điểm thực hiện 

chuỗi chương trình Thế hệ thanh niên tại cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, với sự 

tham gia của tất cả đội ngũ cán bộ trẻ; với các chủ đề phong phú, đa dạng về văn 

hóa công sở, xây dựng môi trường xanh, nguời tốt, việc tốt; từ đó góp phần trau 

dồi, tu dưỡng phẩm chất chính trị và tư tưởng cách mạng, giữ đúng phẩm chất, tác 

phong, có đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh cho đội ngũ trí thức trẻ tại cơ 

quan trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Trong công tác tham gia phát triển Đảng, thông qua hoạt động của Đoàn Thanh 

niên, nhiều thanh niên, trí thức trẻ đã được phát hiện, khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn 

phấn đấu, tu dưỡng, tham gia trong hàng ngũ của Đảng; góp phần xây dựng Đảng vững 

mạnh.  

2. Tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của 

Liên hiệp Hội Việt Nam 

 Trong công tác chuyên môn tại cơ quan Trung ương 

Tại cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, đội ngũ trí thức trẻ làm việc tại 

tất cả các phòng/ban chuyên môn, luôn chủ động, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu nắm bắt 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xu thế chung trên toàn thế 

giới; từ đó góp phần phục vụ công tác điều phối, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

tổ chức thành viên và trực thuộc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, 

các chương trình tư vấn, giám định xã hội, ....Đồng thời, trong công tác tham mưu, đội 

ngũ trí thức trẻ cũng luôn mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cụ thể nhằm nâng cao 

vai trò của cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác kết nối các tổ 

chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống; tập hợp và thu hút đội ngũ trí thức trẻ trong 

và ngoài nước; kết nối các tổ chức trong hệ thống với các bên liên quan, các đối tác quốc 

tế. 

Đồng thời, tại công việc chuyên môn tại mỗi phòng ban chức năng, đội ngũ trí 

thức trẻ đã tham gia đóng góp hiệu quả và tích cực trong các lĩnh vực khác nhau, nhằm 

phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể như hoạt động phổ biến kiến thức 

khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học, phát 
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triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hoạt động hợp tác quốc tế, 

góp phần quan trọng cho thành tựu chung của đối ngoại nhân dân. 

Tại các Hội thành viên và tổ chức trực thuộc 

Đội ngũ trí thức trẻ tại các Hội thành viên, đặc biệt là tại nhiều các tổ chức khoa 

học và công nghệ trực thuộc đã trực tiếp thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu khoa 

học ứng dụng, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ tới cộng đồng, tích cực tham gia 

công tác xã hội hoá hoạt động khoa học công nghệ nhằm bảo vệ môi trường, giáo dục và 

đào tạo, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực huy động nguồn lực viện 

trợ quốc tế là một trong những thế mạnh của đội ngũ trí thức trẻ trong hệ thống Liên hiệp 

Hội Việt Nam. Trung bình mỗi năm, đội ngũ trí thức trẻ tại các đơn vị đã góp phần thu 

hút được khoảng 12 triệu USD, thực hiện nhiều chương trình vận động chính sách, tư 

vấn chính sách về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, ứng phó 

với BĐKH; tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức 

cộng đồng hoặc trực tiếp xây dựng mô hình, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho 

người dân, trực tiếp thực hiện nhiều dự án BVMT, bảo tồn động vật, thực vật; xây 

dựng nhiều mô hình bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước, mô hình về 

năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió…). Trong hoạt động chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân, đội ngũ trí thức trẻ tại các hội ngành thành viên và tổ chức 

KH&CN trực thuộc đã phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức thăm khám, hỗ trợ 

cho các bệnh nhân, đặc biệt tập trung vào các bệnh xã hội; nghiên cứu, triển khai 

các dự án về sức khỏe sinh sản; tổ chức thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh và chăm 

sóc sức khỏe nhân dân; tham gia xã hội hóa công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao 

năng lực cho trẻ em, thanh thiếu niên, người yếu thế, người nông dân.  

Trong công tác tự đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ trí thức trẻ 

Trong công tác học thuật, nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng làm việc, 

nhận được sự quan tâm, chú trọng của Đảng ủy và Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, 

thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên, đội ngũ trí thức trẻ thường xuyên phân công 

và tổ chức các hoạt động chuyên môn rất đa dạng, cụ thể: 

  Từ năm 2010, một chuỗi các tọa đàm đã được tổ chức về “Chia sẻ kinh nghiệm 

và kiến thức về hội nhập quốc tế”; “Ma túy, não bộ và hành vi: Góc nhìn khoa học 

về nghiện”, “Chia sẻ hoạt động của một số tổ chức mạng lưới về môi trường và 

biến đổi khí hậu ở Đức và quá trình chuyển đổi năng lượng tại Đức”, “Đối ngoại 

đa phương và sự tham gia của các tổ chức nhân dân Việt Nam” dành cho thanh 

niên, trí thức trẻ trong toàn hệ thống. Những hoạt động thiết thực này đã giúp cập 

nhật các kiến thức, thông tin cần thiết trong lĩnh vực hội nhập quốc tế, trong các 

vấn đề nóng của xã hội cho thanh niên, trí thức trẻ góp phần nâng cao năng lực 

chuyên môn cho cán bộ cơ quan, tăng cường hiệu quả công việc nói chung. 

Đối với công tác nghiên cứu, xác định tập hợp, đoàn kết trí thức là sứ mệnh 

quan trong của Liên hiệp Hội Việt Nam, năm 2016, đội ngũ trí thức trẻ đã thực 

hiện nghiên cứu “Chuyên đề bàn về công tác tập hợp trí thức trẻ hoạt động trong 
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Liên hiệp Hội Việt Nam”. Việc triển khai nghiên cứu và thực hiện chuyên đề/nhiệm 

vụ trên đã góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp đoàn kết thanh niên, tập hợp trí thức 

khoa học kỹ thuật - công nghệ trẻ vào hoạt động chung của cơ quan Liên hiệp Hội 

Việt Nam. 

Bên cạnh đó, kết nối và tham gia tích cực vào hoạt động chung của Đoàn 

Khối các cơ quan Trung ương, đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt Nam 

cũng thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng ngắn hạn. Trung bình mỗi 

năm, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đều triển khai từ 1 đến 2 khóa tập 

huấn ngắn hạn cho thanh niên về các kỹ năng cụ thể như thuyết trình, xây dựng và 

viết đề xuất dự án, phương pháp nghiên cứu khoa học, từ đó, nâng cao chất lượng 

đoàn viên cho Liên hiệp Hội Việt Nam, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

chung của hệ thống. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

Công tác tuyên truyền, truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học đời sống 

cũng là một trong các hoạt động được đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội Việt 

Nam chú trọng, tích cực hoạt động. Đoàn Thanh niên của Liên hiệp Hội Việt Nam 

luôn khuyến khích thanh niên, trí thức tìm hiểu, nghiên cứu, viết tin bài về hoạt 

động của tổ chức mình, chia sẻ các thông tin đúng đắn về đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước; truyền thông về tư tưởng học tập và làm việc theo tấm 

gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền thông về các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh dịch COVID-19, đội ngũ trí 

thức trẻ luôn chia sẻ và lan tỏa các thông điệp về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các 

thông tin hữu ích về phòng, chống dịch, và kêu gọi sự chung tay của thế hệ trẻ, góp 

phần nhỏ với các cơ quan nhà nước, bộ/ngành, tạo ra những hiệu ứng tích cực trong 

giới trẻ trong cuộc chiến với dịch COVID-19. 

3. Trong công tác thiện nguyện, cộng đồng 

Bên cạnh công tác về chuyên môn, đội ngũ trí thức trẻ luôn thể hiện tinh thần xung 

kích trong công tác thiện nguyện, cộng đồng. Ngay từ khi thành lập, Đoàn Thanh 

niên Liên hiêp hội Việt Nam đã tập hợp các chi đoàn trực thuộc triển khai các 

chương trình tình nguyện kết hợp với các hoạt động khảo sát thực địa dự án tại 

cộng đồng, nhằm tận dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo kết quả công tác 

chuyên môn và thể hiện tinh thần xung kích, tự nguyện, vì cộng đồng của đoàn 

viên, thanh niên. Do đó, nhiều chương trình của Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã 

được đề nghị trở thành hoạt động chung của Đoàn khối cơ quan Trung ương và kết 

hợp với nhiều Bộ ngành khác nhau. Cụ thể, năm 2013, Đoàn Liên hiệp Hội Việt 

Nam đã phối hợp với Đoàn Khối, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm soát Nhân dân triển khai 

chương trình nghiên cứu thực địa dự án và thiện nguyện tại xã Tân Nguyên, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Năm 2014, Đoàn đã tổ chức chương trình tình nguyện tại 

tỉnh Thừa - Thiên Huế, và năm 2016 tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  

 Mỗi chương trình, kế hoạch hoạt động tình nguyện luôn được đội ngũ trí 

thức trẻ xây dựng gồm nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa khác nhau như trao học 
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bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho các 

trường học mầm non, tiểu học vùng sâu, vùng xa; xây dựng công trình nhà vệ sinh; 

lọc nước sạch cho học sinh; thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sỹ biên phòng; 

thắp hương nghĩa trang liệt sỹ; giao lưu và hướng dẫn các em nhỏ các kỹ năng sống 

cần thiết; trồng cây xanh; thăm hỏi và giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng.  

 Do vậy, các chương trình đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện 

của đoàn viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trẻ tham gia các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Thông qua các hoạt động tại địa phương, các đoàn viên, thanh niên có điều kiện cọ 

xát thực tế, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy năng lực và khả năng 

sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh 

nghiệm trong công tác và kỹ năng xã hội. 

 III. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp 

Hội Việt Nam 

QUAN ĐIỂM: Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của đội 

ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, do Đảng lãnh đạo, dưới 

sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đóng góp cho sự phát triển 

bền vững của Việt Nam nên việc xây dựng và phát triển đổi ngũ trí thức trẻ của 

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ luôn là một ưu tiên và nhiệm vụ chiến lược của Liên 

hiệp Hội Việt Nam. 

MỤC TIÊU: Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ xây dựng một đội ngũ trí thức trẻ 

kế cận bản lĩnh về chính trị, có niềm tin sâu sắc với Đảng, chất lượng về năng lực 

và chuyên môn, đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo và giàu lòng yêu nước, tiếp tục 

hoàn thiện sứ mệnh và vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Với quan điểm và mục tiêu như trên, dưới đây là một số khuyến nghị về các 

giải pháp cụ thể trong chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trẻ của Liên hiệp Hội 

Việt Nam: 

1. Cụ thể hóa các chính sách, đường lối của Đảng việc phát triển đội ngũ 

trẻ.  

Luôn  vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ trí thức trẻ: 

luôn quán triệt đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cho Đảng uỷ các cấp, cán 

bộ, đảng viên, hội thành viên, tổ chức trực thuộc về sử dụng trí thức của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

các tổ chức thành viên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ Trung 

ương đến địa phương, tạo môi trường thật sự dân chủ, lành mạnh phát huy năng 

lực sáng tạo và nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ trí thức trẻ. 

Cần phải cụ thể hoá, nhanh chóng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách 

của Nhà nước vào cuộc sống, cụ thể như Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24-01-2014, 

của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Quyết định số 418/QĐ-TTg, ngày 11-4-2012, của 
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Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2011 - 2020... Từ đó, nghiên cứu, ban hành các quy định bảo đảm môi trường 

dân chủ và tự do học thuật, cho phép đội ngũ trí thức trẻ được tham gia vào các 

chương trình, nội dung quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam, chú trọng sửa đổi, 

quy định các tiêu chí cụ thể để tuyển chọn, đánh giá và tôn vinh xứng đáng các trí 

thức trẻ có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hộ. 

Hiện nay, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 đã được Quốc hội thông qua 

vào ngày 16/6/2020. So với Luật Thanh niên năm 2015, Luật Thanh niên sửa đổi 

2020 có nhiều điểm mới và khác biệt nhằm đảm bảo các Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về thanh niên, đã bổ sung và quy định cụ thể, chi tiết hơn 

về một số nội dung quan trọng như nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực 

thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên 

và trách nhiệm đối thoại với thanh niên; quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhà trường, gia đình đối với thanh 

niên. Trên cơ sở đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cần tổ chức triển khai Luật Thanh 

niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả các cấp lãnh đạo, cấp uỷ 

đến các đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng và ý nghĩa của Luật Thanh niên; 

về vai trò, vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xác định 

rõ trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên.  

2. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút đội ngũ trí thức 

trẻ 

Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ trí thức trẻ, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ trẻ; bồi dưỡng toàn diện về 

kỹ năng, định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng, thường xuyên 

cử cán bộ tới các chương trình đào tạo khác nhau, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 

cho đội ngũ trí thức cán bộ trẻ được học tập và nâng cao năng lực. Đồng thời mỗi 

trí thức trẻ phải tự vươn lên, không ngừng học tập để nâng cao trí tuệ, rèn luyện tư 

duy và phương pháp làm việc, bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống của trí thức 

Việt Nam trong thời đại mới. Việc không ngừng tự học tập và rèn luyện của trí 

thức trẻ không chỉ là vì bản thân, mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển đất 

nước, là tấm gương để tạo dựng một xã hội học tập có đủ trình độ để đáp ứng yêu 

cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch xét tuyển biên chế, kế hoạch quy hoạch 

cho cán bộ trí thức trẻ cần được chú trọng xây dựng và thực hiện định kỳ để phát 

huy và cống hiến năng lực với công việc cũng như tạo cơ sở cho đội ngũ cán bộ 

trẻ luôn tận tâm, gắn bó với công việc. 

Chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức trẻ có thể phát 

triển bằng chính phẩm chất, tài năng; tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ được phát huy 

đúng chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; được tham gia trong 

các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; chủ động tin tưởng trao 



 

156 
 

nhiệm vụ, trọng trách khác nhau cho đội ngũ trí thức trẻ; có chính sách tôn vinh; 

khen thưởng xứng đáng cho đội ngũ trí thức trẻ với những sáng tạo và đóng góp 

của mình. 

Cuối cùng, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần chú trọng thu hút và tập hợp 

đội ngũ trí thứ trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các chương trình cụ 

thẻ như trại hè khoa học và công nghệ, các chương trình kết nối các trí thức trẻ về 

thực tập, tham gia tại các dự án phát triển cộng đồng, phổ biến kiến thức khoa học 

trong mọi lĩnh vực khác nhau, từ đó, giúp đội ngũ trí thức trẻ ở nước ngoài vẫn 

luôn hiểu được nền tảng văn hoá, chính trị của Việt Nam, tạo điều kiện cho đội ngũ 

trí thức trẻ được đóng góp cho quê hương đất nước.  

3. Phát  triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Liên 

hiệp Hội Việt Nam  

Hoạt động của đội ngũ trí thức trẻ cần phải gắn với hoạt động của tổ chức 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Liên hiệp Hội Việt Nam. Vì vậy, 

phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên cũng chính là phát triển đội ngũ trí thức trẻ của 

Liên hiệp Hội Việt Nam, vì vậy cần phải: 

- Tập trung phát triển tổ chức Chi đoàn trực thuộc: Liên hiệp Hội Việt Nam, 

với hơn 400 các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tuy nhiên số lượng các 

tổ chức có chi đoàn cơ sở là không nhiều do các đơn vị trực thuộc đều là các đơn 

vị tự quản, tự chịu trách nhiệm, nhân sự thường xuyên thay đổi, không có cán bộ 

đoàn chính nhiệm, thiếu sự chỉ đạo của tổ chức Đảng tại các tổ chức. Do vậy, trong 

giai đoạn tiếp theo, thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, hoạt động 

điều phối, quản lý của Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên, tổ chức 

khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam cần chú trọng đến công 

tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức chi đoàn tại các hội thành viên và các 

tổ chức trực thuộc cả về số lượng và chất lượng. 

- Tăng cường công tác đối thoại giữa Lãnh đạo và Đoàn Thanh niên: Luật 

Thanh niên năm 2020 dành riêng 01 điều để quy định việc đối thoại với thanh niên 

là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt 

ra nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên, cũng là của đội ngũ trí 

thức trẻ thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên. Do vậy, trong thời 

gian tới, Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường các buổi sinh hoạt 

chuyên đề, đối thoại giữa Lãnh đạo với đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ, từ đó có 

những chỉ đạo sát sao nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh 

niên đối với công việc chung của tổ chức cũng như tạo điều kiện bồi dưỡng thanh 

niên – lực lượng nhân sự trẻ của tổ chức. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Liên hiệp 

Hội Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để các cấp ủy, Lãnh 

đạo đánh giá rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, 

coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng đơn 

vị.  
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- Tăng cường công tác chỉ đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp Công đoàn đối với 

hoạt động của Đoàn Thanh niên: Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam cần có những 

chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác thanh niên, thực hiện đầy đủ các quy định 

liên quan đến quyền lợi của Đoàn viên, thanh niên. Công đoàn Liên hiệp Hội Việt 

Nam  

-  Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt 

Nam: trong quá trình thành lập và phát triển, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt 

Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm thực tiễn để hướng tới xây dựng tổ chức đoàn 

vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn của Liên hiệp Hội Việt Nam. Trước hết, Đoàn Thanh niên Liên 

hiệp Hội Việt Nam cần phải xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ và hàng 

năm cụ thể, báo cáo Đảng uỷ, Lãnh đạo LHHVN, chi ủy, công đoàn để xin phép 

phê duyệt cũng như phối hợp trong quá trình triển khai; tăng cường hoạt động sinh 

hoạt thường xuyên của Chi đoàn, nhằm tập hợp, thu hút ý tưởng và sự tham gia 

của đoàn viên trong các hoạt động chung; tăng cường sự phối hợp giữa các chi 

đoàn trong hệ thống cũng như với các chi đoàn từ các cơ quan khác trong việc thực 

hiện các hoạt động chung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy sự kết 

nối giữa các bên liên quan. 

- Cuối cùng, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai 

hiệu quả các chương trình nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, 

các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, các hoạt động về giáo 

dục tư tưởng, các khóa tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, các chương trình 

thiện nguyện, giao lưu văn hóa, thể thao sẽ được BCH Đoàn triển khai với những 

hình thức đa dạng, phong phú và theo chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đặt ra. 


