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Sưu tầm tuyển chọn những bài văn mẫu nghị luận xã hội hay nhất chủ đề bàn về 

tuổi trẻ và tương lai đất nước - Văn mẫu lớp 8 chọn lọc. 

Đề bài: Nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước. 

*** 

Bài nghị luận hay và ý nghĩa nhất về tuổi trẻ với tương lai đất nước 

      Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng biết rằng tuổi trẻ là một thành phần, yếu tố quan 

trọng, ảnh hưởng đến tương lai đất nước, vì thế mà Bác đã căn dặn: “Non sông Việt Nam 

có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai 

với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của 

các em”. Chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của tuổi trẻ với tương lai đất nước. 

      Tuổi trẻ là những công dân ở lứa thành niên, thanh niên… là thế hệ măng đã sắp 

thành tre, là người đã đủ điều kiện, đủ ý thức để nhận biết vai trò của mình đối với bản 

thân, xã hội. Tuổi trẻ của mỗi thời đại là niềm tự hào dân tộc, là lớp người tiên phong 

trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước. Tương lai đất nước là vận mệnh, 

là số phận của đất nước mà mỗi công dân sẽ góp phần xây dựng, phát triển, trong đó quan 

trọng nhất là thế hệ trẻ. 

      Thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, không ngừng nâng cao trình độ văn hoá kinh tế, 

đất nước. Để có thể bắt kịp đà phát triển của những nước lớn mạnh thì đòi hỏi sự chung 

sức đồng lòng của tất cả mọi người mà lực lượng chủ yếu là tuổi trẻ. Bởi đó là lực lượng 

nòng cốt, là chủ nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái dáng đứng 

cho non sông Tổ quốc. 

     Tuổi trẻ hôm nay là tôi, là bạn, là những anh chị đang có mặt trên giảng đường đại 

học, đang hoạt động bằng cả tâm huyết để cống hiến sức trẻ với những đam mê cùng lòng 

nhiệt tình bốc lửa. Tuổi trẻ tốt thì xã hội tốt, còn xã hội tốt sẽ tạo điều kiện cho tầng lớp 

trẻ phát triển toàn diện, sinh ra những người con có ích cho đất nước, đó là điều tất yếu, 

hiển nhiên mà ai cũng biết. 

     Mỗi người chúng ta cũng đi qua thời tuổi trẻ - tuổi của sức mạnh phi thường, của cái 

tuổi không chịu khuất phục trước khó khăn và sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn. Sức mạnh vô 

sông của tuổi trẻ “sông kia phải chuyển, núi kia phải dời”. Chúng ta chỉ có một lần trong 

đời là tuổi trẻ vì vậy cần phải nắm bắt, cần đóng góp sức lực cho đất nước. Việc xây dựng 

đất nước là trách nhiệm của mọi người, mọi công dân chứ không phải của riêng ai. 

Nhưng với số lượng đông đảo hàng chục triệu người thì lẽ nào tuổi trẻ lại không thể xây 

dựng đất nước. Chẳng lẽ chúng ta để cho những cụ già đi khuân vác, lao động nặng, 

những phụ nữ phải ngày đêm làm việc trong các nhà xưởng đầy khói bụi, những trẻ em 
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phải phụ giúp gia đình ngay còn nhỏ mà “quên” đi việc học hành, lúc đó chúng ta sẽ 

“làm” gì? Chẳng lẽ ngồi không như một “người bị liệt”. Vì vậy chúng ta phải cố gắng 

xây dựng đất nứơc như lời dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, thì Bác 

cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

      Sinh ra ở đời ai cũng khao khát được sống hạnh phúc, sung sướng. Mỗi người luôn 

tìm cho mình một lẽ sống hay nói đúng hơn là lý tưởng sống. Là chủ nhân tương lai thì 

chúng ta phải xác định cho mình lý tưởng sống phù hợp, đúng đắn. Trong thời đại công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá như hiện nay thì tuổi trẻ chúng ta lại đứng trước một câu hỏi 

lớn: “Sống như thế nào là đúng đắn là có ích cho xã hội?” Vì lý tưởng sống của chúng ta 

là động lực thúc đẩy đất nước phát triển. 

     Và thời nào cũng vậy, thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xong pha vào những nơi 

gian khổ mà không ngại khó. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thời kì kháng chiến. 

Những người con đất nước như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám… đã hiến dâng cả 

tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc. Đây là những thanh niên của hơn 40 năm trước còn lớp 

thanh niên ngày nay thì sao? 

      Vâng, các bạn ạ! Chúng ta nên biết một điều: những thế hệ trước đã dâng hiến xương 

máu để ngày sau độc lập thì chúng ta phải biết “cùng nhau giữ nước” và nối tiếp, kế thừa 

truyền thống cao đẹp đó. Và một điều quan trọng là các bạn đừng nghĩ đó là nghĩa vụ để 

rồi miễn cưỡng thực hiện. Chúng ta phải hiểu rằng: được sinh ra là một hạnh phúc và 

sống tự do, no đủ là một món quà quý báu, vô giá mà quê hương xã hội đã ban tặng. 

Hạnh phúc không tự nhiên mà có mà đó xương máu, tâm huyết của biết bao người con 

của đất nước. Mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh lịch sử mà thanh niên nuôi dưỡng những ước 

vọng, suy nghĩ riêng. Chúng ta không được bác bỏ, phũ nhận quá khứ hay công sức của 

những anh hùng dân tộc. Đơn giản là vì mỗi thế hệ đều có sứ mệnh riêng, nhận thức riêng 

mà chúng ta không nên so bì, tính toán. Vì vậy: “Không có chuyện lớp trẻ ngày nay quay 

lưng với quá khứ” (như tổng bí thư Đỗ Mười nói). 

      Nhưng tuổi trẻ chúng ta có điều kiện gì để xây dựng đất nước? Vâng, đó chính là học 

tập. Nói đến tuổi trẻ hôm nay là nói đến việc học hành.. Trong cuộc sống ta gặp không ít 

trường hợp xem việc học là việc khổ sai chỉ do cha mẹ, thầy cô thúc ép, chứ không ham 

học. Họ xem đi học như một hình thúc giải khuây cho vui nên không cần học tập, coi học 

học tập là một nỗi nhọc nhằn. Có người lại coi việc học là để ứng phó với đời, để không 

xấu hổ với mọi người, để có “bằng cấp” mà hãnh diện với đời, dù đó chỉ là “hàng giả” mà 

thực lực không làm được. Chúng chẳng những không đưa nước ta “sánh kịp với cường 

quốc năm châu” mà còn đưa nước ta về lạc hậu. 

     Cách duy nhất là phải học chân chính, học bằng khả năng của mình. Bước vào thời đại 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì ai nắm được tri thức thì mới có thể xây dựng đất nước, 

chèo lái chiếc thuyền số phận của non sông Tổ quốc. Và nhiệm vụ của chúng ta phải học, 
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học nữa, học mãi. Nhà nước phải tạo mọi điều kiện để chúng ta dễ dàng tiếp cận tri thức 

thì tương lai dân tộc mới xán lạn, lấp lánh hào quang. 

     Tóm lại, tuổi trẻ là người sẽ quyết định tương lai đất nước sau này. Tuổi trẻ nước ta 

đầy rẫy nhân tài sẽ góp phần cho dáng hình xứ sở. Ngay từ hôm nay, tôi, bạn và tất cả 

mọi người phải cố gắng học tập để sau này có thể giúp nước ta tiến nhanh trên con đường 

xây dựng và phát triển nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. 

Một số bài văn hay bàn về vai trò của tuổi trẻ với tương lai đất nước chọn lọc qua 

các kì thi 

Bài số 1: 

     Mỗi người trong chúng ta ai cũng từng đi qua tuổi trẻ - tuổi của sức mạnh phi thường 

với sự căng tràn bầu nhiệt huyết, tuổi không chịu khuất phục trước khó khăn, và sẵn sàng 

chấp nhận hi sinh vì đạo nghĩa. 

     Tuổi trẻ mọi thời đại chính là niềm tự hào và sức mạnh của dân tộc. Thuở xưa mỗi khi 

đất nước lâm nguy thì lại xuất hiện những anh hùng trẻ tuổi dũng cảm, tài trí. Ngày nay 

trong sự nghiệp xây dựng đất nước tuổi trẻ Việt Nam cũng không kém cha anh xưa. Thuở 

xưa tuổi trẻ Việt Nam đã làm cả thế giới phải nghiêng mình khâm phục một Việt Nam 

anh hùng thì nay cả thế giới cũng đang biết đến một Việt Nam năng động qua thế hệ trẻ. 

Điều đó cho thấy tuổi trẻ Việt Nam luôn suy nghĩ, lo lắng và quan tâm đến vận mệnh của 

dân tộc và luôn phát huy truyền thống dân tộc. 

     Mỗi người trong chúng ta ai cũng từng đi qua tuổi trẻ - tuổi của sức mạnh phi thường 

với sự căng tràn bầu nhiệt huyết, tuổi không chịu khuất phục trước khó khăn, và sẵn sàng 

chấp nhận hi sinh vì đạo nghĩa. Sức mạnh vô song của tuổi trẻ khiến “sông kia sông phải 

chuyển, núi kia núi phải dời”. Tuổi trẻ cả nhân loại đang ra sức tìm kiếm và xây dựng 

những thứ tưởng chừng như viễn tưởng nhưng nay lại trở thành hiện thực, như những 

thành tựu trong ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, v.v... Họ có đủ điều kiện 

để phát huy hết khả năng nội lực của chính mình, họ có tự do trong suy nghĩ và hành 

động, họ có sự dân chủ trong mọi ý tưởng và lí tưởng, họ có được sự tôn trọng về thực 

quyền sáng tạo. Vậy thì tiềm năng và tương lai phát triển của mỗi quốc gia đều mong đợi 

và đều đặt niềm tin vào tuổi trẻ. 

      Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay có nhiều cơ hội để phát triển tài năng và cống hiến cho 

đất nước vì các bạn đang được sống trong hoà bình, được Đảng và Nhà nước tạo mọi 

điều kiện để học tập, làm việc và thể hiện năng lực của mình. Các bạn đã và đang khẳng 

định được sức mạnh của chính minh trong mọi lĩnh vực như: kinh tế, khoa học kĩ thuật, 

giáo dục, v.v... Ngày càng xuất hiện nhiều nhà kinh doanh trẻ năng động; những nhà 

khoa học tài năng; đặc biệt là những thành tích của học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự 

các kì thi Olimpic khu vực và quốc tế. Với sức mạnh nội lực của con người và tuổi trẻ 
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Việt Nam, với sự ưu đãi của thiên nhiên, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng khẳng định và 

vươn lên trở thành một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn bị xếp 

vào những nước đang phát triển, còn nghèo nàn và lạc hậu. Tuy nhiên các bạn cũng đang 

chịu nhiều thách thức trước nhiều áp lực trong cuộc sống, trước nguy cơ bị tụt hậu trước 

sự phát triển mạnh mẽ của thế giới. 

     Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, 

Bác Hồ thiết tha căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc 

Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay 

không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu". Lời dạy của Bác giúp chúng 

ta hiểu rõ hơn về vai trò của tuổi trẻ đối với tương lai của đất nước. Thế kỉ XXI, thế kỉ 

của sự phát triển, nâng cao không ngừng của văn hóa, kinh tế, đất nước. Để có thể bắt kịp 

đà phát triển của những nước lớn mạnh thì cần sự chung sức, đồng lòng của tất cả mọi 

người, mà lực lượng chủ yếu chính là tuổi trẻ. Bởi tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt, là chủ 

nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho Tổ quốc 

Việt Nam. Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát hơn là một lí tưởng sống. Và 

nhất là tuổi trẻ hiện nay, những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước phải xác 

định được cho mình một lí tưởng sống đúng đắn. Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, tuổi trẻ chúng ta được đặt ra câu hỏi: sống như thế nào để có ích cho xã hội? Tuổi trẻ 

là nhân tố quyết định sự tồn vong của đất nước, vì thế lí tưởng sống của chúng ta là xây 

dựng đất nước, xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, nối tiếp cha ông bảo vệ Tổ quốc và đi lên vì 

sự tiến bộ của nhân loại. Tuổi trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, là chủ của 

thế giới, động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà các bạn thanh thiếu niên 

cần phải sống có lí tưởng cao đẹp. Hãy nhớ rằng lời nhắn nhủ thiêng liêng của Bác phải 

được thực hiện bởi các bạn biết đấy cả tuổi trẻ của mình Bác đã sống cho dân tộc. Chúng 

ta không có quyền để những hi sinh của Bác thành vô nghĩa. Trước khi đi vào cõi vĩnh 

hằng, Bác đã để lại lời căn dặn trong bản di chúc: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung 

là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng 

phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế 

xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa "Hồng" vừa "Chuyên". Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau 

là một việc rất quan trọng và cần thiết...". 

     Đảng và Bác Hồ kính yêu đã đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Những đóng góp của 

thanh niên vào thành quả của những năm đổi mới đã khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ 

Việt Nam là ra sức lao động, học tập, rèn luyện và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đổi 

mới của Đảng, quyết tâm đưa nước ta trở thành nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn 

minh như mong muốn của Bác lúc sinh thời. 

Bài số 2: 

     Tương lai đất nước chính là con đường phía trước của mỗi dân tộc. Nói đến tương lai 

đất nước là nói đến thời kì phát triển thịnh vượng sắp tới mà đất nước đang hướng đến. 
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      Thế hệ tuổi trẻ ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; 

được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công 

cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự 

phát triển vững chắc của kinh tế – xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân 

không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có 

trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế to lớn 

ấy khiến tuổi trẻ trở thành lực lượng lao động quan trọng nhất tham gia vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

      Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực 

lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức 

khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các 

cường quốc năm châu” như mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

      Với lợi thế năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, không ngại ngần khó khăn, tuổi trẻ 

là lớp người có khả năng học tập, tiếp nhận trình độ khoa học công nghệ kĩ thuật tiên tiến 

của các nước trên thế giới và vận dụng hiệu quả vào tình hình thực tiễn đất nước. Nhiều 

thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, ngày đêm ra sức học tập, sáng tạo và thành 

công rực rỡ trên con đường khởi nghiệp làm giàu. Họ chính là những tấm gương sáng 

ngời cho ý chí vượt khó vươn lên thành công. 

     Tuổi trẻ là lớp người tiên phong trong chiến lược quảng bá hình ảnh con người và nền 

văn hóa Việt Nam ra khắp năm châu. Với trình độ công nghệ cao, sự nhạy bén tiếp biến 

và vận dụng tri thức, giỏi ngoại ngữ, tuổi trẻ Việt Nam từng bước giới thiệu với bạn bè 

khắp thế giới một nền văn hóa Việt Nam bình dị, nhân văn, mang đậm bản sắc Á Đông 

trên khắp các diễn đàn. 

    Tuổi trẻ là lực lượng nồng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Hằng năm, lớp lớp 

thanh niên đã hăng hái lên đường nhập ngũ đi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ 

quốc. 

     Như Bác Hồ đã nói: “Đâu cần thì thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ ngày 

nay xông xáo vào các phong trào tình nguyện, đem sức trẻ dẻo dai giúp đỡ nhân dân các 

vùng khó khăn, thiên tai, bão lũ… Màu áo xanh thắm của đoàn thanh niên tình nguyện từ 

bao năm qua đã trở nên quen thuộc với người dân nghèo khó trên khắp mọi miền đất 

nước. 

     Trước hết, tuổi trẻ phải có ý thức rõ ràng trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình 

đối với tương lai đất nước. Tuổi trẻ phải tích cực bồi dưỡng và nâng cao tình yêu tổ quốc 

và ý thức trách nhiệm của bản thân đối với nhân dân và đất nước. Không ngừng rèn luyện 

bản thân, nâng cao bản lĩnh, nắm bắt cơ hội, biến tri thức thành công cụ đắc lực trong 

nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.  
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     Tuổi trẻ cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, 

khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội trong nước và hội 

nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực 

tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao 

động quốc tế. Người thanh niên nào cũng phải học; ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải 

học; người thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là 

quyền và nghĩa vụ của bản thân. 

     Tuổi trẻ phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh văn 

minh, tiến bộ. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu toàn cầu, bảo vệ sự sống trên trái đất. Tuổi trẻ phải là lực lượng xung kích đi đầu 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham 

gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia các thực hiện 

nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. 

     Tuổi trẻ cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; không ngại ngần tham 

gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng 

tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào 

giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống 

khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng 

nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo. 

      Không còn nghi ngờ gì nữa, tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước. Chính tuổi trẻ sẽ 

là người quyết định vị thế của đất nước trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc 

năm châu như lời Bác Hồ đã thiết tha căn dặn. 

     Với tình hình thế giới có nhiều biến động như ngày nay, tuổi trẻ Việt Nam phải tăng 

cường học tập, rèn luyện mình vững vàng, sẵn sàng đưa đất nước phát triển, hội nhập 

cùng thế giới. 

Bài số 3: 

     Bác Hồ vị cha già của dân tộc, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác luôn quan tâm 

đến thế hệ trẻ ngày nay. Nhân dịp khai giảng năm học đầu tiên khi nước ta hoàn toàn độc 

lập, Bác đã gửi thư cho học sinh cả nước. Trong thư có đoạn: “Non sông Việt Nam có trở 

nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các 

cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần vào công học tập của các 

cháu”. Dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, đất nước có nhiều đổi thay nhưng câu nói 

thiêng liêng của Bác vẫn có giá trị về giáo dục, khích lệ tuổi trẻ trên mọi miền đất nước 

chăm chỉ học tập.   
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     Thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, nâng cao không ngừng của văn hóa, kinh tế, đất 

nước. Để có thế bắt kịp đà phát triển của những nước lớn mạnh thì cần sự chung sức, 

đồng lòng của tất cả mọi người, mà lực lượng chủ yếu chính là tuổi trẻ. Bởi tuổi trẻ là lực 

lượng nòng cốt, là chủ nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái 

dáng đứng cho Tổ Quốc Việt Nam. Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được 

sống hạnh phúc, mỗi người luôn tìm cho mình một lẽ sống hay nói đúng hơn là một lý 

tưởng sống. Và nhất là tuổi trẻ hiện nay, những người nắm trong tay vận mệnh của đất 

nước phải xác định được cho mình một lý tưởng sống đúng đắn. Trong thời kì công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuổi trẻ chúng ta được đặt ra câu hỏi: sống như thế nào để có ích 

cho xã hội? Tuổi trẻ là nhân tố quyết định sự tồn vong của đất nước, vì thế lý tưởng sống 

của chúng ta là xây dựng đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, nối tiếp cha ông bảo vệ 

Tổ Quốc và đi lên vì sự tiến bộ của nhân loại.  

     Tuổi trẻ là lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Là lứa tuổi được học hành, được trang bị 

kiến thức và rèn luyện đạo đức, sức khỏe, chuẩn bị cho việc vào đời và làm chủ xã 

hội tương lai. Tuổi trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, là chủ của thế giới, 

động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà các bạn thanh thiếu niên cần phải 

sống có lý tưởng cao đẹp. Hãy nhớ rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 

không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không đó là 

nhờ vào công học tập của các cháu” lời nhắn như thiêng liêng ấy phải được thực hiện! 

Các bạn hãy cố lên! 

“Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền  

Đào núi và lấp biển  

Quyết chí ắt làm nên”  

(Hồ Chí Minh)  

    Và thời nào cũng vậy, thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xông pha vào những nơi 

gian khổ mà không ngại khó. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thời chiến. Những 

người con của đất nước đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình - cái tuổi 20 đầy ước 

mơ ấy - cho Tổ quốc với lý tưởng sống thật cao đẹp và thánh thiện. Đấy là những thanh 

niên của gần 40 năm trước, còn lớp thanh niên ngày nay thì sao? Đấy chính là chúng ta. 

Chúng ta nên biết một điều: nếu như lớp người đi trước đã quên mình cho thế hệ sau 

được độc lập, no ấm thì ngày nay, tuổi trẻ chúng ta sẽ tiếp tục duy trì truyền thống đó. Và 

một điều quan trọng là bạn đừng xem đấy là nghĩa vụ để rồi miễn cưỡng thực hiện. 

Chúng ta hiểu rằng: được sinh ra là một hạnh phúc và được sống tự do, no đủ đó là món 

quà quý báu, vô giá mà quê hương và xã hội đã ban tặng cho chúng ta. Hạnh phúc không 

tự nhiên mà có. Mà đó là xương máu, tâm huyết của biết bao con người trên đất nước 
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này. Họ là ai? Họ là những con người yêu quý quê hưong đất nước. Họ cho rằng được 

hiến dâng cho quê hương là hạnh phúc, là niềm tự hào, là vinh dự quý báu.  

      Thế thì sao chúng ta không học theo họ. Mọi suy nghĩ, hành động đều bắt nguồn từ ý 

nghĩ. Ý nghĩ, tư tưởng là nền móng cơ bản dẫn  đến việc làm, lối sống của thế hệ trẻ. Mỗi 

một thời đại, mỗi một hoàn cảnh lịch sử mà thanh niên nuôi dưỡng những ước vọng, 

những lý tưởng sống và suy ngẫm riêng. Chúng ta không bác bỏ, không phủ nhận quá 

khứ, lịch sử hào hùng, thế hệ trẻ ngày ấy đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của 

đất nước. Đó là lý tưởng muốn được chiến đấu, hi sinh cho độc lập, tự do tổ quốc, cho tự 

hào dân tộc. Nhưng chúng ta không thể lấy thước đo của ngày hôm qua áp dụng vào ngày 

hôm nay, cũng không thể đem thế hệ trước so sánh, áp dụng cho thế hệ sau. Đơn giản vì 

mỗi thế hệ có một môi trường riêng, một nhận thức, một hoàn cảnh và một sứ mệnh 

riêng. Vì vậy “Không có chuyện lớp trẻ ngày nay quay lưng với quá khứ!” (Tổng bí thư 

Đỗ Mười nói ).   

     Tuổi trẻ hiện nay đã khẳng định tiếng nói và lý tưởng sống của mình chính là phấn 

đấu tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Với riêng 

mỗi cá nhân, đã sinh ra trong đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc. 

Hơn thế nữa, từ đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui 

tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn 

là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn.  

     Còn nhớ năm 2005, trên báo chí luôn nhắc đến gương người Việt trẻ Nguyễn Phương 

Ngọc - người dám ước mơ đứng trên bục cao nhất của “Trí Tuệ Việt Nam”. Phương 

Ngọc sinh năm 1983 tại Hải Phòng cuối cùng đã đoạt Giải công nghệ cuộc thi “Trí Tuệ 

Việt Nam 2004”. Đã giành giải nhất phần thi thuật toán tại cuộc thi Imagine Cup 2005 

(cuộc thi quy tụ 17 nghìn sinh viên từ 90 quốc gia trên thế giới) do Tập đoàn Microsoft tổ 

chức tại Yokohama (Nhật Bản).   

    Phải nói rằng Việt Nam chúng ta có khá nhiều thuận lợi, vừa được thiên nhiên ưu đãi, 

vừa có nhiều nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú. Hơn nữa, tuổi trẻ mọi thời đại chính 

là niềm tự hào dân tộc vì mỗi khi đất nước lâm nguy thì Việt Nam lại xuất hiện những 

anh hùng trẻ tuổi dũng cảm, tài trí. Điều đó cho thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam luôn suy 

nghĩ, lo lắng và quan tâm đến vận mệnh của dân tộc và luôn phát huy truyền thống anh 

hùng.   

    Mỗi người trong chúng ta ai cũng từng đi qua tuổi trẻ - tuổi của sức mạnh phi thường 

với sự căng tràn bầu nhiệt huyết, tuổi không chịu khuất phục trước khó khăn, và sẵn sàng 

chấp nhận hi sinh vì đất nước. Tuổi trẻ cả nhân loại đang ra sức tìm kiếm và xây dựng 

những thứ tưởng chừng như viễn tưởng nhưng nay lại trở thành hiện thực, như những 

thành tựu trong ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học... Họ có đủ điều kiện để 

phát huy hết khả năng nội lực của chính mình, họ có tự do trong suy nghĩ và hành động, 

họ có sự dân chủ trong mọi ý tưởng và lý tưởng, họ có được sự tôn trọng về thực quyền 
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sáng tạo. Vậy thì tiềm năng và tương lai phát triển của mỗi quốc gia đều mong đợi và đều 

đặt niềm tin vào tuổi trẻ.  

     Tuổi trẻ Việt Nam những năm gần đây đã khẳng định được sức mạnh của chính mình 

trong mọi lĩnh vực như: kinh tế, khoa học kĩ thuật, giáo dục,... Ngày càng xuất hiện nhiều 

nhà kinh doanh trẻ năng động; những nhà khoa học tài năng; đặc biệt là những thành tích 

của học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự các kì thi Olympic khu vực và quốc tế như 

Nguyễn Phương Ngọc - đã giành giải nhất phần thi thuật toán tại cuộc thi Imagine Cup 

2005. Do đó khi còn ngồi trên ghế học trường các bạn hãy chăm chỉ học hành. 

-------------------------------------------------------------------- 

https://doctailieu.com/nghi-luan-tuoi-tre-va-tuong-lai-dat-nuoc

