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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai 

đoạn 2022-2030” trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên 

không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 

“Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trên trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế 

hoạch thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện Kế hoạch gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn 

vị; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình 

hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.  

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.  

2. Yêu cầu  

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động nghiên cứu các mục tiêu 

của Kế hoạch để đề xuất các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 

giao đảm bảo chất lượng và tiến độ.  

- Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch giữa 

các cơ quan, đơn vị với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của 

pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

II. MỤC TIÊU  
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1. Mục tiêu chung  

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; qua đó 

góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu 

lòng yêu nước, có tri thức, văn hoá, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm 

với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế 

trong kỷ nguyên số hoá.  

- Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông 

tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, 

nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên 

không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp 

phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội 

viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy 

tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu 

tương ứng.  

- Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, 

đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn 

thông qua các nền tảng số của Đoàn.  

- Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn 

viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên cổng thông tin điện tử, học lý 

luận chính trị dành cho đoàn viên.  

- Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% 

thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh 

niên Việt Nam”.  

- Đến năm 2025, đạt trên 90% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm 

công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng cập nhật kiến thức 

mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo 

dục, đấu tranh trên không gian mạng.  

- Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 

70% thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an 

toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, 

nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; 

đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.  

- Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở 

giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ 
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năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học 

sinh, sinh viên.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không 

gian mạng an toàn, hiệu quả  

- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin 

trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tổ 

chức các chiến dịch truyền thông dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gắn 

với ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện lớn của đất nước.  

- Tăng cường tuyên truyền, giúp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nhận 

diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực 

thù địch, phần tử cơ hội chính trị.  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường phối hợp 

chặt chẽ của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong 

việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính dự 

báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nhất là những 

trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi 

tham gia các hoạt động trên không gian mạng được an toàn, lành mạnh. Tuyên 

truyền, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng 

xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy 

tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

2. Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật 

trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng  

- Tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh 

thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác 

động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo đề nghị của cơ quan chức 

năng có thẩm quyền.  

- Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng theo đúng quy 

định của pháp luật; ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực 

hiện các hành vi xâm hại quyền riêng tư của thanh niên, xâm hại trẻ em theo 

quy định của pháp luật.  
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- Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn 

hóa, các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với truyền thống văn hóa dân 

tộc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng; phát hiện và phối 

hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật 

đối với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến, ấn 

phẩm sách, báo, video trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm ảnh hưởng đến 

sức khỏe, tinh thần của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Phát hiện, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc; chủ động đấu 

tranh phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 

theo nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể; tố giác hành vi vi phạm pháp 

luật trên không gian mạng.  

3. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng  

- Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tích cực liên quan 

đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

quá trình cụ thể hóa thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn 

vị; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy 

nghĩ, quan niệm, lối sống của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh 

thần xây dựng cao.  

- Tăng số lượng, tần suất đăng tải những câu chuyện truyền cảm hứng về 

việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; 

những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng 

yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy 

sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; tấm gương vượt khó vươn 

lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.  

- Triển khai các đợt thi đua cao điểm, tuần cao điểm gắn với kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; 

đồng loạt đăng tải tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian mạng, trong đó, chú 

trọng đăng tải trên các nền tảng số, mạng viễn thông, cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội.  

- Phát hiện, tôn vinh, kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân 

thực hiện tốt Cuộc vận động. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội định kỳ hằng năm tổ 

chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp”.  

4. Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu 

quả các kênh thông tin trên không gian mạng  

- Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, 

kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có phục vụ công tác thông tin 

dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các kênh thông tin phục vụ 

công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh 
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niên, thiếu niên, nhi đồng; đảm bảo hiện đại, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển. 

Triển khai ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.  

- Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục riêng về công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng trên các trang báo điện tử.  

5. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng  

- Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền hiện đại như: đồ họa thông tin, 

đồ họa chuyển động, video clip, phim ngắn, tuyên truyền trên không gian mạng 

về các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc; xây dựng các ấn phẩm tuyên 

truyền dạng video đồ họa 2D, 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo... tái hiện lại 

các tấm gương anh hùng dân tộc, đặc biệt là các gương anh hùng trẻ tuổi.  

- Xây dựng các chương trình truyền hình phát sóng định kỳ (1 tuần/lần) 

về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng.  

6. Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu 

hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng  

- Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả của các cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa dân 

tộc Việt Nam dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Sử dụng không gian mạng và áp dụng công nghệ số để nắm bắt các 

thông tin, dữ liệu về thanh niên, tâm lý, nguyện vọng và xu hướng vận động của 

giới trẻ để kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, gặp gỡ thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng trên không gian mạng. Hằng năm, lãnh đạo tỉnh, các huyện, 

thành phố đối thoại với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tối thiều 01 lần/năm 

theo cả 02 phương thức trực tiếp và trực tuyến.  

- Triển khai đồng bộ, đồng thời các thông tin tuyên truyền dành cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Xây dựng và tổ chức các 

chương trình đào tạo trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, cơ quan 

chức năng trong ứng dụng các kênh thông tin tuyên truyền, giáo dục cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng.  

7. Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ 

thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.  
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- Phát huy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trẻ, có tâm huyết trong 

việc kết nối, chia sẻ thông tin và dẫn dắt thanh niên, thiếu niên, nhi đồng truyền 

thụ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa.  

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tương tác và thực hành trên 

không gian mạng như: kỹ năng thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, kỹ năng viết 

tin, bài; kỹ năng truyền thông... cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng.  

- Thành lập các đội hình, mô hình tập hợp các thanh niên yêu thích lý 

luận chính trị, tạo diễn đàn trực tuyến trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ cho thanh 

niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng.  

- Thành lập và tổ chức hoạt động bộ phận “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu 

thanh thiếu nhi trên không gian mạng”, phát hiện và xử lý các sự việc tác động 

tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, ứng 

cứu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi gặp phải tình huống xấu trong quá trình 

tham gia các hoạt động trên không gian mạng.  

IV. KINH PHÍ  

Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của 

các cơ quan, đơn vị, theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Nguồn kinh phí hợp pháp của các cơ sở giáo dục. 

Tài trợ, viện trợ huy động từ xã hội, cộng đồng. 

Các nguồn hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá 

kết quả công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị.  

- Chủ trì, tham mưu phối hợp với các ban, ngành tỉnh; các phòng, Thanh 

tra Sở theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch;  

- Hướng dẫn lồng ghép vào các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại 

khóa, các hoạt động nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha 

mẹ học sinh và học sinh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện vào cuối mỗi năm và kết thúc giai đoạn.  

2. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

- Căn cứ Kế hoạch của Sở, các cơ sở giáo dục kịp thời xây dựng kế hoạch 

của đơn vị, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp để 

tập trung triển khai, thực hiện bảo đảm đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra.  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian 
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mạng giai đoạn 2022-2030” của Chính phủ, UBND tỉnh và Sở GDĐT bằng 

nhiều hình thức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch theo 

từng năm, từng giai đoạn. Tham mưu, đề xuất UBND huyện, thị xã, thành phố 

các giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.  

VI. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO 

1. Báo cáo hàng năm: trước ngày 25/11 

2. Báo cáo sơ kết giai đoạn 2022-2025: trước ngày 25/10/2025;  

3. Báo cáo tổng kết: trước ngày 25/10/2030. 

4. Nơi nhận báo cáo: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển 

khai, thực hiện và báo cáo theo yêu cầu gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, 

đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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