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BÁO CÁO 

Kết quả 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

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

giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 

2020”; văn bản số 699/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 

28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh Đồng 

Nai đã ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện, sau 05 năm, đạt được kết quả 

cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ; Kế hoạch số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg, UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Kế hoạch số 1963/KH-UBND ngày 18/3/2016 về triển khai Đề án 

“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, 

thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND 

tỉnh giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, địa phương liên quan phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. Đồng thời, nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án, UBND 

tỉnh đã ban hành văn bản số 4026/UBND-KGVX ngày 11/4/2019 về việc tiếp 

tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1963/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND 

tỉnh. 

- Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, văn bản liên quan nhằm 

thực hiện hiệu quả việc giáo dục đạo đức, lối sống cũng như hạn chế thấp nhất 

việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể như: 

+ Kế hoạch số 6439/KH-UBND ngày 22/6/2018 về triển khai Chương trình 

hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 

2021. 

+ Kế hoạch số 1839/KH-UBND ngày 20/02/2019 về “Xây dựng văn hóa ứng 

xử trong trường học” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 

2025. 

+ Văn bản số 797UBND-KGVX ngày 31/01/2020 về triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 



2 
 

 

- Căn cứ Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 100% UBND 

các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đã xây dựng 

và triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả, nghiêm túc tại địa phương, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

a) Các nội dung tuyên truyền, giáo dục  

- Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và triển khai các kế 

hoạch tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong năm gắn với đẩy mạnh tuyên 

truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, các ngành chức năng, các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

đã thường xuyên tổ chức công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống 

bồi đắp cho thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn gắn với các hoạt động: Lễ Mít 

tinh kỷ niệm các hoạt động du khảo, về nguồn hành trình đến các địa chỉ đỏ, “Tự 

hào truyền thống miền Đông anh hùng”, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 

nước nhớ nguồn”, “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”, liên hoan các đội 

tuyên truyền ca khúc cách mạng,... Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các 

đơn vị trường học tập trung tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức sinh 

động, phù hợp về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc, như: hoạt động văn hoá 

văn nghệ, hội trại, hội thi, diễn tiểu phẩm, giao lưu gặp gỡ, nói chuyện truyền 

thống, viết bài cảm nhận, thi hái hoa dân chủ... Tỉnh đoàn đã phối hợp Hội 

Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai để tổ chức các hoạt động 

giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ;... Theo đó, 100% thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh viên của tỉnh đã được tham gia các hoạt động giáo dục tuyền thống, lý 

tưởng cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống do các cấp, các ngành và đoàn thể tổ 

chức. 

+ Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử tỉnh Đồng Nai’. Đây 

là hội thi thu hút được đông đảo thí sinh tham dự, trong đó, số thí sinh trong độ 

tuổi thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên chiếm số lượng lớn. Trong các năm từ 

2016 đến nay, đã có khoảng trên 120.000 thí sinh tham dự hội thi và xuất sắc đạt 

các giải cao. 

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc tiếp tục tổ chức Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, các ngành đã tổ 

chức nhiều hoạt động thu hút thanh thiếu niên và nhi đồng tham gia như: Hội thi 

kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh hoạt dưới cờ, phút 

sinh hoạt truyền thống, …  

+ Tỉnh đoàn đã phối hợp các ngành, tổ chức đoàn thể cho thanh niên học 

tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền về Nghị quyết 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ 

các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua các cuộc thi trên 

mạng, như: “Những trang sử vàng 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Lá 

phiếu trách nhiệm”, “Chiến khu bất khuất - Nhà lao anh hùng”, “Ánh sáng thời 

đại”, “Thanh niên Đồng Nai với biển đảo quê hương”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, 
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“Nghị quyết Đại hội Đoàn với thanh niên Đồng Nai”, thi trực tuyến tìm hiểu và 

viết cảm nhận về Đảng Cộng sản Việt Nam... thu hút 150.000 lượt tài khoản tiếp 

cận và trên 10.000 lượt tham gia; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến 

bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Hành trình theo 

bước chân những người anh hùng”, Hội thi “Olympic các môn khoa học Mác 

Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh”... đã thu hút 5,1 triệu lượt người tham gia. 

+ Công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới luôn được Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn. Các ngành như: Giáo dục và 

Đào tạo, Thông tin và truyền thông, Tỉnh Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư 

lệnh Vùng 2 Hải quân làm tốt công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo. Theo 

đó, trong 05 năm, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chú trọng trong việc tổ chức 

Hội nghị tập huấn cho khoảng trên 2.500 cán bộ quản lý là lãnh đạo phòng giáo 

dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường TH, THCS và THPT về tình hình biển 

đảo, với các nội dung chính đó là: Chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan tới biển, đảo; tình hình thế 

giới và khu vực liên quan đến Việt Nam; thông tin về tình hình Biển Đông trong 

thời gian gần đây... Theo đó, 100% học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn 

tỉnh được tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam và ngoài ra, học 

sinh THPT trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận với công tác tuyên truyền thu hút 

nguồn nhân lực phục vụ trong lực lượng Hải quân Việt Nam thông qua hoạt 

động truyền thông, hội thi, triển lãm tranh ảnh, sinh hoạt dưới cờ, xem phim tư 

liệu, phóng sự, viết thư cho người lính đảo, lính biên phòng... nhằm tiếp tục phát 

huy kết quả đạt được của ngành trong tham gia cuộc vận động “Vì nghĩa tình 

biên giới, hải đảo” “Tấm lưới nghĩa tình”. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng đã tổ 

chức các hoạt động hướng về biển đảo thông qua các hoạt động “Nghĩa tình biên 

giới”, “Hành trình biển đảo quê hương”, “Hành trình Sinh viên với biển đảo, quê 

hương”, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao cho người dân, thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác vùng 

biên giới, hải đảo; thực hiện các công trình thanh niên... 

Thông qua các hoạt động phong phú trong công tác tuyên truyền về chủ 

quyền biên giới, hải đảo, đã có nhiều đợt tặng quà, thực hiện công trình thanh 

niên được thanh thiếu nhi của tỉnh thực hiện với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng và 

thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia với những ngày công lao động, tạo 

hiệu ứng tích cực trong giới trẻ.  

+ Các ngành, đoàn thể của tỉnh cũng đã đồng loạt triển khai các hoạt động 

trên mạng xã hội liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa 

bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch, do đó 

trên địa bàn tỉnh, tình hình thanh niên, học sinh, sinh viên tư tưởng ổn định. 

Những trường hợp có biểu hiện, diễn biến xấu đều được các cơ quan chức năng 

kịp thời phát hiện, nhắc nhở, vận động và xử lý. Đồng thời, Sở Thông tin và 

Truyền thông (nay là Văn phòng UBND tỉnh) đã tăng cường nhiều bài viết trên 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh với các nội dung phản bác luận điệu sai trái, đấu 

tranh phòng chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.  
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- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được triển khai thông qua đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân rộng các tấm gương 

người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

+ Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ 

cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”... phối hợp các 

ban, ngành và đoàn thể tỉnh tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động trong 

trường học như: “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, “Cổng trường 

sạch đẹp - an toàn”, “Xây dựng văn hóa trường học”... góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". 100% học sinh 

trong trường học tham gia các cuộc vận động với tinh thần tích cực, tự nguyện. 

+ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp tổ chức triển khai “Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình”, thực hiện Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các 

mối quan hệ trong gia đình”, xây dựng góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, 

giáo dục tiền hôn nhân trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị duy trì hoạt động 

24/24 giờ nhằm kịp thời thực hiện cung cấp thông tin và hỗ trợ pháp lý; tổ chức 

các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho lãnh đạo ngành và cán bộ 

gia đình - trẻ em cấp xã; tổ chức các chuyên đề nói chuyện về “Hạnh phúc gia 

đình”, “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”... Thông qua các hoạt động này 

đã góp phần củng cố và xây dựng vững chắc hơn nền tảng văn hóa gia đình, phát 

huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp trong các gia đình Việt Nam - góp phần 

xây dựng tình cảm, nhân cách, đạo đức cho thế hệ trẻ. 

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành, đoàn 

thể liên quan tổ chức nhiều hoạt động về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, tổ chức các 

diễn đàn “Điều em muốn nói”, “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em 

trong thế giới công nghệ số”, “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”... 

+ Tỉnh đoàn triển khai xác định tiêu chí, giá trị hình mẫu cụ thể, gắn với 

từng đối tượng thông qua các cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh 

niên Đồng Nai thời kỳ mới”, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình 

“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Nai”, diễn đàn “Khi tôi 18”, tuyên dương 

“Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”... đã góp phần xây dựng một lớp thanh 

niên tiêu biểu, là hình mẫu để thanh thiếu nhi noi theo. Các hoạt động đã thu hút 

trên 02 triệu lượt ĐVTN tham gia.  

+ Công an tỉnh đã triển khai việc xây dựng kỷ cương, điều lệnh, đặc biệt là 

quan tâm đến tác phong, lối sống của lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong độ tuổi 

thanh niên thông qua các cuộc vận động như: “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, cuộc vận 

động xây dựng “Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND” và “Người 

đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với thực hiện Nghị quyết số 11, 

số 05 và số 06 của của Đảng ủy Công an tỉnh. Các cấp bộ Đoàn của ngành đã tổ 

chức tốt việc giáo dục, rèn luyện thanh niên thông qua các phong trào hành động 

cách mạng... Qua đó, góp phần tích cực trong việc giáo dục thanh niên về lý 
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tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tư cách người Công an 

cách mạng, truyền thống của Đảng, của Đoàn và của lực lượng CAND 

- Tỉnh đã quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, 

coi đây một trong những nội dung quan trọng để thanh niên trên địa bàn có đủ 

nhận thức về pháp luật và tuân thủ pháp luật. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ 

đạo các cơ quan chức năng và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội tỉnh thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải đổi mới về nội dung, hình thức 

thực hiện; đồng thời vận động sự tham gia của các đoàn thể, nhân dân trên địa 

bàn tỉnh trong việc giám sát, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

cho thanh thiếu niên, nhi đồng. 

 + Trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường 

thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn 

với việc nâng cao ý thức “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” trong 

thanh niên, thiếu niên. Các ngành, đoàn thể như: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,… đã tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật 

Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng 

chống ma túy, Luật Thanh niên, Luật Trẻ em… cho thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng trên địa bàn tỉnh.  

+ Đoàn Thanh niên các cấp đã xây dựng các đội thanh niên tình nguyện 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền 

giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên, 

thiếu niên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả 

của đoàn viên, thanh niên tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hoá 

trong thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò của Đoàn thanh 

niên các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần 

giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.  

+ Các ngành đã phối hợp trong việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục và 

phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, như: Ngành Tư pháp đã chủ trì phối 

hợp tổ chức các hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạm, 

ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tỉnh đoàn 

phối hợp các ngành liên quan tổ chức các Phiên tòa giả định tuyên truyền về 

pháp luật; ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng nội dung, in ấn, tổ 

chức cấp phát tài liệu cho học sinh nhằm giáo dục kiến thức pháp luật, kiến thức 

và ý thức tham gia an toàn giao thông, tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội, 

giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; ngành Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch đã xây dựng các tài liệu về xây dựng gia đình Việt Nam, văn hóa ứng 

xử trong gia đình, kiến thức về Luật Hôn nân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biên tập, phát hành bản tin “Trẻ em như 
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búp trên cành”, tờ gấp, tờ rơi về xây dựng ngôi nhà an toàn, phòng chống đuối 

nước trẻ em, ngăn ngừa trẻ em làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

phòng chống xâm hại trẻ em cho trẻ em, người dân... Trong 5 năm qua, các sở, 

ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã cấp, phát khoảng trên 722.000 bộ tài liệu 

tuyên truyền dạng tờ gấp, tờ rơi, sổ tay, VCD, DVD (phóng sự, tài liệu, phim 

điện ảnh)…, thông qua đó nhằm nâng cao kiến thức, củng cố nhận thức cho mỗi 

người dân, phụ huynh về giáo dục, chăm sóc và bảo vệ con em mình và đồng 

thời xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, đảm bảo tránh xa tệ nạn xã hội, thay 

đổi ý thức và hành vi trong cuộc sống ngày càng tích cực cho thế hệ trẻ. 

 + Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Đài 

Phát thành và Truyền hình, Báo Đồng Nai ký kế hoạch liên tịch số 1790/KHLT-

GDĐT-CAT-LĐTBXH-TP-TT&TT-VHTTDL-TC-TĐ-LHPN-PTTH-BĐN ngày 

06/7/2018 về triển khai thực hiện Đề án số 1236/QĐ-BGDĐT và Đề án số 

1235/QĐ-BGDĐT về Phòng, ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật, 

tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.  

Đồng thời, ngành Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh đã xây dựng, triển 

khai kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT 

ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn 

xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành 

giáo dục”, triển khai đến 100% các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh nhằm 

tăng cường công tác giáo dục trong cán bộ, giáo viên, thanh thiếu niên, học sinh.  

- Công tác tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp: 

+ Trong các năm qua, thông qua hoạt động phối hợp truyền thông, tư vấn 

hướng nghiệp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan báo chí, các trường 

ĐH, CĐ, đã có khoảng 250.000 lượt học sinh được tư vấn trực tiếp, hỗ trợ tư 

vấn riêng về nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động tư vấn đã trang bị cho học 

sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề 

nghiệp bản thân phù hợp với sở thích, năng lực, điều kiện kinh tế gia đình; giới 

thiệu các hướng đi sau THPT; cung cấp thông tin về dự báo nguồn nhân lực, 

những yêu cầu về tuyển dụng, số lượng, chất lượng và ngành nghề; giới thiệu 

các ngành nghề đào tạo ở các trường từ trung cấp đến đại học, các chương trình 

giáo dục quốc tế... Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về 

giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, 

ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp tổ chức 04 Hội nghị tập huấn cấp tỉnh 

cho trên 2.100 cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, đội 

ngũ này đã góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, 

các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. 
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+ Công tác tư vấn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, UBND tỉnh chỉ đạo 

tại văn bản số 11855/UBND-KGVX ngày 15/11/2017 về việc triển khai thực 

hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo đó, 

các ngành, đoàn thể như: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Tỉnh đoàn theo chức năng và nhiệm vụ của ngành đã xây dựng các kế hoạch 

nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên và trang 

bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh trong thời gian học tập tại 

các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh hình thành và hiện 

thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh sau 

khi tốt nghiệp, xây dựng lối sống tích cực và chủ động, sáng tạo cho thế hệ trẻ. 

Nhìn nhung, công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được tập trung 

triển khai thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút thanh niên, thiếu 

niên và nhi đồng tham gia. Thông qua đó đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.  

b) Hình thức tuyên truyền  

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho 

thanh thiếu niên, nhi đồng. Theo đó, Đài Phát thành và Truyền hình Đồng Nai, 

Báo Đồng Nai đã tăng cường các chuyên mục, chuyên trang phục vụ cho thanh 

thiếu niên nhi đồng trên cơ sở phát triển từ các chương trình cũ hoặc thực hiện 

các chương trình mới với thời lượng ngày càng tăng về thời gian và nội dung, 

hình thức phù hợp với nhu cầu của tuổi trẻ. Một số chuyên trang, tập san của các 

ngành, các đoàn thể, các hội đã hướng đến độc giả là thanh thiếu niên, nhi đồng 

đặc biệt là tập trung trang bị cho học sinh trong trường học phổ thông thông qua 

hệ thống thư viện nhà trường, như: Tạp chí văn nghệ Đồng Nai, Tờ tin Đại Đoàn 

kết Đồng Nai (đến hết năm 2017). 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã phối hợp các sở, ban, ngành và đoàn thể liên quan tiến hành biên soạn và 

cung cấp 310.000 cuốn Sổ tay Giáo dục cho học sinh từ lớp 03 đến hết lớp 12. 

Sổ tay với các nội dung cung cấp kiến thức cơ bản về truyền thống, lịch sử dân 

tộc, giáo dục tình yêu biển đảo, giáo dục pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã 

hội, giáo dục kỹ năng sống… qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, 

bồi đắp tâm hồn, giá trị sống, trang bị kỹ năng sống cho thanh niên, thiếu niên 

và nhi đồng trong trường học. Cuốn Sổ tay được phát hành từ năm học 2017 - 

2018 cho đến nay, dự kiến sẽ được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cập nhật thêm 

kiến thức về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Đồng thời, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở 

ngành, đoàn thể đã thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội 
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nhằm kịp thời định hướng thông tin, phản biện thông tin sai trái, lệnh lạc thông 

qua đẩy mạnh hoạt động của trang Website và thành lập, sử dụng hiệu quả các 

trang Fanpage. Theo đó, có các trang mạng xã hội của các ngành, đoàn thể đã 

góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin hoạt động của các 

ngành trong thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thanh 

thiếu niên, nhi đồng; phát huy nhân tố điển hình, giải pháp sáng tạo trong lao 

động, sản xuất kinh doanh, học tập, rèn luyện đạo đức và tham gia vào công 

cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó phải kể đến sự hoạt 

động hiệu quả, thiết thực của các trang Fanpage: Tuổi trẻ Đồng Nai (Đoàn 

Thanh niên tỉnh), Fanpage Thông tin giáo dục Đồng Nai (Sở Giáo dục và Đào 

tạo), Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Nai (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

tỉnh)...  

2. Về công tác đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

a) Nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

cho thanh thiếu niên nhi đồng 

- Trên địa bàn tỉnh, các đơn vị trường học triển khai thực hiện chào cờ cho 

học sinh theo nghi thức quy định; tổ chức lồng ghép thi kể chuyện về những tấm 

gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

gương sáng đời thường, gắn với tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, người 

tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi...  

- Các trường đã thường xuyên tổ chức cho học sinh nghe các chuyên gia 

tâm lý trao đổi các nội dung: Kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống tai nạn thương 

tích, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới 

tính, sức khỏe sinh sản thu hút đông đảo học sinh tham gia.  

- 100% các đơn vị trường học có thư viện phục vụ nhu cầu đọc sách của 

cán bộ, giáo viên và học sinh, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Các 

trường trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác vận động học sinh, giáo viên trao 

tặng sách truyện; tổ chức giới thiệu sách; xây dựng các tủ sách pháp luật, kỹ 

năng sống, giáo dục đạo đức cho học sinh được các trường quan tâm đầu tư, góp 

phần phục vụ tốt nhu cầu đọc sách của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 

b) Các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống  

- 100% các trường mầm non, mẫu giáo đã thực hiện tích hợp, lồng ghép 

giáo dục truyền thống, lý tưởng trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ như: 

Mở băng đĩa các bài hát truyền thống cách mạng vào các buổi sáng để trẻ làm 

quen, hướng dẫn trẻ hát và múa các bài hát truyền thống từ đó hình thành và 

phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi, góp phần giáo dục 

lý tưởng sống cho các em ngay từ khi còn bé. 

- Các trường phổ thông đã có những hoạt động giáo dục phù hợp với đặc 

điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; 

giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ 
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năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Tăng cường tổ chức các cuộc thi vẽ tranh về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, 

tổ chức các chuyến đi tham quan thực tế, về nguồn tại các khu di tích để học 

sinh tham gia hoạt động thực tế và trải nghiệm. 

 - Nhằm giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động tập thể, lao 

động, vệ sinh trường lớp, hoạt động xã hội, trong các trường học đã tăng cường 

hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, văn nghệ... nhằm góp phần đẩy 

mạnh các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.  

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học: Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, 

Trung tâm dạy nghề (gọi chung là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp) trong tỉnh 

chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ở từng bộ phận của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, trong đó, quan tâm đến những hoạt động giáo dục phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm, đặc thù nghề nghiệp của từng nhóm 

ngành, nghề.  

c) Việc bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Đội, Hội và các 

hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Tỉnh Đoàn triển khai nội dung phù 

hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (02 tiết/tháng) cho các 

hoạt động Đoàn, Hội, Đội theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức 

Đoàn, Hội, Đội  

- Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn "Xung kích phát triển 

kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập 

nghiệp” (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và 03 phong trào (Thanh niên tình nguyện; 

Tuổi trẻ Sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc); 03 chương trình đồng 

hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã được các cấp bộ Đoàn 

triển khai thực hiện hiệu quả; đồng thời, thông qua việc triển khai thực hiện 

phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia 

xây dựng văn minh đô thị”, các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày 

chủ nhật xanh”, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, các 

đợt tình nguyện cao điểm với nhiều công trình, phần việc chung sức vì cộng 

đồng, hướng về địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa... các cấp bộ Đoàn đã khảo 

sát, đăng ký, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng các 

ngày lễ lớn trong năm; từ năm 2015 - 2020 đã có 65 công trình thanh niên cấp 

tỉnh, 289 công trình thanh niên cấp huyện và 2.244 công trình, phần việc thanh 

niên cấp cơ sở được thực hiện với tổng trị giá 46,24 tỷ đồng. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu 

Tổ quốc tôi”, từ năm 2015 - 2020, đã tổ chức 432 đợt khám bệnh, phát thuốc 

miễn phí cho người dân, tổ chức 05 Hành trình “Vì sức khỏe người cao tuổi”, 05 

Ngày hội “Thanh niên làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” 

với sự tham gia của trên 2.000 lượt Thầy thuốc trẻ, 42.680 lượt hội viên thanh 
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niên tham gia; duy trì hoạt động của 13 đội thanh niên tình nguyện sơ cứu ứng 

cứu nhanh tai nạn giao thông; 183 đội thanh niên tình nguyện an toàn giao thông 

với hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia; duy trì hoạt động của 297 mô 

hình “Cổng trường an toàn giao thông”; 16 điểm “bến đò ngang an toàn giao 

thông”; 22 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn giao thông với 3.743 đoàn 

viên thanh niên tham gia. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 591 hoạt động giao lưu văn 

hóa, văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền; tổ chức Hội thi Tuyên truyền ca 

khúc cách mạng; tổ chức các Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng, Đoàn, Hội; thăm hỏi 

tăng quà cho người dân; các buổi giao lưu nói chuyện truyền thống..., thu hút 

trên 580.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.  

- Phong trào “Sinh viên 05 tốt”, “Học sinh 03 rèn luyện” được triển khai 

sâu rộng trong các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp, trung học 

phổ thông đã tạo được môi trường rèn luyện toàn diện, vừa xây dựng được 

những danh hiệu cao quý nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thiện bản thân vừa 

tạo cơ hội hỗ trợ sau khi ra trường, kết nối và phát huy Sinh viên 05 tốt, Học 

sinh 03 rèn luyện nhằm phát huy tối đa tiềm lực của học sinh, sinh viên đạt danh 

hiệu. Hàng năm, Hội Sinh viên tỉnh cũng đã tổ chức chương trình văn nghệ 

“Xuân yêu thương - Xuân tình nguyện”; Hội thi Sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng; 

Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên”; Ngày hội Sinh viên sáng tạo - khởi nghiệp… 

- Hội Đồng Đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đồng loạt tổ 

chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức điểm Ngày hội “Trải nghiệm 

sáng tạo” khối Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện phong 

trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 05 điều Bác Hồ dạy”, phong trào 

“Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” trong thiếu niên, nhi đồng; thực hiện chương 

trình “Cặp nến yêu thương”; tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non 

và Hành trình “Lắng nghe trẻ em nói” ở 03 cụm thi đua Đội... 

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên phụ trách 

công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo 

dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội  

a) Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 

cho cán bộ quản lý và giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học 

Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội, giáo viên làm công tác Đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 

trong các nhà trường. Từ năm 2016 đến nay, ngành đã tổ chức 42 Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tập huấn 

nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 18.900 lượt cán bộ quản lý, giáo viên làm 

TPT Đội và Bí thư Đoàn, giáo viên tham gia Tổ tư vấn tâm lý học đường... Tại 

các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên sẽ được tập huấn các nội dung thiết 

thực để áp dụng tại nhà trường. Các chuyên đề được triển khai như: “Công tác 

giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh”, “Công tác tuyên 
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truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ”Công tác giáo dục truyền thống trong nhà 

trường”, “Công tác giáo dục pháp luật cho học sinh”, “Giáo dục phòng chống tệ 

nạn xã hội trong học sinh”, “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh 

niên trong trường học”, “Kỹ năng tư vấn, tham vấn tâm lý”... 

- Tỉnh đoàn phối hợp Học viện thanh thiếu nhi Việt Nam (Phân viện miền 

Nam) và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng chức danh 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cấp Chứng chỉ giáo viên làm Tổng phụ trách 

Đội cho 197 anh chị giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; tổ chức 04 Lớp tập huấn 

cán bộ Đoàn - Hội khối các trường cao đẳng, đại học, 02 lớp tập huấn cán bộ 

Đoàn THPT.  

- Thực hiện Thông tư số 52/2012 ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên TPT Đội 

giỏi cấp huyện năm học 2015 - 2016 và tổ chức thành công Hội thi giáo viên 

TPT Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. 

b) Bồi dưỡng, phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội chuyên trách 

 Tỉnh đoàn phối hợp Trường Chính trị tỉnh và Học viện Thanh thiếu niên 

Việt Nam (Phân viện miền Nam) tổ chức 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính và nghiệp vụ thanh vận cho 168 cán bộ Đoàn cơ sở; các cấp bộ Đoàn 

đã tổ chức 186 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 22.107 cán bộ Đoàn, Hội, Đội các 

cấp. Tổ chức 05 Lớp tập huấn cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn; 05 Lớp tập 

huấn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở; 05 Lớp tập huấn công tác tôn giáo, 

dân tộc và tuyên dương thanh niên tiêu biểu vùng tôn giáo, dân tộc tỉnh Đồng 

Nai; từ năm 2015 – 2020, tổ chức 301 lớp tập huấn các chuyên đề: “Công tác 

giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh”, “Công tác giáo dục 

pháp luật cho học sinh”, “Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh”, 

“Công tác giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường 

học”... cho 24.355 cán bộ đoàn cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt. 

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, 

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

niên, thiếu niên và nhi đồng 

Các sở, ngành, đoàn thể đã tổ chức trên 264 lớp nghiệp vụ công tác gia 

đình cho cán bộ gia đình - trẻ em, cán bộ Hội phụ nữ cấp xã về các nội dung: 

Thực hiện Đề án “05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, Đề án “Tuyên truyền, giáo 

dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan 

đến phụ nữ”, tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy văn hóa gia 

đình truyền thống, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực 

gia đình, phòng chống xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em, dinh dưỡng và 

chăm sóc nuôi dạy con, chăm sóc sức khẻ sinh sản cho nam, nữ thanh niên trước 

khi kết hôn... ... 

5. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục 

thanh niên, thiếu niên và nhi đồng  
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 a) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 

23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh 

 - Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký cam kết phối 

hợp với 16 sở, ban, ngành, đoàn thể về chăm sóc và giáo dục học sinh. Từ khi 

thực hiện cam kết giáo dục học sinh giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội, 

công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục trong trường học được đẩy mạnh hơn 

một bước, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên học sinh 

được triển khai chặt chẽ, tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học giảm, học 

sinh có hoàn cảnh đặc biệt hoặc gia đình kinh tế khó khăn trên địa bàn tỉnh được 

động viên và cấp học bổng kịp thời, yên tâm học tập... Điển hình như các hoạt 

động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn trong việc phối hợp 

tổ chức trên 2.857 điểm vui chơi Ngày hội tuổi thơ cho trẻ em nhân dịp Quốc tế 

Thiếu nhi 1/6; tổ chức Đêm hội trăng rằm nhân Tết Trung thu, thu hút được trên 

372.668 trẻ em tham gia và 332.769 em được nhận quà; 4.500 trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn tham gia tham quan du lịch, vui chơi giải trí... 

- Các chương trình động viên học tập, hỗ trợ, miễn giảm học phí; trao học 

bổng, giúp đỡ học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên 

dương, khen thưởng học sinh luôn được tỉnh chú trọng chỉ đạo thực hiện. Các 

cấp Hội Khuyến học trên toàn tỉnh đã phối hợp các ngành, đặc biệt là Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn... tổ chức tốt Tháng 9 

khuyến học, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt 

đời, Ngày khuyến học Việt Nam, theo đó, trong 5 năm qua, các cấp bộ Hội toàn 

tỉnh đã vận động, tiếp nhận và trao tặng học bổng, khen thưởng, tặng quà... cho 

giáo viên, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh với số tiền là trên 441.607 tỉ đồng, 

qua đó đã hỗ trợ, động viên, khích lệ những giáo viên, học sinh, sinh viên có 

thành tích đặc biệt trong học tập và giảng dạy hoặc có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, góp phần xây dựng phong trào xã hội học tập được triển khai sâu, rộng 

trên địa bàn tỉnh.  

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện 

- Toàn tỉnh triển khai tốt phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, 

an toàn, thân thiện và duy trì hoạt động thường xuyên tại các trường học phong 

trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đưa các nội dung của 

phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên từ cấp 

học MN, TH, THCS và THPT. 

- Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về triển khai tư vấn tâm lý trong trường học, theo đó, đến nay 100% 

các trường trên địa bàn tỉnh thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường và bố trí cán 

bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp. Hoạt 

động của tổ tư vấn này đã góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe tâm thần cho học 

sinh phổ thông, kết hợp định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tư vấn các phương pháp 

học tập hiệu quả, hạn chế những tình huống xấu sảy ra trong trường học. Tuy 

nhiên, hoạt động của đội ngũ này chưa đều tay, chưa thường xuyên, mặc dù 
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hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai tập huấn để nâng cao kiến 

thức và kỹ năng tư vấn do giáo viên thực hiện nhiệm vụ này kiêm nhiệm, không 

phải là chuyên ngành Tâm lý, do đó, việc tư vấn tâm lý còn hạn chế, dẫn đến 

công tác tư vấn, chia sẻ đối với học sinh không phải lúc nào cũng thành công 

như mong muồn.  

- Tỉnh đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Đề án số 1299 “Xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng 

Chính phủ gắn liền với tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục. 

Theo đó, 100% các trường trên địa bàn tỉnh tiến hành xây dựng, hoàn thiện, bổ 

sung và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.  

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức 

đoàn thể trong công tác giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng 

- Công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, giáo dục pháp luật cho 

thanh thiếu niên nhi đồng trong trường học luôn được quan tâm, tình hình an 

ninh trật tự trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Đồng Nai luôn được đảm bảo, 

chưa phát hiện vụ việc phức tạp xảy ra; chất luợng dạy và học được nâng cao. 

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, giáo dục an toàn giao 

thông được phát động rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện cho 

học sinh về ý thức chấp hành pháp luật cũng như việc chấp hành nghiêm những 

quy chế, nội quy của nhà trường, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, giáo viên và 

học sinh có hoạt động phức tạp liên quan an ninh quốc gia.  

- Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho lãnh đạo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền địa phương định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm 

bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện 

vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ. 

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng 

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền hoặc đăng các bài viết, chia sẻ 

thông tin về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ 

trẻ 

- 100% các sở, ngành, địa phương xây dựng chuyên trang tuyên truyền  

hoặc đăng các bài viết, chia sẻ thông tin trên các Tr ang thông tin của sở, ngành, 

địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế 

hệ trẻ. Điển hình như: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học lập Website và trang Fanpage, 

Facebook để phục vụ cho công tác trao đổi, cung cấp thông tin về giảng dạy - 

học tập cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục đạo đức 

lối sống, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống… cho giáo viên, 

phụ huynh và học sinh…; Tỉnh Đoàn đã triển khai cho 11/11 huyện, thành phố; 

11/11 trường CĐ, ĐH, 03/05 đơn vị Đoàn Khối (trừ 02 đơn vị lực lượng vũ 

trang) xây dựng và duy trì các trang Fanpage, các trang Facebook cá nhân với 
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tên của tổ chức; hơn 500 Facebook cá nhân, Fanpage mang tên của Đoàn cơ sở 

xã, phường, thị trấn, các cơ sở đoàn, chi đoàn khối hành chính sự nghiệp; đồng 

thời triển khai hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một 

câu chuyện đẹp” tuyên truyền 825 gương cán bộ Đoàn, thanh niên tiêu biểu, 

điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… Qua  việc đưa vào hoạt động hiệu quả các 

trang mạng xã hội, hàng tháng đã thu hút khoảng trên 05 triệu lượt tương tác, 

xem bài, bình luận và chia sẻ, góp phần lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo 

trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất kinh doanh, những 

quan điểm và giá trị sống tích cực, trang bị những kỹ năng sống cơ bản, thiết 

thực cho thế hệ trẻ. 

b) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 – 2020,  

Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025 

- Trong giai đoạn năm 2015 - 2019, tỉnh đã ưu tiên đầu tư trang thiết bị cho 

các trường mầm non công lập với tổng kinh phí khoảng 301 tỉ đồng, thực hiện 

Đề án Sữa học đường với tổng kinh phí trên 782,5 tỷ  đồng (trong đó, ngân sách nhà 

nước chi 50%, 35% đóng góp của phụ huynh và 15% do công ty sữa hỗ trợ); 

thực hiện chế độ hỗ trợ cho 25.543 lượt giáo viên bán trú, nhân viên cấp dưỡng 

ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập với tổng kinh phí khoảng 122,7 tỉ đồng. 

- Đối với giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2019, tổng kinh phí đã đầu 

tư hơn 4.777 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đầu tư hơn 950 tỷ đồng, trong đó xây 

dựng phòng học hơn 4.029 tỷ đồng; cải tạo sửa chữa trường học hơn 586 tỷ 

đồng... 

Đến nay, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tương đối khang trang và 

hoàn thiện. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 79,9% (so với năm 2015 tăng 6,3%), 

trong đó bậc học mầm non đạt 67,9% (tăng 20,4%), tiểu học đạt 77,1% (tăng 

4,2%), THCS đạt 93,4% (tăng 2,3%), THPT đạt 98,4% (tăng 0,4%). 

Việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp đã góp phần nâng cao tỷ lệ trường 

học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh. Cụ thể, mầm non 124/225 trường (tỷ lệ 

55,11%); tiểu học 145/293 trường (49,49%); THCS 104/175 trường (59,43%); 

THPT 26/47 trường (55,32%).  

c) Trang thiết bị phục vụ dạy thể dục nội khóa và tổ chức hoạt động thể 

thao ngoại khóa cho học sinh phổ thông trong tỉnh 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường đầu tư trang thiết bị tối thiểu 

phục vụ dạy thể dục nội khóa và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học 

sinh phổ thông trong tỉnh nhưng đến nay rất nhiều trang thiết bị đã hư hỏng. 

+ Về sân bãi phục vụ cho công tác giáo dục thể chất trong trường học: Hiện 

nay, trong tỉnh có trên 80% trường phổ thông được bê tông hóa phần lớn diện 

tích trong khuôn viên của trường, với những trường này việc tập thể dục giữa 

giờ sẽ được thực hiện tốt, nhưng nếu để dạy các môn thể thao sẽ bất lợi cho sự 

phát triển thể chất đối với các em học sinh.  
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 + Số hồ, bể bơi hiện có ở các đơn vị trường học (tính đến tháng 9/2019): 

Bậc Tiểu học có: 17 trường, chiếm tỉ lệ: 6%; Bậc THCS có: 12 trường, chiếm tỉ 

lệ: 6%; Bậc THPT có: 08 trường, chiếm tỉ lệ: 12%. 

Hiện tại, ở một số địa phương cũng đã xây dựng đề án phổ cập bơi, bước 

đầu thực hiện khá hiệu quả cho công tác phổ cập bơi tại đơn vị, cụ thể: huyện 

Vĩnh Cửu: 09 hồ bơi, Cẩm Mỹ: 06. 

- Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nội 

dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, các thiết chế văn hóa, thể thao 

sẵn có của tỉnh và của các địa phương phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 11/11 

đơn vị huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao hoạt 

động ổn định và hiệu quả; có 143 Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng 

đồng (trong đó có 133/143 Trung tâm đạt chuẩn theo tiêu chí 06 - Bộ tiêu chí 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới); có 853/963 Nhà văn hóa - Khu thể thao, 

có 14 Nhà văn hóa dân tộc thiểu số và hơn 100 thiết chế văn hóa - thể thao ngoài 

công lập. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện đã vận động xây dựng mới 85 khu vui chơi 

thiếu nhi, sửa chữa 15 điểm vui chơi cho thiếu nhi... Góp phần đẩy mạnh đời 

sống văn hóa tinh thần cho nhân dân nói chung và cho thanh thiếu nhi trên địa 

bàn tỉnh nói riêng. 

- Phát động trong thanh niên, thiếu niên về cuộc vận động “Rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với thực hiện Quyết định số 3933/QĐ-

UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục thể chất ở các trường phổ thông trong tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2013 – 2020”. Theo đó, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế 

hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục thể chất ở các trường phổ thông trong tỉnh giai đoạn 2013 - 2020”. Năm 

2016, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX năm 2016, đoàn vận động viên 

tỉnh Đồng Nai đứng thứ hạng 10 toàn quốc. 

- Trong 05 năm qua, UBND các huyện, thành phố đã phối hợp ngành Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường tổ chức khoảng trên 300 hội thi, hội diễn 

nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng và địa phương thu hút trên 

2,4 triệu lượt người tham gia và cổ vũ; trong các dịp hè, tổ chức thi đấu các giải 

thể dục thể thao cho thanh thiếu niên và nhi đồng như: Giải bóng đá U10 và các 

môn bơi lội, cầu lông, cờ vua...; tổ chức Hội thi vẽ tranh, Hội thi Hoa phượng 

đỏ, tổ chức chiếu phim... thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. 

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố tổ chức các buổi trưng bày tài liệu, 

sách, báo phục vụ bạn đọc tại Thư viện huyện nhân các dịp lễ, kỷ niệm với các 

chủ đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Biển đảo 

quê hương”; “Đồng Nai - Lịch sử hình thành và phát triển”,… Trưng bày sách, 

tài liệu tuyên truyền về kỷ niệm giải phóng Miền Nam 30/4; ngày chiến thắng 

Điện Biên Phủ 07/5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Thương binh 

liệt sỹ 27/7, ngày Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12 với trên 100.000 cuốn sách, tạp chí, báo... Qua đó thu hút đông đảo các 
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em học sinh đến đọc sách, tìm kiếm tài liệu, xem phim, giải trí lành mạnh, bổ 

ích. 

7. Việc thực hiện các chỉ tiêu trong 05 năm qua 

- Việc thực hiện tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt tỷ lệ cụ thể: 100% thanh niên trong lực 

lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức và sinh viên, học sinh phổ 

thông; 70% tổng số thanh niên công nhân; 70% thanh niên địa bàn dân cư trên 

địa bàn tỉnh: Đạt chỉ tiêu. 

- 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện 

quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học: Đạt chỉ tiêu. 

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ 

năng, nghiệp vụ: Đạt chỉ tiêu. 

- 90% hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc 

giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia 

đình (thông qua hoạt động của các chi Hội Phụ nữ, Chi đoàn, chi Hội Nông dân, 

chi Hội Cựu chiến binh và của các nhà trường): Đạt chỉ tiêu. 

- Trong số đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng có đã có 63,6% đảng 

viên trẻ được kết nạp: Vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu đề ra có ít nhất 30% đảng viên trẻ 

được kết nạp). 

- 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể: Đạt chỉ tiêu. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục 

đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh 

luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo và các ngành đã triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả.  

- Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể với chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ 

chức các hoạt động, thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về lòng tự 

hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, đã hình thành trong thanh thiếu niên 

và nhi đồng ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, khẳng định 

được niềm tin của thế hệ trẻ dưới sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng. 

Các hoạt động phong trào trong thanh thiếu niên và nhi đồng đã được tổ chức 

ngày một thiết thực, hiệu quả hơn.  

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, giáo dục an 

toàn giao thông được phát động rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức toàn 

diện cho thanh thiếu niên và nhi đồng về ý thức chấp hành pháp luật cũng như 

việc chấp hành nghiêm những quy chế, nội quy của nhà trường, đơn vị, góp 

phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. 
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- Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã có nhiều thanh thiếu 

niên và nhi đồng Đồng Nai tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao 

động, sản xuất, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh bảo vệ toàn vẹn 

lãnh thổ cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được vinh 

danh, tuyên dương, khen thưởng tại các lễ tuyên dương, các hội thi khu vực, 

toàn quốc, quốc tế, qua thông tấn báo chí... Thông qua đó, góp phần nhân rộng 

điển hình, lan tỏa thái độ sống tích cực cho đông đảo thanh thiếu niên và nhi 

đồng trên địa bàn. 

2. Hạn chế 

- Kinh phí bố trí cho công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng còn hạn chế, chủ yếu từ kinh phí 

chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành, các 

đoàn thể, các địa phương theo dự toán. Việc huy động các nguồn lực của các tổ 

chức, cá nhân và các doanh nghiệp để tổ chức hoạt động còn chưa được phát 

huy, nhất là đối với khối các sở, ngành. 

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói 

chung và trong thanh thiếu niên, nhi đồng nói riêng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề 

cần quan tâm giải quyết. Trong đó, phải kể đến tình trạng truy cập Internet có 

nội dung xấu ngày càng phổ biến đã phần nào ảnh hưởng, thâm nhập vào tư 

tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên và nhi đồng. 

- Việc phối hợp giữa chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương 

trong việc quản lý thanh thiếu niên, đặc biệt là trong độ tuổi học sinh phổ thông, 

trong việc ngăn chặn tác hại của tệ nạn xã hội vẫn còn đôi lúc, đôi chỗ chưa chặt 

chẽ. 

- Việc giáo dục trang bị kỹ năng sống, đặc biệt là phổ cập bơi dù đã được 

quan tâm chỉ đạo và dù đã tổ chức các đợt, các lớp tập huấn, truyền thông, được 

tăng cường tích hợp trong giảng dạy văn hóa ... nhưng tình trạng thiếu hồ bơi tại 

các địa phương đã là nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn trong công tác 

phổ cập bơi cho trẻ em. 

 - Hoạt động của các tổ chức đoàn thể Đoàn - Đội trong nhà trường đã có 

những nét mới, thu hút học sinh, nhưng ở một số đơn vị chất lượng hoạt động 

Đoàn - Đội còn có hạn chế, do giáo viên làm TPT Đội còn mới, giáo viên làm Bí 

thư Đoàn còn kiêm nhiệm và liên tục thay đổi. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI  

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các cơ 

quan chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án số 

1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Chỉ 

thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, với những nội dung chính 

sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW 



18 
 

 

ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

 2. Tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng các điểm vui chơi giải 

trí cho thanh thiếu niên và nhi đồng; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật 

chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên và 

nhi đồng. Phát huy, sử dụng hiệu quả sân chơi, bãi tập, các thiết chế văn hóa cơ 

sở hiện có cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại các địa phương.   

Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng 

công cộng để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục 

thể thao, nghỉ ngơi và giải trí. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể  

và chính quyền địa phương các cấp với nhà trường, gia đình trong giáo dục 

thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 

4. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và 

kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Đội chuyên trách, giáo viên làm 

công tác Đoàn - Đội trong trường học, đội ngũ cán bộ xã, phường làm công tác 

giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên mục, 

chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, 

thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương 

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tiếp tục có những 

giải pháp đổi mới trong nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ một cách thiết thực, hiệu quả, 

đi vào chiều sâu gắn với từng lĩnh vực công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, 

lao động sản xuất,…  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bố trí thời gian phù hợp và nâng cao chất lượng 

môn học đạo đức, giáo dục công dân; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt 

động ngoại khóa trong nhà trường phổ thông. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quan tâm đổi mới công tác quản 

lý và chuẩn hóa, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề 

nghiệp gắn liền với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

học viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Đối với Chính phủ 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án số 1501/QĐ-TTg ngày 

28/8/2015 gắn với thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên. 
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- Chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện và bố trí kinh 

phí từ ngân sách kết hợp xã hội hóa hoặc lồng ghép để thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu và các nội dung chính sách gắn liền với công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp 

theo. 

Trên đây là báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 

28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Đồng Nai kính báo cáo Bộ 

Giáo dục và Đào tạo./. 
  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh (VX); 

- Lưu: VT, KGVX (Năm). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Hiệp 
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