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Nghị luận về Thanh niên trong thời đại mới
Bài làm
Trong thời đại hiện nay, thanh niên là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của Việt Nam cũng
như cho thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ thế
hệ này đến thế hệ khác, tuổi trẻ đã nêu cao được tinh thần yêu nước, chí khí anh hùng, sáng
tạo, không quản ngại gian khổ để hi sinh cho dân tộc và đất nước Việt Nam.
Chúng ta rất vui mừng và tự hào vì thế hệ thanh niênngày nay luôn trung thành tuyệt đối và
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Từ đó, đưa nước ta vượn lên, giành chiến thắng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại
hóa, từng bước đưa nước ta trở thành nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến
lên chủ nghĩa xã hội.
So với trước kia, thanh niên hiện nay đã có nhiều tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt: bản lĩnh
chính trị, lí tưởng hoài bão cao đẹp, trình độ văn hóa, khoa học kĩ thuật, lối sống thể lực...Đây
là những tiềm năng to lớn sẽ được thanh niên phát huy để cống hiến và xây dựng cho công
cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trên mọi lĩnh vực về phát triển kinh tế, chính trị, thanh niên luôn là lực
lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần vào các thành tựu chung của đất nước. Các
phong trào và các cuộc vận động thiết thực như “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác
Hồ”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh”. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo để xây dựng và góp phần
củng cố an ninh quốc phòng. Tri thức trẻ trở thành lực lượng đi đầu trong việc ứng dụng các
công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và góp phần quan trọng trong việc
cạnh tranh công nghệ của Việt Nam với các nước khác.
Vì vậy thanh niên phải rèn luyện cho mình kĩ năng tự học, ra sức học tập văn hóa, chính trị để
đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp phần xây dựng xã hội vững mạnh. Muốn hoàn thành
nhiệm vụ trọng đại này, trước hết thanh niên Việt Nam cần phải phát huy cao tinh thần hiếu
học. Biết chủ động khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua và học
tập, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học công nghệ. Nhanh chóng hội nhập
được với xu thế phát triển của nền kinh tế nhân loại, nắm bắt và nhanh chóng thâu tóm tri
thức, đẩy lùi nguy cơ, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, phải giữ gìn và phát huy bản
sắc dân tộc, không để sự hòa nhập về kinh tế làm mất đi bản sắc dân tộc vốn có của ta.
Nói tóm lại, trong mọi thời đại đặc biệt là thời đại mới thì vai trò và trách nhiệm của đoàn viên
thanh niên Việt Nam là vô cùng quan trọng. Thanh niên học sinh chúng ta cần phải tích cực
học tập và rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia xung kích và đi đầu trong mọi
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liệu vực.
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