
BE CIfONG TUYEN TRUYEN 
K( NIM 90 NAM NGAY THANII LAP BOAN TNCS HO cfli IflNH 

(26/3/1931 - 26/3/2021) 

I. SII RA B1 CiJA BOAN 11JAN11 NIEN CONG SAN HO ciii rLIrH 

1. Vai trô cüa Nguyn Ai Quc di vói vic thành 1p ti chfrc Boàn 

Ngày 05/6/1911 nguñ thanh nien yeu rnrOc Nguyn Tt Thành tü bn cãng 
Nhà Rng ra di tIm duing cüu nithc. Vói nhit huy& cüa tuôi thanh niên, nãm 
19 17, Nguii sang l.p "Nhóm nhQng ngithi Vit Nam yêu rn.thc" tai  Paris (Pháp), 
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thanh phan chu yeu la thanh men, miic dich chuan b cho cuçc dau tranh chmh tr1 
chng thrc dan Pháp ngay tai  Pháp ma hoat dung tiêu biu là gui ban yêu sách 08 
dim dôi quyn tr do, dan chü, quyn bInh d.ng và tr quyt cüa dan tOc  Vit Nam. 
Du 1u.n Pháp coi day là qua born chInh trj n ngay giUa Paris. Dn thang 7/1920, 
khi duge d9c "So thâo 1..n thir nht nhüng 1un cuong v v.n d dan tOc  và van dê 
thuôc dia" cüa Lenin, Nguyn Ai Quc dä sang rô con diring giài phóng dan tc, 
tr do Ngui quyt djnh di theo con duông each mng tháng Muii Nga và sau do 
tham gia sang l.p Bang Cong san Pháp, bó phiu tan thãnh gia nhp Qu6c t III 
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(thang 12/1920). Nam 1921, tal  Paris (Phap), Nguyen Ai Quoc thanh 1p ra Hçi 
A A A A A • • A P A A 

Lien hicp cac dan t9c thu9c da , thanh vien chu yeu la thanh men, mvc  dich doan 
kk các lc lucing cách mng chng chü nghTa thirc dan, thông qua t chüc nay 
truyn bá chü nghia Mac - Lenin dn cac dan tOe  thuOc dja. Day chinh là loai hInh 
Qu6c t thanh niên thuQc dja theo quan dim cüa Lenin ma Nguyn Ai Quc bixóe 

d.0 b.t tay thirc hin. 

Tháng 6/1924, Nguyn Ai Quc là dai  din uu tC cüa các dan tOe  bj áp birc, 

dai biu chInh thirc tai Dai hOi Quc t Cong san 1n thu V t?i Matxcuva (Nga), 
Nguôi cia d nghj vôi Ban Phuong Bong Quc t COng san v vic thãnh l.p 
Nhom chau A tai  truclng  Dai  hçc Phuang Bong nham tao  dieu kiçn cho thanh 

niên Co co hOi  nghiên ci'ru tInh hinh, d.c dim các nuàe thuOc dja ph%i thuOc. Khi 
tham gia Dai hOi  Quc t thanh niên cong  san 1.n thu IV tai Matxeciva vào tháng 

7/1924, Nguyn Ai Qu6c cia chü tn son thào và trInh bay tai Dai hOi "L4n cuong 
v thanh nien thuOc  dja", trong do neu len yeu c.0 c.p bach phài t chuc, tp hçip 
lirc lucing thanh niên cách mng và hInh thãnh các doàn th thanh niên, xây drng 
eác to chüc Thanh niên cong san a thuOc dja. 

Thang 12/1924, tai  Quãng Châu, Trung Quc, Nguyk Ai Quc cia tim hiu 
t'mh hInh, tim cách tip cn và lam vic vói nhóm thanh then trong t chCrc Tam 
Tam xã. Nguñ cia nêu len nhng thiu sot trong nhin thüc, hãnh dng cüa nhóm 
nay và khâm phc tinh than yêu nucYc di vOi các chin si each mang tré tui. Duói 
hInh thirc m& các lap bi duông v chü nghia xã hOi khoa hyc và h9c thuy& Mac - 
Lenin, Cách mang tháng Mi.thi Nga, Quc t Cong san... Nguyn Ai Quc dâ tao 
nén nim tin mnh me cho s thanh nién yêu nuâc và dua h9 d.n dn vOi chân 1' 
each mng. Tháng 02 näm 1925, Nguyn Ai Quc tèi chuc mOt  nhóm thanh niên bI 
m.t gm 09 ngithi (L Thy, Lé Hông Son, H Ting Mu, Lê Hang Phong, Lê 
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Quâng Dat,  Lam Düc Thçi, Vucing Thüc Oánh, Liru Quc Long và Lam Vn 
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Dinh). Day la sr kiçn dac  biçt quan trçng mc thu cho qua tnnh hmh thanh va phat 
trin các t chüc thanh niên each mng theo xu huâng cong san cting nhtr sir ra 
cüa Doàn Thanh niên Cong san & rnthc ta. 

Tháng 6 nàm 1925, "Hi Vit Nam each mng thanh niên" vói nông cot là 
Cong san Doãn dã chInh thirc tuyên b thành 1p và b.t Mu m& rng các hoat 
dng, tao  ra buâc ngo.t quan trçng trong phong trào yêu nuc cüa Nhãn dan ta, 
d.c bit là càa thanh niên. Co quan ngôn luan  cüa Hi là báo "Thanh niên", vi 
miic dIch truyn bá chü nghia Mac - Lenin vào Vit Nam và chu.n bj v tu tiRing, 
chInh trj, t chüc cho sir ra d?ñ cüa Bang Cong san Vit Nam. Hi Vit Nam each 
mang thanh niên dã dt nn tang Mu tién d chun bi cho sii ra di t chüc thanh 
niên sau nay. 

Cui nm 1925 d.0 näm 1926, Nguyn Ai Quc cCr dng chI H Tüng Mau 

v Thai Lan d cüng c co si cách mng cüa bà con Vit kiu, dng thôi 1ia chçn 
mOt s thiu nien iru tii là con em Vit kiu yêu ni.thc dang hçc tai  truông Hoa - 
Anh hçc hiu (cüa mt nhà yêu nuâc ngithi Trung Quoc) bI mat  dua sang Quang 
Châu dào tao  d chuân bj cho di ngü k can  each mng sau nay và chuân bj cho 
vic xây drng Thanh niên cong san Doãn & trong nuóc. 

2. Vai trô cüa Bang Cong san Vit Nam vói vic thành 1p t chfrc Doàn 
-. S S A F P. F - Hçi ngh Ban Chap hanh Trung ucing Bang lan thu nhat (thang 10/1930) da 

dt nn móng cho sr ra di cüa Doãn Thanh niên cong san. Hi nghj dä thông qua: 
A A S S A S 'A IS F 9 9 

An ngh quyet ye trnh hinh Bong Duang va thim vi can kip cua Bang . Dc 
A S A A A A 9 A A A 

biçt la thong qua An ngh quyet ye Cçng san thanh men vn dng . Trong An 
nghj quy& có ghi: "Bang phâi thi hành ngay An nghj quyt cüa Quôc t cong  san 
Boàn và giñp cho Doàn có tinh dc lap...". 

"Bang Cong  san phâi c.n kip cong tác 
trong qun ehüng thanh niên, phái länh dao  qu.n ehing thanh niên... Mun vy, 
chi có th t chüc ra môt doànth cüa thanh niênmói dugc". "Trung uong, các xü 
uy, cac trnh, thanh, dac  uy phai phai ra mçt so dong chi tre tuoi phii trach to chuc 
ra Thanh nien cong san Doàn và giñp cho Doàn có tánh ch.t dc lap". "An nghj 
quØt v Cong san thanh niên vn dng" là van kin nn tang v l' luan van dng 
thanh niên Mu tiên cüa Bang, dáp üng kjp th?ñ nh[tng dôi hói cüa phong trào yêu 
nuóc trong thanh niên dang phát trin và thirc sr t?o  nên nhCi'ng chuyn bin quan 
trç)ng trong sr nghip xây dimg t chi'rc Doàn. 

Thc hin An nghj quyt tháng 10/1930 v cong tác thanh niên cüa Trung 
uo'ng Bang, CáC co si Doàn duçic xay drng trên hu ht các dja phuong câ nithc, 
nhu'ng h thông t chüc cüa Doàn vn chua dixçic thng tht và Doàn chua có sinh 
hoat riêng. Hi ngh, Ban Ch.p hãnh Trung ucng ln thir 2 din ra tai  Sài Gèn ti 
ngày 20 dn ngày 26/3/1931 do Tng BI thu Trãn Phü chü trI dä dành thiu thô'i 
gian bàn v cong tác xây dirng Bang và xây drng Boãn. Hi nghj dä d ra nhim 
vii cn kIp ma Bang phái lam, trong do CO vic phâi nhanh chong thành 1p t chirc 
Doàn: "Can kIp tá cht'cc ra C5ng san thanh niên Doàn, Dáng can kIp dánh tan cái 
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thai dç5 h& hiZ'ng ldnh dqm v&i ván d do. Lp t&c các Dáng bç dia phucng phái 
mau mau t chic nhü½g iy viên tá chi-cra Doàn, dcc xuát cho clii b5 tc chc; to 

chwc ccr quan bao chuvng ye vi?c vgn dQng cua Doan va phai chi dgo cho cac clii 
bç5 m&i thành 42p cza Doàn bat du hoqt dng trong qucn ching thanh nién... 
Trong mç5t thai gian ngan ngii tO'i day, Dáng b các dja phwcmgphái gay ra cc sà 

czaDoàn... ". 

Sau khi co Nghj quytcüa Dãng và Clii tlii cüa Länh t Nguyn Ai Quc, cac 

clii bQ dang a da phiicing da cix ngay cac cap .iy vien cua Dang phi trach cong tac 
Doàn. Duói sir lnh dao  cüa Dàng, phong trào thanh niên ngày càng ion mnh, dã 
XUtt hiên nhiu tt chüc Doàn cci sO trên Ca 3 min Bc, Trung, Nam, mt sá dja 
phucmg dä hInh thành h thong tèi chüc doàn xà, huyn len dn tinh. Dn cuéii nàm 
193 1, s6 lirong doàn vien trong Ca nuOc len dn khoãng han 2.500 doàn viên. Qua 

cao trào cách mng 1930 - 1931, vOi nhng dóng gop to iOn cüa doàn viên, thanh 
niên Ca nuOc, Ban Chap hành Quc t thanhniên cQng san dA cong nhn Doàn 
Thanh men c9ng san Dong Drong la mQt bp phn cua Quoc te thanh men c9ng san. 

Theo d nghj cüa Trung uang Doàn Thanh nien Lao dng Vit Nam,thrçic 
sir dong y cua Bc Chrnh trl va Chu tch Ho Chi Mrnh, Dai  hi. Doan toan quoc lan 

thu 3 (thang 3/1961) dà quy& dlnh  i.y ngày 26/3/1931 (mOt  trong nhUng ngày cuôi 
cüa HQi nghj Ban Ch.p hành Trung izang Dãng 1n thir hai dã bàn và quyêt ctlnh 
nhng vn d quan trQng di vOi cong tác vn dng thanh nien) lam ngày k nim 

thành l.p  Doàn h.ng nàm. 

3. Y nghia sr ra do'i cüa Doàn TNCS hI ChI Minh 

Sir ra dOi cüa Doàn TNCS Dông Duang (nay là Doãn TNCS H Clii Minh) 
dáp irng kjp thOi dèi höi c.p bach cüa phong trào thanh niên nuOc ta lüc by giO. 
Day là sir vn dng khách quan phü hçip vOi quy lu.t phát trin cüa cách mng Vit 
Nam; dng thOi th hin quan dim sang su&, tm nhIn chin krçic cüa Dàng ta và 
Lãnh tii Nguyn Ai Qu6c ye vi trI, tam quan trQng cüa thanh niên và cong t1c  thanh 

niên. Sir ra dèi cüa Doàn Thanh niên Cong san 0 Vit Nam trO thành mt dâu môc 
ljch sü tr9ng di cüa th h tré Vit Nam, tü day nhQng nguOi cong san tré tui dâ có 
t chic riêng cüa mInh d.t dixOi sir lnh dao,  rèn iuyn thi.r0ng xuyên, trirc tip, toàn 
din v mçi mt cüa Dãng; iuôn s&t son nim tin vOi Dãng, trO thãnh di d bj tin 
cy cüa Dãng, lrc hrcmg dông dào, di quân xung kich cách mng, tnrOng hçc xâ 
hi chü nghTa cüa thanh niên Vit Nam; luôn phn d.0 VI thiic tiêu, 1 ti.rOng cüa 

Dãng là dc lap 
dan tc gàn 1in vOi chü nghia xä hOi;  xây drng dt nuOc Vit Nam 

xA hi thU nghia giàu m?nh,  dan chU, cong bng, van minh. 

II. DOAN TNCS HO ciii MIMI - 90 NAM REN LUYN vA 
TRU1NG THANH 

1. Các ten gyi cüa Doàn qua các thô'i Ijch sfr 
,. , . . . ,

- A 

Trai qua cac giai doin lch su, Doan TNCS Ho Chi Minh da mang nhieu ten 
gçi khác nhau, ci th: 
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- Tfr 1931 - 1936: Doãn Thanh niên Cong  san Bong Dixcing. 

- Tü 1936 - 1939: Doàn Thanh niên D.n chü Bong Dixang. 

- Tü 1939 - 1941: Doan Thanh niên Phãn d Bong Duang. 

- Tr 1941 - 1956: Doàn Thanh niên Ciru quôc Vit Nam. 

- Tü 1956 - 1970: Doàn Thanh niên Lao ding VietNam. 

- Tr 1970 - 1976: Doãn Thanh niên Lao dung H ChI Minh. 
A •A A - Tu 1976 den nay: Doan Thanh lien CQng san Ho Chi Mmh. 

- A .A •, A . s 

2. Nhffng cong hien cua Doan TNCS Ho Chi Minh qua 90 nam ren 
Iuyn và tru&ng thành 

A A — 

Ngay sau khi thanh lap,  Doan TNCS Bong Duang da phat then duvc  nhieu 
doan vien trong cao trao each mng 1930 - 1931 ma dinh cao la Xo - Viet Nghc 
TTnh. Tü phong trào each mng giai do?n nay dã xut hin nhiêu guong thanh nién 
du tranh, by sinh vi T qu&, tiêu biu là ngu?ñ doàn viên thanh niên cong san L 
T Trong vói cau noi ni ting trithc tôa an ké thi: "Con du&ng cüa thanh niên chi 

5 5 F a A F S S F 

la con during cach mgng, khong the Co COfl during nao khac 

Tháng 7/1936, Hi nghj Trung uong Bang dä d ra dumg li chuyên huóng 
nhim vii tüd.0 tranh bI mat,  b.t hçip pháp sang d.0 tranh cOng kbai hqp pháp va 
nua hop phap. Doan Thanh nien Dan chu Bong Dumig tiep noi truyen thong cua 
Doàn TNCS Bong Ducmg, tIch crc van  dng thanh niên du tranh chng thrc dan, 
dê quc, phàn dng tay sai, dôi tir do, dan chñ, corn áo, hôa bInh. Thang 9/1939, 
chin tranh th giói l.n thu II bimg n, trong tInh hInh mói, T chuc Doàn phài 
chuyn vào boat dng bI mat va xay drng t chic ch.t chê vài ten mói là Doàn 
Thanh niên Phãn D BOng Duong. 

Müa xuân näm 1941, sau 30 näm hoat  dng ? ngixóc ngoài, Länh tii Nguyn 
Ai Quc tth ye T quc trirc tip lnh dao  each rnng Vit Nam. Thang 5 näm 
1941, Ngurn da.chu tn H 9ingh. Thing. uong. Dang lan thu 8 ti Pac Bo (Cao 
Bang). Dirói ánh sang cia Nghj quyêt Hi nghj Trung uong Bang lan thu 8, Doàn 
Thanh niên Ciru quc Vit Nam ra di tip nôi sir nghip d.0 tranh giâi phóng dan 
tc cña các tO chüc thanh niên tnróc do do Bang, Bác Ho to chirc, giáo diic và rèn 
luyn. Duói sir länh dao  cüa Bang và Chü tjch H ChI Minh, Doàn Thanh niên 

A S S S S A S A . A A . - . 
Cuu quoc cung toan Bang, toan dan, toan quan ta tien hanh Tong khoi nghia gianh 
th&ng 1çi trong Cách mng thang Tarn nm 1945, mr ra k nguyen dc 1p tir do 
cho dan toe, thành lap nirOc Vit Narn Dan chü Cong hOa (nay là nuâc Cong hOa 
xä hi chü nghTa Vit Nam). 

Thirc hin li kêu gpi cüa Chü tjch H ChI Minh và ChInh phü each mng, 
doàn viên, thanh nien là 1rc h.rqng hang hái di d.0 trong phong trào chong "gic 
dói, gic c dat và gic ngoQi xám ". Thi gian dc 1p khOng dirge bao lâu, thrc dan 
Pháp quay tth 

lai 
xâm huge nlr&c ta mt ln nUa, câ dan tc lai 

buóc vào cuOc 
A A . A . A . A — S A F 

khang chien trirong ky day gian kho, hy srnh. Tieu bieu cho nhung ngay dau khang 
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chin là tuM tré Sài GOn - Cho Lón dã thanh l.p các Di Thanh niên xung phong 
cam tir, thanh nien tir v kién quy& clánh trà ké thu. Tai  Thu do Ha NOi  trong su& 
60 ngày dêm, nhiu chin s5 vOi tui diii cèn rt tré dã ôm born ba càng ch1n xe 
tang gi.c ngay trên du?mg ph... 

Tai Di.i hi Doãn toàn quc 1.n thir I duqc t chüc ti Di Tr, Thai Nguyen 
(tr ngày 07 dn ngày 14/2/1950) vâi chü d "Chie'n dá'u và xáy dng tuv'ng lai". 
Phát huy tinh than cüa Dai hOi, hang v.n nam, nü thanh niên hng hái xung phong 
tham gia phuc vu các chin djch, phong trào "Tong quân gie't gic 1p  công" phát 

triên khäp mci nai. Sau chIn n.m trix?mg kS' kháng chin, tháng 5/1954, quân và 
dan ta dà lam nên mt Din Biên Phü ch.n dng dja c.u. Trong cuc tnr&ng kS' 
kháng chin .y dã xu.t hin nhiu thm guong tui trè kiên cuông, dung cam nhu: 
Trn Van (in, VO Thi Sáu, La Vn Cu, Cu ChInh Lan, Nguyen Thj Chiên, B Van 
Dan, Phan Dinh Giót, To Vinh Din... HQ that xüng dáng di din cho mOt lop trO 
"Quylt ti'c cho Te' qudc quye't sinh ". 

7 -
a 

Ngay 19/10/1955, Ban Bi thu Trung ucrng Dang da ra Ngh' quyet doi ten 
Doàn Thanh nien Ciru quc Vit Nam thành Doàn Thanh niên Lao dng Vit Narn. 

T.i Dai  hi Doàn toàn qu6c 1n thir II tir ngày 25/10 dn ngày 04/11/1956 
Bác H dà an c.n can dn: "Dáng và ChInh phü ta cO the' tr hào dâ tgo nén m5t 
the' h thanh niên dung cam nhw các cháu, và mong các 'cháu tié'p tc phe'n dáu 

• 9 , : ' 7 .' ,, • . a. 

hang hai cho cong CUQC bao vç To quoc, xay c4tng nwac nha . Tu sau Dai hçi, tuoi 

tré min B&c dã dy lênphong trào thi dua lao dng san xut d khôi phic kinh t, 

cài to và xây dirng xã hQi mói. Hang vn thanh niên tham gia xây drng các cong 
trInh thüy lçxi, khai hoang phiic hóa Mt dai; hang triu thanh niên hang hái theo hçc 
các lap b tue van hóa... 6 min Narn, phong trào Mu tranh chInh trj cüa thanh 
niên, hc sinh, sinh viên tuy bj d quc M5 và tay sai dan áp dã man song khOng 
h nao ning. Trong nh1tng ngày dng khâi,cácdi "Trung lden", "Xungphong" 
do thanh men dam nh.n da duçic thanh 1p o khap mci ncii, tien hanh vay don, lay 
b&, trir gian, phá p  chin luçic... 

a. •9 7 a a S 

Tai Di hçi Doan toan quoc lan thu III thrçic to chuc ti Ha NQI (tu ngay 23 
dn ngày 25/3/1961), dà phát dng phong trào "Xung phong tInh nguycn vwçlt m&c 

ire' hoach 5 nàm ln thi nhe't". Tháng 8/1964, d qu6c M5 leo thang gay chiên 
tranh phá hoai min Bc bng không quân, tui tré Thu do dã phát dng phong trào 
"Ba san sang". Dugc sir chi d.o kjp thii cüa Trung uong Doàn, phong trào dã 
phát triên sau rông trong Ca nithc, ô mien Bäc, hang triu doãn viên, thanh niên 
däng k tham gia phong trào "Ba s&i sang" nêu cao quyt tam chi vin cho chiên 

trithng min Nam vâi tinh thn "C'hwa thang gigc M9, chwa ye quê hwoiig". 
a 9 a S •r. a 

Thang 02/1965, Dal h9i Doan Thanh men toan mien Nam da phat dong 

phong trào "Nàm xung phong", sau mt th?yi gian ngán, có hang van doãn vien, 
thanh niên tham gia phong trào nay. Tr phong trào "Ba sn sang" và "Nám xung 

phong" dä xut hin nhiu tp th và cá than voi nMng chin cong xut s.c nhu: 
10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Dng LOc, Bay ding s Din Ngcc 
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(Quâng Nam) anh dung dánh trâ mt tiu doàn djch; Ta Thj Kiu tay không doat 
b& giàc; Lê Thi Hng Gm chiên diau dn hoi thor cui c1ing không chju du hang 
gic; Nguyn Van Tri "Cdn gic M9 thI khóng có hqnh phzc "; Anh hung ha s 

-. (( A S S - 9 5 •A A 

Nguyen Viet Xuan Nham thang quan thu ma ban! da tro thanh hiçu lnh thuc 
gillc quân và dan ta xông len tiêu dia quãn thu. 

Nhân djp k nim 40 näm ngày thành 1p Dãng Cong san Via Nam, the theo 
nguyen v9ng cüa can b, doàn viên, thanh niên Ca nuâc, Ban Ch.p hành Trung 
hong Dâng dã ra quyt djnh: Doàn Thanh niên Lao dung Vit Nam duçic mang ten 
Doàn Thanh niên Lao dng H ChI Minh. Thng lçii cüa Chin djch H ChI Minh 
ljch sà dã lam nén mt Dai  th.ng miia xuan nm 1975, Ca nuâc th6ng nht và di 
len xay dmg chu nghia xa hçi. Trong chien thang vi dai  ay, co sr dong gop to ion 
cüa doàn vien, thanh niên trên k.h.p các m.t trQn. Sau ngày thng th.t nu6c nhà, 
Dai hi Dáng toàn quc 1n th(r IV (1976) dä ra quyt djnh Doàn Thanh niên Lao 
dng Ho ChI Minh mangtên Doàn Thanh niên Cong san Ho Chi Minh. 

Dai hii Doàn toãn quôc lan thu IV dã diiçc to chrc tai  Thu do Ha NOi  (tü 
ngày2o den ngày 22/11/1980). Dai  hi dâ quyêt djnh day manh  hon nüa phong 
trao Ba xung kich thanh cao trao thi dua hanh dçng cach mng cua tuoi tre thc 
hin thng igi sr nghip xây drng và bào v T quc xà hOi  chü nghTa. Vào thorn 
dim nay, hang triêu luot doãn viên, thanh niên tham gia phong trào "Ba xung kich 
lam chz tçp the "; gn 9 triu doãn vien, thanh niên tham gia phong trào "Thanh 
niên xung kIch xáy dyng và báo v To qu4c "; hang chic vn thanh niên gia nhp 
lc h.rgng vU trang, gop phân tIch circ bào v verng ch.c biên cuang To quôc và 
lam trôn nghia vii quc t. Tip do là các phong trào "Hành quán theo btthc chán 
nhthig nglrài anh hIng" dã thu hi'it gn 6 triu doãn viên, thanh thiu nhi tham gia 
và "Hành quán theo chán Bác" dã có 10 triu thiu niên nhi dng tham gia. 

A S S A A A t S A S S A Dai hçi Doan toan quoc lan thu V dugc to chuc tal  Ha N91 (Ui ngay 27 den 
ngày 30/11/1987),Dai hi dä phát dng phong trào "Tui ire xung kich, sang tgo 
xay dyng va bao v To quoc 

, S 

Dai hi Doàn toàn quôc lan thr VT diên ra tü ngày 15 den 18/10/1992; tai 
• A S S P Hçi nghi lan thu 2, Ban Chap bath Trung uang Doan khoa VI (thang 02 nam 

1993) dA quyt djnh trin khai 2 phong trào born là: "Thanh niên lap nghip" Va 
"Tudi Ire gii nzthc ". 

Dai. hi Doàn toàn quc 1n thu VII ti1 ngày 26 dn ngày 29/11/1997 dâ 
quyêt djnh tiêp tic phát triên và nãng hai phong trào trén hen mt tam cao mói. 
Nàm 2000, Bô ChInh trj và ChInh phü quyt dijnh chçn là "Nám thanh niên Vit 
Nam ". Tü thorn dim nay phong trào "Thanh niên tlnh nguyen" có buóc phát trin 
morn, di vao thuc tin, dugc dông dào các c.p b Doàn và doàn viên, thanh niên 
tham gia, tao nên .n tizqng tot dp ye 1&pthanh niên Via Nam cüa thorn kS'  mâi. 

Dai hi Doàn toan qu6c 1n thu VIII tr ngày 08 dn ngày 11/12/2002 vài 
tinh th.n "Doàn két, sang tao, xung kIch, tmnh nguyen" dã ma ra ma trang mOi 
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trong ljch sir phát trin cüa Doàn ThICS H ChI Minh. Dai  hi dä phát dng phong 

trào 1&n "Thi dua, tInh nguyçn xáy dtng và bào vç T quc" và kêu gçi tuôi tré 

Vit Nam càng xit chat  tay duói lá c? vinh quang cüa Doàn, nguyen di theo con 
diiông cách mang cüa Dãng, Bác H va Nhan dan ta dã hra chçn, nm ch.c thtñ 
cci, vuqt qua thách thrc, gop ph.n to iOn vào sr nghip di mOi d.t ni.rOc. 

Di hi Doàn toàn quc lAn thir IX din ra tai  Thu do Ha Ni tü ngày 17 dn 
21/ 12/ 2007. Di hi dâ khAng djnh: Doàn TNCS H ChI Minh tip tiic di mOi 
toàn diên, phAn dAn thiic sir tr& thãnh ngrOi bn than thit cüa thanh niên, djnh 
hithng cho thanh niên dn vOi l ttr&ng cách mng và nhttng giá trj cao dçp, dng 
hành vOi thanh niên 1p than, l.p nghip, xung kich trong phát trin kinh t - xà hi 

và bào ye To quôc. Các phong trào, các cuc vn dng và các hot dng cüa Doàn 
du phài huOng tOi mic tiêu tp hçip, doãn kt, giáo dic thanh niên, to môi tru&ng 
lành manh,  an toàn cho thanh niên rèn luyn và tir khAng djnh, vi sr tin bO cüa 
thanh niên va si phát trin cüa dt nuOc. Mic tiêu chung cüa cong tác Doàn và 
phong trào thanh thiu nhi nhim k' 2007 - 2012 là: Tang cu-&ng bi du&ng lông 

yêu nwó'c và j) thz'c cong dan, lj tithng va dcio thc cách mzng, bàn lznh chmnh trj Va 

van hoá cho thanh thieu nhi, xáy c4tng Doàn vng manh, tIch ctc chám lo báo vç 
quyn và lçii Ich hçip pháp cia thanh thié'u nhi; phát huy tim näng to 16n cia the' 
h tré Vit Nam xung kIch "SOin du'a nw&c ta ra khOi tInh trng kern phát triên ", 
pMn de'u cing toàn Dàng, toàn dan thc hin thng lcri cOng nghip hoá, hin dcii 
hoá dat nu'O'c vi mc tiêu "Dan giàu, nzthc rnanh, xä hç5i cOng bang, dan chi, van 
minh ". Nhim cu th muc tiêu trén, Doãn TNCS H ChI Mirth t.p trung triên khai 
hai phong trào iOn là "Nàm xung kIch phát friên kinh teA  - xâ h7i và báo v Te' 

quoc" và "Be'n dng hành v&i thanh niên 1p than, 1p nghip ". 

D.i hOi  Doàn toãn qu6c iA11 thu X, nhim k' 2012 - 2017 là Dai  hQi cüa khát 

vçng tui tré. Dti hOi  duçic t chüc tr ngày 11 dn ngày 14 tháng 12 nãm 2012 t.i 

Thu do Ha NOi.  Di hi dà quyt djnh tip trc trin khai 02 phong trào "Xung kIch, 

tlnh nguyen phát trie'n kinh té' - xâ hç51 và báo v i qudc" và "DOng hành vái 

thanh niên lap than, 1p  nghip" (co diu chinh, b sung các ni dung cña hai 
phong trào d phà hçip vOi yêu cAu nhim vçi trong tInh hInh mOi) nhm tip tic 
phát huy mnh m vai trô xung kIch, tinh thAn tmnh nguyen, khcii dy tim näng to 
iOn cüa thanh nien tham gia thc hin thãnh cong sir nghip Cong nghip boa, hin 

I A I S A 

di hoa dat nuoc va hçi nhp quoc te. 

Trong nhim kS'  Bi hQi, nhiu phong trào iOn cüa Doãn duçic trin khai 
manh me, thu hut su tham gia cüa dOng dào doan vien, thanh niên và to duqc hiu 
irng t& dçp trong cong dng xà hOi  thu phong trào "Tui Ire chung tay xây dcng 

nông thOn mái", "Thanh nien tham gia xáy dtng van rninh dO th', các phong trào 
hoc sinh, sinh viên nhi.r: "HQc sinh 3 rèn lzn", "K/il tOi 18", "Sinh viên 5 te't"; 
hay phong trào thi dua "3 trách nhirn", "Sang tqo Ire"... Phong trào "Thanh niên 

tInh nguyen" có buOc phát triên cà ye chat luqng và s hxçng vOi các hot dng ni 
bQit, nghia nhu Chin djch Thanh nien tInh nguyen h, Tip src müa thi, hin 
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máu nhan dao, các hoat dông tInh nguyen müa dông, xuân tInh nguyen,  các  hoat 
dng tmnh nguyen cCia y, bác s tré, dn cm dáp nghia, uéing nuóc nhó ngun... 
Nhiu chucmg trInh, cuc vn dng hithng v bin dâo thu hiit s quan tam, tham 
gia cüa tui tré Ca nuóc nhu: "Hành trInh tui tré vi bién dáo quê hwong", "Dng 
hành vài ngw dan tré ra khoi"... vói ni dung có nhiu di mói, sang to dâ thu h& 
thrçic diông dâo thanh niên tham gia, duçc xâ hQi ghi nhn, üng h và dánh giá cao. 
Ngoài ra, Doàn TNCS H ChI Mirth cüng tIch circ tham gia vào nhiu sr kin, 
hot dng chInh trj, di ngoi quan trQng cüa tui tré trong khu vrc và trênth 
giài, gop phân vun däp tlnh hUu ngh, sir hiêu biêt và tin cy lan nhau gitta the h 
tré Vit Nam vói các nithc trén th giâi, trang bj cho mInh nhfng kin thüc và. k5 
nng cn thit cho vic tham gia vào qua trInh hi nhp cüa dt nuó'c. 

Dai hi Doàn toàn quc ln thu xi dik ra tü ngày 10 dn ngày 13 tháng 12 
näm 2017 tai Thà do Ha Ni, v6i khAu hiu hành dng "Tiênphong - ban lznh - 
doân ke't - sang tqo - phát trién ". Di hOi  biu thj quyt tam thiic hiên mic tiêu 
cOng tác doàn va phong trào thanh thiu nhi nhim k' 2017 - 2022: "Xáy dy'ng 
lop thanh niên thO'i k)) mái CO lj tw&ng cách ming, bàn Thih chInh trj vfrng yang, 
giàu lông yêu nwâc; cO dgo dzc, iJj sang van hOa, trách nhim, tuán th pháp 
luat, yêu chuç5ng hôa blnh; cO fri thi'c, thc khOe, hoài bão, khát vQng vwo'n len. 
Xây cktng  Doàn TNCS H ChI Minh thyv sy vil'ng mQnh, tç2p hcxp doàn ke"t dông 
dáo thanh niên, xthzg dáng là d3i dy bj tin c2y cia Dáng C7ng san Vit 
Nam. Náng cao trách nhim ph trách D5i Thieu niên Tin phong H ChI Minh 
và tich cyc tham gia báo ye, chám soc. giáo dyc thiéu nien, nhi dng. Phát huy 
thanh niên xung kIch, tInh nguyen, sang tgo trong st nghip xáy dyng và báo v 
T quc Vit Nam xã h.5i chi nghia ". 

Nhim vi trçng tam trong Nghj quy& Di hi Doàn toàn quc ln thu XI là 
tang cuäng giáo diic 1 tithng each mng, d.o due, li sang van hóa cho thanh 
thiu nhi, trpng tam là giáo dc, bi d.p 1 tithng each m.ng, nâng cao bàn lTnh 
chInh tr cho thanh niên. Tp trung trin khai 3 phong trào hành dng each m.ng: 
"Thanh niên tInh nguyen "; "Tui tré sang tgo ", "Tui Ire xung kIch báo v T 
quc" trong tmg nhóm di ti.rgng, tip t%ic duy trI các phong trào d.c thii. Toãn 
Doàn trin khai 3 chucmg trmnh dng hành v&i thanh niên: "Ddng hành vái thanh 
niên trong hQc tp "; "f*ng hành vâi thanh niên khOi nghip, 4pnghip "; "Dng 
hành vO'i thanh nien rèn luyn và phát triên k9 náng trong cuç5c song, náng cao the 
chát, ã'ài s4ng van hOa tinh than ", gop phn phát trin thanh niên toàn din, khng 
dijnh vai trO cüa Doàn trong báo v quyn và igi Ich hqp pháp, chInh dáng cüa 
thanh niên. Thu hit, t.p hçip, giáo diic thanh niên qua phong trào gop ph.n phát 
huy tInh tIch crc chInh trj - xã hi cüa thanh niên, tto mOi tnxng thirc tin rng 
lón, phong phii d giáo dic, rèn 1uyn, phát huy thanh niên. 
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III. PHAT HUY TRUYEN THÔNG yE YANG, XAY DING DOAN 
TNCS HO CHI MIMI VUG M4NII TOAN DIN, GOP PHAN XAY D1J1G 
DAT NUOC NGAY CANG GIAU M4NH, VAN MINH 

1. Nhüng truyn thng ye yang cüa Doàn TNCS H CM Minh 

Môt là, truyn thng yeu nithc nng nan, g.n bó thi& tha, trung thành tuyt 
déñ vOi Dãng, vói Nhãn dan, vi ch d xâ hi chü nghTa. Truyn théng qu báu 
nay dâ tao  nên dng lirc tinh thn vo giá xuyên sut cac thai k' ljch s thrqc th 
hin trong hãnh dng cách mng, nh.t là nhung buâc ngot cüa ljch si g.n 90 
nám qua. 

Hal là, truyn thng cüa cti quãn xung kich each mng, dam don ly nhUng 
nhim vii nng n, dam di dn nh&ng ncii khó khn, gian kh6, dam suy ngh sang 
tao. ..d hoàn thành xu.t s&c thim vi duçic giao. Thc hin liii dy cüa Bác H: 

A A A A r A A A A 

Dau can thanh nien co, viçc gi kho co thanh men , the h9 tre nuoc ta luon neu cao 
tinh th.n hang hái, sn sang xung phong dn nh[ng noi T quc cn, dü do là biên 
cuong hay hài dào, dü cong vic do là mói me hay khó khan. 

Ba là, truyn thng g&n bó doàn k& trong lap nguai cüng lüa tui, trong cac 
t chirc Doàn, Hôi; doàn kt gn bó vai Nhân dan; thucmg yêu giüp dc lan nhau 
trong hoan nan, dac bit là nhUng thôi dim phài di m.t vâi ké thu hay thiên tai. 
Doàn kt dan tc va doàn kt quc t luôn hOa quyn vào nhau, dng cam và dng 
tam hçrp hrc vi nhUng mic tiêu cao cà cia dan tc và thôi dai. 

Bn là, truyn thng hiu hpc, ham hiu bitt d tir mmnh nâng cao trInh dO, 
chInh tn van hóa, khoa hoc, k5 thu.t, quãn l và quãn sir... say me sang tao  trong 
hoat dông thrc tin, d cng hin cho sr nghip cüa dan tOe  và cüa Dãng. Hçc a 

nhà trithng, hçc trong cuOc  sng, h9c d lam nguai có Ich cho xã hOi,  luôn duçic 
các th h thanh niên phn d.u, thirc hin ngày càng tt han. 

A , 
Vcn nhimg cong hien to ion trong 90 nam qua, Doan TNCS Ho Chi Mrnh va 

tuêii tré Vit Nam dã vinh du ducvc nhQn nhiu danh hiu, hInh thüc khen thuing 
cüa Dãng va Nhà nithc: 02 ln nh.n Huãn chuong Sao Yang, 02 l.n nhn Huãn 
chuong H CM Minh, Huan chuang DOe  1p hng Nh.t, hng NhI, 13 Huãn 
chi.rcing Lao dông, 10 Huân chucmg Kháng chin và nhiu phn thuang cao qu' 
khác. Diu do kh.ng djnh sir ghi nhn, dánh giá cao cüa Dâng, Nhà nixO'c và nhãn 
d ta di vài nhthig cng hin xirng dáng cüa th h tré nuOc nhà và sir phát trin, 
lcin math cüa Doàn TNCS H ChI Minh. 

2.Xây dijng Doàn vfrng rnnh v chInh trj, tn tirO'ng, ti chfrc và hành 
dyng, gop phan xay diyng dat nuoc ngay cang giau mnh, van minh 

Tü khi ra diii tâi nay, Doàn TNCS H ChI Minh dä không ngung di mâi 
nOi dung và phuong thirc hoat dông; chü dng tim tOi nhüng hithng di mâi, phü 
hçp vói tin trmnh each mang  cüa dan tOe,  dáp üng sir kS'  vçng cüa Dãng, Bác H 

a Nhan dan dành cho th h tré; phü hçip vai quy lu.t phát trin cüa thai dai va 

thu câu, nguyen v9ng cüa thanh thiu nhi. T chüc Doàn dà nghiên ciru phát trin 
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1 1un, tng kt th%rc tin, d ra nhiu nghj quyt, kt lun, chixcng trInh, k hoach 
d trin khai cac m.t cong tác Doãn và phong trào thanh thiu nhi. Cong tác chi 
dao luôn diOi mói, sang tao,  kiên tn, quyêt 1it, trong do luôn un tiên tp trung 
hi.róng v c s&, chm lo giâi quyt ihüng v.n d bic thit cüa thanh thiu niên, 
gop phan quarl tr9ng cua toan Dang, hç thong chrnh trj, cçng dong va toan xa h91 
chäm lo, bôi dung, giáo d.ic thanh niên,. thiêu niên và nhi dng. 

ci th hóa Nghj quy& Dai  hi Doàn toàn quc 1&n thu XI, tr dAu thim 
k' den nay, Ban Chp hành, Ban Thung vii, BanBI thu Trung uong Doàn dã ban 
hanh 10 de an, 6 ket lun va nhieu chucmg tnnh, ke hoach ci the khac de trien khai 
thirc hin các mvc  tiêu, nhim vii cong tác doàn và phong trào thanh thik nhi giai 
doan 2017 - 2022: Ban Ch.p hành Trung .rong Doàn TNCS H ChI minh dA k kt 
Ngh quyet lien tch ye Quy che phoi hqp voi Chmh phu giai don 2017 - 2022. 
Ban BI thu Trung umg Doàn k k& chucmg trInh phi hçp vâi gn 40 b, ban, 
nganh, doàn th Trung umg và nhiu t ch(rc khác...; duçvc cii th boa hiu qua ô 
cap Ca s&, tao  ra Ca ché, chInh sách dong bO cho cong tác thanh thiêu nhi trong tInh 
hInh mâi. 

Vói nh0ng buOc di và cách mói, quyt lit, cong tác doàn và phong trào 
thanh thiêu nhi trong nira dâu nhim kS'  Dti hi Doàn toãn quc lAn thu XI dã dt 
dixgc nhthig kêt qua rAt tIch circ, toàn din trên cac m.t cong tác. 

- Ni dung, phuong thirc giáo dic dixc trin khai dng bO,  di mói theo 
hi.rOng chAt luqng, hiu qua han. Vic thirc hin Chi thj s 05-CT/TW gAn vui vic 
thirc hin Chi thj so 42-CT/TW dugc xác djnh là nOi  dung xuyên suôt, nhim vii 
can bàn, bao trüm trong Cong tác giáo dic cCia Doàn, tao  chuyn bin tIch crc 
trong nhn thüc, rèn luyn, tu duông dao  &rc cüa tu6i tré. Cong tác giáo dic chInh 
tn, tu tu&ng duc thng cixông. Cong tác giáo dc truyn thong cách mng, lông 
yeu nuOc, tinh thAn tr hào, tr ton dan tc cho thanh thiu nhi duqc t chüc thung 
xuyen, barn sat các si,r kin ljch sir, chInh trj, vn boa cüa dAt nucc. Các cap b 
Doàn duy tn hiu qua các kênh thông tin truyn th6ng, phát huy vai trO mng xã 
hi nhtm kjp thôi cung cAp thông tin, djnh huthig du lun xã hi tnong doãn viên, 
thanh nien. Viec dau tranh bao vç nen tang tu tuong cua Dang, that la tren khong 
gian mang cO nhiêu k& qua tIch circ thông qua vic thành l.p và duy tn mô hInh 
"C'áu lgc b 135 lun tré" và Cuc v.n dng "Mi ngày mt tin tó't - Mi tuan môt 

cáu chuyn dçp ". Các san phAm tuyên truyn trên Internet và mng xä hi nhu 
infognaphic, video clip, b ành, video ca nhac, poster c dng, phóng sçr, phim 
ngAn... do các cAp b Doàn xây dirng nhãn các ngày l Rm, các sv kin chInh trj 
quan trçng duçic thanh thiu niên yêu tbIch, don nh.n. Hinh thuc thi tim hiêu trirc 
tuyn phát huy hiu qua trong cong tác giáo diic cüa Doàn. 

- Các phong trào CO sir di mói trong phuong thuc tè chuc, phát trin v quy 
mô, hiu qua trng bithc duçic nâng len, qua dO dâ phát huy vai trô xung kIch, tinh 
thAn tinh nguyen, sang tao,  khai dy tim nàng to ln cüa thanh niên. D.c bit, 
trong bi cành djch bnh, thiên tai din bin phuc tap,  nhAt là djch Covid-19, cac 
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cp b doãn dã chü dng dèii mâi manh  me ni dung, phircng thiirc trin khai 
phong trào, kjp thii c.p nht cac ni dung mth theo tmnh hInh thc t và theo chi 
dao cüa Dâng, ChInh phü dã mang lai  hiu qua tIch circ. Phong trào "Thanh niên 

tinh nguyen"  tip tic &rçlc doàn viên, thanh nien don nh.n, ducic th.m thu dn 
c sâ thông qua vic thik k và t chirc trin khai phong trào rng khp, toàn din 
tr Trung ucing dn Ca s; cac s 

lieu 
thng kê dã cho thy sr tang tnr&ng v din 

rng và tác dung cüa phong trào. Phong trào "Tui Ire sang tgo" ducic d.y m?nh 
thc hin ngay t1r d&u nhim kS'  dã thic d.y tinh th.n sang tao  trong doàn viên, 

thanh thiu nhi. Phong trào "Tudi Ire xung kich báo v T quc" tip tçc duçic 
trin khai hiêu qua, th hiên vai trO xung kIch cüa tui tré trong bão v Ti quc, 
gi gin an ninh chInh trj, tr.t tr an toàn xã hi. 

- Các ch.rcmg trInh dng hành vOi thanh then dugc quan tam, d.y math  dã 
dáp rng ngày càng t& han nhu c.u, Igi Ich chmnh dáng cüa thanh niên, d.c bit trong 
hçc tip,  tix vn, hu&ng nghip, khii nghip, phát trin kinh t, nâng cao dôi sing 
van hóa tinh th.n va cac k5 näng trong cuc stng cAn thit di vâi thanh niên. 

- Cong tác phii trách Di Thiu niên Tin phong H Chi Minh và bâo v, 
chäm soe, giáo due thiu niên, nhi dng dat  duc nhiu kt qua quan tr9ng. 

, . . ,, . . Chuang trinh Ren luyçn d9l vien giai doan 2018 - 2022 duçic trien khai vcn 
nhik dim di mOi, phñ hop hcm vth diu kin hçc t.p, rén 1uyn và sr trithng 

., .L A • thanh cua thieu nhi. Phong trao Thieu nhi Viçt Nam thi dua lam theo 5 dieu Bac 
HO day" tip tue duac xác dinh là trong tam, xuyên su& cüa nhim kS'.  Cong tác 
bao vç, cham lo cho tre em va thrc hiçn thim vi d.i diçn tieng noi, nguyçn vçng 
cüa tré em có nhie.ü chuyên biên tIch c1rc, dan di vào thirc chat. 

- Cong tác quc t thanh niên tip tVc  có nhüng bi.róc phát trin mâi v chiu 
sâu, chat luong duçie nâng len, dOng gop tIch circ vào thành cong chung cüa cOng 

• A IS I' A A 'S • A 

tac doi ngoal than dan. Cac boat d9ng nang cao nang 1rc ngoai ngu, dac  biçt la 
ting Anh cho thanh thiêu niên Vit Nam duçic quan tam trin khai hiu qua. 

- Cong tác xay drng Doàn; m?i rng m.t trn doàn kit, tap  hap thanh niên 
tip tic &rçic coi trQng và trin khai quy& 1it d thc hin các chñ truo'ng mâi, 
tiêu biu: chü truang 1+2; chü truclng 1+1; xây drng Ca si Doàn 3 chü dng; thc 
hin sap xp lai  bô may Doàn c.p tinh duic thrc hin quyt 1it, có nhiu each lam 

sang tao,  hiu qua, qua do, cht luqng can b doãn, doàn viên, t chirc Ca s& Doàn 
tüng buc duge nâng cao. Cong tác kim tra, giám sat cCia Doàn có chuyn bin 
tIch circ. Ni dung và phuang thrc doàn k& tp hap thanh niên dugc di mâi theo 
hurng dáp irng vâi nhu cAu, s thIch cüa thanh nién, t5r l doãn k& tap  hap thanh 
niên tang so vói dAu thim kS'. 

- Cong tác Doan tham gia xây dirng, bão v Dàng và h thong chInh tr có 
nhik chuyn biên tIch circ; CuOc van d5ng "Doàn vien phd'n dáu Ira thành dáng 
viên Dáng Cç5ng san Viét Nam" tiêp tVc  duçic trin khai cO hiu qua, chit li.rçing 
gi&i thiu doàn vien uu tü cho Dãng xem xét, kt np ngày càng duçc nâng cao. 
Các cp b Doàn tIch circ tharn mi.ru xây dirng và trin khai các chñ truang, chInE 
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sách v thanh niên va cong tác thanh niên. Các hoat dng phãn bin xâ hOi  duçic 
tham mixu, trien khai duoi nhieu hmh thirc, to moi tnrclng de can bç, doan vien, 
thanh niên tham gia dóng gop kin xay dirng các chü trilcing, chInh sách, pháp 
1u.t lien quan den thanli nién va cong tác thanh niên, dc bit tp trung vào gop 
dir thâo Lut Thanh nien (sfra d&). Các c.p bO Doàn phi hcTp vài M.t trn T 
quôc Vit Nam và các té chüc chInh trj xã hQi cüng c.p thirc hin vic phân bin 
các d thào van bàn cüa cp üy, chInh quyn dja phirung v các vn d phát trin 
kinh té, van hoá, xâ hi tai  dja phumg. 

* 

Phát huy truyn thng ye yang trong 90 nám qua, các cp Doàn và tuè'i trê cà 
rnróc git v&ng nirn tin st son vói Dàng, Nhànuâc và Nhãn dan ta, bin nh&ng 
kho khan, thach thirc thanh dung 1c, hen tn, hen dnh thirc hiçn v tn, chuc nang, 
vai irô cüa minh trong h thng chInh trj; phát huy tinh thn di doàn k& dan tc 
và doàn k& quc t; khoi dy khát v9ng drng xây drng d.t rnróe phn vinh, hnh 
phüc trong các tang lap thanh thiêu niên và nhi dông. Luon tiên phong di d&u, phát 
buy truyen thong each mng ye yang, xung kich, sang tto trong sir nghiçp xay 
dirng va bào v T quc Vit Nam xä hi chü nghia, gop phn thc hin thành 
cong Nghi quyêt Di hôi di biu toàn quc ln thir XIII cüa Dãng..- 

BAN TUYEN GIAO TRUNG IJYNG - TW DOAN TNCS HO CII! MINH 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

