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TÌM HIỂU
CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN
(Luật Thanh niên năm 2020)

1. Chính sách về học tập, nghiên cứu khoa học.
Điều 16 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách về học tập và
nghiên cứu khoa học đối với thanh niên, như sau:
1. Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện cho thanh
niên tham gia nghiên cứu khoa học.
2. Ban hành và bảo đảm thực hiện các chương trình giáo dục đạo đức, lý
tưởng, truyền thống dân tộc, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, ý thức chấp hành
pháp luật cho thanh niên.
3. Có chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên
theo quy định của pháp luật.
4. Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ; khả năng sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ.
5. Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động nghiên cứu khoa học,
đổi mới sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng cần
thiết khác cho thanh niên.
2. Chính sách về lao động, việc làm.
Điều 17 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách về lao động, việc
làm đối với thanh niên, như sau:
1. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao
động cho thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho
thanh niên; bảo đảm thanh niên không bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động.
2. Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh
niên ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo phù hợp với từng vùng, miền, gắn với
từng giai đoạn phát triển của đất nước.
3. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về
việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản
xuất, kinh doanh.
3. Chính sách về khởi nghiệp.
Điều 18 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách về khởi nghiệp
đối với thanh niên, như sau:
1. Giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên.
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2. Cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công
nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức
tín dụng theo quy định của pháp luật.
3. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng
tạo ứng dụng khoa học và công nghệ.
4. Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh
niên khởi nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo
quy định của pháp luật
4. Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh
niên.
Điều 19 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách về bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, như sau:
1. Tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho thanh niên; phòng, chống bạo lực
gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy,
HIV/AIDS; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh xã hội khác
và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của thanh niên.
2. Bảo đảm cho thanh niên được cung cấp thông tin, tiếp cận dịch vụ thân
thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; được tư vấn,
khám sức khỏe trước khi kết hôn
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc
sức khỏe cho thanh niên.
5. Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao
Điều 20 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách về văn hóa, thể
dục, thể thao đối với thanh niên, như sau:
1. Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong
văn hóa, thể dục, thể thao.
2. Tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị
văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và bảo vệ sự an
toàn của thanh niên trên không gian mạng.
4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa,
thể dục, thể thao cho thanh niên.
6. Chính sách về bảo vệ Tổ quốc.
Điều 21 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách về bảo vệ Tổ
quốc đối với thanh niên, như sau:
1. Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và an ninh, tinh
thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
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2. Bảo đảm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia
Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền
quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật.
3. Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an
nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và các chính sách ưu đãi
khác theo quy định của pháp luật.
7. Chính sách đối với thanh niên xung phong.
Điều 22 Luật Thanh niên năm 2020 quy định về chính sách đối với thanh
niên xung phong, như sau:
1. Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo
dục, đào tạo, rèn luyện thanh niên và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó
khăn, gian khổ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Nhà nước ban hành chính sách để thanh niên xung phong thực hiện các
nhiệm vụ sau:
a) Tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao;
b) Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường;
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;
c) Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên;
d) Các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ theo quy định của
pháp luật.
3. Nhà nước bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết
bị cần thiết cho tổ chức thanh niên xung phong khi thực hiện nhiệm vụ được
Nhà nước giao.
4. Thanh niên xung phong được hưởng chế độ, chính sách trong và sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
8. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện.
Điều 23 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách đối với thanh
niên tình nguyện, như sau:
1. Thanh niên tình nguyện là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động vì
lợi ích của cộng đồng, xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Nhà nước ban hành chính sách đối với thanh niên tình nguyện như sau:
a) Tạo lập các kênh thông tin để thanh niên được tiếp cận và tham gia hoạt
động tình nguyện;
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b) Xây dựng chương trình, dự án đưa thanh niên tình nguyện về làm việc
tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;
c) Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động
tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
9. Chính sách đối với thanh niên có tài năng.
Điều 24 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sách đối với thanh
niên có tài năng, như sau:
1. Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng
dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện chính sách
đối với thanh niên có tài năng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của mình.
10. Chính sách đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số.
Điều 25 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sác đối với thanh niên
là người dân tộc thiểu số, như sau:
1. Ưu tiên cho thanh niên là người dân tộc thiểu số về học tập, lao động,
việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao.
2. Hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ phong tục, tập
quán lạc hậu.
3. Ưu tiên lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo
nguồn lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên
người dân tộc thiểu số trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.
4. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức ưu tiên tuyển dụng thanh niên là
người dân tộc thiểu số.
11. Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Điều 26 Luật Thanh niên năm 2020 quy định chính sác đối với thanh niên
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, như sau:
1. Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật.
2. Ưu tiên, tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao,
vui chơi, giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện.
3. Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi.
4. Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức
khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh
niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh.
5. Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự
theo quy định của pháp luật.
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6. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và
tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
7. Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng
khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
8. Chính phủ quy định cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính
sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi./.

