
BẢNG TÓM TẮT CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH CỦA THANH NIÊN VÀ PHẢN HỒI TỪ 

CÁC NHÀ QUẢN LÝ 

Đề xuất sửa đổi chính của Thanh niên trong Luật Phản hồi từ các nhà quản lý tại Diễn đàn 

Chữ màu đỏ, đậm là từ/ cụm từ/ câu thanh niên đề nghị bổ sung và nhà lập sách ủng hộ, tán 
thành. 

Khoản 1, Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, 
thể thao. 

1. Được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng cao 
sức khoẻ và sức khỏe sinh sản, tình dục, kỹ năng 
sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật.  

1. Được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng 
cao sức khoẻ và sức khỏe sinh sản, tình 
dục, kỹ năng sống lành mạnh, phòng ngừa 
bệnh tật. 

Khoản 1, Điều 21 đề cập đến trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên:  

“1. Nhà nước có chính sách đầu tư và khuyến 
khích các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân xây 
dựng các cơ sở y tế, cơ sở hoạt động thể dục, thể 
thao; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ 
cho thanh niên và thanh niên khuyết tật, tổ chức 
tư vấn cho thanh niên về dinh dưỡng, sức khoẻ 
tinh thần, sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục, 
kỹ năng sống, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, 
phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục và các bệnh xã hội khác, phòng tránh nguy 
cơ bị bạo lực, kỳ thị và phân biệt đối xử”. 

“1. Nhà nước có chính sách đầu tư và 
khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cá 
nhân xây dựng các cơ sở y tế, cơ sở hoạt 
động thể dục, thể thao; nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khoẻ cho thanh niên và 
thanh niên khuyết tật, tổ chức tư vấn cho 
thanh niên về dinh dưỡng, sức khoẻ tinh 
thần, sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục, 
kỹ năng sống, phòng, chống ma tuý, 
HIV/AIDS, phòng ngừa các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục và các bệnh xã hội 
khác.” 

Khoản 1, Điều 18 về trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên trong lao 
động, cần bổ sung: 

“1. Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên 
không phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì, bao 
gồm cả xu hướng tính dục và bản dạng giới; ưu 
đãi về thuế, tín dụng, đất đai để phát triển giáo 
dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng về học 
nghề cho thanh niên …..” 

 

Khoản 1, Điều 27 đề cập đến chính sách của nhà nước đối với thanh niên thuộc một số nhóm 
đặc thù, trong đó có Thanh niên khuyết tật. 

“1. Có chính sách cho thanh niên khuyết tật, “1. Có chính sách cho thanh niên khuyết 



thanh niên tàn tật được học văn hoá, học nghề, 
giải quyết việc làm phù hợp, được hưởng các 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sức khỏe sinh sản 
tình dục; được miễn, giảm học phí ở các cơ sở 
giáo dục công lập; được miễn, giảm viện phí khi 
khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nước; 
tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động văn 
hoá, thể thao”. 

tật, thanh niên tàn tật được học văn hoá, 
học nghề, giải quyết việc làm phù hợp, 
được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 
và sức khỏe sinh sản tình dục; được miễn, 
giảm học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; 
được miễn, giảm viện phí khi khám, chữa 
bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nước; tham gia 
các hoạt động xã hội, hoạt động văn hoá, 
thể thao”. 

Khoản 2, Điều 30 đề cập đến trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh 
niên, cần bổ sung:  

“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, giáo dục tình 
dục, tình bạn, tình yêu, kỹ năng phòng chống các 
bệnh học đường và tệ nạn xã hội cho thanh niên 
từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi”.  

 

Thêm mới 01 điều liên quan đến sức khỏe sinh sản, tình dục vào Luật Thanh Niên (sửa đổi):  

“Nhà nước đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho 
thanh niên, bao gồm thanh niên khuyết tật, 
thanh niên di cư, thanh niên đồng tính, song tính 
và chuyển giới…” 

TS. Vũ Đăng Minh phản hồi: “Về ý tưởng sẽ 
có câu đó, còn về mặt kỹ thuật lập pháp 
chúng ta sẽ cân nhắc để ghi vào luật như 
thế nào cho hợp lý”. 

 

Tính đến các nhóm thanh niên đặc thù trong Luật 

Cần có một số điều liên quan đến các nhóm 
thanh niên đặc thù như thanh niên khuyết tật, 
thanh niên di cư, học sinh sinh viên và thanh niên 
đồng tính, song tính và chuyển giới… 

TS. Vũ Đăng Minh khẳng định: “Tôi cũng 
thống nhất với ý kiến của các bạn thanh 
niên là cần phải bổ sung một hoặc một số 
điều liên quan đến các nhóm thanh niên 
đặc thù. Vì ngoài chính sách chung dành 
cho thanh niên, chúng ta cần phải tính đến 
cả những nhóm thanh niên đặc thù và từ 
đó có những chính sách đặc thù cho từng 
nhóm đối tượng này”. 

 

 

 


