LUẬT
THANH NIÊN
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ
53/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ñã
ñược sửa ñổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001
của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy ñịnh về thanh niên.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG

ðiều 1. Thanh niên
Thanh niên quy ñịnh trong Luật này là công dân Việt Nam từ ñủ mười sáu tuổi
ñến ba mươi tuổi.

ðiều 2. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Luật này quy ñịnh về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà
nước, gia ñình và xã hội ñối với thanh niên; tổ chức thanh niên.
2. Luật này áp dụng ñối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, ñơn vị sự nghiệp, ñơn vị vũ trang nhân dân và công dân
Việt Nam (sau ñây gọi là cơ quan, tổ chức, cá nhân).
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài
hoạt ñộng trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan ñến thanh niên Việt Nam cũng áp dụng
theo quy ñịnh của Luật này; trong trường hợp ñiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy ñịnh khác thì áp dụng theo quy ñịnh của
ñiều ước quốc tế ñó.

ðiều 3. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên
1. Thanh niên có các quyền, nghĩa vụ của công dân theo quy ñịnh của Hiến
pháp, pháp luật và các quyền, nghĩa vụ theo quy ñịnh của Luật này.
2. Thanh niên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng,
tôn giáo, trình ñộ văn hoá, nghề nghiệp ñều ñược tôn trọng và bình ñẳng về quyền và
nghĩa vụ.

ðiều 4. Trách nhiệm của Nhà nước, gia ñình và xã hội ñối với thanh niên
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1. Thanh niên là tương lai của ñất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm
năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ðào tạo, bồi
dưỡng và phát huy thanh niên là trách nhiệm của Nhà nước, gia ñình và xã hội.
2. Nhà nước có chính sách tạo ñiều kiện cho thanh niên học tập, lao ñộng, giải
trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về ñạo ñức, truyền thống dân tộc, ý thức công
dân, ý chí vươn lên phấn ñấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh.
3. Cơ quan, tổ chức, gia ñình, cá nhân có trách nhiệm góp phần tích cực vào
việc chăm lo, ñào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.

ðiều 5. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
1. Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên bao gồm:
a) Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược,
chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;
b) ðào tạo, bồi dưỡng, xây dựng ñội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên;
c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc
thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên;
d) Quản lý hoạt ñộng hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.
2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên ñược quy ñịnh như sau:
a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên;
b) Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác
thanh niên theo sự phân công của Chính phủ;
c) Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở
ñịa phương theo sự phân cấp của Chính phủ.

ðiều 6. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam
Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng
Chính phủ về công tác thanh niên. Tổ chức, hoạt ñộng của Uỷ ban quốc gia về thanh
niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh.

ðiều 7. Hợp tác quốc tế về công tác thanh niên
1. Hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước, tổ chức quốc tế trên
nguyên tắc bình ñẳng, tôn trọng chủ quyền, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông
lệ quốc tế.
2. Nội dung hợp tác quốc tế về công tác thanh niên bao gồm:
a) Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công tác
thanh niên;
b) Tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập và thực hiện các ñiều ước
quốc tế về công tác thanh niên;
c) Giao lưu thanh niên; trao ñổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên.
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ðiều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm thanh niên thực hiện các hành vi sau ñây:
a) Vận chuyển, mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý;
b) Hoạt ñộng mại dâm, ñánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội khác;
c) Mua, bán, trao ñổi, tàng trữ, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung ñộc hại;
d) Gây rối trật tự công cộng.
2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc thanh niên thực
hiện các hành vi quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN

ðiều 9. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập
1. ðược học tập và bình ñẳng về cơ hội học tập.
2. Tích cực học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học
tập ở trình ñộ cao hơn; thường xuyên học tập nâng cao trình ñộ học vấn, chuyên môn,
nghề nghiệp; tham gia xây dựng môi trường văn hoá học ñường; trung thực trong học
tập.
3. Xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và ñào tạo, xây dựng
xã hội học tập.

ðiều 10. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong lao ñộng
1. Lao ñộng ñể lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính ñáng, góp phần xây dựng
ñất nước.
2. Chủ ñộng tiếp cận thông tin thị trường lao ñộng; lựa chọn việc làm và nơi làm
việc phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.
3. Rèn luyện tác phong công nghiệp, năng lực quản lý, kinh doanh, tuân thủ kỷ
luật lao ñộng; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nâng cao trình ñộ nghề nghiệp ñáp
ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ.
4. Xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có
ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó
khăn.

ðiều 11. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc
1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên.
2. ðược huấn luyện chương trình giáo dục quốc phòng; thực hiện nghĩa vụ quân
sự, tham gia các lực lượng vũ trang theo quy ñịnh của pháp luật.
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3. Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn bí mật quốc gia, xung
kích ñấu tranh chống mọi hành vi xâm hại ñến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã
hội.

ðiều 12. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt ñộng khoa học, công
nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường
1. ðược nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản
xuất và ñời sống.
2. Trung thực và có tinh thần hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.
3. Tham gia các hoạt ñộng bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên; ñấu
tranh chống các hành vi huỷ hoại tài nguyên, môi trường.

ðiều 13. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt ñộng văn hoá, nghệ
thuật, vui chơi, giải trí
1. ðược tham gia các hoạt ñộng văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành
mạnh.
2. Thường xuyên rèn luyện ñạo ñức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá; thực
hiện nếp sống văn minh.
3. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá; tích cực
tham gia xây dựng ñời sống văn hoá cộng ñồng.

ðiều 14. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt ñộng
thể dục, thể thao
1. ðược bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng cao sức khoẻ, kỹ năng sống lành
mạnh, phòng ngừa bệnh tật.
2. ðược chăm lo phát triển thể chất; tích cực tham gia các hoạt ñộng thể dục, thể
thao, rèn luyện thân thể.
3. Phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.

ðiều 15. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hôn nhân và gia ñình
1. ðược giáo dục kiến thức về hôn nhân và gia ñình, thực hiện hôn nhân tự
nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình ñẳng, xây dựng gia ñình hạnh
phúc.
2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt ñẹp của gia ñình Việt Nam; kính trọng
ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi; chăm sóc, giáo dục con, em trong gia ñình.
3. Gương mẫu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia ñình, về dân số và kế
hoạch hoá gia ñình.

ðiều 16. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong quản lý nhà nước và xã hội
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1. Nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
2. ðược ứng cử, ñề cử vào Quốc hội và Hội ñồng nhân dân các cấp theo quy
ñịnh của pháp luật; ñược bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức
về những vấn ñề mà mình quan tâm; tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp
luật liên quan ñến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.
3. Tham gia tuyên truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC, GIA ðÌNH VÀ XÃ HỘI
ðỐI VỚI THANH NIÊN

ðiều 17. Trong học tập và hoạt ñộng khoa học, công nghệ
1. Nhà nước có chính sách tạo ñiều kiện cho thanh niên hoàn thành chương trình
phổ cập giáo dục, ñược học nghề, có cơ hội vươn lên học tập ở trình ñộ cao hơn;
miễn, giảm học phí, cấp học bổng, cho vay tín dụng ñể thanh niên học tập; cấp sách
giáo khoa, hỗ trợ về ñời sống cho thanh niên của hộ nghèo hoàn thành chương trình
phổ cập giáo dục; tạo ñiều kiện cho thanh niên tham gia hoạt ñộng khoa học và công
nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và ñời sống, hỗ trợ thực hiện các ý
tưởng sáng tạo trong hoạt ñộng khoa học và công nghệ; khuyến khích sự ñóng góp
của tổ chức, cá nhân giúp ñỡ thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học.
2. Nhà trường có trách nhiệm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện về ñức, trí,
thể, mỹ; giáo dục hướng nghiệp, nâng cao năng lực tự học, kỹ năng thực hành,
phương pháp tư duy khoa học cho thanh niên.
3. Gia ñình có trách nhiệm chăm lo cho thanh niên học tập, hoàn thành chương
trình phổ cập giáo dục, phát triển tài năng; phối hợp với nhà trường giáo dục thái ñộ
học tập ñúng ñắn, rèn luyện nền nếp học tập và ñịnh hướng nghề nghiệp cho thanh
niên.

ðiều 18. Trong lao ñộng
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân giải quyết việc
làm cho thanh niên; ưu ñãi về thuế, tín dụng, ñất ñai ñể phát triển giáo dục nghề
nghiệp ñáp ứng nhu cầu ña dạng về học nghề cho thanh niên; phát triển hệ thống các
cơ sở dịch vụ tư vấn giúp thanh niên tiếp cận thị trường lao ñộng; ưu tiên dạy nghề và
giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ
quân sự, thanh niên tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình,
dự án phát triển kinh tế - xã hội; thanh niên của hộ nghèo ñược vay vốn từ quỹ Quốc
gia giải quyết việc làm, quỹ xoá ñói, giảm nghèo, vốn tín dụng ưu ñãi ñể phát triển
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tự tạo việc làm.
2. Nhà nước có cơ chế, chính sách giao cho tổ chức thanh niên huy ñộng thanh
niên thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có ñiều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và các
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chương trình, dự án khác ñể thanh niên có ñiều kiện phấn ñấu, rèn luyện, lập thân, lập
nghiệp.
3. Nhà nước có chính sách ưu ñãi về thuế, tín dụng, ñất ñai ñể khuyến khích các
doanh nghiệp tạo chỗ ở cho lao ñộng trẻ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây nhà
cho thuê, bán cho thanh niên theo phương thức trả dần với thời hạn và giá cả hợp lý ở
những nơi tập trung ñông lao ñộng trẻ.
4. Gia ñình có trách nhiệm giáo dục ý thức lao ñộng, tôn trọng sự lựa chọn nghề
nghiệp, việc làm của thanh niên; tạo ñiều kiện cho thanh niên có việc làm.

ðiều 19. Trong bảo vệ Tổ quốc
1. Nhà nước có trách nhiệm bảo ñảm cho thanh niên ñược giáo dục, bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng, truyền thống yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng của mình và gia ñình
có trách nhiệm ñộng viên, giáo dục và tạo ñiều kiện cho thanh niên hoàn thành
chương trình huấn luyện quân sự phổ thông, làm tròn nghĩa vụ quân sự, quân dự bị
ñộng viên và tham gia lực lượng dân quân tự vệ theo quy ñịnh của pháp luật.

ðiều 20. Trong hoạt ñộng văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí
1. Nhà nước có chính sách phát triển và khuyến khích các tổ chức, cá nhân ñầu
tư, xây dựng cơ sở hoạt ñộng văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí ñáp ứng nhu cầu
văn hoá tinh thần của thanh niên; hỗ trợ thanh niên trong hoạt ñộng sáng tạo văn hoá,
nghệ thuật; tạo ñiều kiện cho thanh niên giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc
và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
2. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng cơ sở hoạt ñộng văn hoá,
nghệ thuật, vui chơi, giải trí cho thanh niên.
Không ñược sử dụng các cơ sở hoạt ñộng văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí
dành cho thanh niên vào mục ñích khác làm ảnh hưởng ñến lợi ích của thanh niên.
3. Gia ñình có trách nhiệm giáo dục nhân cách, xây dựng lối sống văn hoá,
hướng dẫn phòng, chống tệ nạn xã hội cho thanh niên.

ðiều 21. Trong bảo vệ sức khoẻ và hoạt ñộng thể dục, thể thao
1. Nhà nước có chính sách ñầu tư và khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây
dựng các cơ sở y tế, cơ sở hoạt ñộng thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khoẻ cho thanh niên, tổ chức tư vấn cho thanh niên về dinh dưỡng, sức khoẻ tinh
thần, sức khoẻ sinh sản, kỹ năng sống, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng ngừa
các bệnh lây truyền qua ñường tình dục và các bệnh xã hội khác.
2. Gia ñình có trách nhiệm chăm sóc nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất cho
thanh niên, khuyến khích thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, thực hiện nếp sống vệ
sinh, lành mạnh.
3. Các tổ chức thanh niên có trách nhiệm vận ñộng thanh niên không nghiện
rượu, không say rượu, không hút thuốc lá.
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ðiều 22. Trong hôn nhân và gia ñình
1. Gia ñình có trách nhiệm tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân và
gia ñình; giáo dục tình bạn, tình yêu và các kỹ năng cần thiết ñể thanh niên tổ chức
cuộc sống gia ñình.
2. Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát
triển các hoạt ñộng tư vấn về tình yêu, hôn nhân, gia ñình, thực hiện kế hoạch hoá gia
ñình cho thanh niên.
3. ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức khác của thanh niên
phối hợp với nhà trường, gia ñình tuyên truyền, vận ñộng thanh niên thực hiện hôn
nhân tiến bộ, xây dựng gia ñình hạnh phúc.

ðiều 23. Trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội
1. Nhà nước có chính sách quy hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thanh niên
nhằm xây dựng ñội ngũ cán bộ quản lý, lãnh ñạo trẻ; tạo ñiều kiện cho thanh niên
tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
2. Các cơ quan, tổ chức trước khi quyết ñịnh những chủ trương, chính sách liên
quan ñến thanh niên có trách nhiệm lấy ý kiến của thanh niên hoặc tổ chức thanh niên.
3. ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức khác của thanh niên
có trách nhiệm nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ñể kiến nghị với các
cơ quan nhà nước giải quyết, tạo ñiều kiện cho thanh niên phát triển.

ðiều 24. Chính sách của Nhà nước ñối với thanh niên dân tộc thiểu số
1. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường
phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị ñại học; thực hiện chính sách cử tuyển bảo
ñảm ñúng ñối tượng và yêu cầu về ngành, nghề cần ñào tạo; miễn, giảm học phí, cấp
sách giáo khoa và các chính sách ưu ñãi khác theo quy ñịnh của pháp luật ñể tạo ñiều
kiện cho thanh niên dân tộc thiểu số ở những vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc
biệt khó khăn có cơ hội học tập, tiếp cận thông tin.
2. Khuyến khích và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc
văn hoá dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, ñấu tranh chống các hủ tục, tập quán
lạc hậu.
3. Ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm và cho vay vốn phát triển sản xuất, ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và ñời sống, phát huy tính năng ñộng của thanh
niên dân tộc thiểu số trong lao ñộng sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
4. ðào tạo, bồi dưỡng thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số ñể tạo nguồn cán
bộ quản lý, lãnh ñạo.

ðiều 25. Chính sách của Nhà nước ñối với thanh niên xung phong
1. Nhà nước có cơ chế, chính sách phát huy vai trò xung kích của lực lượng
thanh niên xung phong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở
những vùng, lĩnh vực khó khăn, các nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước; bảo ñảm các
ñiều kiện ñể lực lượng thanh niên xung phong hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao.
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2. Nhà nước thực hiện các chính sách sau ñây ñối với cán bộ, ñội viên thanh
niên xung phong:
a) Miễn thực hiện nghĩa vụ lao ñộng công ích; tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời
bình khi ñang làm việc ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có ñiều
kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn;
b) ðược công nhận là liệt sĩ, hưởng chính sách như thương binh trong trường
hợp ñang làm nhiệm vụ mà hy sinh hoặc bị thương theo quy ñịnh của pháp luật;
c) Tạo ñiều kiện học tập nâng cao trình ñộ học vấn, nghề nghiệp, hoạt ñộng văn
hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, bảo vệ sức khoẻ; ưu tiên giải
quyết việc làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

ðiều 26. Chính sách của Nhà nước ñối với thanh niên có tài năng
1. Nhà nước có cơ chế, chính sách ñể phát hiện, ñào tạo, bồi dưỡng, sử dụng
những thanh niên có năng khiếu, có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt ñộng khoa
học và công nghệ, lao ñộng, sản xuất, kinh doanh, quản lý, an ninh, quốc phòng, văn
hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao ñể trở thành những người tài năng.
2. Tôn vinh và tạo ñiều kiện cho thanh niên tài năng phát triển và làm việc ñể
phát huy khả năng ñóng góp cho ñất nước.

ðiều 27. Chính sách của Nhà nước ñối với thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh
niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo
1. Có chính sách cho thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật ñược học văn hoá,
học nghề, giải quyết việc làm phù hợp, ñược hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ;
ñược miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; ñược miễn, giảm viện phí khi
khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nước; tham gia các hoạt ñộng xã hội, hoạt
ñộng văn hoá, thể thao.
2. Thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo
ñược tạo ñiều kiện chữa bệnh, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ, học văn hoá, học nghề,
giải quyết việc làm, xoá bỏ mặc cảm vươn lên hoà nhập cộng ñồng.
Thanh niên nhiễm HIV/AIDS không có nơi nương tựa hoặc gia ñình không có
ñiều kiện chăm sóc ñược tổ chức chăm sóc tại các cơ sở do Nhà nước, tổ chức, cá
nhân thành lập theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia ñình và cá nhân tham gia chăm sóc, giúp
ñỡ thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên
sau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo hoà nhập cộng ñồng.
CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC, GIA ðÌNH VÀ XÃ HỘI
TRONG VIỆC BẢO VỆ, BỒI DƯỠNG THANH NIÊN TỪ
ðỦ MƯỜI SÁU TUỔI ðẾN DƯỚI MƯỜI TÁM TUỔI

ðiều 28. Trách nhiệm của Nhà nước
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1. Có chính sách bảo ñảm cho thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến dưới mười
tám tuổi hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục; tạo ñiều kiện học nghề, lựa chọn
việc làm, vui chơi, giải trí, hoạt ñộng văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp
với khả năng và lứa tuổi; miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hoá,
cách mạng.
2. Bảo vệ thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến dưới mười tám tuổi không bị xâm
hại tình dục và không bị lạm dụng sức lao ñộng.
3. Bảo ñảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự ñối với
thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến dưới mười tám tuổi theo quy ñịnh của pháp luật
nhằm bảo vệ và tạo ñiều kiện thuận lợi cho những thanh niên này phát triển lành
mạnh.

ðiều 29. Trách nhiệm của gia ñình
1. Chăm sóc, bảo vệ, bồi dưỡng và tạo ñiều kiện cho thanh niên từ ñủ mười sáu
tuổi ñến dưới mười tám tuổi hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, học nghề,
ñịnh hướng nghề nghiệp, vui chơi, giải trí, hoạt ñộng văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể
thao phù hợp với lứa tuổi.
2. Cha mẹ và các thành viên lớn tuổi khác trong gia ñình có trách nhiệm xây
dựng gia ñình no ấm, hạnh phúc, bình ñẳng, tiến bộ, tạo môi trường lành mạnh cho sự
phát triển toàn diện nhân cách của thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến dưới mười tám
tuổi.
3. Có trách nhiệm quản lý, giáo dục thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến dưới
mười tám tuổi không tự ý bỏ học, bỏ nhà, sống lang thang; không hút thuốc lá, uống
rượu và ñồ uống có nồng ñộ cồn từ 14% trở lên; phòng, chống tệ nạn xã hội và không
vi phạm pháp luật.

ðiều 30. Trách nhiệm của nhà trường
1. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tạo ñiều kiện cho thanh niên từ ñủ
mười sáu tuổi ñến dưới mười tám tuổi say mê học tập, ham hiểu biết, tích cực rèn
luyện ñạo ñức, lối sống.
2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục thể chất và thẩm mỹ;
hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản, tình bạn, tình yêu, kỹ năng phòng
chống các bệnh học ñường và tệ nạn xã hội cho thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến
dưới mười tám tuổi.
3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, gia ñình tạo ñiều kiện cho học sinh tham gia
hoạt ñộng văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí và các hoạt ñộng ngoại khoá khác.

ðiều 31. Áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em ñối với thanh niên từ ñủ
mười sáu tuổi ñến dưới mười tám tuổi
Nhà nước thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ñã phê chuẩn áp dụng ñối với thanh niên từ ñủ mười sáu tuổi ñến
dưới mười tám tuổi phù hợp với ñiều kiện của Việt Nam.
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CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THANH NIÊN

ðiều 32. Tổ chức thanh niên
1. Tổ chức thanh niên là tổ chức tự nguyện của thanh niên nhằm ñoàn kết, tập
hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò của
thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Tổ chức thanh niên bao gồm ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội
Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của
thanh niên ñược tổ chức và hoạt ñộng theo ñiều lệ của tổ chức và trong khuôn khổ của
Hiến pháp và pháp luật.

ðiều 33. ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh
niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; tổ chức, hướng dẫn
hoạt ñộng của thiếu niên, nhi ñồng, phụ trách ðội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

ðiều 34. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và
các tổ chức thanh niên, nhằm ñoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam
phấn ñấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
CHƯƠNG VI
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH

ðiều 35. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

ðiều 36. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này ñã ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Văn An

