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  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Nha Trang, ngày 28 tháng 3 năm 2016 

 Số 11 -KH/TU 

 

 

KẾ HOẠCH 

thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 

--- 

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

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

trẻ tỉnh Khánh Hòa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà 

trường và toàn xã hội quan tâm. Chính sự quan tâm đó đã tạo môi trường để 

thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành. Nhìn chung, thế hệ trẻ tỉnh Khánh Hòa 

được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh, 

thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của 

đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân. Bên cạnh 

đó, mặt trái của cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, 

công tác giáo dục thanh niên chưa được sâu rộng đã làm cho một bộ phận 

giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, 

thụ động; thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 

thiếu ý chí và quyết tâm trong học tập và lao động.  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

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

thế hệ trẻ theo Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, nhằm 

góp phần xây dựng thế hệ trẻ Khánh Hòa giàu lòng yêu nước, tự cường dân 

tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong 

sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có tri thức, bản lĩnh hội nhập quốc tế; có sức 
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khỏe, có năng lực, kỹ năng lao động, trở thành công dân tốt, tích cực tham 

gia sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

- Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế 

hệ trẻ cần gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà 

nước, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ 

- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ 

là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội; cần tạo điều 

kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, kế tục sự nghiệp cách 

mạng của Đảng, của các thế hệ đi trước.  

- Các cấp ủy đảng cần có kế hoạch, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công 

tác này ở cấp mình; phân công cán bộ trong cấp ủy theo dõi tình hình thanh, 

thiếu nhi; phân công đảng viên có uy tín, năng lực, phụ trách công tác đoàn, 

hội ở địa phương, đơn vị. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp ít nhất mỗi 

năm một lần tổ chức gặp gỡ đối thoại với thế hệ trẻ để nắm bắt tâm tư, tình 

cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của thế 

hệ trẻ. 

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục và vận động từng gia đình, cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Chủ 

động thường xuyên trao đổi, định hướng cung cấp thông tin chính thống kịp 

thời cho thanh, thiếu nhi, nhất là qua mạng internet nhằm phản bác các luận 

điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá 

của các thế lực thù địch. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng 

đội ngũ làm công tác giáo dục thanh, thiếu nhi các cấp trong tỉnh. Có chính 

sách để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

2- Xây dựng và tạo lập môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế 

hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành 
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về 

xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng bộ và 

chính quyền địa phương liên quan đến thanh, thiếu nhi. 

- Tăng cường quản lý văn hóa, thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản 

phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, 

tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản 

động, đồi trụy.  

- Từng bước tăng ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; 

khuyến khích, tạo điều kiện để các đơn vị văn học, nghệ thuật, văn nghệ sĩ 

sáng tác, phổ biến tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần 

định hướng thế hệ trẻ sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn,  

phát huy bản sắc văn hóa của con người Việt Nam, thuần phong mỹ tục, 

truyền thống của quê hương, đất nước. Phát huy hiệu quả các thiết chế và 

sản phẩm văn hóa hiện có. Đầu tư kinh phí, ưu tiên quỹ đất ở các địa điểm 

thuận lợi để xây dựng trường học, công trình phúc lợi, vui chơi giải trí cho 

thanh, thiếu nhi.  

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc (nhất là ma túy, mại 

dâm, mê tín dị đoan), bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, 

học tập, vui chơi. Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, 

mọi người vì mỗi người”, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và xã hội. Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên 

có việc làm và khởi nghiệp. 

3- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các 

ban, ngành, đoàn thể nhân dân trong công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ 

- Cần đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, 

giáo dục và bảo vệ thanh, thiếu nhi. Xây dựng, biểu dương và nhân rộng các 

mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu 

thảo, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau. Các đoàn thể 

nhân dân và xã hội thường xuyên giám sát, giúp đỡ và kịp thời phát hiện, lên 

án mạnh mẽ những gia đình có biểu hiện buông lỏng quản lý và thiếu sự 

quan tâm, giáo dục con em mình.  

- Nhà trường tăng cường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến 

thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện; trường học thực 

sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu nhi; tạo điều 
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kiện để các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò, ảnh 

hưởng và tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn 

lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, sống có văn hóa, nghĩa tình, vì 

mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước.  

4- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh và các tổ chức của thanh, thiếu nhi 

- Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp đồng bộ của nhà trường, gia 

đình, đoàn thể và toàn xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định 

hướng dư luận xã hội trong thanh, thiếu nhi, cũng như đấu tranh, phê phán 

nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi.  

- Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực 

sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh, thiếu nhi trong tỉnh; lấy việc 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị làm thước đo sự phấn đấu, 

rèn luyện của từng cá nhân. Nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác bồi 

dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.  

- Tổ chức Đoàn, Hội, Đội chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình 

và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng của 

thanh niên trong tỉnh nhằm tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trải 

nghiệm, cống hiến, trưởng thành, góp phần hình thành kỹ năng sống. Chủ 

động phối hợp xây dựng các mô hình giải quyết việc làm cho thanh niên và 

hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, qua đó, phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời, tăng 

cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh, thiếu nhi.  

- Đa dạng phương thức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên; 

thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên 

Việt Nam thời kỳ mới” với những tiêu chí, giá trị cốt lõi “Dưỡng tâm trong - 

Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn” để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm 

theo.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW của 
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Ban Bí thư Trung ương Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và triển khai 

thực hiện kế hoạch này một cách cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương, đơn vị. 

2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, có các chính sách, chế 

độ nhằm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả việc giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Ban Cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

mình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức 

thực hiện tốt Kế hoạch này. 

3- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực 

hiện tốt Kế hoạch này; báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả 

thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận: BÍ THƯ 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c), 

- Vụ địa phương III - VPTW (T26 Đà Nẵng), 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy  

  và đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, 

- Lưu VPTU. Đã ký Lê Thanh Quang 


