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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2356/KH-SGDĐT

Gia Lai, ngày 12 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai
đoạn 2022-2030” trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành
kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 02/8/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
“Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu
niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh
Gia Lai (sau đây gọi tắt là Quyết định số 492/QĐ-UBND).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định
số 492/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không
gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (sau
đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện hiệu quả mục tiêu chung, đạt chỉ tiêu đối với các mục tiêu cụ
thể trong Quyết định số 492/QĐ-UBND, được cụ thể hóa đối với ngành Giáo dục
và Đào tạo.
- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào
tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hóa cho học sinh, sinh viên, học viên trên không gian mạng giai đoạn
2022-2025.
- Làm căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các
phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức thực
hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND.
2. Yêu cầu
- Xác định đầy đủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo
triển khai theo Quyết định số 492/QĐ-UBND.
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- Đưa ra giải pháp, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính khả thi.
- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được
giao của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời
giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
- Phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đội, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong
các cơ sở giáo dục được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên
mạng xã hội.
- Phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên trong các cơ sở giáo dục được học
tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các
nền tảng số của Đoàn.
- Đạt 100% đoàn viên kết nạp mới trong các cơ sở giáo dục 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 50% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 70%
thanh niên trong các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, vận động sử dụng và
tương tác với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” của Trung ương Đoàn.
- Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công
tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục 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, đội; 80% đoàn viên, 70% thanh
niên trong các cơ sở giáo dục 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 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo
dục xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian
mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh.
- Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên
95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh các cơ sở giáo dục thực hiện việc chia sẻ thông tin thống nhất với Tỉnh
Đoàn.
- Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% trường
học, công sở các cấp ngành Giáo dục có các kênh thông tin trên không gian
mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho học
sinh, sinh viên, học viên.
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2. Nhiệm vụ và giải pháp
a. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên,
học viên các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng:
+ Nội dung tuyên truyền, giáo dục:
Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ
trương, chính sách mới của ngành Giáo dục và Đào tạo, địa phương liên quan
đến học sinh, sinh viên; chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; kỹ năng
nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, kỹ năng sống; phòng chống tội phạm, tệ nạn
xã hội, bạo lực học đường; hoạt động Đoàn, Hội, Đội,...
Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng
Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; văn hóa
ứng xử trong trường học và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.
Các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định và các hoạt động của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và cơ sở giáo dục về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác
học sinh, sinh viên, tập trung vào các vấn đề: Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự
an toàn xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
chủ quyền biên giới, hải đảo.
Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua đổi mới
sáng tạo trong công tác quản lý, dạy và học; gương người tốt, việc tốt trong
ngành Giáo dục và Đào tạo, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các tấm
gương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học
và rèn luyện.
Giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi tương tác của học sinh,
sinh viên trên môi trường mạng; hướng dẫn, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ
năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại
hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành
mạnh, thiết thực, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại học sinh, sinh viên,
học viên trên môi trường mạng.
+ Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục:
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hình ảnh, video clip tuyên truyền,
giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên mạng xã hội, Website
của các cơ sở giáo dục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Học sinh
sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên thông
qua các diễn đàn trên Internet, mạng nội bộ, trang thông tin (Fanpage), nhóm
(Group, Confession) trên mạng xã hội, qua Email, điện thoại, tin nhắn hệ thống
tin nhắn viễn thông; các hình thức tuyên truyền, giáo dục khác thông qua môi
trường mạng.
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Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền và
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng
cho học sinh, sinh viên, học viên thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, tiết chào
cờ, hoạt động ngoại khóa,…
- Phát triển và quản lý các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối
với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng:
+ Xây dựng, hoàn thiện các trang thông tin, phần mềm quản lý: Hoàn thiện
các Trang thông tin điện tử (Website), các trang thông tin (Fanpage), nhóm
(Group, Confession) trên mạng xã hội cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo
dục; hệ thống thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục với học sinh, sinh viên và
gia đình học sinh, sinh viên thông qua Internet, mạng xã hội và các loại hình
truyền thông khác như: Email, điện thoại, tin nhắn viễn thông (sổ liên lạc điện
tử),...
+ Công tác quản lý:
Xây dựng các biện pháp khuyến khích học sinh, sinh viên, học viên tham
gia, tương tác, theo dõi các diễn đàn trên Internet, các trang thông tin (Fanpage),
nhóm (Group) trên mạng xã hội do cơ sở giáo dục quản lý.
Xây dựng giải pháp phối hợp giữa các lực lượng trong cơ sở giáo dục và
các cơ quan chức năng, gia đình học sinh, sinh viên để nắm bắt tình hình tư
tưởng của học sinh, sinh viên trên môi trường mạng, kịp thời xử lý các vấn đề
phát sinh.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị
tư tưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên trên môi trường mạng:
Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên: Các cơ sở giáo dục xây
dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên bao gồm đại diện các tổ chuyên môn
liên quan, tổ chức Đoàn, Hội, Đội, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính
trị, giáo dục công dân, chủ nhiệm lớp và một số giáo viên, học sinh, sinh viên;
mời đại diện một số cơ quan chức năng liên quan ở địa phương.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên phụ
trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi
trường mạng:
+ Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự các lớp tập huấn công tác quản lý,
giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng
dành cho cán bộ, giáo viên, cộng tác viên; tập huấn đại trà cho đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên và cộng tác viên các cơ sở giáo dục.
+ Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, giáo dục chính
trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng giữa các cơ quan,
đơn vị.
b. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội
triển khai thực hiện các kế hoạch
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- 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.
- Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một
câu chuyện đẹp” trên không gian mạng.
- 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.
c. Phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch 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.
d. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác xây dựng thư viện
điện tử, sách điện tử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
e. Triển khai hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch số 315/KH-SGDĐT
ngày 14/02//2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về triển khai thực hiện
Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và
khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn
2022-2025” trong ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.
III. KINH PHÍ
1. Nguồn kinh phí
- Nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của
cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép trong các chương
trình, đề án đã được phê duyệt.
- Nguồn tài trợ, huy động từ xã hội, cộng đồng.
- Các nguồn hợp pháp khác.
2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị xây
dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân
sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục thường
xuyên chủ trì, thường trực giúp Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo thống nhất việc
thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch;
định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch.
Phối hợp tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2025.
- Hằng năm thực hiện phổ biến các tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho học sinh,
sinh viên, học viên trong hệ thống ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.

6

- Giao Phòng Kế hoạch và Tài chính hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở
xây dựng dự toán kinh phí hàng năm và bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế
hoạch theo quy định của Nhà nước.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện hiệu
quả các nhiệm vụ, giải pháp trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý,
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế
hoạch tại địa phương.
- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở
GDĐT.
3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX
- Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch và tình hình thực tế
của đơn vị, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách hiệu quả.
- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở
GDĐT.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không
gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo
dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên) để kịp thời xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

