
 

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU  

LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 

(Tài liệu dành cho Báo cáo viên pháp luật 

các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên) 

 

Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông 

qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, 

Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 

Qua thực tiễn triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2005 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… 

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. 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. 

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. Do đó, việc 

sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU   

Thanh niên là một lực lượng xã hội to lớn, nhằm tạo điều kiện cho thanh 

niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật 

Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên 

quan đến thanh niên, tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng và thực hiện các 

chính sách phát triển thanh niên.  
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Hiến pháp năm 2013 quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh niên 

Việt Nam: “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học 

tập, lao động, giải trí, 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”
(1)

. Việc quy định như vậy cho thấy Nhà nước rất coi trọng vai 

trò xung kích, đi đầu của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Đây là nguyên tắc hiến định, có ý nghĩa nền tảng để các cơ quan có thẩm 

quyền xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến thanh niên và công tác thanh niên.  

Qua 15 năm thi hành Luật Thanh niên năm 2005 đã bộc lộ những hạn chế, 

bất cập, nhiều quy định chung chung, chưa tạo điều kiện mạnh mẽ cho thanh 

niên phát triển; chưa có các chế tài để bảo đảm thực hiện luật; quyền và nghĩa vụ 

của thanh niên chưa cụ thể, rõ ràng... Đặc biệt, Luật chỉ tập trung vào quy định 

kêu gọi và khuyến khích trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã 

hội, mà không  đề cập đến trách nhiệm, bổn phận của thanh niên đối với bản 

thân mình, đối với quốc gia, dân tộc....  

Nghị quyết Trung ương 7 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" đã 

đề ra nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005. Vi vậy, xuất phát từ 

thực trạng của pháp luật về thanh niên và yêu cầu, bối cảnh chung hiện nay, việc 

sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 không chỉ dừng ở các chính sách của Nhà 

nước đối với thanh niên và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và 

xã hội đối với thanh niên, mà còn phải quy định rõ trách nhiệm của thanh niên 

đối với bản thân mình qua sự tu dưỡng, rèn luyện và học tập, trách nhiệm của 

thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, trách nhiệm của thanh niên đối với gia 

đình, xã hội và Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần xác định rõ vị trí và vai trò của tổ 

chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là tổ chức nòng cốt) và các tổ 

chức thanh niên khác trong sự nghiệp phát triển thanh niên. Cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và 

công tác thanh niên cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước về xây dựng 

pháp luật. 

2. Thể hiện đầy đủ các quy định của Hiến pháp 2013 và bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ của hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành; quy định rõ 

trách nhiệm của thanh niên đối với sự tu dưỡng, rèn luyện và học tập, lập thân, 

lập nghiệp, đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc. 

3. Kế thừa các quy định của Luật Thanh niên 2005 còn phù hợp với điều 

kiện hiện nay; Bổ sung, sửa đổi các quy định khác cho phù hợp với bối cảnh, 

đặc điểm yêu cầu và xu hướng phát triển thanh niên hiện nay. 

                                                 
(1)

 Khoản 2, Điều 37. 
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4. Bảo đảm phù hợp với xu thế quản lý và hoạt động của thanh niên trong 

thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa; Tham khảo thêm kinh nghiệm cũng như xu 

hướng trong xây dựng các chính sách về thanh niên ở các nước trên thế giới.  

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA 

LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; 

chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; 

quản lý nhà nước về thanh niên. 

b) Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với thanh niên; cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia 

đình và cá nhân. 

2. Bố cục của Luật Thanh niên 

Luật Thanh niên năm 2020 gồm 7 chương, 41 điều (tăng 01 chương và 05 

điều so với Luật Thanh niên năm 2005), cụ thể: 

- Chương I: Quy định chung, gồm 11 điều, quy định về 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 quy định về 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 thanh niên. 

- Chương III: Chính sách Nhà nước đối với thanh niên gồm 11 điều quy định 

11 nhóm chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Trong đó, có 06 điều 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 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 04 điều quy định về 

tổ chức thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh 
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niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và về chính sách của Nhà nước đối với tổ 

chức thanh niên. 

- Chương V: Gồm 04 điều quy định 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 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. 

3. Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 

Thứ nhất, không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà quy 

định vai trò, trách nhiệm của thanh niên. 

Luật Thanh niên năm 2005 có 01 chương quy định 8 quyền, nghĩa vụ cơ bản 

của thanh niên nhưng thể hiện theo cách quyền và nghĩa vụ đi liền với nhau, vừa 

là quyền, vừa là nghĩa vụ, các điều khoản thì chưa rõ ràng, còn chung chung. 

Trong khi đó, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Thanh niên với tư cách là 

một công dân có các quyền và nghĩa vụ như một công dân.  

Do đó, nhằm khắc phục nhược điểm của Luật Thanh niên năm 2005. Luật 

Thanh niên năm 2020 không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên 

theo từng lĩnh vực để tránh trùng lặp trong hệ thống pháp luật, mà chỉ dành 01 

điều chung quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên (Điều 4);  

Đồng thời, để nhấn mạnh trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, Chương II của Luật quy 

định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình, xã hội và 

bản thân thanh niên để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, 

tu dưỡng, phấn đấu và thực hiện trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đất nước, 

xã hội, gia đình và đối với chính bản thân thanh niên như lời dạy của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”
(2)

; “Nhiệm 

vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự 

hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà 

nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”
(3).

 

Thứ hai, quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

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

Tham khảo kinh nghiệm xây dựng pháp luật về thanh niên của một số quốc 

gia trên thế giới, cũng như một số luật của Việt Nam
(4)

 cho thấy các luật đều có 

                                                 
(2)

 Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc ngày 22/9/1962.  
(3)

 Bài nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 

19/11/1955.  
(4)

 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; Điều 6 Luật Bình đẳng 

giới 2006 quy định các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định 

những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình. 
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quy định mang tính nguyên tắc trong tổ chức, thực hiện pháp luật nói chung. Vì 

vậy, Luật Thanh niên năm 2020 quy định 01 điều mang tính nguyên tắc bảo đảm 

thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với 

thanh niên. Trong đó, quy định các nguyên tắc nhằm bảo đảm sự bình đẳng của 

thanh niên về quyền, nghĩa vụ; không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã 

hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp; trách nhiệm của nhà 

nước, tổ chức gia đình trong việc tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mình; bảo đảm sự tham gia của thanh niên, tôn trọng thanh niên, 

lắng nghe thanh niên trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật 

đối với thanh niên với mục tiêu phát triển 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... 

Thứ ba, quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với 

thanh niên (Điều 6). 

Luật Thanh niên năm 2005 không quy định nguồn lực thực hiện chính sách 

nhà nước đối với thanh niên nên không đảm bảo được nguồn lực để thực hiện 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Nghiên cứu kinh nghiệm 

của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới như Luật Thanh niên của 

Cộng hòa Serbia
(5)

; Luật Thanh niên Bungari
6
; Luật Thanh niên Latvia

7
 cho thấy 

Luật Thanh niên của các nước này đều quy định về nguồn lực quốc gia dành cho 

việc thực hiện chính sách thanh niên. Vì vậy, Luật Thanh niên 2020 đã quy định 

Nhà nước bảo đảm nguồn lực để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối 

với thanh niên theo quy định của pháp luật. Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện 

chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; các khoản ủng hộ, viện 

trợ, tài trợ và khoản đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân trong nước và nước ngoài. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các 

cơ quan có thẩm quyền bố trí đủ nguồn nhân lực cũng như nguồn kinh phí triển 

khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời gian tới. 

 Thứ tư, quy định Tháng Thanh niên, Đối thoại với thanh niên (Điều 9, 

Điều 10). 

Từ năm 2003, Đảng, Nhà nước đã lấy tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh 

niên nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, đồng thời bồi dưỡng lực lượng thanh niên - nguồn nhân lực trẻ 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật Thanh niên đã dành 01 điều 

quy định tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung 

                                                 
(5)

 Luật Thanh niên của Cộng hòa Serbia quy định 01 Chương về kinh phí và nguồn nhân lực cho các chương 

trình và dự án vì lợi ích công đối với thanh niên; 
(6) 

Luật Thanh niên Bungari quy định các nguyên tắc quản lý, cung cấp tài chính cho các hoạt động nhằm thực 

hiện chính sách thanh niên nhà nước; 
(7) 

Luật Thanh niên Latvia quy định việc cung cấp tài chính từ ngân sách nhà nước được cung cấp cho các sáng 

kiến của thanh niên, các tổ chức thanh niên.
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kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của 

cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên. 

Việc tổ chức Tháng Thanh niên nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh quan 

trọng của thanh niên, trách nhiệm của toàn xã hội đối với thanh niên và trách 

nhiệm của thanh niên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây cũng 

là tháng để thanh niên cả nước hăng hái thi đua, triển khai nhiều hoạt động sôi 

nổi, thiết thực, xung kích, tình nguyện, thực hiện các chương trình, phần việc 

thanh niên, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào hoạt động của thanh niên 

trong năm. Đồng thời, đây cũng là dịp Đảng, Nhà nước tôn vinh những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa trong 

cộng đồng. 

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá 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" quy định: Chính quyền các cấp 

định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Trong những năm qua, Lãnh đạo các bộ 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đã 

thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để giải đáp và tháo gỡ các vấn đề có 

liên quan đến thanh niên. Luật Thanh niên dành 01 điều quy định về đối thoại với 

thanh niên (Điều 10) là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, phù hợp với thực 

tiễn đặt ra nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thông qua những 

hoạt động đối thoại với thanh niên. 

Thứ năm, về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên (Chương III). 

Luật Thanh niên 2005 đã quy định các chính sách của nhà nước đối với 

thanh niên nhưng lại gắn với trách nhiệm của nhà trường, gia đình, chính quyền 

địa phương các cấp và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các tổ 

chức thanh niên; do vậy nhiều chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa 

được triển khai có hiệu quả. Để chính sách, pháp luật đối với thanh niên đi vào 

cuộc sống, Luật Thanh niên năm 2020 đã tách các chính sách của Nhà nước đối 

với thanh niên thành một Chương riêng để không chồng chéo với các chính sách 

đã được quy định ở các luật chuyên ngành và bảo đảm tính khả thi cao khi Luật 

được ban hành. Các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên quy định trong 

Luật Thanh niên đã được thiết kế theo hướng vừa quy định chính sách khung 

vừa quy định chính sách cụ thể, có tính chất định hướng trên các lĩnh vực gần 

với thanh niên; trong đó, quy định nguyên tắc định hướng để thực hiện các chính 

sách làm cơ sở cho việc bảo đảm cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực và địa phương tổ chức 

triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong việc thực hiện chính sách đối với 

thanh niên về học tập và nghiên cứu khoa học (Điều 16); chính sách về lao động, 

việc làm (Điều 17); chính sách về khởi nghiệp (Điều 18); chính sách về bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe (Điều 19); chính sách về văn hóa, thể dục, thể 

thao (Điều 20); chính sách về bảo vệ Tổ quốc (Điều 21). 

Đồng thời, đối với một số nhóm thanh niên có tính “đặc thù”  Luật Thanh 
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niên năm 2020 quy định một số chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 

22); chính sách đối với thanh niên tình nguyện (Điều 23); chính sách đối với 

thanh niên có tài năng (Điều 24); chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số 

(Điều 25); chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi để hỗ 

trợ, tạo điều kiện cho nhóm yếu thế phát triển và phát huy nhóm thanh niên tích 

cực, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi đối tượng thanh niên (Điều 26). 

Thứ sáu, về trách nhiệm của tổ chức thanh niên (Chương IV). 

Kế thừa Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành 01 

Chương quy định về tổ chức thanh niên, trong đó quy định vị trí, vai trò của tổ chức 

thanh niên (Điều 27), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều 28), Hội liên hiệp thanh 

niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam (Điều 29); đồng thời quy định trách 

nhiệm của tổ chức thanh niên đối với thanh niên, đặc biệt là đã có 01 Điều quy định 

chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên (Điều 30) để tạo điều kiện, hỗ 

trợ cho các tổ chức thanh niên hoạt động. Những quy định này đã cụ thể hóa tinh 

thần Kết luận số 80/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 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" để khẳng định vị thế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên đối với thanh niên. 

Thứ bảy, về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức 

kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên (Chương V). 

Luật Thanh niên năm 2005 không quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; 

trong khi đó những tổ chức này có vị trí, vai trò và sự tác động, ảnh hưởng rất lớn 

đến thanh niên. Khắc phục hạn chế này, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành 01 

Chương quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (Điều 31); trách nhiệm của 

tổ chức xã hội (Điều 32); trách nhiệm của tổ chức kinh tế (Điều 33); trách nhiệm 

của cơ sở giáo dục (Điều 34); trách nhiệm của gia đình đối với thanh niên (Điều 

35). Các quy định này tạo nền tảng pháp lý quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều 

kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời 

tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí 

tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; 

đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành lập nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của thanh niên. Bên cạch đó, các quy định của Luật Thanh niên năm 2020 cũng 

quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, của gia đình trong việc chăm lo, bảo 

đảm cho thanh niên được học tập, phát triển tài năng; được giáo dục rèn luyện nhân 

cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động 

việc làm. 

Thứ tám, quản lý nhà nước về thanh niên (Chương VI).   
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Luật Thanh niên năm 2005 không quy định cụ thể cơ quan nào giúp Chính 

phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời cũng không quy 

định trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên, không quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương 

các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Đây là hạn 

chế để triển khai thực thi các chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Khắc phục 

hạn chế này, Luật Thanh niên năm 2020 quy định nội dung quản lý nhà nước về 

thanh niên với 8 nhiệm vụ cụ thể: Giao trách nhiệm cho Chính phủ thống nhất quản 

lý nhà nước về thanh niên (Điều 37); quy định trách nhiệm của Chính phủ trong 

việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 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 tổ chức có liên quan trong 

việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên nhằm 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 hàng năm và từng giai 

đoạn. Quy định 8 nhiệm vụ của Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên. Quy định trách nhiệm của 

các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên theo ngành và lĩnh vực. Quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và 

việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên tại địa phương. 

IV. TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT 

1. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thanh niên 

Luật Thanh niên giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết các 

điều: Điều 10 về đối thoại thanh niên; Điều 22 về chính sách đối với thanh niên 

xung phong; Điều 23 về chính sách đối với thanh niên tình nguyện và Điều 26 

về cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 

16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính 

phủ xem xét, ban hành các Nghị định: Dự thảo Nghị định quy định về chính 

sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Dự thảo Nghị định 

quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính 

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

2. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên 

Ngày 02/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1712/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên. Theo đó, 

Kế hoạch xác định các nội dung triển khai thi hành Luật bao gồm: 

2.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến luật 

2.1.1 Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật 

a) Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật tại trung ương và địa phương 
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- Cơ quan Chủ trì: Bộ Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

b) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật cho các đối tượng thanh niên 

và các tổ chức thanh niên 

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp 

với Bộ Nội vụ tổ chức phổ biến quán triệt Luật Thanh niên cho các đối tượng 

thanh niên và các tổ chức thanh niên. 

- Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội sinh 

viên Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho thanh niên là 

học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

2.1.2. Tổ chức tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.1.3. Tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chi tiết Luật 

- Cấp Trung ương: Tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy định chi tiết 

Luật và trách nhiệm thực thi Luật. 

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

- Cấp tỉnh: Tổ chức tập huấn văn bản quy định chi tiết Luật và nội dung, 

nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên quy định trong Luật cho 

cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2.2. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật 

2.2.1. Xây dựng các Nghị định quy định chi tiết được giao trong Luật 
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- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và các cơ quan có liên quan. 

- Thời gian trình: Tháng 11 năm 2020. 

2.2.2. Xây dựng văn bản quy định các biện pháp để tổ chức triển khai thực 

hiện chính sách đối với thanh niên 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và các cơ quan có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2.3. Tổ chức triển khai các chính sách đối với thanh niên; rà soát, sửa 

đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên 

2.3.1. Triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên và 

nội dung quản lý nhà nước về thanh niên 

- Triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh 

vực và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực. 

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2.3.2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh rà soát 

tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên 

quan đến thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời đề xuất sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 

cho phù hợp với các chính sách trong Luật Thanh niên. 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà 

soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản 

quy phạm pháp luật đối với các văn bản do các cơ quan ở trung ương ban hành 

có liên quan đến thanh niên. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát và sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các 

văn bản do địa phương ban hành. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

2.3.3. Xây dựng, sửa đổi các văn bản có liên quan đối với thanh niên 

Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 
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ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách 

của Nhà nước đối với thanh niên theo lĩnh vực cho phù hợp với Luật Thanh niên 

năm 2020. 

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

địa phương. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng 

Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ 

quan, tổ chức liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022. 

2.4. Kiện toàn ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quốc gia 

về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

2.5. Tổ chức kiểm tra thi hành luật và các nghị định quy định chi tiết 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

Kế hoạch cũng xác định kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà 

nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy 

định của pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan tổ chức có liên quan và địa phương được phân công chủ trì, phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước theo giai đoạn 03 - 05 năm và dự toán ngân sách nhà 

nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí 

thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Đối với các nhiệm vụ triển 

khai trong năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan tổ chức có liên quan và địa phương chủ động bố trí, sắp xếp trong nguồn 

ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác để thực hiện. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 

trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch. 

Kế hoạch cũng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giúp Thủ tướng 

Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế 

hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch. Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế 

hoạch. Căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi 

quản lý của bộ, ngành và địa phương mình. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết 

quả thực hiện về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

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

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

có trách nhiệm: 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: 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./. 
___________________________ 
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