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NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN 
HIỆN NAY 

 
1. Dàn ý nghị luận về vấn đề lý tưởng sống của thanh niên 
 
a. Mở Bài 

 Dẫn dắt vào vấn đề lý tưởng sống của thanh niên: Dù ở thời đại nào thanh niên 
cũng cần có lý tưởng sống, lý tưởng sống giúp cho thanh niên có thể vững bước 
hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống cho bản thân và cho xã hội. 

b. Thân Bài 

- Lý tưởng sống là gì?: Lý tưởng sống chính là sống hướng đến những mục đích cao cả, 
tốt đẹp, phù hợp với hoàn cảnh bản thân và bối cảnh xã hội 
- Tại sao phải có lý tưởng sống: 

 Hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức. 

 Là động lực để phấn đấu vươn lên. 

 Là kim chỉ nam cho con đường đã chọn. 

 Là ngọn đuốc soi sáng cho người lầm đường lạc lối. 

-Thực trạng lý tưởng sống của thanh niên: 

 Sống không có lý tưởng. 

- Lý tưởng không cần vĩ đại nhưng cũng không nên quá tầm thường. 
c. Kết Bài 
- Liên hệ bản thân rút ra bài học về lý tưởng sống 
- Đứng trước sự lựa chọn muôn màu của cuộc sống, thế hệ thanh niên chúng ta cần phải 
cân nhắc và lựa chọn cho mình lý tưởng sống đúng đắn, có sống theo lý tưởng đúng đắn 
và tốt đẹp mới giúp chúng ta vươn tới được những điều tốt đẹp 
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2. Bàn luận về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay 
 
Giữa vô vàn lối đi của cuộc sống, có lúc ta sẽ cảm thấy chênh vênh, không biết bản thân 
mình nên làm gì, mình sống vì điều gì và chọn theo con đường nào.Để đạt được ước mơ 
và vươn tới thành công mỗi người cần có cho mình một lý tưởng sống và kiên định với lý 
tưởng đó, đặc biệt là những thế hệ trẻ tương lai, niềm hy vọng của đất nước. 
Vậy lý tưởng là gì? Lý tưởng là những mục đích sống đạt tới sự tuyệt đối, sự cao đẹp trong 
nhận thức về điểm đến tương lai, vươn tới những giá trị nhân văn, tuyệt mỹ. Sống có lý 
tưởng là một thái độ sống rất tích cực, có vai trò rất lớn đối với bản thân mỗi người. Khi 
sống có lý tưởng, bạn sẽ nhận ra giá trị của chính mình, mỗi công việc bạn làm đều gắn 
với lý tưởng, bạn sẽ dễ dàng hoạch ra những định hướng cho kế hoạch trong tương lai của 
mình. Khi lý tưởng trở thành một mục tiêu cuộc đời, bạn sẽ thiết tha với nó, trân trọng và 
gìn giữ nó, không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày để xây đắp lý tưởng đó. Khi sống có lý 
tưởng, bạn cũng sẽ có rất nhiều động lực để vượt qua những khó khăn và thất bại trong 
cuộc sống. Lý tưởng sẽ thôi thúc bạn phấn đấu, không ngừng học tập và rèn luyện để thực 
hiện nó, là liều thuốc tinh thần lớn thúc đẩy bạn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Bởi vậy, khi 
sống có lý tưởng bạn càng thành công hơn, còn khẳng định được chính mình hơn. Người 
sống có lý tưởng góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Mọi người xung quanh 
cũng sẽ yêu quý và cảm phục mình hơn. Khi sống có lý tưởng cũng là sống hướng đến mọi 
người, hướng đến cộng đồng và xã hội, đó là những trái tim yêu thương, đồng cảm, sẽ 
chia giữa người với người, giúp gắn kết tình người gần nhau hơn. 
Trong văn học, ta bắt gặp lý tưởng sống với mục đích đầy cao đẹp của anh thanh niên trẻ, 
công tác nơi Sa Pa lạnh lẽo song vẫn ánh lên bao phẩm chất tốt đẹp, vẫn luôn giữ nhiệt 
huyết với công việc , phấn đấu vì lý tưởng phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ kháng 
chiến. Bởi vậy mà dẫu gian nan, thử thách, dẫu cô đơn, vất vả cũng không khiến anh chùn 
bước trái lại giành được nhiều chiến công trong công việc của mình trong truyện ngắn 
Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Hay những cô gái thành niên xung phong phá bom 
trên tuyến đường Trường Sơn quên mình vì lý tưởng giải phóng dân tộc, giành lại độc lập 
tự do cho Tổ quốc trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. 
Bước ra ngoài đời sống, tinh thần ấy lại càng thể hiện thật đẹp đẽ. Trong thời chiến bao thế 
hệ cha anh đã ngã xuống vì lý tưởng giải phóng đất nước. Khi đất nước hoà bình, thế hệ 
con cháu vẫn nối tiếp những trang sử hào hùng ấy. Đó là những đội thanh niên tình nguyện 
với lý tưởng thương người như thể thương thân, không ngại đến những vùng núi xa xôi, 
những vùng mưa bão, nước lũ để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Đó là những em học sinh, 
những cậu sinh viên ngày đêm miệt mài bên bàn học, phấn đấu vì mục đích trở thành 
những doanh nhân thành đạt, những bác sĩ cứu người, giúp đời. Đó là những người trẻ nỗ 
lực từng ngày nơi xứ người, vừa làm thêm nộp học phí vừa đến trường học mong muốn 
học hỏi những tinh hoa của bạn bè quốc tế về giúp đất nước phát triển trong tương lai. Tất 
cả đều góp phần điểm tô cho một thế hệ thanh niên Việt Nam đầy bản lĩnh, sức trẻ, sống 
hết mình vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì những mục đích riêng đầy cao đẹp mà tự mỗi bản 
thân đặt ra. 
Tuy nhiên, đâu đây, vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh niên đang đánh mất mình, không 
tìm thấy mục đích cuộc đời, thậm chí là lạc lối, không biết chọn lựa hướng đi cho đời mình. 
Nhiều bạn trẻ sống không mục đích, mỗi ngày trôi qua trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến chán 
chường, có khi sống chỉ để tồn tại một cách vô nghĩa, không tìm thấy chính mình trong đời 
sống rồi mắc từ sai lầm này đến sai lầm khắc. Thậm chí nhiều bạn còn hững hờ với cuộc 
sống, chẳng quan tâm đến thế giới hay mọi việc diễn ra xung quanh, ngày ngày chỉ ham 
sống ảo rồi chơi game, một số còn lâm vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy. 
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Thế hệ thanh niên chúng ta cần phải xác định cho mình một lý tưởng sống đúng đắn và có 
trách nhiệm với lý tưởng đó. Phải không ngừng nỗ lực, học tập rèn luyện, trau dồi vốn tri 
thức của mình, nâng cao phẩm chất đạo đức mỗi ngày. Phải sống hoà nhập với cộng 
đồng, tham gia các hoạt động xã hội để phát triển bản thân, phát huy những năng khiếu 
của mình. Mỗi người trẻ phải noi gương bao thế hệ đi trước, sống hết mình vì lý tưởng góp 
phần xây đắp cuộc đời thêm đẹp thêm tươi, kết nối yêu thương với nhau, cùng nhau gắn 
bó, đoàn kết ,giúp đỡ xây đắp lý tưởng chúng của đất nước, của dân tộc. Thế hệ thanh 
niên phải tiên phong đi đầu trong mọi mặt trận, là điểm tựa vững chắc của đất nước, mỗi 
người trẻ hãy là một nhân tố quan trọng, hãy sống và phấn đấu với lý tưởng tuyệt mỹ nhất, 
vượt qua những gian nan để đến với bến bờ của thành công, hạnh phúc. 
Nhà thơ Xuân Diệu từng viết: 

          "Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua 
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già" 

Nếu cha mẹ cho ta hình hài thì cuộc đời gửi đến ta sự sống, hãy sống sao cho tuổi trẻ của 
mình đẹp đẽ nhất, tươi mới và trọn vẹn nhất. Hãy cống hiến chút nhỏ bé của bản thân 
mình, cống hiến cho đời sống, hãy là một bản thể sống đầy ý nghĩa và đáng trân trọng 
nhất. Điều cần thiết nhất ngày lúc này, bạn hãy lấy giấy ra, suy nghĩ chín chắn về lý tưởng 
của chính mình, đặt mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện nó. 
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3. Nghị luận xã hội về lý tưởng sống của con người 
Có bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trên cuộc đời là vì điều gì? Bạn sống để làm gì? Chắc 
hẳn sẽ rất khó khăn để đưa ra câu trả lời, tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta chưa có cho 
cuộc đời mình một mục tiêu hay chính là lý tưởng sống. Hơn bất cứ thứ gì đây là một yếu 
tố quyết định tương lai của bạn, đáng để bạn suy ngẫm... 
Trước hết, hãy cùng tìm hiểu thế nào là lý tưởng sống? Lý tưởng sống là mục đích, là điều 
mà mỗi người hướng đến. Là mục tiêu mà mỗi người mong muốn đạt được, là đích đến 
cho những cố gắng của con người trong cuộc sống. Mỗi người đều có một lý tưởng sống 
cho mình, người có lý tưởng cao đẹp chính là người sống với mục đích tốt đẹp, suy nghĩ 
và hành động tích cực, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình. 
Vậy tại sao con người phải sống có lý tưởng? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ đến 
hình ảnh Bác Hồ trong cuộc trò chuyện với bác Lê - một người bạn của Bác trước khi 
Người rời khỏi Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Năm ấy, khi bác Lê hỏi tiền đâu, 
Bác đã đưa hai bàn tay ra và nói tiền đây. Trong lòng người thanh niên Nguyễn Tất Thành 
ngày ấy là cả một nhiệt huyết tràn đầy lý tưởng tìm đường cứu đất nước. Bác có lý tưởng, 
đó là con đường Cách mạng và Bác đã dùng hai bàn tay của mình để thực hiện lý tưởng 
đó. Cuối cùng, Bác đã thành công. Vậy nên, khi chúng ta có lý tưởng, có mục tiêu của cuộc 
đời mình chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng để hoàn thành nó. Con người sống trong cuộc 
đời này ai cũng có ước mơ, có mục đích sống. Và chỉ khi đó ta mới sống hết mình, sống có 
kế hoạch, sống đúng nghĩa của sống. Lý tưởng sống chính là điều kiện để con người vươn 
lên hoàn thiện bản thân mình hơn. Người sống có lý tưởng sẽ thành công hơn trong cuộc 
sống, trở thành một người lạc quan, sống có ích cho xã hội. Đó là điều hiển nhiên và Bác 
Hồ là một minh chứng rõ nhất. Hoặc lướt đọc qua cuộc đời của những người thành công ta 
không thể phủ nhận một điều rằng họ có ước mơ, họ phấn đấu từng ngày để hoàn thiện 
ước mơ. Mỗi người nên tự lựa chọn cho mình một lối đi riêng, một cuộc đời, một lý tưởng 
riêng và không ngừng nỗ lực để đi đến cuối đỉnh của thành công - hoàn thành lý tưởng của 
cuộc đời mình. 
Chúng ta - những thế hệ trẻ của tương lai, của đất nước, càng nên sống có mục tiêu, có 
hoài bão, có ước mơ. Nếu trong thời kì cách mạng ngày trước thế hệ thanh niên yêu nước 
lấy lý tưởng cộng sản làm lý tưởng chung, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để đổi lấy bình yên 
cho tổ quốc. Còn chúng ta bây giờ, được sống trong thời kì hòa bình, được tự do lựa chọn 
mục tiêu sống của cuộc đời mình. Có thể bạn mong muốn sau này có thật nhiều tiền, đi 
thật nhiều nơi, mục tiêu của bạn là được đi vòng quanh thế giới. Hay bạn ước mình sẽ có 
thể mang nụ cười, chia sẻ tình yêu thương đến với mọi người. Và để làm được điều đó 
bạn bắt đầu từ những chuyến đi thiện nguyện nhỏ. Lý tưởng, ai cũng có. Nhưng quan trọng 
bạn đã nuôi dưỡng lý tưởng đó như thế nào? Tôi có một cậu bạn, từ bé đã mơ ước được 
bay lượn trên bầu trời - cậu ấy muốn được làm phi công. Ngày thơ bé, ước mơ đó vô cùng 
mãnh liệt. Nhưng rồi theo thời gian, cậu ấy lớn lên, đến bây giờ khi đang đứng trước 
ngưỡng cửa của cuộc đời, cậu ấy đã không điền vào phiếu đăng kí thi chuyên ngành hàng 
không. Tôi hỏi tại sao, cậu ấy chỉ lắc đầu và nói cậu không đủ khả năng. Tôi tự hỏi, gần 
mười hai năm trời cậu kiên trì theo đuổi, coi đó như mục đích sống của cuộc đời, tại sao 
bây giờ lại buông dễ dàng như vậy? Nhưng cậu nói sẽ không bao giờ từ bỏ, cậu sẽ chờ 
đến một ngày cậu đủ điều kiện để thực hiện điều đó. Cả cuộc đời cậu ấy chỉ theo đuổi duy 
nhất một điều đó, và tôi tin cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Thật ra chúng ta ai cũng có lúc như 
thế, bởi lẽ ta chưa biết sẽ theo đuổi lý tưởng bằng cách nào, nên làm như thế nào? 
Một điều ta rõ ràng có thể thấy, những người thành công luôn là những người sống có lý 
tưởng, kiên trì theo đuổi đam mê. Còn những thanh niên sống chơi bời, lêu lổng, nghĩ rằng 
đó là điều tốt, họ buông thả trước cuộc đời. Họ - những con người đó sẽ đi theo con đường 
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sai trái. Thế hệ thanh niên chúng ta bây giờ nên lựa chọn thái độ sống tích cực, sống có 
ích cho xã hội. Sống để những năm tháng sau này khi nhìn lại ta sẽ không thấy hối tiếc vì 
những gì đã qua. Riêng đối với bản thân tôi, tôi không có lý tưởng cao siêu hay vĩ đại, 
nhưng tôi biết tôi muốn được đem cái chữ về với buôn làng, về những nơi núi đồi nghèo 
khổ. Và tôi vẫn đang hằng ngày tích cực học tập, rèn luyện để có thể thực hiện điều đó. 
Sống trong cuộc đời này, thế giới đang không ngừng biến đổi, nếu bạn không có mục đích, 
có lý tưởng bạn sẽ sớm bị guồng quay xã hội đảo ngược. Hãy chọn cho bản thân một cuộc 
sống thật ý nghĩa, để những giọt mồ hôi, giọt máu của những thế hệ đã qua không đổ một 
cách vô ích. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: "Tuổi trẻ không có lý tưởng 
giống như buổi sáng không có mặt trời." 
 
 

http://www.elib.vn/

