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LỜI NÓI ĐẦU

Lịch sử đã chứng minh, trong bất cứ một giai đoạn phát
triển nào đất nƣớc, thanh niên Việt Nam luôn giữ vai trò
quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc
chiến tranh giữ nƣớc và luôn là lực lƣợng quan trọng trong
thời kỳ kiến thiết đất nƣớc. Thanh niên Việt Nam trong các
cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến
chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc; trong
thời kỳ kiến thiết đất nƣớc sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi
mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nƣớc luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao
tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nƣớc và nhân
dân giao phó. Trong sự nghiệp đổi mới, vai trò cũng nhƣ
công tác thanh niên quan trọng hơn bao giờ hết. Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tƣ, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa VII
nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất
nƣớc bƣớc vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng
đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bƣớc
theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy
thuộc vào lực lƣợng thanh niên”. Nghị quyết hội nghị lần thứ
bảy Ban chấp hành Trung ƣơng khóa X về “tăng cƣờng sự
lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong thờ kỳ
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đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa” đã khẳng định:
“Thanh niên là rƣờng cột của nƣớc nhà, chủ nhân tƣơng lai
của đất nƣớc, là lực lƣợng xung kích trong xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành
bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc,
hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
Nhằm giúp cho thanh niên tìm hiểu quy định của pháp
luật cho mình, Sở Tƣ pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn cuốn
tài liệu "Tìm hiểu Luật thanh niên". Tài liệu đƣợc chia làm
02 phần:
Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về thanh niên
Phần thứ hai: Các quy định cụ thể về thanh niên
Trong quá trình biên soạn cuốn sách không tránh khỏi
thiếu sót, Ban Biên tập tiếp tục mong nhận đƣợc sự góp ý
của các độc giả./.
SỞ TƢ PHÁP TỈNH BẮC GIANG
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Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH NIÊN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THANH NIÊN
1. Tình hình thanh niên hiện nay đòi hỏi phải ban
hành Luật Thanh niên.
Thanh niên là lực lƣợng xã hội to lớn, góp phần quan
trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay
thanh niên có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ
thuật, khoa học công nghệ cao hơn trƣớc, đời sống vật chất,
tinh thần và sức khoẻ đƣợc nâng cao, có khát vọng vƣơn lên,
không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, mong muốn xây dựng
đất nƣớc theo mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh. Ý thức tự lập thân, lập nghiệp,
lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực xã hội, tinh thần xung
phong tình nguyện thanh niên đang đƣợc phát huy và thể
hiện trên nhiều lĩnh vực.
Tuy nhiên, đứng trƣớc những yêu cầu ngày càng cao của
công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập
kinh tế quốc tế, trong thanh niên cũng còn bộc lộ những hạn
chế: Trình độ học vấn chuyên môn kỹ thuật tuy có cao hơn
trƣớc nhƣng còn hạn chế về tƣ duy sáng tạo, về năng lực vận
dụng những điều đã học vào giải quyết những vấn đề đặt ra
trong cuộc sống. Nhìn chung thanh niên Việt Nam còn thiếu
những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển và
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hội nhập, nhƣ trình độ tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, hợp tác,
tính chủ động sáng tạo, khả năng tự lập, khả năng thích ứng
trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN.
Công cuộc đổi mới đất nƣớc trong những năm qua đã
đạt đƣợc những thành tựu to lớn về kinh tế- xã hội, góp phần
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo ra
những điều kiện tốt hơn cho việc đào tạo, bồi dƣỡng và phát
huy vai trò thanh niên. Nhƣng đồng thời, thanh niên cũng
đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, nhƣ sự phân
hoá giàu nghèo, những biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã
hội, tỷ lệ ly hôn tăng, nhất là trong các cặp vợ chồng trẻ; lối
sống thực dụng, chạy theo tiền bạc, coi thƣờng giá trị văn
hoá dân tộc...đang tác động trực tiếp đến nhận thức và hành
vi của bộ phận thanh niên. Tỷ lệ thanh niên đô thị thất
nghiệp, thanh niên khu vực nông thôn thiếu việc làm còn
cao; số lao động trẻ qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp (mới đạt
khoảng trên 15%). Nhiều thanh niên đƣợc đào tạo cơ bản có
trình độ, năng lực nhƣng chƣa đƣợc sử dụng hợp lý. Tầm
vóc, thể lực của thanh niên tuy có tiến bộ nhƣng còn chƣa
theo kịp các nƣớc trong khu vực.
Tình trạng vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong
thanh niên diễn biến phức tạp và có xu hƣớng gia tăng. Theo
số liệu thống kê của các cơ quan pháp luật, năm 2002 có hơn
70% số tội phạm hình sự và gần 80% số ngƣời mắc tệ nạn
ma tuý, mại dâm là thanh niên, khoảng 70,6 % số ngƣời
nhiễm HIV ở độ tuổi dƣới 30.
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Những năm gần đây, số thanh niên lao động nhập cƣ từ
nông thôn về thành phố, về làm việc tại các khu công
nghiệp, thanh niên đi học tập, lao động ở nƣớc ngoài tăng
nhanh (TP Hồ Chí Minh có khoảng 1,2 triệu lao động nhập
cƣ, trong đó có tới trên 70% là thanh niên, tỉnh Bình Dƣơng,
tỉnh Đồng Nai có hàng trăm nghìn thanh niên lao động trong
các khu công nghiệp, cả nƣớc có khoảng 4 vạn thanh niên đi
xuất khẩu lao động); tỷ lệ thanh niên nghèo, thanh niên có
hoàn cảnh đặc biệt… còn cao, đang tạo nên áp lực lớn đối
với công tác quản lý nhà nƣớc và việc đảm bảo các điều kiện
để cải thiện đời sống cho ngƣời lao động, trong đó có lao
động trẻ.
Những điểm mạnh, yếu, khó khăn và thách thức trên
đây của thanh niên đòi hỏi phải ban hành Luật Thanh niên,
nhằm điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của thanh niên, điều
chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến thanh niên, tạo ra
môi trƣờng pháp lý, kinh tế, văn hoá và xã hội lành mạnh
cho thanh niên học tập, rèn luyện và phát huy đầy đủ tiềm
năng của mình, góp phần hình thành và phát huy nguồn nhân
lực thanh niên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nƣớc.
2. Việc ban hành Luật Thanh niên là sự thể chế hoá
các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng về thanh niên và
công tác thanh niên.
Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác thanh
niên là công tác của Đảng, một trong các vấn đề có ý nghĩa
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quyết định sự thành bại của cách mạng. Tại Án nghị quyết về
Cộng sản thanh niên vận động tháng 10 năm 1930, Đảng ta
khẳng định : "Thanh niên lao động đã thành một lực lượng
cách mạng quan trọng không thể không kể tới được". Trải qua
75 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta đã ban hành nhiều
nghị quyết, chỉ thị, văn bản quan trọng về công tác thanh niên.
Trong các văn bản này, Đảng ta không chỉ khẳng định vai trò
to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và
dân tộc, mà còn khẳng định sự cần thiết phải tăng cƣờng quản
lý nhà nƣớc đối với thanh niên, ban hành Luật Thanh niên, tạo
ra môi trƣờng pháp lý thuận lợi để các cấp, các ngành và mỗi
công dân chăm lo bồi dƣỡng, giáo dục và phát huy tiềm năng
to lớn của thanh niên. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban
Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá VII) về công tác thanh
niên trong thời kỳ mới khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có
thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí
xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn tuỳ
thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện
thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của
dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại
của cách mạng”.
Thực hiện các chủ trƣơng của Đảng về thanh niên và
công tác thanh niên, những năm qua, Nhà nƣớc đã ban hành
nhiều chủ trƣơng chính sách nhằm chăm lo cho sự nghiệp
đào tạo, bồi dƣỡng và phát huy vai trò to lớn của thanh niên,
nhƣng việc thể chế hoá chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng,
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chính sách của Nhà nƣớc đối với thanh niên còn hạn chế, chƣa mang tính toàn diện và thiếu đồng bộ; việc ban hành Luật
Thanh niên theo yêu cầu tại Nghị quyết 26 của Bộ chính trị
(khoá V), Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khoá VII) về công tác
thanh niên trong thời kỳ mới và Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ VIII chƣa đƣợc thực hiện; Một số chính
sách chƣa phù hợp thực tiễn và chậm đƣợc bổ sung, sửa đổi
nhƣ các chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo, chính
sách dạy nghề và tạo việc làm, chính sách sử dụng trí thức
trẻ, chính sách tài năng trẻ, chính sách chăm sóc sức khoẻ và
phát triển nền thể thao hiện đại, chính sách quản lý và hƣởng
thụ văn hoá.... Việc xác định thẩm quyền quản lý nhà nƣớc
đối với công tác thanh niên chƣa rõ ràng và thiếu tính khả
thi. Ở không ít đơn vị, địa phƣơng, công tác thanh niên hiện
nay dƣờng nhƣ là công việc của riêng cấp uỷ Đảng và của
Đoàn thanh niên; việc phối hợp giữa các cơ quan Nhà nƣớc,
đoàn thể với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội
Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam
trong việc thực hiện các chính sách còn thiếu chặt chẽ. Sự
tham gia công tác thanh niên của Nhà nƣớc với tƣ cách là
chủ thể quản lý, của các cấp, các ngành, của gia đình và các
chủ thể xã hội khác còn thiếu cơ sở pháp lý và các cơ chế
phối hợp thích hợp, chƣa huy động đƣợc sức mạnh tổng hợp
của toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm lo bồi dƣỡng, phát
huy thanh niên cũng nhƣ đầu tƣ cho công tác thanh niên, làm
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cho việc giáo dục, bồi dƣỡng và phát huy nguồn nhân lực
thanh niên tiếp tục khó khăn, lúng túng và kém hiệu quả, ảnh
hƣởng trực tiếp đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa;
Nguyên nhân quan trọng của tình trạng trên đây là
chúng ta còn thiếu cơ sở pháp lý để thực thi công tác thanh
niên. Vì vậy, việc ban hành Luật Thanh niên hiện nay là cần
thiết và cấp bách, là quá trình thể chế hoá đầy đủ các chủ
trƣơng của Đảng về công tác thanh niên, tạo ra môi trƣờng
xã hội thuận lợi cho việc giáo dục, bồi dƣỡng để hình thành
thế hệ thanh niên kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
3. Việc ban hành Luật Thanh niên là đòi hỏi của
quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN.
Công tác thanh niên do Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn
diện bằng các chỉ thị, nghị quyết và các chủ trƣơng công tác
khác. Nhà nƣớc, các đoàn thể, các tổ chức căn cứ chủ trƣơng
của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện. Trong thời kỳ mới,
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ công
tác thanh niên không chỉ thông qua việc ban hành các chỉ thị,
nghị quyết, các chủ trƣơng, mà còn thông qua việc lãnh đạo
các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thể chế các chủ trƣơng
đó bằng các chính sách, pháp luật, để các chỉ thị, nghị quyết,
các chủ trƣơng của Đảng đi vào cuộc sống. Công tác thanh
niên, do đó cũng đƣợc quản lý bằng pháp luật, bằng hệ thống
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tổ chức của nhà nƣớc và cơ chế phối hợp giữa các ngành,
các cấp, gia đình, nhà trƣờng và các chủ thể xã hội khác.
Điều 66, Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định:
“Thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều
kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí lực,
bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân
và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao
động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”.
Việc ban hành Luật Thanh niên là quá trình cụ thể hoá
Hiến pháp, là đòi hỏi của quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội
có liên quan đến thanh niên, góp phần xác định và đề cao
trách nhiệm của Nhà nƣớc, các cấp, các ngành, gia đình và
xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên, tạo cơ sở
pháp lý thúc đẩy việc thực hiện chủ trƣơng xã hội hoá công
tác thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội trong việc
chăm lo giải quyết các nhu cầu chính đáng của thanh niên.
4. Việc ban hành Luật Thanh niên đáp ứng yêu cầu
mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà nƣớc ta, trong
đó có lĩnh vực thanh niên.
Vấn đề thanh niên luôn là mối quan tâm của các quốc
gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là cơ quan
Liên hiệp quốc. Tại hầu hết các quốc gia, ở các mức độ khác
nhau, trực tiếp hay gián tiếp, Nhà nƣớc đều có các chủ trƣơng đối với thanh niên. Các chủ trƣơng này (có thể tồn tại
dƣới dạng văn bản luật, chính sách, chƣơng trình, hay chiến
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lƣợc...) đều hƣớng tới mục tiêu đào tạo, bồi dƣỡng, giáo dục
thanh niên và phát huy tốt nhất tiềm năng của thanh niên,
phục vụ sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Quốc gia
thịnh hay suy, phát triển hay không phát triển và phát triển
theo chiều hƣớng nào, một phần rất quan trọng phụ thuộc
vào việc bồi dƣỡng, phát huy cũng nhƣ định hƣớng cho
thanh niên. Để làm đƣợc việc đó, các quốc gia đều ban hành
các chính sách/ luật pháp ở các mức độ và hình thức khác
nhau với đối tƣợng tác động chính là thanh niên và các chủ
thể xã hội liên quan đến thanh niên, bao gồm cả hệ thống bộ
máy các cơ quan nhà nƣớc.
Trong bối cảnh đó, việc ban hành Luật Thanh niên
không chỉ khẳng định tính ƣu việt của chế độ xã hội chủ
nghĩa, sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc ta đối với thanh
niên, mà còn tạo thêm những điều kiện pháp lý cần thiết và
tƣơng thích, giúp cho việc đào tạo, bồi dƣỡng thanh niên phù
hợp với yêu cầu của các chuẩn mực quốc tế về thanh niên và
công tác thanh niên. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp
thứ 8 đã thông qua Luật Thanh niên và ngày 09 tháng 12
năm 2005 Chủ tịch nƣớc đã ký Lệnh số 24/2005/L/CTN
công bố Luật Thanh niên.
II. BỐ CỤC VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CỦA LUẬT THANH NIÊN
1. Bố cục: Luật Thanh niên gồm 6 chương, với 36 điều:
- Chƣơng I: Những quy định chung gồm 8 điều, từ
Điều 1 đến Điều 8.
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- Chƣơng II: Quyền và nghĩa vụ của thanh niên gồm 8
điều, từ Điều 9 đến Điều 16.
- Chƣơng III: Trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và xã
hội đối với thanh niên, gồm 11 điều, từ Điều 17 đến Điều 27.
- Chƣơng IV: Trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và
xã hội trong việc bảo vệ, bồi dƣỡng thanh niên từ đủ mƣời
sáu tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi, gồm 4 điều, từ Điều 28 đến
Điều 31.
- Chƣơng V: Tổ chức Thanh niên, có 3 điều, từ Điều 32
đến Điều 34.
- Chƣơng VI: Điều khoản thi hành, có 2 điều, Điều 35
và Điều 36.
2. Quy định chung của Luật Thanh niên
- Thanh niên quy định trong Luật này là công dân Việt
Nam từ đủ mƣời sáu tuổi đến ba mƣơi tuổi.
- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Luật quy
định như sau:
1. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh
niên; trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và xã hội đối với
thanh niên; tổ chức thanh niên.
2. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nƣớc, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ
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chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và
công dân Việt Nam (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, cá nhân).
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, ngƣời Việt
Nam định cƣ ở nƣớc ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
có liên quan đến thanh niên Việt Nam cũng áp dụng theo
quy định của Luật này; trong trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có
quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ƣớc quốc
tế đó.
- Quyền và nghĩa vụ của thanh niên: Thanh niên có các
quyền, nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp,
pháp luật và các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật
này.Thanh niên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần
xã hội, tín ngƣỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp
đều đƣợc tôn trọng và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
- Nhà nước, gia đình và xã hội đối có trách nhiệm với
thanh niên: Thanh niên là tƣơng lai của đất nƣớc, là lực
lƣợng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo, bồi dƣỡng
và phát huy thanh niên là trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia
đình và xã hội. Nhà nƣớc có chính sách tạo điều kiện cho
thanh niên học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí
tuệ, bồi dƣỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công
dân, ý chí vƣơn lên phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nƣớc
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cơ quan, tổ
chức, gia đình, cá nhân có trách nhiệm góp phần tích cực vào
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việc chăm lo, đào tạo, bồi dƣỡng và phát huy vai trò của
thanh niên.
- Đối với việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên:
+ Nội dung quản lý nhà nƣớc về công tác thanh niên
bao gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, chiến lƣợc, chính sách, chƣơng trình phát
triển thanh niên và công tác thanh niên; đào tạo, bồi dƣỡng,
xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên; thanh tra,
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong
việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công
tác thanh niên; quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác
thanh niên.
+ Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về công tác thanh
niên đƣợc quy định nhƣ sau: Chính phủ thống nhất quản lý
nhà nƣớc về công tác thanh niên; các bộ, cơ quan ngang bộ
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về công tác thanh
niên theo sự phân công của Chính phủ; Ủy ban nhân dân các
cấp thực hiện quản lý nhà nƣớc về công tác thanh niên ở địa
phƣơng theo sự phân cấp của Chính phủ.
- Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan
tƣ vấn của Thủ tƣớng Chính phủ về công tác thanh niên. Tổ
chức, hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt
Nam do Thủ tƣớng Chính phủ quy định. Theo đó, Ủy ban
quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tƣ vấn của Thủ
tƣớng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tƣớng
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Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan
giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công
tác thanh niên. Ủy ban này có nhiệm vụ và quyền hạn đó là:
Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề
xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên và công
tác thanh niên. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tƣớng Chính
phủ phƣơng hƣớng giải quyết những vấn đề quan trọng, liên
ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp
với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và
các cơ quan, tổ chức liên quan hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
các Bộ, ngành và địa phƣơng triển khai thực hiện pháp luật,
chính sách thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp
hƣớng dẫn, theo dõi hoạt động của Hội đồng công tác thanh
niên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Thực hiện
các hoạt động đối ngoại Nhà nƣớc về công tác thanh niên
theo quy định.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do
Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ giao và theo quy định của
pháp luật.
- Hợp tác quốc tế về công tác thanh niên: Hợp tác quốc
tế về công tác thanh niên với các nƣớc, tổ chức quốc tế trên
nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, phù hợp với
pháp luật mỗi nƣớc và thông lệ quốc tế. Nội dung hợp tác
quốc tế về công tác thanh niên bao gồm: Xây dựng và thực
hiện các chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế về công tác
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thanh niên; tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập và
thực hiện các điều ƣớc quốc tế về công tác thanh niên; giao
lƣu thanh niên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác
thanh niên.
- Về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật thanh niên:
Nghiêm cấm thanh niên thực hiện các hành vi sau đây: Vận
chuyển, mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy;
hoạt động mại dâm, đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội
khác; mua, bán, trao đổi, tàng trữ, sử dụng văn hóa phẩm có
nội dung độc hại; gây rối trật tự công cộng. Nghiêm cấm các
tổ chức, cá nhân dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc thanh niên thực hiện
các hành vi trên.
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Phần thứ hai
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI THANH NIÊN
I. QUYỀN, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA
THANH NIÊN, CƠ QUAN NHÀ NƢỚC, GIA ĐÌNH VÀ
NHÀ TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI ĐỐI VỚI THANH NIÊN
1. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên
Luật Thanh niên quy định về quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của thanh niên trong học tập; lao động; bảo vệ Tổ
quốc; hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên,
môi trƣờng; hoạt động văn hoá, nghệ thuật, du lịch, vui chơi,
giải trí; bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao; hôn
nhân và gia đình; trong việc tham gia quản lý nhà nƣớc và xã
hội nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp đào tạo,
bồi dƣỡng và phát huy thanh niên. Ở chƣơng này, căn cứ vào
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân để xác định quyền
và nghĩa vụ thanh niên, đồng thời làm cơ sở pháp lý để định
hƣớng cho thanh niên rèn luyện phấn đấu nâng cao trách
nhiệm đối với bản thân mình, đối với dân tộc, đất nƣớc
thông qua việc tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ của
thanh niên để vƣơn lên tự hoàn thiện mình, tích cực học tập,
lao động lập thân, lập nghiệp. Quy định quyền và nghĩa vụ
thanh niên cũng là cơ sở để Nhà nƣớc ban hành các chính
sách, xác định trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và xã hội
nhằm tạo điều kiện cho việc đào tạo, phát huy thanh niên.
- Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập:
Thanh niên đƣợc học tập và bình đẳng về cơ hội học tập.
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Tích cực học tập hoàn thành chƣơng trình phổ cập giáo dục
và vƣơn lên học tập ở trình độ cao hơn; thƣờng xuyên học
tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp;
tham gia xây dựng môi trƣờng văn hóa học đƣờng; trung
thực trong học tập. Xung kích tham gia các chƣơng trình
phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập.
- Trong lao động, Thanh niên có quyền và nghĩa vụ:
Lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp
phần xây dựng đất nƣớc. Chủ động tiếp cận thông tin thị
trƣờng lao động; lựa chọn việc làm và nơi làm việc phù hợp
với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội. Rèn luyện
tác phong công nghiệp, năng lực quản lý, kinh doanh, tuân
thủ kỷ luật lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;
nâng cao trình độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển
khoa học và công nghệ. Xung kích thực hiện các chƣơng
trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn.
- Trong bảo vệ Tổ quốc thanh niên có quyền và nghĩa
vụ: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao
quý của thanh niên. Thanh niên Đƣợc huấn luyện chƣơng
trình giáo dục quốc phòng; thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham
gia các lực lƣợng vũ trang theo quy định của pháp luật.Tham
gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn bí mật quốc
gia, xung kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an
ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
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- Trong hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài
nguyên, môi trường, thanh niên đƣợc nghiên cứu khoa học
và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời
sống. Trung thực và có tinh thần hợp tác trong nghiên cứu
khoa học và công nghệ. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi
trƣờng, sử dụng hợp lý tài nguyên; đấu tranh chống các hành
vi hủy hoại tài nguyên, môi trƣờng.
- Trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải
trí, thanh niên đƣợc tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh. Thƣờng xuyên rèn luyện
đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hóa; thực hiện nếp
sống văn minh. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,
bảo vệ di sản văn hóa; tích cực tham gia xây dựng đời sống
văn hóa cộng đồng.
- Trong bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể dục, thể thao,
thanh niên đƣợc bảo vệ, chăm sóc, hƣớng dẫn nâng cao sức
khỏe, kỹ năng sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật. Đƣợc
chăm lo phát triển thể chất; tích cực tham gia các hoạt động
thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể. Phòng, chống
HIV/AIDS; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.
- Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hôn nhân và
gia đình: Đƣợc giáo dục kiến thức về hôn nhân và gia đình,
thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng,
vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc. Giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam;
kính trọng ông bà, cha mẹ và ngƣời lớn tuổi; chăm sóc, giáo
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dục con, em trong gia đình. Gƣơng mẫu thực hiện pháp luật
về hôn nhân và gia đình, về dân số và kế hoạch hóa gia đình.
- Trong quản lý nhà nước và xã hội, thanh niên phải
nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần
xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đƣợc ứng cử, đề cử vào
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của
pháp luật; đƣợc bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ
quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm; tham gia
góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến
thanh niên và các chính sách, pháp luật khác. Tham gia
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp
luật của Nhà nƣớc.
2. Trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và xã hội
đối với thanh niên
Nhà nƣớc, gia đình, nhà trƣờng và xã hội đối với thanh
niên từ đủ mƣời sáu đến dƣới mƣời tám tuổi; việc áp dụng
Công ƣớc quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên từ đủ
mƣời sáu đến dƣới mƣời tám tuổi. Thanh niên từ đủ mƣời
sáu đến mƣời tám tuổi, là đối tƣợng thanh niên chƣa thành
niên, là lớp ngƣời cần đƣợc chăm lo giáo dục, bồi dƣỡng để
phát triển hoàn thiện bản thân trở thành ngƣời có ích cho xã
hội. Đồng thời, theo công ƣớc quốc tế về quyền trẻ em của
Liên hiệp quốc mà nƣớc ta đã ký kết và gia nhập năm 1990,
thanh niên trong độ tuổi này vẫn là trẻ em. Vì vậy Luật
Thanh niên dành riêng một chƣơng quy định trách nhiệm
của Nhà nƣớc, gia đình và xã hội đối với lớp thanh niên này,
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đây là sự tiếp nối với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em đƣợc Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 5 năm
2004, tạo nên một hệ thống các chế định pháp lý để bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục tốt hơn cho trẻ em theo quy định của
công ƣớc quốc tế về quyền trẻ em và cũng là thể hiện sự nhất
quán về thái độ tích cực của Nhà nƣớc ta nhằm thực hiện
ngày càng tốt hơn những điều mà chúng ta đã cam kết với
cộng đồng quốc tế. Các quy định trong chƣơng này thể hiện
sự ƣu tiên trong việc chăm sóc, bảo vệ, bồi dƣỡng, tạo những
điều kiện thuận lợi cho thanh niên lứa tuổi này phát triển
toàn diện trong quá trình hình thành nhân cách.
- Trong học tập và hoạt động khoa học, công nghệ:
Nhà nƣớc có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên hoàn
thành chƣơng trình phổ cập giáo dục, đƣợc học nghề, có cơ
hội vƣơn lên học tập ở trình độ cao hơn; miễn, giảm học phí,
cấp học bổng, cho vay tín dụng để thanh niên học tập; cấp
sách giáo khoa, hỗ trợ về đời sống cho thanh niên của hộ
nghèo hoàn thành chƣơng trình phổ cập giáo dục; tạo điều
kiện cho thanh niên tham gia hoạt động khoa học và công
nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, hỗ
trợ thực hiện các ý tƣởng sáng tạo trong hoạt động khoa học
và công nghệ; khuyến khích sự đóng góp của tổ chức, cá
nhân giúp đỡ thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa
học. Nhà trƣờng có trách nhiệm thực hiện mục tiêu giáo dục
toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; giáo dục hƣớng nghiệp, nâng
cao năng lực tự học, kỹ năng thực hành, phƣơng pháp tƣ duy
khoa học cho thanh niên. Gia đình có trách nhiệm chăm lo
cho thanh niên học tập, hoàn thành chƣơng trình phổ cập
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giáo dục, phát triển tài năng; phối hợp với nhà trƣờng giáo
dục thái độ học tập đúng đắn, rèn luyện nền nếp học tập và
định hƣớng nghề nghiệp cho thanh niên.
- Trong lao động: Nhà nƣớc có chính sách khuyến
khích các tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh
niên; ƣu đãi về thuế, tín dụng, đất đai để phát triển giáo dục
nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng về học nghề cho thanh
niên; phát triển hệ thống các cơ sở dịch vụ tƣ vấn giúp thanh
niên tiếp cận thị trƣờng lao động; ƣu tiên dạy nghề và giải
quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên sau khi
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện sau khi
hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chƣơng trình, dự án phát
triển kinh tế - xã hội; thanh niên của hộ nghèo đƣợc vay vốn
từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, quỹ xóa đói, giảm
nghèo, vốn tín dụng ƣu đãi để phát triển sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, tự tạo việc làm. Nhà nƣớc có cơ chế, chính
sách giao cho tổ chức thanh niên huy động thanh niên thực
hiện các chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chƣơng trình,
dự án khác để thanh niên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện,
lập thân, lập nghiệp. Nhà nƣớc có chính sách ƣu đãi về thuế,
tín dụng, đất đai để khuyến khích các doanh nghiệp tạo chỗ
ở cho lao động trẻ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây
nhà cho thuê, bán cho thanh niên theo phƣơng thức trả dần
với thời hạn và giá cả hợp lý ở những nơi tập trung đông lao
động trẻ. Gia đình có trách nhiệm giáo dục ý thức lao động,
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tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp, việc làm của thanh niên;
tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm.
- Trong bảo vệ Tổ quốc: Nhà nƣớc có trách nhiệm bảo
đảm cho thanh niên đƣợc giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức
quốc phòng, truyền thống yêu nƣớc, ý thức xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong phạm vi chức năng của mình và gia đình có trách
nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho thanh niên
hoàn thành chƣơng trình huấn luyện quân sự phổ thông, làm
tròn nghĩa vụ quân sự, quân dự bị động viên và tham gia lực
lƣợng dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.
- Trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải
trí: Nhà nƣớc có chính sách phát triển và khuyến khích các
tổ chức, cá nhân đầu tƣ, xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh
thần của thanh niên; hỗ trợ thanh niên trong hoạt động sáng
tạo văn hóa, nghệ thuật; tạo điều kiện cho thanh niên giữ gìn,
phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn
hóa nhân loại. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây
dựng cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí
cho thanh niên. Không đƣợc sử dụng các cơ sở hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí dành cho thanh niên
vào mục đích khác làm ảnh hƣởng đến lợi ích của thanh
niên. Gia đình có trách nhiệm giáo dục nhân cách, xây dựng
lối sống văn hóa, hƣớng dẫn phòng, chống tệ nạn xã hội cho
thanh niên.
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- Trong bảo vệ sức khỏe và hoạt động thể dục, thể
thao: Nhà nƣớc có chính sách đầu tƣ và khuyến khích các tổ
chức, cá nhân xây dựng các cơ sở y tế, cơ sở hoạt động thể
dục, thể thao; nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe cho
thanh niên, tổ chức tƣ vấn cho thanh niên về dinh dƣỡng, sức
khỏe tinh thần, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, phòng,
chống ma túy, HIV/AIDS, phòng ngừa các bệnh lây truyền
qua đƣờng tình dục và các bệnh xã hội khác. Gia đình có
trách nhiệm chăm sóc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất
cho thanh niên, khuyến khích thanh niên luyện tập thể dục,
thể thao, thực hiện nếp sống vệ sinh, lành mạnh. Các tổ chức
thanh niên có trách nhiệm vận động thanh niên không nghiện
rƣợu, không say rƣợu, không hút thuốc lá.
- Trong hôn nhân và gia đình: Gia đình có trách nhiệm
tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân và gia đình;
giáo dục tình bạn, tình yêu và các kỹ năng cần thiết để thanh
niên tổ chức cuộc sống gia đình. Nhà nƣớc có chính sách
khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các
hoạt động tƣ vấn về tình yêu, hôn nhân, gia đình, thực hiện
kế hoạch hóa gia đình cho thanh niên. Đoàn thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, các tổ chức khác của thanh niên phối hợp
với nhà trƣờng, gia đình tuyên truyền, vận động thanh niên
thực hiện hôn nhân tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội: Nhà
nƣớc có chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng
thanh niên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo
trẻ; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia quản lý nhà nƣớc
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và xã hội. Các cơ quan, tổ chức trƣớc khi quyết định những
chủ trƣơng, chính sách liên quan đến thanh niên có trách
nhiệm lấy ý kiến của thanh niên hoặc tổ chức thanh niên.
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức khác
của thanh niên có trách nhiệm nghiên cứu nhu cầu, nguyện
vọng của thanh niên để kiến nghị với các cơ quan nhà nƣớc
giải quyết, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển.
- Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên dân tộc
thiểu số: Nâng cao chất lƣợng giáo dục ở các trƣờng phổ
thông dân tộc nội trú, trƣờng phổ thông dân tộc bán trú,
trƣờng dự bị đại học; thực hiện chính sách cử tuyển bảo đảm
đúng đối tƣợng và yêu cầu về ngành, nghề cần đào tạo;
miễn, giảm học phí, cấp sách giáo khoa và các chính sách ƣu
đãi khác theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho
thanh niên dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập, tiếp cận
thông tin. Khuyến khích và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu
số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp
sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu.
Ƣu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm và cho vay vốn phát
triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời
sống, phát huy tính năng động của thanh niên dân tộc thiểu
số trong lao động sản xuất, nâng cao chất lƣợng cuộc sống.
Đào tạo, bồi dƣỡng thanh niên ƣu tú ngƣời dân tộc thiểu số
để tạo nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo.
- Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên xung
phong: Nhà nƣớc có cơ chế, chính sách phát huy vai trò
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xung kích của lực lƣợng thanh niên xung phong thực hiện
các chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở những
vùng, lĩnh vực khó khăn, các nhiệm vụ cấp bách của Nhà
nƣớc; bảo đảm các điều kiện để lực lƣợng thanh niên xung
phong hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao. Nhà nƣớc thực
hiện các chính sách sau đây đối với cán bộ, đội viên thanh
niên xung phong: Miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công
ích; tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi đang làm việc
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đƣợc công nhận là
liệt sĩ, hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh trong trƣờng hợp
đang làm nhiệm vụ mà hy sinh hoặc bị thƣơng theo quy định
của pháp luật; tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học
vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi,
giải trí, thể dục, thể thao, bảo vệ sức khỏe; ƣu tiên giải quyết
việc làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên có tài
năng: Nhà nƣớc có cơ chế, chính sách để phát hiện, đào tạo,
bồi dƣỡng, sử dụng những thanh niên có năng khiếu, có
thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động khoa học và
công nghệ, lao động, sản xuất, kinh doanh, quản lý, an ninh,
quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao để trở
thành những ngƣời tài năng. Tôn vinh và tạo điều kiện cho
thanh niên tài năng phát triển và làm việc để phát huy khả
năng đóng góp cho đất nƣớc.
- Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên khuyết
tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai
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nghiện ma túy, sau cải tạo: Nhà nƣớc có chính sách cho
thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật đƣợc học văn hóa,
học nghề, giải quyết việc làm phù hợp, đƣợc hƣởng các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe; đƣợc miễn, giảm học phí ở các cơ sở
giáo dục công lập; đƣợc miễn, giảm viện phí khi khám, chữa
bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nƣớc; tham gia các hoạt động xã
hội, hoạt động văn hóa, thể thao. Thanh niên nhiễm
HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo
đƣợc tạo điều kiện chữa bệnh, chăm sóc, phục hồi sức khỏe,
học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, xóa bỏ mặc cảm
vƣơn lên hòa nhập cộng đồng. Thanh niên nhiễm HIV/AIDS
không có nơi nƣơng tựa hoặc gia đình không có điều kiện
chăm sóc đƣợc tổ chức chăm sóc tại các cơ sở do Nhà nƣớc,
tổ chức, cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật.
Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia
chăm sóc, giúp đỡ thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật,
thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma
túy, sau cải tạo hòa nhập cộng đồng.
3. Trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và xã hội
trong việc bảo vệ, bồi dƣỡng thanh niên từ đủ mƣời sáu
tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi
Thanh niên từ đủ mƣời sáu đến mƣời tám tuổi, là đối
tƣợng thanh niên chƣa thành niên, là lớp ngƣời cần đƣợc
chăm lo giáo dục, bồi dƣỡng để phát triển hoàn thiện bản
thân trở thành ngƣời có ích cho xã hội. Đồng thời, theo công
ƣớc quốc tế về quyền trẻ em của Liên hiệp quốc mà nƣớc ta
đã ký kết và gia nhập năm 1990, thanh niên trong độ tuổi
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này vẫn là trẻ em. Vì vậy Luật Thanh niên dành riêng một
chƣơng quy định trách nhiệm của Nhà nƣớc, gia đình và xã
hội đối với lớp thanh niên này, đây là sự tiếp nối với Luật
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đƣợc Quốc hội khoá XI
thông qua tại kỳ họp thứ 5 năm 2004, tạo nên một hệ thống
các chế định pháp lý để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn
cho trẻ em theo quy định của công ƣớc quốc tế về quyền trẻ
em và cũng là thể hiện sự nhất quán về thái độ tích cực của
Nhà nƣớc ta nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn những điều
mà chúng ta đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Các quy định
trong chƣơng này thể hiện sự ƣu tiên trong việc chăm sóc,
bảo vệ, bồi dƣỡng, tạo những điều kiện thuận lợi cho thanh
niên lứa tuổi này phát triển toàn diện trong quá trình hình
thành nhân cách.
- Trách nhiệm của Nhà nước: Có chính sách bảo đảm
cho thanh niên từ đủ mƣời sáu tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi
hoàn thành chƣơng trình phổ cập giáo dục; tạo điều kiện học
nghề, lựa chọn việc làm, vui chơi, giải trí, hoạt động văn
hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với khả năng và
lứa tuổi; miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, di tích lịch sử,
văn hóa, cách mạng. Bảo vệ thanh niên từ đủ mƣời sáu tuổi
đến dƣới mƣời tám tuổi không bị xâm hại tình dục và không
bị lạm dụng sức lao động. Bảo đảm việc thực hiện các chính
sách về hình sự, hành chính, dân sự đối với thanh niên từ đủ
mƣời sáu tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi theo quy định của
pháp luật nhằm bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho những
thanh niên này phát triển lành mạnh.
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- Trách nhiệm của gia đình: Chăm sóc, bảo vệ, bồi
dƣỡng và tạo điều kiện cho thanh niên từ đủ mƣời sáu tuổi
đến dƣới mƣời tám tuổi hoàn thành chƣơng trình phổ cập
giáo dục, học nghề, định hƣớng nghề nghiệp, vui chơi, giải
trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp
với lứa tuổi. Cha mẹ và các thành viên lớn tuổi khác trong
gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, hạnh
phúc, bình đẳng, tiến bộ, tạo môi trƣờng lành mạnh cho sự
phát triển toàn diện nhân cách của thanh niên từ đủ mƣời sáu
tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi. Có trách nhiệm quản lý, giáo
dục thanh niên từ đủ mƣời sáu tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi
không tự ý bỏ học, bỏ nhà, sống lang thang; không hút thuốc
lá, uống rƣợu và đồ uống có nồng độ cồn từ 14% trở lên;
phòng, chống tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật.
- Trách nhiệm của nhà trường: Xây dựng môi trƣờng
giáo dục lành mạnh tạo điều kiện cho thanh niên từ đủ mƣời
sáu tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi say mê học tập, ham hiểu
biết, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống. Nâng cao chất
lƣợng thực hiện chƣơng trình giáo dục thể chất và thẩm mỹ;
hƣớng dẫn chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, tình bạn,
tình yêu, kỹ năng phòng chống các bệnh học đƣờng và tệ
nạn xã hội cho thanh niên từ đủ mƣời sáu tuổi đến dƣới
mƣời tám tuổi. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, gia đình tạo
điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động văn hóa, thể thao,
vui chơi, giải trí và các hoạt động ngoại khóa khác.
- Áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với
thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi: Nhà
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nƣớc thực hiện Công ƣớc quốc tế về quyền trẻ em mà Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn áp dụng đối
với thanh niên từ đủ mƣời sáu tuổi đến dƣới mƣời tám tuổi
phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
II. TỔ CHỨC THANH NIÊN
Tổ chức thanh niên là tổ chức tự nguyện của thanh niên
nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Tổ chức thanh niên bao 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 đƣợc
tổ chức và hoạt động theo điều lệ của tổ chức và trong khuôn
khổ của Hiến pháp và pháp luật.
1. 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; tổ chức, hƣớng dẫn hoạt
động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh.
- Theo điều lệ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh,
tại điều 2 và điều 3 có quy định nhiệm vụ và quyền hạn của
đoàn nhƣ sau: Nhiệm vụ của đoàn viên:
+ Luôn luôn phấn đấu vì lý tƣởng của Đảng và Bác Hồ.
Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động
xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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+ Gƣơng mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên
thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nƣớc. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng
và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết
của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh
niên; 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 Việt Nam, Hội Sinh viên Việt
Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ
thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
Quyền của đoàn viên:
+ Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của mình, đƣợc giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu
trƣởng thành.
+ Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp
của Đoàn
+ Đƣợc thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu
quyết, đề nghị và bảo lƣu ý kiến của mình về công việc
của Đoàn.
2. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam:
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội
rộng rãi của thanh niên và các 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 Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
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- Về chức năng: Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam có
chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh
niên Việt Nam. Hƣớng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn
thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng
và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh
niên và tổ chức thành viên.
- Về nhiệm vụ và quyền hạn: Hội Liên hiệp thanh niên
có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
+ Khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham
gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nƣớc và các hoạt động ích nƣớc, lợi nhà, hƣớng thiện.
+ Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải
quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên,
thanh niên.
+ Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan nhà
nƣớc, các tổ chức xã hội cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành
viên tập thể của Hội.
+ Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong
khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân
chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của
thanh niên.
+ Thƣờng xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt
trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
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