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BAO CÁO 
Tong ket 5 nam thtrc hxçn Quyet d!nh  so 1501/QJJ-TTg ngay 28/8/2015 cua Thu 
tuóng Chmnh phü v D an "Tang cuông gio diic l tuö'ng each mxng, dio dfrc, 

lox song cho thanh nien, thieu men va nhi dong giax doxn 2015-2020 

Thirc hin Quyt djnh s 1501/QD-TTg ngày 28/8/2015 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü phê duyt De an "Tang cu&ng giáo dic 1 tuâng cách mng, do dirc, lôi song cho 
thanh niên, thiêu niên và nhi dông giai doan 2015-2020" (Quyêt djnh so 150 1/QD-TTg 
ngày 28/8/2015 cüa Thu tthng ChInh phü); Quyet djnh so 41 0/QD-BGDDT ngày 
04/2/2016 cüa Bô Giáo dxic và Dào tao  (GD&DT) ban hành Kê hoach triên khai Quyêt 
djnh sO 1501/QD-TTg cüa ngành Giáo diic (Quyet djnh so 410/QD-BGDDT ngày 
04/2/2016 cUa Bô GD&DT); 

Thirc hin yêu cu cUa Bo GD&DT tai  Cong van so 699/BGDDT-CTHSSV 
ngày 05/3/2020 ye vic Tong kêt 5 näm thirc hin Quyêt dlnh  so 150 1/QD-TTg ngày 
28/8/20 15 cüa Thu tung ChInh phü phê duyt Dê an "Tang cung giáo diic 1 tu&ng 
cách mng, dao  due, lôi song cho thanh niên, thiêu niên vâ nhi dông giai doan 
20 15-2020", UBND tinh Quãng Trj báo cáo kêt qua triên khai, thrc hin nhu sau: 

I. CONG TAC CHI DAO TI1UC HIlN 

1. Ban hành k hoch, van ban htr&ng dan 

UBND tinh Quãng Trj dA chi dao  Sâ GD&DT chü tn phôi hcip vth DoànTNCS 
Ho Chi Minh tinh Quáng Trj (Tinh Doàn)vá các s, ban, ngành lien quan triên khai 
thirc hin bãngnhüng mc tiêu, nhim vv c1i the vâi nhiêu giái pháp, bin pháp tIch c%rc. 
Trên ca sO do, hang nàm các sO, ban, ngành vOi chirc näng, nhim vii diiçc giao dâ ban 
hành van bàn chi dao  các dan vj trirc thuc dé triên khai thirc hin Quyêt djnh sO 
150 1/QD-TTg. 

UBNDtinh dä ban hành K hoch s 2070/KH-UBND ngáy 12/5/2020 thrc 
hin Chi thj so 3 1/CT-TTg ngày 04/12/20 19 cüa Thu tuung ChInh phO ye "Tang cu&ng 
giáo diic dao  düc, lôi song cho h9c sinh, sinh viên tinh Quáng Trj". 

Ban Thithng vi Tinh Doãn dâ phi hçip tham 1mm cho Ban Thii&ng v Tinh üy 
ban hành Cht.rng trInh hành dng so 13-CTr/TU ngày 15/01/20 16 ye vic "Tang 

cu'&ng szr länh dao cla Dáng dói v&i cong tác giáo dyc lj twJng cách mqn, dgo dtc, 
lOi sOng van hoá cho the h tré, giai doçzn 2015-2030 ". Xây dimg Ké hoach so 
1 62-KH/TDTN-TG ngày 15/3/2016 cüa Ban Thung vii TInh Doân thirc hin Chucmg 
trInh hành dng s 13-CTr/TU ngày 15/01/2016 cUa Ban Thi.rng vii Tinh üy ye thirc 
hin Chi thj so 42-CT/TW cüa Ban BI thr Trung rang Dãng (khóa XI); Kê hoach  sO 
81-KHITDTN-TG ngày 28/01/2019 cüa Ban Thi.r&ng vii Tinh Doàn ye vic thirc hin 
Dê an "Tang cu'&ng cong tác giáo dye l3 tit&ng cách mQng, dço dic, lOi sOng van hóa 



cho thanh thidu nhi", giai domn 2019-2022; K hoch s 219-KI-1/HDD ngày 
16/9/2016 thirc hin Chi thj so 42-CT/TW ye "Tang cu&ng sr lânh dao cia Dáng dói 
vài cong tác giáo dc l twang cách mgng, dgo di'c, lOi sOng van hoá cho the h tré, 
giai dogn 2015 - 2030" trong to chrc Di TNTP Ho ChI Minh. 

Tip tiic chi dto các Co so giáo diic (CSGD) trin khai các van bàn pháp 1ut, van 
bàn chi do cüa ChInh phO (Ngh djnh so 80/201 7/ND-CP ngày 17/7/2017 cüa ChInh 
phü quy djnh ye môi truOng giao diic an toân, lành mnh, than thin, phông chông bo 
1rc h9c thrOng; Quyêt djnh sO 1501/QD-TTg ngày 28/8/2015 cüa Thu tuOng ChInh phü 
phê duyt Dê an "TAng cuOng giáo dic 1 tixO'ng cách mang,  do dirc, lôi song cho 
thanh niên, thiêu niên và nhi dông giai dotn 2015-2020"; Thông tu so 
26/2017/TT-BGDDT ngày 18/10/2017 cüa B GD&DT quy djnh tO chirc hoat dng 
vAn hóa cüa hçc sinh trong các CSGD), các vAn bàn cüa B GDDT ye giáo diic dao 
dirc, lôi song (Chi thj sO 505/CT-B GDDT ngày 20/02/2017 cüa Bô truOng Bô GD&DT 
ye vic tAng cuOng các giái pháp dam báo an toàn trong các CSGD; Cong vAn so 
5727IBGDDT-CTHSSV ngày 14/3/2017 cüa Bô GD&DT giri các UBND tinh, thành 
phO trtrc thuc Trung ucYng ye vic tAng cuOng các bin pháp ngAn ch.n tInh trng bao 
lirc hçc dirOng; Cong vAn so 282/BGDDT-CTHSSV ngày 25/01/2017 cüa B GD&DT 
ye vic day manh xay dimg mOi trir?mg vAn boa trong tnrOng h9c; Cong vAn so 
277/SGDDT-CTTT ngày 02/3/2018 cüa SO GD&DT Quãng TrI ye vic HuOng dan 
cOng tác tu van tam I2  cho h9c sinh trong trixOng phô thông thirc hin theo Thông tir sO 
31/2017/TT-BGDDT ngày 19/12/2017 cüa B GD&DTvê huOng dn thrc hin Cong 
tác tu vAn tam 1 cho h9c sinh phO thông; Cong vAn so 1585/SGDDT-TCCB-CTTT 
ngày 04/10/20 19 ye vic huOng dan triên khai thirc hin cOng tác xA hi trong truOng 
hçc thirc hin theo Thông tir sO 33/2018/TT-BGDDT; Chi thj so 1737/CT-BGDDT 
ngày 07/05/2018 cüa B GD&DT ye tAng ci.rOng cong tác quàn 1, nâng cao ctao thrc 
nhà giáo; Thông Ui so 26/2017/TT-BGDDT ngày 18/10/2017 cüa B GD&DT quy 
dinh tO chOc hoat dng van hóa cüa h9c sinh trong CSGD; Thông tir so 
06/201 9/TT-BGDDT cüa B GD&DTquy djnh Quy tAc 1rng xCr trong CSGD mâm non, 
phô thông, giáo diic tiurOng xuyên; Thông Ui sO 04/2014/TT-BGDDT ngày 28/02/2014 cAa 
B GD&DT; Cong vAn 463/BGDDT-GDTX ngày 28/01/2015 cüa Bt GD&DT ye phông 
chOng bo 1irc h9c du0ng; K hoach sO 38171KH-UBND ngày 22/8/2019 cüa UBND tinh 
Quãng Trj ye vic triên khai Chuong trInh hành dng phông, chOng bao  lirc h9c &r&ng trong 
các cci sO giáo dc trén dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2019-2021. Kê hoach sO 
5674/KH-UBND ngày 09/12/2019 cua UBND tinh Quãng Tn ye vic thirc hin Dê An "HO 
trçl h9c sinh, sinh vien khOi nghip den nãm 2025" trên dja bàn tinh Quáng Trj và tAng 
cuOng cOng tác quãn 1, nâng cao dao  dOc nhâ giào. Nâng cao vai trô và tràch nhim 
cüa giáo viên chü nhim trong vic thuOng xuyen quan tam, nAm bAt tInh hInh Ui 
ti.rOng, dao  dOc hoc sinh, Co giài pháp h trq và kjp thOi tháo go nh&ng burc xüc trong 
hQc sinh, sinh viên. 

Dy manh  cOng tác tu vAn tam 1 hc thrOng (dA tp huAn và cAp chirng chi cho 
157 can b giáo viên cap THCS, THPT); day mnh thrc hin cong tác xA hi trong 
thrOng h9c và các hoat  dng vAn hóa trong truOng h9c; dôi m&i ni dung, phuong pháp, 
hInh thirc giáo diic do dOc cho hçc sinh; tang cuOng và nâng cao hiu qua các hoat 
dng trài nghim sang tao  cho hçc sinh. Phôi hqp vOl các sO, ngành lien quan và TinE 
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Doàn Quâng Tr tang cung cong tác giáo dic do di'rc, 1i sng cho th h tré, dc bit 
là giáo dic hçc sinh sCr ding internet và mng xâ hi mt each hiu qua, nhäm h trçY 
tIch circ trong h9c tQtp và cong tác ciia hçc sinh, sinh viên. 

Chi do rà soát, tich hçp 1ng ghép ni dung giáo diic do dirc, 1i sng cho h9c 
sinh vào các mon h9c chInh khóa: các chuyên dé lé giáo cho tré em mâm non, mon Dao 
düc cho h9c sinh tiêu h9c, mon Giáo diic Cong dan cho hçc sinh trung h9c Va CC mon 
hçc, hoat  dng giáo diic khác; hthng dn kiên thirc mon Giáo dic cong dan thành mon 
thi chInh thirc trong K' thi trung h9c phô thông Quoc gia và dA có tác dng tich circ den 
vic giáo dic dao  dirc, lôi song cho h9c sinh trong nhà tru&ng; nâng cao hiu qua các 
hoat dng giáo diic và trâi nghim cho h9c sinh. 

Chi dao  tang ci.thng và nâng cao hiu qua cong tác giáo diic chInh trjtu tithng, 
do dirc, lôi song van hóa cho h9c sinh; tang cung an ninh, an toãn tnrmg h9c, xây 
drng van boa h9c duông và thirc hin nghiêm nên nêp, dan chü, k cirong... trong 
trung h9c. 

Ban hành K hoach  s 5673/KI-Ji-UBND ngày 09/12/2019 cüa UBND tinh ye 
vic triên khai Dê an "Xây drng van hóa lrng xir trong tru&ng hc giai doan 
2018-2025" trén dja bàn tinh Quãng Trj; Thông tir quy ctjnh quy täc üng xü trong các 
CSGD mâm non, truông phô thông và trung tam giáo dijc thuOng xuyên. 

S& GD&DT, Tinh Doàn và các si, ban, ngành tinh Quàng Trj dâ t chi'rc trin 
khai thirc hin Chi thj so 42-CT/TW ngày 24/3/2015 cüa Ban BI thu ye tang cu&ng sir 
lânh dao  cüa Dãng dôi vói cong tác giáo diic 1 tithng cách mng, dao  di'rc, lôi song van 
hóa cho the h tré giai doan  20 15-2030 den các cap b Doàn trong toàn tinh vâi ni 
dung duçc cii the hóa phü hçip tInh hInh thanh thiêu nhi cüa tinh, dOng th?yi yeu câu các 
Co si doàn chü dng trong vic xây dirng ké hoach, hixâng dan thirc hin phü hqp vâi 
tInh hInh cii the cüa tüng don vj, dja phi.rcing. Hang näm, Ban Thithng vi Tinh Doàn 
Quáng Trjdã quán trit, xác djnh lam can ci:r dê tiên hành dánh giá kêt qua th%rc hin 
cOng tác Doàn và phong trào thanh niên cüa các don vj. Qua do, nhäm phát huy vai trO 
nOng cot cüa to chirc doàn trong cong tác giáo diic 1 ti.r&ng cách mng, dao  due, lOi 
sOng cho the h tré, tao  chuyên biên can bàn ye dao  düc, lôi sOng; có do dic trong 
sang, lôi sOng van hóa; yêu gia dInh, yêu que huang dat nuóc, tir hào dan tc, kién djnh 
1 tithng dc l.p dan tc vàchünghTa xã hi; thüc tuân thu pháp 1ut; có näng 1irc và 
bàn ffnh trong hOi  nhp quOc te; co sirc khOe, tn thirc và k nang lao dng, tr& thành 
nhüng cong dan có Ich cho xa hi, tIch cçrc tham gia xây dirng và báo v To quOc. 

Thm nhun li day cüa H Chü tjch trong Di chüc thiêng liéng cüa Ngi.ri: "Bi 
dung the h each mng cho di sau là rnt vic rat quan tr9ng và rat can thiêt", länh 
do ngành GD&DT, Doàn TNCS Ho ChI Minh luôn xác djnh trçng tam càa nhim vii 
"Trng nguii" là giáo ditc 1 tu&ng cách mng, dao  dirc, lOi song cho h9c sinh, doàn 
viên Doàn TNCS HCM và dôi vien Dôi TNTP HCM. 

Hang nam, S& GD&DT và Tinh Doàn dã k k& cong tác phi hqp nhäm nâng 
cao vai trO, trách nhim c'Cia ngành Giáo diic và Doàn TNCS Ho ChIMinh trong cOng 
tác giáo diic the h tré. Tr do, bang nhiêu giãi pháp tIch c1rc nham day rnanh  cOng tác 
giáo dc l tu&ng each mng, dao  dic, lôi sOng lành manh;  chütrçng trién khai có hiu 
qua vic h9c t.p và lam theo tu tung, dao  due, phong each Ho ChI Minh và các boat 
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dông giáo dic cho doàn viên, thanh niên, h9c sinh, sinh viên trong tmng h9c thông 
qua các to chüc Doân, Hi, Dci;  tang cithng cOngtác tuyên truyên trên các phirang tin 
thông tin dti chñng nhu website: T& thông tin Tuôi tré Quáng Trj, trang thông tin "Van 
boa h9c du?ng" cüa PhOng To chrc can b-ChInh trj, tix tu&ng, S& GD&DTvâi nhiêu 
bài viêt, tin hot dng phân ánh kêt qua triên khai thirc hin các phong trào; thrcyc dông 
dào can b, doàn viên, thanh niên trén dja bàn toãn tinh hutng 1rng, theo dOi, tim d9c. 

2. Cong tác phi hçrp 

Sà GD&DT phi hcp các dcm vi lien quan t chrc trin khai, quán trit Chi thj s 
42-CT/TW ngày 24/3/2015 cUa Ban BI thu Trung uo'ng Dãng ye tang cuOng s1r lânh dao 
cüa Dàng dôi vói Cong tác giáo diic 1 tu&ng cách mng, dao  dirc, lôi song van hóa cho the 
h tré giai doan 2015-2030; Quyêt djnh so 150 1/QD-Tfg ngày 28/8/2015 cüa Thu tuóng 
Chinh phü; Quyêt djnh sO 41 0/QD-BGDDT ngày 04/2/2016 cOa B GD&DT den can b, 
giáo viên, nhân viên và h9c sinh, sinh viên trong toàn ngãnh; chi dao  các CSGD tAng 
cu&ng giáo dic dao  di:rc, lôi sOng, thirc trách nhim cüa ngu?i day, nguii h9c; hu&ng ti 
các hoat dng cOa nhà truàng theo mic tiêu giáo diic dâ de ra. 

S& Van hóa, ThJ thao vâ Du ljch chü tn, phM hgp cac dan vj lien quan tip t1ic 
nâng cao chat luçng và da dang hóa các hoat dng cüa h thông thiêt chê vAn hóa thông 
tin co s, trung tam VAn hóa - The thao cap huyn tao  diêu kin cho thanh niên, thiêu 
niên và nhi dông có khu vui choi, giâi trI, sinh hoat vAn hóa, vAn ngh, the diic the 
thao,... 

Sà Thông tin và Truyn thong phi hqp vói ngành GD&DT dy manh  cong tác 
tuyên truyên yà xây dirng chuyên m1ic tuyên truyên ye giáo diic 1' tithng cách mng, 
ctao düc, lôi song cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông trên dja bàn tinh; to chüc ngày 
sách Vit Nain, kê chuyn theo sách trong các tmng phô thông. 

Tinh doàn Thanh niên Cong san FM Oil Minh phi hqp vâi Si GD&DT và các 
s& ban, ngành lien quan thông qua tO chic Doán, Di trong các tnr0ng hc to chirc các 
hoat dng tuyên truyên, giáo diic l tu&ng cách mng, dao  düc, lôi song van hóa cho 
doãn viên, dôi viên, thanh niên trong cac nhà tnrng; hang nAm, to chc có hiu qua 
Chuong tnInh "H9c kS'  trong Quân di" dành cho các em h9c sinh khôi THCS và 
THPT. 

Hç5i Lien hip Phy ni tinh th chirc ling ghép các boat  dng tuyên tmyn v giáo 
diic 1 tu&ng cách mng, dao dirc, lOi song cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông trong 
các phong trào cüa hi. Tuyên truyên, vn dng vic xây dirng gia dinh vAn hóa, phát 
huy vai trO lam guang cOa ông bà, cha mc trong giáo diic thanh niên, thiêu niên và nhi 
dông. 

H3i Khuyln hQc tinh phi hçp vâi Sâ GD&DTtrin khaicông tác khuyn hçc - 
khuyn tài, tuyên duting, vinh danh các hçc sinh, sinh vién nghèo vuçit khó, h9c giOi; 
hang nAm, t chüc U Tuyên di.rang h9c sinh giOi tiêu biêu vA trao h9c bOng "Tan Trào 
tiêp süc den tru&ng" cho các em h9c sinh có hoân cAnh khó khAn dat  diem cao trong k' 
thi Dai  hc và thu khoa trong kS'  thi THPT QuOc gia. 
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Lien doàn Lao dç5ng tinh tip tiic quan tarn chm lo d&i sng 4t cht, tinh thn, 
bôi diing 1 tithng cách mng, dao  dtrc, lôi sOng cho ngi.rii lao dng trong d tuôi 
thanh niên. 

Oy ban Mt tr2n Td quo'c Vit Nam tinh và các doàn the pMi hçp tuyên truyn, 
vn dng nhn dan, hti viên tIch crc tham gia cong tác giáo diic diic 1 tithng cách 
mng, dao  dirc, lôi song cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông; dua ni dung giáo diic 
l tu&ng each mng, do dirc, lOi song cho thanh nien, thiêu niên và nhi dOng vào 
phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng d?yi song van boa" ô khu dan cu. 

Cong an tinh phi hçip vâi S& GD&DT, Tinh Doàn có nhiu bin pháp trong 
vic chü dng nàm bat nhtng din biên tu flthng cüa thanh thiêu niên trithc nhtthg van 
dé phát sinh trong xã hi; ban hành van bàn ni b ye tang clx?Llng cong tác báo v an 
ninh chinh trj trong giáo viên và hçe sinh, sinh viên. 

3. Kim tra, dánh giá 

Hang nárn, Thanh tra S GD&DT xây dimg k hoach thanh tra, kim tra, trong 
do có ni dung ye cong tác giáo diic pháp 1u.t trong nhà trixOng, cong tác tuyên truyên, 
giáo dic dao  dirc lôi sOng cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông; vic to chüc các hoat 
dng giáo die trong và ngoài nhà trung, lông ghép ni dung giáo dije pháp 1ut, giáo 
diic dao  dic lOi sOng, giáo diic k näng sOng, k näng üng xü... vào mOn giáo ditc cOng 
dan, sinh hot chuyên de, sinh hoat tp the và các hot dng van hóa, van ngh, the diic, 
the thao... 

Sà GD&DT phêi hçp vói Tinh doàn và các don vj lion quan kim tra, dánh giá 
hot dng cOng tác Doàn, Dci, Hi trong do chü tr9ng ni dung tuyên truyOn, phô biên 
giáo dic pháp lut, giáo dc dao  due lôi sOng cho doàn viOn, thanh niOn và các hoat 
dng hi.râng nghip, phong trào hành dng each mng eüa Doàn. 

Thông qua cong tác kim tra, dánh giá, ngoài vic ghi nhn, biêu d1.rong các 
guang diOn hInh tiên tiOn, các hInh thüc hoat dng hiu qua, các CSGD cOn có djp 
dixqc trao dôi kinh nghim, hQc hOi lan nhau dO các hoat  dng giáo diic trong nhà 
trung và cOng tác tuyên truyên, phO biOn, giáo diic l tuâng each mng, dao  due, lOi 
sOng cho thanh niOn thiêu niOn và nhi dOng phát huy hiu qua, xây dimg môi trumg 
hçc tp an toàn, không bao  lirc. 

II. KET QUA DiNT Du'qc 
1. Cong tác tuyên truyn, giáo diic I tu'&ng each ming, do due Ji sng 

cho h9c sinh, sinh viên 

1.1 .Quy djnh thii krçrng trin khai cac hoat dng Doãn, Di trong chi.xangtrInh 
giáo diic phO thông mói, ket hqp ni dung sinh hot Doan, Di trong hoat  dng giáo 
diic trãi nghim sang tao  cüa các tru&ng phO thông 

TrOn c sâ quy djnh cña B GD&DT v k hoach hoat dng ngoài gi len lop 
thirc hin tir dâu nám theo chü dO, chü diOm vOi 02 tiOt!O 1 tháng!O 1 lOp, SO GD&DT dã 
chi dao  các CSGD bO trI thOi gian dê lOng ghép tO chüc các hoat dng Doàn, Dci;  dOng 
thOi giao cho giáo viOn chü nhim các lOp phOi hcip vOi to chirc Doàn, Di dê triên khai 
th%rc hin hoat dng ngoài giO IOn lOp theo dung quy djnh tai  COng van sO 
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7608/BGDDT-GDTrH ngày 31/8/2009 cüa B GD&DT. 

Ngoài ra, các CSGD dã trin khai 1ng ghép vào trong mt s mon h9c chInh 
khóa và các hot dng ngoi khóa, giáo diic k5 näng song, các hot dng trãi nghip 
sang tao  trong chung trInh giáo dic phô thông dê tang cii&ng cong tác giáo diic do 
dirc, lôi song cho h9c sinh. Các CSGD dã thirc hin tIch hqp ni dung giáo diic trong 
mt so mon hçc chInh khoá theo chirong trInh quy djnh nhix mon Giáo diic Cong dan, 
Giáo ditc quôc phông và an ninh..., dông thii lông ghép thông qua các hoat dng ngoi 
khoá nhix: To chüc các hoat  dng van ngh, chiêu phim, giao liru; các cuc thi tim hiêu 
duOi dng bài viêt hoc san khâu hóa, ye tranh, áp phIch, sang tác, biêu din tiêu phâm 
vOi các dê tài khác nhau; to chOc quán trit trrc tiêp thông qua các buôi sinh hoat  tp 
the, tuyên truyên trirc quan hoc thông qua các an phâm, phuong tin thông tin; tO chüc 
cho hc sinh tham gia sinh hoat  các câu lc b cüa nba truOng két hçip các hott dng 
cüa Doan TNCS Ho ChI Minh, Di Thiêu niên Tiên phong Ho ChI Minh;... 

Nhân k' nim 78 nAm ngày thành l.p Di Thiu niên Tin phong H ChI Minh, 
SO GD&DT phôi hçp vOi Hi Dông di tinh Quàng Trj ban hành cong van so 
200/KH-SGDDT ngày 01/02/2019 ye vic huOng dn Hi thi "Giáo viên lam Tong phii 
trách Di giOi" nãm h9c 2018-2019. DâylàHi thi di.rçc to chirc4 nãm 1 lan dành cho 
nhüng thây, cô giáo lam Tong phii trách Di dã và dang theo duôi dam me, tu duy dt 
phá và n 1irc hêt mInh; Ccx hi dê khám phá và khäng djnh näng hrc bàn than; giao luu 
và trao dôi, h9c tp kinh nghim. Hi thi lan nay có 47 thI sinh là giáo viên dang lam 
Tong phii trách Di cUa các tru'&ng Tiêu h9c, TH&THCS, THCS thuc các phOng 
GD&DT huyn, thj x, thành phô trén dja bàn toàn. Thông qua Hi thi dâ dánh giá thrc 
trang di ngü giáo viên lam Tong ph trách Dci; vai trô cüa Di TNTP HO ChI Minh; 
tr do xây dirng ké hoach  tp huân, dào tao,  bôi thrOng nhäm nâng cao trinh d chuyên 
mOn, nghip vi cho giáo viên lam Tong phii trách Dci,  vOi phi.rang châm dOi mOi cOng 
tác Di TNTP HO ChI Minh và phong trào thiêu nhi gop phân dáp i.'rng miic tiêu dôi 
mOi can bàn, toàn din giáo duc, dào tao. 

SO GD&DT phi hp Tinh Doàn ban hành Quyêt djnh s6 99/QD-SGDDT ngày 
01/02/20 19 ye vic ban hành Diéu 1 TO chc HOi  thi "Giáo viên lam can b Doàn giOi" 
nãm h9c 2018-2019; Hi thi duc to chüc 4 nm 1 lan dã tao  san chai dé khuyên khIch, 
dông viên và tao  ccx hi cho giáo viên lam can b Doàn the hin näng l?c  cüa mInh. 
NhOng näm qua, ngành GD&DT tinh Quàng Trj có nhüng buOc phát triên manh  me, 
vctng chäc, chat luqng giáo ditc toàn din trong nhà trung ngày ducxc nâng cao và sr 
dóng gop vào thành tIch chung do cO nhüng giáo viên lam cong tác Doàn trong tru&ng 
h9c. Các thây cO giáo lam Doàn thrc s1r là nhüng nguOi trrc tiêp thirc hin cOng tàc 
giáo diic CTTT, dao  dOe, lôi sOng vâ h9 chInh là nhQng nguOi truyên cam hOng cho 
tui tré h9c duOng. Dày là ncxi trao dôi kinh nghim, h9c hOi lan nhau dê trau dOi them 
kin thOc, k nang trong cong tác Doàn và phong trào thanh nien trong tru&ng h9c. San 
chcii nay cüng chInh là fbi tuyn ch9n nhtng giáo viên lam can b Doàn giOi nhäm gop 
phân dánh giá các phong trào thi dua trong trung h9c trong giai don mOi. 

Các tnr&ng THPT quan tam cOng tác phát triên Dâng trong HSSV theo tinh than 
Chi thj so 34-CT/TW ngày 30/5/1998 cüa B ChInh trj (khoà VIII) ye "TAng cu&ng 
cOng tác CTTT; cüng cO tO chOc dàng, doàn the quân chOng vâ cOng tác phát triên dàng 
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viên trong trueing h9c". 

1.2. Tip tic trin khai phong trào thi dua Dy t& - H9c t& trong tmg nàm h9c; 
quy djnh thông nhât vic treo khâu hiu trong khuôn viên nba trixng bat dâu tr 11am 
hoc 2015-2016. 

Tiép tiic chi dao  triên khai phong trào thi dua Dy t - H9c tot trong toàn ngãnh 
Giáo diic mt cách hiu qua, thiêt thirc nhãm tao  không khI thi dua sôi ni, nâng cao 
chat 1ung dy - h9c. Trong d, dôi vi ni dung giáo diic dao  dirc, lôi song, 1 tu&ng 
cách mng cho tré em, h9c sinh, doàn viên, thanh niên trong nba trir&ng, S& GD&DT 
dà có chi dao Cu the: 

- Di vài giáo diic mâm non: TIch hcip, 1ng ghép trong các hoat dng chäm sOc, 
giáo diic tréâ tnring mâm non phü hçcp v9i do tuôi dé hInh thânh và phát trin thüc, 
hành vi, thói quen tot trong vic thirc hin ni quy, quy djnh cüa tmOng, lap mm non, 
trong gia dInh và cong dOng; 

- Di vai giáo dic ph thông: Thirc hin ni dung dy h9c các mOn Ngü' Van, Ljch 
sü, Do d(rc, Giáo diic cong dan trong chixang trmnh sách giáo khoa hin hành trén c sâ 
tiêp tic rà soát, tinh giãn nhüng ni dung khó, trông 1p, chtra th1rc s1r can thiêt dôi vói hpc 
sinh. Lira ch9n nhQng ni dung giáo dc phii hçrp vâi dtc diem tam sinh 1, tInh cam và sir 
phát triên cüa hçc sinh, xä hi vâ thii dai;  giáo diic hànb vi và chuân mirc dao  due; giáo 
diic thrc tuân thu pháp 1ut, k nàng sOng và giá trj song dáng dan trong chi.rong trInh 
giáo diic phô thông mOi. 

Trén c s& hu&ng dn cüa B GD&DT, S GD&DT dã có van bàn huâng dn 
"Xây dmg môi trning vAn boa h9c dithng", trong do quy djnh các chuân m1rc trong 
ang xü dôi vói nhà giáo, h9c sinh, mOi quan h thây vOi thây, thây yen trô, các diêu kin 
ccn s&vât chat, môi truenng van hOa. Den nay, 100% các tru?mg h9c dã xây diing, tiêp 
t1c bô sung hoàn chinh Bô Quy tàc üng xu van hóa trong tru&ng h9c. 

1.3. Thirc hin và duy tn vic hat Quc Ca trong các 1 chào Ca; victp thdc 
gifla gien cho hçc sinh phô thOn; các bài tp the diic tai  ch cho h9c sinh, sinh viên và 
ho các khâu hiu sau khi tp the diic tp th 

- 100% các tr1.rmg t chirc cho giáo viên và h9c sinh tir hat Quc ca hoc hat trén 
nên nhac bài Quôc ca t?i  các l chào cô. Mi nhà tru&ng dà xác djnh cho can b, giáo 
viên và h9c sinh, chao ca TO quOc và hat Quôc ca là mt nghi thac QuOc gia quan 
tr9ng, th hin lông yêu nuac, ban 11'nh chInh trj, niêm tir hào dan tc vâ trách nbim 
cüa con ngui Vit Nam veni TO quôc và nhân dan; 

- Khi hoc sinh nghi th0c Di TNTP H ChI Minh cüa các truang tiêu h9c, trung 
h9c Co s dãdrc tp 1uyn dê nâng cao trInh dO,  k näng sr diing trông, ken dOng lam 
nén cho hat QuOc ca,nhiêu truang mâm non dã day  hat Quôc ca và to chüc có hiu qua 
các sinh boat tp the có hat Quôc ca cho tré mâu giáo 5-6 tuOi. 

1.4. Xây diing k hoach trin khai, thirc hin hoat dng he cho thanh niên, thiu 
niên vã nhi dOng 

Hang nàm, sau khi k& thOc nàm h9c, Si GD&DT dâ ban hành các van bàn 
hthng dn vic quán 1 hcc sinh trong djp nghi he cho các truang hçc, các Co quan, 
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dan vj, t chüc doàn th lien quan và các dja phuang. S& GD&DT, Tinh Doàn phi hcip 
vri BCH Quân sir tinh Quãng Trj to chüc Chuang trInh "T-I9c k' trong quãn dci". 
Chixang trInh nhäm giáo dixc cho các em ye ljch sir, truyên thông each mng hào hung 
cüa dan tc, bôi dir0ng các k5' näng 4n dng, sinh hott tp the, rèn luyn tinh than 
dông d,i, thirc k' lut cao. Môi dcit huân 1uyn thu hiit han 100 em (chü yêu hçc sinh 
tü l&p 7 den lop 11) tham gia, là hat  nhân phong trào trong các hoat  dng cüa nhà 
trithng triiOc khi buàc vâo narn h9c mâi. 

Si GD&DT phi hçp vâi Tinh Doàn th chüc hoat dng tInh nguyen he cho 1irc 
1ixcng thanh niên trong trong do nOng cot là can bô Doàn và các doàn viên uu tO cOa các 
tru&ng trung h9c phô thông. 

Hang näm, SO Lao dng - Thirang binh và Xã hi chO trI phi hgp vài Sâ 
GD&DT to chüc "Diên dan tré em" nhãm tao  ca hi dê hra tuôi thiêu nhi tiép cn vâi 
các thông tin lien quan den quyên tré em, nói len tiêng nói cOa các em ye nguyen vng 
dirge sOng hnh phOc, dirge chãm sóc, dirge yéu thixan và hInh thành, nuôi du0ng 
nhQng hoâi bão lón.Ti diên dan nay các em dirge hiêu biêt them nh&ng chInh sách lien 
quan den tré em, ni dung chi.rang trInh phông chông tai nan  thirang tIch,ni dung 
chirang trInh chäm soc và bão v tré em, phirang pháp xCr l nhüng van dé lien quan 
den bao  hành tré em t?i  dja phuang, phuong pháp t.p huân thiêu nhi các k nãng tir bão 
v (thoát hiêm, 1rng phó vâi thiên tai, các nguy co gay tai nan  thi.rang tIch, phOng chông 
bao lirc, xâm hai  tré em, ...) và bOi dirông kiên thüc, k näng xü l', sa cap thu cho tré 
khi bj tai nanthuang tIch, tai nan  duOi nithc cho giáo viên Tong ph trách Di, can b 
phii trách thiêu nhi vâ can b chi huy Dci,  tuyên truyên viên tai dja bàn dan cu cOng 
tham gia. 

Tr nàm h9c 201 8-20 19, Tinh Doàn, Hi dng Di tinh pMi hgp Doàn Di biu 
quôc hi và S& Lao dng - Thuang binh và Xä hi thành l.p Hi dOng Tré em, to chrc 
các buôi gp mtt Hi dOng tré em, các dti viên tiêu biêu vii Doán DBQH, lãnh dao  các 
ngành: LD-TB&XH, GD&DT, Doàn TNCS HCM t?o  ca hi cho các emtrInh bay các 

kiên cOa mInh ye các van dê lien quan nhu bao  lIrC h9c dithng, các quyên co bàn cOa 
tré em; dê xuât vâi lãnh dao  tinh ye chInh sách, ché d,tao diêu kin dê các em phát 
triên toàn diên. 

1.5. Xây dirng các chuyên mic, chirang trInh giáo diic 1 triràng each mang dao 
di.rc, lôi song cho thanh nién, thiêu nien và nhi dông tren các phirang tin truyên thông, 
báo chI 

Các cp b Doàn trong toàn tinh dà chi dao  doàn vién, thanh nién tIch circ tharn 
gia Cuc thi trrc tuyên "Tuôi tré h9c tp và lam theo tu flrâng, dao  d0c, phong each Ho 
ChI Minh" tai  website Cuc thi http://hocvalamtheobac.vn. Dc bit trong Cuc thi 
"Tui tré h9c tp và lam theo tu tithng, dao  dirc và phong each HO ChI Minh" näm h9c 
2017-20 18, 2018-2019,chi riêng ngành Giáo dc trên 19 ngàn giáo viên và h9c sinh 
tham gia, dcrng trong top 10 trong toàn quOc, là dan vj cO sO li.rgng ngiri thi eao nhât, 
dirge B GD&DT tang  Bang khen, có 01 giáo viên và 01 h9c sinh dt giãi Khuyên 
khieh yang Chung kt toàn quOc và dirge TW Doàn tang Bang khen. Anh huàng cOa 
các euc thi, eOa cong tác tuyên truyn vn dng dã tác dng tIch circ den doàn viên 
thanh nién, khich 1 tinh than tráeh nhim, tInh trung thuc, dâu tàu guang mâu trong 
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cong tác và sinh hot. 

Si GD&DT dã chi dao  các CSGD sr diing hiu qua b tài 1iu "Bác H và 
nhü'ng bài hQc ye dgo di'c lói song dânh cho hQc sinh" do B GD&DT thâm djnh dé 
phiic vi cOng tác dy và h9c trong các truông phô thông tai  các buôi sinh hoat  lOp, tIch 
hcip vào các mon dao  dirc, giáo dijc cOng dan, giáo dc ngoi khóa; xây dirng trang 
"Van hóa h9c dung" nhäm djnh hu&ng cOng tác Doàn, Di trung h9c, nêu gl.rong 
ngir&i tOt, vic tOt, chi dan các hoat  dng giáo dijc do dirc, lôi song và k nãng sOng, 
giüp các dan vj tiêp can,  trao dôi thông tin và tuang tác nghip vIi. Tat ca các ca sO 
Doân tru?ing h9c dêu có trang facebook nhäm khai thác tot the manh  truyên thông; 
djnh hixOng và tao  mt san chcii lânh manh  cho doàn viên, di viên dOng thOi h trn 
cOng tác quán 1, theo dôi diên biên tu tuOng, tam !, tInh cam, tam tu nguyen vQng cüa 
thanh thiéu niên. 

1mb Doân TNCSHCM dã chi dao  các cp b Doàn thuOng xuyên di m&i ni 
dung, phuang thOc hoat dng, giáo dic cüa Doàn qua các hot dng thirc tin, qua do 
phát hin, bOi dixông, ton vinh, nhãn rng các diên hInh tiên tiên; phát buy vai trô cüa 
hInh thirc truyên thông trirc quan, các phizang tin truyên thông dai  chOng, truyên 
thông trén mng xã hi. Các cap b Doàn dã da dang boa các hInh thOc tuyên truyên 
giáo dic ye chü nghia Mac - Lê nm, fl.r ti.rOng Ho ChI Minh, di.rOng Iôi cüa Dãng, chInb 
sách, pháp 1ut cüa Nhà nu0c phü hçip tInh hlnh thrc tin ccia tOng dja phuang và tInh 
hInh thanh niên trong mi thOi diem ci the. 

ThOng qua các Hi nghj giao ban báo chI, SO Thông tin và TruyM thông dã 
hirOng dn các co quan báo chI day manh  cong tác tuyén truyên, phân tIch, dánh giá 
tInh hmnh thirc hin Quyêt djnh sO 150 1/QD-TTg ngay 28/8/20 15 cüa Thu wOngChInh 
phü ye phê duyt Dé an "Tang cumg giáo dic 1 tuOng cách mng, do dOc, lOi sOng 
cho thanh niên, thiêu niên". Dc bit, chü tr9ng tuyên truyén sâu rng miic dIch, 
nghia, tam quan trong cüa vic thrc hin Quyét djnh so 150 1/QD-TTg. Các ca quan 
báo, dài có ké hoach tuyên truyên phong phà, da dng nhs: Xây dmg các chuyêntrang, 
chuyên miic, tin bài, phóng sr, diên dan, ta dam... nhãm nâng cao nhan thüc, hiêu biêt 
den toàn the nhân dan trong tinh, tang cithng giao diic 1' tt.rOng cách mng, dao  dOc, lOi 
song cho the h tré Vit Nam nhäm tao  chuyén biên can bàn ye dao dOc, 1Oi sOng, nhân 
cách; yêu gia dInh, yêu nuOc, tir hào dan tc; kiên djnh L' tr&ng dc 1p dan tc và chü 
nghia xä hi; co thOc tuân thu pháp Iut; có nàng 1irc và bàn !inh trong hi nhp quOc 
tê; có sOc khOe, tn thOc và k nàng Lao dng, thirc srtrO thành nhOng cOng dan có Ich, 
tIch crc tham gia xây dirng và bào v TO quOc Vit Nam x hi chü nghTa. 

Các ca quan thOng thn báo chI trên dja bàn dã dua nhiu tin, bài, phóng sir v 
vic triên khai thrc hin Quyét djnh sO 150 l/QD-TTg ngày 28/8/20 15 cüa Thu tuOng 
ChInh phü. Dài Phát thanh - Truyén hInh tinh Quàng Trj, Báo Quãng Trj, các cci quan 
dai din, phóng yjén thi.r&ng trii báo chI Trung uang và các tinh, thành trén dja bàn tinh 
dã cüng vOi báo chI dja phtxcrng barn sat djnh huOng, tp trung thông tin, tuyen truyên 
v tang cuOng giáo diic 1 tuOng cách mng, dao  dOc, Iôi song cho thanh niên, thiêu 
nién. 

1.6. Da'y mqnh tuyên truyên, ph bié'n v giáo dyc l ttthng cách mgng, ã'go d&c, 
lOi sOng van hOa cho thanh thiêu nhi 
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Cong tác tuyên truyn, ph bin v giáo diic 1 tu&ng cách mng, dto d(rc, iM 
song cho thanh thiêu nien Va nhi dông có nhiêu dôi mâi ye ni dung và phixcing thirc 
triên khai, tp trung bôi d.ro'ng l tu&ng each mtng, lông yêu nithc, khoi dy tinh than 
tir hào dan tc, hi.ró'ng ye biên giói, biên dâo To quôc. Cong tác giáo diic chInh trj, tix 
tuthng, do dt:rc, lôi song cho thanh thiêu nhi duçc ch tr9ng day m?nh  triên khai vâi 
nhiêu hInh thrc phong phü, sang tao, cách thüc triên khai md me, sinh dng, qua do dã 
chuyên tãi ni dung ChO nghia Mac - Lenin, tu tithng HO ChI Minh, Nghj quyêt cOa 
Dãng, cOa Doàn den dông dão doàn viên, thanh niên bang các hInh thirc san khâu hóa 
nhu hi thi, hi diên dê thu hOt dông dão doàn viên thanh niên tham gia; triên khai vic 
áp diing giáo an din t0, infographic trong giàng dy và h9c tp các bài hc 1 lun 
chInh trj mang lai hiu qua tIch crc; chO tr9ng vic nhân rng hInh thüc thi tim hiêu 
chO nghia Mác-Lênin, tis tuàng Ho ChI Minh qua mng internet trong khOi trithng hçc, 
khôi ca quan, khOi lirc luçing vu trang, qua do 100% can b, dãng viên, thanh niên hrc 
hrç'ng vu trang, cong nhân viên chirc và h9c sinh sinh viên, trên 80% thanh niên dja bàn 
dan cu duçc quán trit'. Cong tác näm bat tInh hInh tu tiiâng và djnh huóng dx 1un 
thanh niên trn bric ducic chO tr9ng, nhât là tnrâc nhUng din biên phi:rc ttp trén Biên 
Dông và sir cO mOi tri.r&ng biên, gop phân giãi quyêt nhü'ng phát sinh mi trong tu 
ttthng cüa thanh niên, dam báo on djnh chInh trj, xã hi. Ban ThuOrng vii Tinh Doàn dã 
tO chirc thành lap Câu lac bô L lun tré cap tinh và chi do thành lap Câu lac bô L 
lun tré cap huyn, cap tnr&ng. TO chüc cho cong tác vién tham gia dqt tp huân nghip 
v cOa Ban Tuyên giáo Tinh u' to chüc, To chrc Hi nghj tp huân nghip vi cho di 
ngü báo cáo viên cap tinh va cap co sO'; qua do giOp di ngü báo cáo viên, cong tác vien 
du lun xã hi cOa Doàn tiêp cn nhüng van dê 1 1un, nghip v11 trong cOng tác dis 
1un xã hôi. 

Vic hçc tp và lam theo tlx tu&ng, thm gixang do drc và phong each H ChI 
Minh theo tinh than Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cOa B ChInh trj ye day 
manh h9c tp và lam theo tt.r trO'ng, tam guong do dirc, phong each HO ChI Minh gän 
vâi viêc triên khai Chi thj sO 01-CT/TWDTN ngày 17/5/2013 cOa Ban Thu&ng vi 
Trung 1.rong Doàn ye "Chán chinh lé lói, tác p/long cza can bç3 Doàn" và Cuc 4n 
dng "Xáy dynggiá trj hInh máu thanh niên thai dai mó'i" dã tr& thành ni dung xuyên 
su&, djnh htrO'ng cong tác giáo dic dao  dirc, lôi song cOa Doàn vO'i các mO hInh, hot 
dng phong phO, da dng. Tiêu biêu nhu: To chO'c dOng lot "Tuán lé thanh niên lam 

theo l&i Bác" nhân dip  k' nim sinh nht Bác hang nãm; to chic các hôi thi tim hiêu, 
lien hoan van ngh, chieu phim tti lieu, tir tinh den co sO'. 

1, Doàn khi Ccr quan và Doanh nghip tinh t ch(rc cuc thi trirc tuyn trn internet "Tim hku Nghj quyef £ii hi Doàn 

cac cd'p nhim k) 2017 -2022và Iui Ire xãy dmg doanh nghiepphat zridn bn ving"; Huyn Doàn Dakrông ph6i hqp t 
chc chuang trinh ngh thut tuyen truyn bang hInh thic san khâu hóa "Chuv'ng trInh muc iiêu quôc gia xãy dyiig nông 
thôn mái và chào nz'rng bcu th Quc hç31 khóa XJVvà a'gi biCu HDND các c4r,  nhiêm kj> 2016- 2021" ti 04 cvm xa trén 
dia bàn, to chc HQI trai "Tuôi Ire Ikn buác duól cà DOng", chuang trinh Lien hoan van ngh và ké chuyn "Ho GhI 
Minh dep nhdt ten Ngw&i"; Huyn Doàn Gio Linh to chrc Ngày hi thanh nién lam theo Ru Bác; Huyn Doàn Htrang HOa 
ph6i hçup t chc Lien hoan ting hat thanh niên huyn Hffdng Hóa vdi chü dé "Tr hào luOi Ire th&i dai Ho C'hI Minh "; 
Thành Doàn Dông Ha trin khai vic áp dung giáo an din t1r trong giãng dy và hQc tap các bài 1 1utn chInh tr, nhân 
rng hInh thüc thi tim hiêu chci nghia Mac - Lenin, tu nrâng Ho Chi Minh qua mng internet trong khM trumg hoc, kh6i 
ca quan, khi li,rc krcung vu trang. 
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Nhân k' nim các ngày 1 I&n cüa qué huang, dtt nucc, cac cap b Doàn dã t 
chirc các dqt sinh hot chInh trj, sinh hoat truyên thông bang nhiêu hInh thüc phong 
phü nhi.r diên dan, toa dam, ngày hi thanh niên, chiêu phim tir 1iu... dê bôi duôiig lông 
yéu nrc, 1 tuàng cách mang,  khát v9ng vuin len cho thanh thiêu nhi, tiêu biêu nhu: 
To chrc dçit sinh hoat chInh trj "Nghj quyêt Dgi h5i Dáng và hành dc$ng cia tuói tré" 
chào mirng Di h,i Dãng cac cap, nhirn kS'  2015-2020; "Tuói tré Quáng Trj tIch ctc 
tham gia báu th dgi biéu Quoc hç51 khóa XIV và dgi biêu Hci dóng nhán dan các cap" 
nhim kS'  2016 - 2021, "Tuôi tré Quáng Trj vái Nghf quyét Dgi hç5i Doàn các cap 
nhirn k) 2017-2022", các dcit sinh hoat chInh trj k' nim 50 nàm cuc Tong tién cong 
và nôi dy Xuân Mu Than, chào mrng k' nim 85 näm Ngày thành 1p Doàn, 75 näm 
Ngày thành 1p Di và 60 näm Ngày truyén thông Hi LHTN Vit Nam, "Tuán ii 
thanh niên lam theo lài Bác" tü ngày 12-19/5 nhân k' nim Ngày sinh nht Bác hang 
näm; chucmg trInh "Hoa dáng m5 lit Si" ti 72 nghia trang lit si trên dja bàn tinh, k' 
nim 70 nãm Ngày Thi.rcing binh Lit si; triên khai dgt hoat dng chào mrng k nim 
"70 nám Ngày Bác Ho ra lài kêu gçi thi dua ái quOc ", thu hut sij tham gia cüa han 
256.000 hrot doàn vién, thanh thiêu nhi. 

Các ho.t dng giáo dçic truyM thing gn vâi các dja chi do dixgc tang cithng 
triên khai, tiêu biêu nhix: To chirc các dcit sinh hoat chInh trj "Vé nguOn " nhàmgiáo dic 
truyên thông cho doàn viên thanh niên thông qua hoat dng viêng, thàp huang và lam 
v sinh tai  các Nghia trang Lit s Quoc gia Triiing San, Nghia trang Liit s5 Quôc gia 
Du&ng 9, Thành Co Quàng Trj và các nghTa trang, di tIch ljch sirduçc nhiêu dan vj dam 
nhn chäm sóc; to chüc các hoat dng két nap  doàn vién mói t?i  các dja chi dO, gtp gO', 
giao kru vâi các nhân chüng ljch si; xây dirng, tu sCra các dja chi dO; to chüc chwing 
trInh "Büa ccirn gia dInh am tInh lông mc ", "BQ'a co'm tat niên am tInh lông mc ", däng 
k chãm soc thu&ng xuyén nh&ng ngu?i có cong vài cách mang... qua do, toàn Doàn 
dA huy dng han 95.500 ngày công, trao tng 25.415 suât qua, tO chirc 226 hoat dng 
khám, phát thuôc min phi cho các gia dInh chinh sách, gia dInh có cong v&i cách 
mng, kh&i cOng xây dirng 99 can Nba tInh nghia cho dOi tucrng chInh sách. 

Các cp b Doàn dã dAy manh  vic phát huy boat  dng cOa các di tuyén truyn 
ca khOc cách mang, tang ci.rng to chüc các boat dng van hoá, ngh thut vi cách the 
hin tré trung, m&i me dé chuyên tãi các ca khuc cách mng di cOng näm tháng, các ca 
khOc v 1mb yêu qué huang, dat nu&c den giâi tré phiic vii thanh thiêu nhi và nhân dan, 
dc bit là thanh nién cong nhan, thanh then nông thôn, thanh thiéu nhi và dOng bao 
vOng sâu, mien nOi. Tiéu biêu là chuang trInh sinh boat truyên thông "Viêt tiêp st 
xanh ", chuang trInh "TuOi tré Vit Nam cáu chuyn hôa bInh ", "Ban hung ca Trw&ng 
Son ", các boat dng k' nim ngày thành 1p Dâng Cong san Via Nam, Doãn TNCS 
HO ChI Minh, Di TNTP HO ChI Minh, Ngày sinh cOa ChO tich  Ho Chi Minh, Ngày 
sinh Tong BI thu Lé Duân; Ngày thành 1p Quân di Nhân dan Via Nam... Qua do, các 
cAp b Doàn dâ to chirc 4.095 hoat dng van hOa, van ngh và 3.450 boat dng the di:ic 
the thao thu hut trén 278.142 lut doàn vién, thanh nién hi.râng üng tham gia. 

Ban Thi.thng vi Tinh Doàn dâ tham muu cho Thtthng trrc Tinh Oy lam vic và 
di thoai vôi can bt, doàn viên, thanh nién hang näm, dOng thai chi dao  các cap b 
Doàn tIch crc triên khai di.rqc250 diên dan "Dáng vói thanh niên, thanh nién v&i 
Dáng" d nArn bAt các chU truung, chinh sách lien quan den thanh niên và phân ánh 
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tam tu, nguyen v9ng cüa thanh niên dn cp üy, chInh quyn các cap. Truóc các sir 
kin chinh trj lan cüa quê hucing, dat nuâc, tuôi tré toàn tinh dã tIch circ dóng gop, tham 
gia kiên vào các van kin nhu Chrnmg trInh hành dng thirc hin Ngh quyêt Di hi 
do 1mb üy chü trI, chO dng triên thai Chucing trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt 
Dai hi Dãng b tinh lan thr XVI và Di hi XII cüa Dãng, nhim kS'  20 15-2020 den 
các cap b Doàn, dông thai tiêp tçic chi do, don dôc các cap b Doàn kjp thai xây dirng 
Chmg trInh hành Ké hoch thçrc hin Nghj quyêt Di hi Dàng các cap phü 
hç'p vâi diêu kin thirc tê cüa dja phircmg, dn vj và chi do các cap b Doàn tham mixu 
cho cap üy, chInh quyên cüng cap thçrc hin hiu qua chi.rang trInh phát triên thanh niên 
Quâng Trj giai doan 2012-2020; 1am tot cong tác tuyên truyên ye bâu ci'r và chü dng 
giOi thiu nMng doàn viên, thanh niên ru ti i:rng Cu di biêu Quôc hi va H.DND cac 
cap nhiêm k' 2016-2021. 

Cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut tip tiic ducrc trin thai thirc 
hin bang nhiêu phuung thüc sang tao, phü hcip vai tirng dôi ti.rçmg thanh niên. Nhieu hInh 
thüc da dng dugc triên thai nhu: To chüc các ngày hi van hóa giao thông; to chuc cac 
cuc thi tiêu phâm tuyên truyên, cuc thi tuyên truyên viên pháp lu.t giói, mô hInh phiên 
tôa giã djnh, các mO hInh tuyên truyên, giáo dc pháp 1utthác thông qua san khâu hóa; 
tiép tiic duy trI hiu qua các mô hInh 4'C'óng tru'ông an toàn giao thông ". Trong 05 näm, 
các cap b Doàn d tO chtrc 2.750 dçt tuyén truyên, phô biên Hiên pháp và pháp 1utt, 
974 hi thi tim hiêu, san chai tuyên truyên pháp 1ut, phiên tOa giá djnh cho trên 
339.099 krçit doàn viên, thanh niên. To chrc cho doân viên, thanh niên tharn gia góp 
các van bàn dr thão lutt lien quan den thanb thiêu nhi nhu Dis thào sua dôi, bô sung Hiên 
pháp 1992; Dr thào sfra dôi, bô sung Lut Dat dai; Drr thào sra dôi, bô sung B lut HInh 
s1r; Dir thão sua dôi, bô sung Lut Tré em; Dii thão Lut Thanh niên si'ra dôi... Phôi hçp 
cht chê vai ngành cOng an, ciiu chien birth và ngành giáo diic thu&ng xuyên rà soát thirc 
trng vi phm pháp 1u.t và t nn xâ hi trong thanh thiêu niên, xây dmg và triên thai mô 
hInh cam hoá thanh thiêu niên ch.m tiên "4 cp I" bt.róc dâu dat  hiu qua tIch circ, qua do 
da dang k dam nhn cam hóa 1.245 thanh thiêu niên chm tiên, thanh nien hoàn lucmg, 
thanh niên sfr dung ma tOy; kêt qua, có 1.010 thanh thiêu niên ch.rn tien, thanh niên hoàn 
krong, thanh niên sCr diing ma tOy dâ drrqc cam hóa, giOp dà và tiên b. 

COng tác tuyen truyn thông ngrng duçc di m&i v ni dung, phucing thuc, 
barn sat thc tin cong tác Doàn, ngày càng gân gui vói nhu câu, tam 1 tiep nhn cOa 
giâi tré. H thông thông tin tuyên truyên cOa các cap b Doàn duc m& rng, 4n hành 
dOng b, thuang xuyên vã có nhieu khai sac. TIch circ, chU dng ung di.ing cong ngh 
thông tin, mng xà hi trong cOng tác tuyên truyên, giáo diic và djnh huang tu ti.rang 
doàn vien, thanh thiêu nhi, buôc dâu phát buy hiu qua2. 

Các cp b Doàn tip tiic xác djnh, coi tr9ng cOng tác tuyên truyên trrc quan là 
mt trong nhung hInh thuc tuyên truyên hiu qua, có tInh phO rng, phiic vti däc lirc 
cho cOng tác giáo diic cOa Doàn. Net  mai trong th&i gian gân day là vic dâu tu xay 

2H thóng thông tin tuyén truyn cia Tlnh Doàn gm 04 knh: Website Tinh Doàn, chuyên mi,ic thanh nién trén Dài 
PITH tinh, Báo Quãng Trj, fanpage Tinh doàn Quang Tn trén facebook, cia thc hin thrqc 3.315 tin, 526 bài, 2 8 phong 
sij ye các hot dng cüa tui tré toàn tinh. 100% Doàn cap huyn, Doàn cc sà, Chi doàn cci sà, 50% chi doàn trong toãn 
tinh da thành 1p chuyén trang Doân Thanh nién trén trang mng xà hi face book và sCr d,ing hiu qua các chuyén trang 

cüa don vi trén facebook. 
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drng b cong c tuyên truyên th6ng nht tir tinh dn co s& trong nhItng sir kiin 1rn cüa 
dat ni.râc và cüa tinh nhu: H thông mâu pa-nO, áp-phIch, tranh ânh tuyên truyên, cô 
dng trrc quan gän vôi chü dê cong tác nàm cüa Doàn TNCS Ho ChI Minh. Dông thi, 
trên ca si b cong c1x cüa Trung i.rang Doàn, Tinh Doàn, các cap b Doàn dã triên khai 
xây dmg h thông tuyên truyên tnrc quan phiic vii hot dng giáo diic cüa Doàn tçti các 
dja phuang, dan vj vOi nhiêu dôi mi hInh thrc vâ ni dung the hin dê thu hut sir chü 

, quan tam cüa giâi tré vâ xâ hi, dông th?yi barn sat nhCrng van dê thyi s1r di.rçic thanh 
thiêu niên quan tam nhi.r báo v chü quyên biên dáo, hoat dng tmnh nguyen... Các cap 
b Doàn trong toân tinh dâ xây dirng 674 h thông pa-no, áp-phIch, 3.040 bang ron 
tuyên truyên, cO dng trirc quan tai  các triic dxng chInh, các diem cong cong,  trii sâ a 
các dja phwng, dan vj. 

2.Di mó'i nii dung, phiro'ng pháp và hInh thuc giáo dijc f tir&ng cách 
mng, do d(rc, lôi sng cho thanh niên, thiu niên và nhi dông 

Chü tr9ng xây dirng ni dung giáo diic l tx&ng each mang, dao  dirc, 1i sng 
trong nhà tnrang báo darn thiêt thirc, hiu qua, phü hçip v&i tmg cap h9c và trInh d 
dào tao,  báo dam ni dung giáo diic tp trung vào nhüng giá trj ca ban cüa van hóa 
nhân l°aj, giá trj cot lOi và nhân van ccia tu tràng Ho ChI Minh. 

NAm hc 20 19-2020, S& GD&DT thrc hin chü d: "Nâng cao trách nhim cüa 
nhà giáo, tang cthng cong tác giáo dic dao  dirc, lôi song, k9 näng song cho hçc sinh", 
phôi hçp vai các ban ngành lien quan tO chirc Hi thâo ye "Trách nhim nhà trixang-gia 
dInh và xã hi trong vic giáo diic dao  dirc lôi sOng cho h9c sinh, sinh viên". Day drcic 
coi lâ diem nhân trong vic phôi hçip gira các dan vj chüc näng nhärn nâng cao chat 
krcing giáo dc, chäm sóc, quãn 1)2 và bâo v h9c sinh. 

Cong tác giáo dtc truyên thng luOn di.rcic các cAp chInh quyn, các t chirc doàn 
the, lãnh dao  các dan vj, truang h9c coi tr9ng và duy trI thuang xuyên; nhUng ni dung 
tuyên truyên Øao diicnhàm khai dy và cô vu lông yêu nu&c, tinh than tir hào dan tc 
cho thanh thiêu niên. Các dçrt sinh hoat  chinh trj k)2 nim các ngày iê lan cüa dat nithc, 
cüa Dãng, cüa Doàn TNCSHCM duqc triên khai sâu rng trong các ca quan, dan vj, 
truông h9c, dâthirc sr có )2 nghia vã hiu qua cao trong cong tác giáo diic truyên thông, 
1)2 tuâng cách mng. Các nhà truông dã tIch circ dOi mâi phuong phap giãng day các 
mon h9c Dao  dirc và Giáo diic cong dan, Giáo diic 1)2 1un chInh trj theo hix&ng phát 
triên nãng 1irc, phâm chat ngu?i h9c; phát huy tInh tIch circ cüa hçc sinh, sinh viên; 
tang ciiang các hoat dng trãi nghim sang tao  trong giáo diic 1)2 tithng cách mng, dao 
düc, lOi song cho h9c sinh, sinh viên. 

Chü dng phát hin, phM hgp xCr 1)2 các vAn d phüc tp v& chInh trj, tu tuâng 
lien quan den an ninh chInE trj xäy ra trong ngành Giáo dic. To chirc hiu qua hoat 
dng do i thoi giva lãnh dao  nhà tnrang, can b, nhà giáo v&i h9c sinh dé näm bat tam 
tu, nguyen v9ng và xü 1)2 kjp thai nhttng van de mói nay sinh, khó khàn, birc xuc trong 
h9c sinh, sinh viên. 

Chi dao  các trtthng h9c thành l.p b phn x vAn tam 1)2 cho h9c sinh trong các 
tru&ng tiéu hçc, trung h9c ca sa, trung h9c phO thông; bô tn can b, giáo vien chuyen 
trách (hoc kiem nEirn) lam cOng tác ts van tarn 1)2 và duçc bôi duOuig kien thirc, k5 
nang tu van tam 1)2. Da dng hóa ni dung, xây dirng vã nhân rng mô hInh tu van tam 
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1 nhm triên khai Co hiu qua cong tác tu vAn tam 1 trong nba tru0ng. 

To chirc hiu qua các phong trào thi dua yêu nuc trong h9c sinh, sinh viên nhu: 
To chüc các hoat dng trong gR chào c?; các hoat dng trài nghim sang tao  cüa thanh 
niên, các câu 1c b tré, diên dan thanh niên. 

Tang ci.thng chi dao,  chO tr9ng và day manh  xây dirng môi tru&ng van hóa trong 
tnrng hoc; to chrc hiu qua "Tuân sinh hoat  dâu nàm h9c" cho hçc sinh THPT. Tang 
cithng cOng tác giáo diic truyên thong, tinh than uông nuc nh nguôn, xây dirng và 
thirc hin quy täc üng xCr van hóa dôi vi can b, nhà giáo và h9c sinh. 

S& GD&DT chi dao  các co so dào tao  t chirc thithng xuyên các hoat dng van 
hóa, van ngh trong các truOng h9c; khuyên khIch h9c sinh tham gia các hoat dng van 
hóa ngh thut, van hóa quân chitng, sang tao  thâm m nhu:Vän hQc, am nhac, hi hoa, 
san khâu, din ánh và các linh virc ngh thut khác; chO tr9ng nâng cao chat hxçmg, 
hiêu qua các hi thi, lien hoan van ngh cho h9c sinh, sinh viên. 

TO chüc các hoat  dng giáo diic ATGT, phOng chng ma tOy, phông chng các 
t nan  xã hi, phOng chông bao  I%rc hçc thrOng hiu qua cao.Kiên quyêt không dê các t 
nan xã hi xâm nhp vào các nhà triiOng. 

Tang cuOng cong tác tuyên dng, vinh danh các tAm guong h9c sinh tiêu biu 
trong h9c tp và lam theo tam guang dao  dc, tu tu0ng, phong each Ho ChI Minh; h9c 
sinh, sinh viên nghèo vuçct khó, tham gia tIch circ cong tác xâ hi, hoat dng tlnh 
nguyen. 

Giáo diic thanh thiu nhi thông qua các phong trào hành dng each mng cOa 
Doàn, Hi, Di dugc xác djnh là phuang thic giáo diic doãn viên, thanh thiêu nhi hiu 
qua nhât, Ban Thithng vi Tinh Doàn dâ chi do các cap b Doàn nâng cao, mO rng 
các phong trào hành dng each mng trong the h tré. Vic tang ciiOng giáo dtc the h 
tré thông qua các hoat dng thirc tin duçc các cap b Doàn chO trong trién khai có hiu 
qua, thông qua vic thirc hin các nhu: Phong trào thanh nién tInh nguyen,  "Tuói tré 
sang tgo ", "Tuôi tré xung kIch báo v To quóc ", "DOng hành cirng thanh niên trong 

4p nghip, khói nghip ", "DOng hành cüng thanh niên trong hQc tap" cOa Doàn 
TNCS Ho ChI Minh, phong trào "TOi yêu To quOc tói" cOa Hi LHTN Vit Nam, 
phong trào "Sinh viên 5 tOt" cüa Hi Sinh viên, phongtrào "Thiêu nhi QuángTrj thi 
dua th4tc hin tOt 5 diéu Bác HO dgy" cOa Di TNTP HO ChI Minh CO sCrc hap dan giâi 
tré, qua do tao tao mOi truOng thrc tiên dé doàn kêt, tp hqp và giáo dic thanh thiêu 
nhi. 

Hoat dng tInh nguyen vi cuc sng cong  dông phát triM v s hxgng, chat 
h.rcing, quy mO và da dng hOa các loai hInh, chO trQng tInh nguyen theo chuyén dê gàn 
vOi các dOi tixcing MOa he xanh, Hoa phuqng dO, Hành quân xanh, KS'  nghi hông, Tiêp 
sue mOa thi.. Hoat dng tInh nguyen t?i  chô gän các chuang trInh "Tnh nguyen mIa 
dOng" và "Xuán tInh nguyen ", "Ngày Chi nhç2t dO ", "Ngày hç$i hié'n máu tInh 
nguyen " COng vOi do là vic trién khai hiu qua các mô hInh "HQc kj) quOn di", 

3 Ban Thtr&ng vii Tinh Doàn t chrc cuc thi ãnh "Khoành khc tinh nguyen"  trên mng xâ hii facebook. Ngay khi phát 
dng, cu*c thi "Khoãnh khäc tinh nguyen"  dA thu hUt sr quan tam ccia rat nhiëu doàn viên, thanh nién trn dja bàn và 124 
bài dir thi (là cãc b ãnh) cUa các doàn viàn thanh nin trong toàn tinh. 
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"HQc lam ngtrô'i có Ich", "Chthig em lam can/i sat bin "; Hành trInh "Vi Bién dáo quê 
hu'o'ng"... Dim nôi bt trong nhtrng nàm vra qua là các cap b Doãn dã da dng hóa 
các phong trâo, chuang trInh, cuc vn dng phü hçip vri dc diem, diêu kin ci the 
cüa dja phuang, dan vj, phii hqp vth tirng khôi dôi tuçmg thanh thiêu nhi, phát buy tôi 
da näng lirc, s& truông4. 

Giáo duc thông qua mng xâ hi và các phwing tin truyn thông hin dai  khác 
luôn có nhieu dôi rnOi, sang tao  trong vic 1rng d%ing cong ngh thông tin, dc bit là 
mng xã hi trong cOng tác tuyên truyên, giáo dc cüa Doàn, dé cOng tác tuyên truyên, 
giáo dc cüa Doàn phü hcp hcm, den gân han vOi thanh niên, tao  hiu irng rng râi, thu 
h(t sr quan tam, üng h cüa tuôi tré và cüa cã xâ hi. 

Các cAp b Doàn dã chü trQng giãi pháp t.p hgp, giáo dic thanh thiu niên qua 
các phuang tin truyên thông hin di, xác djnh day là phixang thrc giáo diic mdi, tiêp 
cn nhanh và rat hiu qua dôi vii thanh thiêu niên. Ban Thung vii Tinh Doàn chi dao 
các cap bO Doàn chü tr9ng giáo dic chInh tr, tix tuâng cho thanh thiêu niên qua các 
phuang tin truyên thông hin dai;  thiêt l.p các trang cong dOng trên mt so mng xA hi 
nhu facebook, zalo... dê thông tin, tuyên truyén các chü truo'ng, hoat  dng Doàn; xây 
d%mg và phát hành mt so san phâm tuyên truyên trên Internet và mng xa hi nhir các 
video clip, b nh, video ca nhc, poster cô dng, phóng sir, phirn ngän... nhân các ngày 
l 1ón, các sir kin chInh trj quan trçng, bi.róc dâu ducic thanh thiêu niên yêu thIch, don 
nhn. 

Hin nay, Tinh Doàn Va 100% Doàn cAp huyn, Doàn ca sâ, Chi doàn ca sâ, 50% 
chi doàn trong toàn tinh dã thânh 1p  chuyên trang Doàn 1'hanh niên trên trang rnng xã 
hti facebook và sir ding hiu qua các chuyên trang cüa dan vj trên facebook dê thông 
tin, tuyên truyên các chütrucmg, hoat  dng Doàn. Ban Thuing vii Tinh Doàn dã xây 
dmg và phát hành mt so san phâm tuyén truyên trên Internet và mang xa hti nhu các 
video clip, b ãnh, poster cô dng, phóng sir... nhâncác ngày l lO'n cüa dat nuóc, các su 
kin chInh trj quan tr9ng, bu&c dau dugc thanh thiêu niên yêu thich, don nhn. Can b 
Doàn các cap dä chO trçng han den vic lông ghép, chuyên tãi các ni dung giáo dic dao 
düc, lôi song, l tisâng cách rnng cho thanh thiêu niên vào các chuang trInh, hoat dng 
do Doàn to chirc; chü dng dôi mói, sang tao  các hInh thOt, cách lam m&i trong tuyên 
truyên, giáo diic the h trè5. 

4Mt s6 phong trào nhir: "Sang tao trO ", "Tucii Ire ehung tay xdy dwng nOng ihOn ma! ", "Ba trách nhiém ", "Sinhvién 5 
tot", "HQC sinh ba rèn iuyn "... dtrqc t chcrc a hu ht cac cOp b DoOn, theo cOc khôi, dôi ttxqng thanh niOn. Nhieu hoat 
dng phOt huy vai trô cCa thanh niên trong hi n14p quôc tO dircc to cliOc; chLrng trinh "Tiép thc muia ihi" vO trao hQc 
b6ng "Tiép sic den trirang ", cOc hoat cJng ttr vn, giài thiu vic lOm, h trq von vay cho thanh niOn dircc thrc hin 
thtrmg xuyOn tr Co sO; cOc hoot dng giOo dc k nãng thrqc triOn khai rng khäp, htrOng dOn ngOy cOng nhiOu hcm cOc dôi 
ttiçng thanh thiOu niOn. 
5Tinh DoOn, Hi LHTN Vit Nam tinh tO chicChuang trInh tQa dam tri,rc tuyOn "Nhn thCrc vO hành dtng cUa thanh niOn 
trong phOng, chong COVID-i 9"; Hi LFITN Vit Nam tinh tO chcrc h9c tp Nghj quyt Di hi H,i cOc cAp trl,rc tuyOn cho 
dti ngfl cOn bQ Hi tr tiiili dOn co sO qua cong cy Kahoot;Doàn khi Co quan vO Doanh nghip tinh t6 chOc cuc thi tri,rc 
tuyOn trOn internet "TIm hiOu Nghj quyêt Dai  hi DoOn cOc cOp nhim k' 2017 -2022 và tuOi trO xOy di,rng doanh nghip 
phOt triOn bn vitng";ThOnh DoOn Dông HO triOn khai vic Op di,ing giao On din tCrtrong giOng day vO hQc tp cOc bOi l 
lun chinh trj, nhân rng hinh thtrc thi tim hiOu chCi nghia Mac - Lenin, flr tuOng Ho Chi Minh qua mng internet trong 

khi tril&ng h9c, kh6i co quan, khM ltrc  liscmg vu trang.Mt so don vj nhtr Dakrông, HrOng Hóa, DOng HO t6 chikcuc thi 
tnsc tuyn "Chungtay day lüi COVID-19" bAng cong cv Quizizz; mO lOp bi duOng nhn thCrc v doOn bAng cong cy google 
classroom cho thanh niOn hcc sinh cO nguyn vng kt np doOn; t chOc djnh huOng ngh nghip cho doOn viOn, thanh niOn 
qua web träc nghim djnh htrOiig nghO nghip... mang lai  nhChig kOt quO tich cue. Ben canh  do, cOn b DoOn cOc cOp do tIch 
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Ben cnh do, nhm ci th hóa Chi thj 05-CT/TW cUa Bô ChInh trj, các cp b 
Doàn tiêp tiic huâng i.'mg sôi nôi cuc vn dng "Mói ngày m5t tin tot, mói Wan m3t 
cáu chuyn dçp ", phát hin, bôi dung, ton vinh, nhân rng các gwng diên hInh tiên 
tiên trên các 1mb vi1c và to chirc các hoat dng giao hru vOi các guong diên hInh, ngithi 
tot vic tOt trong các buôi sinh hoat chi doàn, sinh hot dâu tuân cüa các tru&ng h9c, 
website, mng xã hi dê nhân rng nhUng hInh ânh dçp, nh&ng câu chuyn hay, 
nghia, Ian tOa nhQng thông dip tIch crc trong dji song xã hi. Qua do, gOp phân to 
nên trào hru, xu htx&ng däng tái, chia sê thông tin tich circ trên mtng xâ hôi, t?o  rnOi 
tnrng lành minh cho s1r phát triên toàn din cüa thanh thiêu nhi. Co the khãng 
djnh,vic sü diing mng xã hi dang tirng ngày, trng gi len lOi vào diii song tinh than 
ciia Doàn, lam thay dOi quan nim vâ phixcing thtc hoat dng ciia Doàn, ngày càng trO 
thàrth cOng cu hru hiu dê Doàn tp hqp thanh niên, djnh hthng, giáo diic thanh niên 
den vOi nhi:tng giá trj cao dçp. 

Giáo dc thông qua hoat dng tuyên truyn trén h thng báo chI di.rc chO trong 
tuyên truyên nhãm lan tóa nhUng hành dng, nghTa Cu, giá trj tot dçp, nhng gung 
diên hInh trong xa hi; giü gin và phát huy truyên thông van hóa dan tc, giOi thiu tinh 
hoa van hóa the giOi; giáo diic thârn m, d?o  dic, lôi sOng, tuyên truyên và phô biên 
pháp Iut; dâu tranh, phê phán nhUng thói hu tt xâu, lôi sOng, nêp nghi lch lc, không 
lành mnh trong mt b phn giOi tré nói riêng và xâ hi nói chung, dâu tranh chông 
nhQng lun diu xuyên tac,  phãn dng cüa các the lirc thu djch. Ban Thi.thng vii Tinh 
Doàn thithng xuyên cp nht, tuyên truyên thông tin, hot dng cüa tuôi tré toàn tinh 
trên h thông phnmg tin thông tin cüa Doàn (website Tinh Doàn, chuyên mic "Nhp 
sOng tré" trén sOng cOa Dài PTTH tinh, trang báo Thanh nién trên Báo Quãng Trj, Dc 
san Tuôi tré Quâng Trj, facebook Tinh Doân Quãng Trj, chuyên trang dâu tranh 
chuyên dê cüa tuOi tré Quãng Trj trén mng xâ hi facebook). Cong tác thông tin tuyên 
truyên cOa Doàn duçc triên khai thjc hin CO hiu qua, xây dirng nhiéu tuyen bài, 
chuyên mic tuyên truyên các chü truang cOa Dáng, Nba nuOc, cCia Doàn, phân ánh 
trung thrc, khách quan tinh hInh kinh té - chInh trj - van hóa - xã hi dat nuOc và các 
van dê thOi sir quOc tê, gop phân giáo diic l tuOng cách mang cho thanh thiéu niên. 

Ban Ththng v Tinh Doàn tip tiic chi dao  các &in vi Doàn cp huyn dy manh 
cong tác truyên thông thông qua website các dan vj Doàn cap huyn và trang mng xã 
hi cOa các cap bt Doàn, tIch circ phOi hçp vOi các Ca quan báo chI dja phixo'ng tang 
cu&ng tuyên truyên, bOi dtr0ng 1 tung cách mng, dao  due, lôi song van hóa cho the 
h tré.... Các hot dng cOa Doàn, Hi, Di duçc dâu tu và tuyên truyên tIch circ trên 
các phtrang tin thông tin dai  chOng cOa các xã, phuOng, thj trân duçic các cap b Doàn 
duy trI hiu qua. 

Hang näm, có nhiu chuang trinh do Tinh Doàn và các cp b Doàn th chuc 
ducie truyên hInh trrc tiêp, ducic dtxa tin thai si,r day dtn, nhieu chuang trInh di.rqc bién 
tp cong phu, xây dirng theo chuyên dé, phát song nhieu lan. Day chmnh là nhüng giãi 
pháp thrçic vn dung nhiêu trong cOng tác tuyên truyên cüa Doàn, tao dtxc hiu qua 
giáo dc cao dOi vOi dông dáo thanh thiêu niên. 

circ, chü dng h9c tp nâng cao trInh dt, kS'  nang sCr dung các cong ci, phtnng tin truyn thông hin dai d tiêp c.n, trao 
do, tiép nhn, xCr I thông tin vã kêt n6i hot dng trên mng xà hi. 
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Tip tiic thirc hin cac ni dung cüa Chi thj s 1537/CT-BGDDT ngày 
05/05/2014 cüa B GD&DT ye nâng cao hiu qua hot dng giáo diic cho h9c sinh, các 
co s& giáo diic, dào to dã to chirctoàn the can b, nhà giáo, h9c sinh hat Quoc ca diing 
nhtc và Ru, dung nghi thirc và the hin nhit huyêt, lông tir hào dan tc; to chüc hiu 
qua, thiêt thirc ngày Khai giãng, L tn an dành cho hgc sinh lap 12, Lê don h9c sinh 
dâu cap. Tiép tic phát triên, nhân rng phong trào "Ngi.rai tOt, vic tOt", kjp thai neu 
gucrng, biéu duang nhüng h9c sinh có phãm chat dao  duc tOt, cO hành dng dçp Ian tOa 
yeu throng, dçp tüng khoãnh khäc và nhan len nhng hành dng dçp, có nghia tIch cIrc 
trong vic giáo dic dto dtrc cho the h tré horn nay và vinh di di.rcuc duge B GD&DT, 
Tinh Doàn, S GD&DT khen thixâng vi dâ nhtt duçuc cüa roi trã l?i  ngithi dánh mat6. 

3. Dy mnh các phong trào thi dua, các cuc vn dng ella to chtrc Doàn, 
Hi, Di 

Thông qua các cp bl Doan tip tiic duçuc trin khai sâu rng vói ni dung, hInh 
thirc thi.rung xuyên dOi rnài gän vui các sir kin chInh trj, các ngày lé Run, thu hut s1r 
tham gia dlla dông dão doàn viên, thanh niên Va nhãn dan huâng ing tham gia, gop 
phân giáo dic bôi däp lông tir hào dan tc, truyên thông hào hông cüa quê huang, dat 
nuac. NOi bt là Cuc thi tim hiêu than the và s1r nghip cách mng cüa dong chI Tong 
BI thu Lê Duân di.rçuc to chuc rng khap trong các nhà triiung. Day dUng là mt nii 
dung diicic lông ghép vui các kiên thüc ye van hóa dja phi.rang dixcrc dua ni dung vào 
trong Cuc thi Chinh phic do Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh và Sâ GD&DT Quãng 
Trj phôi hçcp to chac. 

Các cuc thi tim hiêu ljch si:r mOi quan h dc bit Vit - Lao, tim hiêu truyên 
thông xây dmg và tru&ng thânh cüa B dti Biên phôngduçuc dông dáo doàn viên, 
thanh niên và di viên thiêu niên, nhi dông tham gia. Các chuong trinh Hành trInh ye 

nguón, Hành trInh thäm các dja chi do do các ccu sâ doàn tri.thng h9c dã gop phân tIch 
circ trong cong tác giáo dc truyên thông cho hçc sinh, doàn viên, thanh niên. Dc bit, 
truac mi sir kin chInh trj - xâ hi iOn, trong cad ngày nghi lê, nghi Têt hang näm dêu 
tôchac cho t.p the dan vj, nba truOng den dâng huong Vthng nim ti các NghTa trang 
Lit s5 QuOc gia DuOng 9, Nghiatrang Lit s Quôc gia Tn.rOng Son, Nhà ttthng nim 
và Tuçmg dài TOng BI thu U Duân, Thành cO Quàng Trj, Ben thâ hoa trên sOng Thach 
Han, các nghia trang Iit s cüa các huyn, thj xã, thành phô... 

Các hoat dng truyM thông dllng duçuc t chOc chu dáo, trang nghiêm giüp doàn 
viên, thanh niên on lai  truyên thông each mng ye yang, hào hông cüa quê hucrng, dat 
nithc nhämhun dñc lông tir hào dan tc, tinh than yêu nuOc cho the h tré. 

SO GD&DT djnh kS'  t chac Hi thi "Van hóa h9c duOng" tü cap trtthng dn cp 
huyn và chung k& cap tinh dOi vOi tat ca giáo vien và h9c sinh trong tat ca các cap hoc, 
ngành h9c. Chü dê tp trung vào xây dirng van hóa h9c di.rOng, giáo diic dao  due lOi 

6 (Co giáo Nguyn ThI Thanh Nga, giáo vién tnrng tiu hçc Vinh Thanh; cO giáo Trn Thj Nhân, giáo vién Tru&ng MAm 
non HixOiig Dtrcmg, thj trân Cam L; em Hoang Bão Nguyen - h9c sinh Lap hAl, em Pham DInh Thun - hQc sinh LOp 
hAl và em Phan ThI Hiên - hçc sinh Lap 12A1, TnrOng THPT Cam L; em Lé Thj Kiêu Na, hc sinh lOp I2A9, em 
Nguyn Thj Cm TuyEt, hQc sinh lap 12A3 thu,c Truäng THPTThI Xà Quang Tn, em VO Thj Phi Yn và em VO ThI M5' 
Hi.rong, hQc sinh lOp 12B5, Tru&ng THPT Vinh Dlnh;  em Nguyen Vit Hing, hQc sinh Lap 12A1 Tnrmg THPT HuOng 
HOa;) 
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song, tuyên truyên giáo dic pháp 1ut vói 4 phn thi: lieu phm, Hung bin, Van ngh 
và video clip phàn ánh các hoat dng van hóa, giáo dic dao  drc lôi song cho thanh 
thiêu niên, nhi dông. 

Si GD&DT dã phi hcip vài chInh quyên dja phuung và các t chüc doàn th, 
si, ban, ngành lien quan tiên hành thanh tra, kiêm tra (thu&ng xuyên, dt xuât) hott 
dng cüa các CSGD trén dja bàn; kjp thii phát hin, rut kinh nghim và chi dao  khc 
phc nhung yêu to nguy co gay mat an toàn dôi vi tré em và h9c sinh. 

Tang cithng các bin pháp phi hcip dam bào an ninh, trt tr tnr&ng hçc, phOng, 
chông am mi.m kIch dng, lôi kéo h9c sinh, sinh viên tham gia vâo các boat dng vi 
pham pháp lu.t, ành hrâng den an ninh quôc gia, trt tr an toàn xa hi. Dã thirc hin Co 

hiu qua cong tác quàn 1, tuyên truyên giáo diic và phôi hcp ngän chn hiu qua tInh 
trang h9c sinh dánh nhau & trong và ngoài trtx&ng h9c. Dông th&i, các CSGD dâ chO 
dng dê xuât và thirc hin các giài pháp xây dirng tru&ng hçc an toàn; phông, chng 
bao hrc, xâm hai  tré em trong tnr&ng h9c. 

Tip ttic trin khai thirc hin dng b, cO hiu qua Chtxang trInh phi hqp s 
235/CTPHIUBATGTQG-BGDDT ngày 05/8/2013 giüa U' ban An toàn Giao thông 
Quôc gia và BGD&DT, S& GD&DT dã phôi hçTp v&i Ban An toàn giao thông tinh Va 

Cong an tinh day manh  cOng tác giáo diic an toàn giao thông trong doàn viên, thanh 
thiêu nhi, h9c sinh, sinh viên giai doan  20 15-2020; dc bit chO trçng day manh  các 
hoat dng tuyên truyên, các bin pháp x& 1 trong "Tháng an toàn giao thông",'Nam an 
toàn giao thông 2018 - An toàn giao thông dành cho tré em" dat  két qua tot; phát huy 
mô hInh "Cong tr1xng an toàn giao thông". 

Các CSGD dà tang cithng cong tác giáo diic An toàn giao thông trong tnr&ng 
h9c giai doan  2013-2018. Tiêp tic triên khai các Cuc thi vêGiao thông cho hçc sinh 
phô thông. TIch circ tham gia cuc thi "Giao thông h9c du&ng" trong h9c sinh THPT 
do Bô GD&DT phát dng. Triên khai b tài 1iu giáo diic van hóa giao thông cho hçc 
sinh tiêu h9c theo hithng dan cüa B GD&DT. 

Trong 05 nam qua, các cp b Doàn tip tiic triên khai có hiu qua phong trào 
Xung kIch, tInh nguyen phát triên kinh té - xd h'27  và báo v To quOc và phong trào 
Dóng hành vài thanh niên l2p  than,  42p  nghiêp. Trong do, xung kIch phát triên kinh té 
- xà hi vOi 16 cong trInh thanh niên cap tinh, 110 cOng trInh thanh niên cap huyn, 
1.456 cong trInh thanh niên cap co sâ v&i tOng trj giá gân 17 t dOng. Xây dirng và triên 
khai Dê an xây dmg cong trInh thanh niên "Anh sang ditàng qué" giai don 
20 16-2020, qua dO tiên hành phân bô và xay dmg 479 km nâng cap, sira ch€ia 132 km 
Cong trInh "Anh sang duàng quê ". Các cap b Doàn cüng dà nao  vet, khai thông 201 
km h thông kênh muung ni dông; däng k,2 xây drng 354 "Con du&ng thanh niên xây 
dyng nóng thOri m&i "; trOng m&i 1.580.000 cay xanh; thành 1p và duy tn 187 di hInh 
thanh nién xung kIch thu gom rác thai trên dja bàn dan cu. Cuc vn dng "Vi nghia 
tInh biên giói, hái dáo ", dc bit là các hoot dng, cong trInh, phãn vic thanh niên 
huâng ye Con Cô, hu&ng ye Biên Dông, VI Tru&ng Sa than yêu... dixqc tang ci.r&ng, thu 
hut sir quan tam, hu&ng &ng cüa dông dào doàn vién, thanh nién7. 

7Tiêu biu nhi.r: Trin khai tt Cuc thi "Tim hiu 50 näm BO di dc cong Hal quân Vit Nam"; hành trinh "Tuôi tré vi 
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Các hoat dng tInh nguyen tham gia dam bào an sinh xã hi diqc các cp b 
Doàn chü trpng triên khai vOi nhiêu hot dng phong phü, huàng ye dja bàn khó khän, 
vüng sâu, v1ng xa nhu: To chirc chuang trInh "TInh nguyen mia Dóng ", "Xuân tInh 
nguyen ", "Tháng Thanh niên ", "Tháng Ba biên giái ", "Ngày h5i thanh niên hiên máu 
tInh nguyen ", "Ngày hçi Tháy thuôc tré lam theo lài Bác tInh nguyen vi s&c khoé cç3ng 
dóng ", "Dông hành vó'i thanh niên cong nhán ", "DOng hành vái ngwài yêu the ", 
Chién dfch  "Thanh niên tlnh nguyçn He ", thanh niên tInh nguyen quôc tê tai  Lao... 
Qua do, dâ khám, phát thuôc mien phi cho hcrn 37.245 ngi.thi dan; tng 32.134 suât qua 
cho các gia ctInh CO hoàn cânh khó khn, h9c sinh vuqt khó h9c giOi... vi tong trj giá 
hon 12,2 t dOng. To chüc 112 hoat  dng hiên máu tInh nguyen,  thu hut hon 38.548 
luot doàn viên, thanh niên tham gia, kêt qua thu du'9c 26.759 don vj máu. 

Cong tác dng hành vi thanh niên 1p nghip, khi nghip, lam giàu chInh dáng 
duqc các cap b Doan dc bit chñ tr9ng triên khai. Toàn Doàn dâ tO chirc 203 buôi tu 
van, djnh hrnng nghé nghip vic lam cho gân 71.500 luçct doàn vien, thanh niên hçc 
sinh. Thuing xuyên phôi hçrp vâi ngành Lao dng, Thucing binh và Xâ hi, các co sâ 
day nghê, các doanh nghip, các co s& san xuât kinh doanh... tO chrc các boat  dng 
"Ngay hç5i nghé nghip, vic lam cho thanh niên", "San giao djch vic lam ", "Ngày 
hc5i thanh niên tru'ông hQc vó'i nghé nghip, vic lam ", tp huân, dào tao  nghé theo don 
dthàng va ph%lc vi nhu câu phát triên kinh té cüa dja phucmg... Theo do, toàn Doàn 
phôi hçip tO chüc 317 hoat dng tu van, gii thiu vic lam và xuât khâu lao dng cho 
43.750 doàn viên, thanh nien, trong do giOi thiu vic lam mOi cho hon 22.500 doàn 
viên, thanh niên, bô dôi xuât ngQ; phôi hçip dào to nghê gàn vi giâi quyêt vic lam 
cho 9.813 thanh niên, dac  bit dà djnh huOng, tu van chuyên dôi sinh kê cho 542 doàn 
viên, thanh nien các xâ yen biên sau sir cO môi tn.thng bien. 

Các co s& Doàn trên dja bàn nOng thôn tp trung tAng cix?mg các hoat dng 
hithng dn thanh niên xây dirng các mô hInh kinh te trang tr?i,  gia trai, kinh tê h gia 
dmnh, câu lac  b, to hçp tác thanh niên phát triên kinh tê, toàn tinh có 19 tO hçip tác, câu 
lac b thanh niên phát triên kiith te; 657 mO hInh kinh te trong thanh niên cho thu nhp 
trén 50 triu donglnArn. Các hoat dông hãnh, ho tr thanh niên khOi nghip di.rc day 
manh, gOp phãn tao  khI the mOi cho doàn viên, thanh nien ye 1p than, kh&i nghip 
nhu: PhOi hp vOi Sâ COng thuong to chüc 03 diên dan "Thanh niên kh&i nghip vái 
thwoiig mgi din ti"; bào trq cho Câu lac  b Kiên tao  tré Quàng Trj tO chuc chuong 
trInh thrc tp sinh müa he, hi thào "Khi dam me gp nghê nghip"... Toàn Doàn dã to 
chuc 45 dien dan thanh nien khOi nghip thu hut hon 11.000 doàn vien, thanh niên 
tham gia. COng tác h trq thanh niên vay vOn phát trien san xuât kinh doanh duc day 
manh, tOng dix n ày thác Ngân hang CSXH qua kênh Doàn thanh nien tr 111 t' dOng 
nAm 2015 nãng len 258 t' dOng tháng 3/2020; các cap b Doàn dA djnh hi.râng cho 
thanh niên triên khai 28 dir an vay vOn theo chixongtrInh 120 kênh Trung uong Doàn 
vOi tOng dix n 1,1 t' dOng. Ho tr con giông, cay trOng, von vay cho 967 h nghèo do 
thanh niên lam chü, tao  dieu  kiin  cho thanh niên phát triên kinh tê, tiên tOi giãm nghèo 
ben ving; cia 4n dng và trao trén 13.000 h9c bOng, gân 19.500 phân qua cho các em 

bin dào qué hwing"; dqt hot dng "Tu6i trê xung kIch trO 1i vOi bin" thông qua các hi tr31 tui Ire, giâi bóngchuyn 
bi bin, ra quân v sinh môi trtrOng bién.,. thu hot han 78.000 hrqt can bO Doàn, doan viOn, thanh thiOu nhi. Triên khai 
các Cong trInh, phn viGc, tng qua cho nhân dan, chiOn sinai bién giOi, hal dáo vài tong tr giá tren 1,5 t' dông 
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thiu nhi có hoàn cãnh khó khan, vüng sâu vüng xa, 175 tü sách h9c dixrng v&i tng trj 
giá trên 11 t dông; xây drng 71 cong trInh "San chcti cho em" tai  các xâ, phrông, thj 
trân vOi tong trj giá gân 02 t' dông. 

Phong trào "Sang tgo tré" dixçic trin khai có chiu sâu và tao  thânh phong trào 
thi dua a mt so tru6ng, t?o  dng hc h9c tp, phát huy khã nãng tu duy sang tao  cüa 
hçc sinh Va giáo viên tré, gop phân gän giáng dy l thuyêt trong nhà tru&ng vai thiic 
hành nghê nghip. Ban Ththng vi Tinh Doàn phôi hqp vai các sâ, ngành tham muu dé 
xuât HDND, UBND tinh ban hành chinh sách bôi duong, str diing vã phát huy tâi nàng 
tré, ban hành giái thuang Tài näng tré tinh Quãng Tn. PhOi hcip vai các dan vj lien quan 
tham mru UBND tinh to chrc cuc thi "Sang tao ire ", "Tin hQc Ire" trong thanh thiêu 
niên hang näm, qua dO phát hiên, ton vinh nhiêu thanh thiêu niên giàu tu&ng sang tao, 
thanh thiêu niên xuãt sac trén các lTnh vrc, dc bit là vic lmg ding cong ngh thông tin 
vào qua trInh hpc tp và cong tác8. 

Các phong trào "Sinh viên 5 tO't", "HQc sinh 3 rèn luyn ", "Khi tOi 18 "dixçic triên 
khai da dng, phong phi v&i nhiêu hoat dng thiêt th1rc, nghTa9. Ben canh  do, các cp 
b Doàn chO dng phôi hçipvai gia dinh và nhà trithng, các ngành thirc hin cw)c 4n 
dng "Toàn dan doàn két xáy dyng dài song van hóa 6' k/ni dan cir"; xây 
dmg "Tru'&ng hQc than thiên, hoc sinh tIch ctc ", to chüc các diên dan, chirang trInh tu 
van tam 1 nhäm phông chông bao  lirc h9c duang, t nn ma thy trong hçc sinh, sinh 
viên: Câu lac  b "Nhip sOng tré ", mO hinh "Nhà triràng an toàn không cO ma tüy ", mô 
hInh "Góc than thin ", hôi trai "Uàc ma xanh ".... Các cap bô Doàn tO chüc các 
chuang trInh "Giáo dyc pháp lut - trái nghim thyc té "; "Hành trmnh cüa niém tin "; 
duy trI hoat dng cUa các câu lc b "Tháp sang niêm tin ", "Sz'c song ire "; chuo'ng 
trInh "Khi tói 18" dã dixgc triên khai rng khäp trong cac tnrang trung h9c phO thông 
toàn quôc, tra thành chuang trInh giáo diic dao  dirc, Iôi song hap dan, thiêt thirc cho 
hçc sinh trung h9c phô thông. 

Vic phát hin, bi duông, tOn vinh, nhân rng các giro'ng din hInh tiên tin 
dirçyc triên khai thithng xuyên, da dg dOi tucYng và trên hâu bet các lrnh vi1c hot 
dng. Trong 5 nàm, các cap b Doàn cüng dã to chac tuyên di.rcing duçic566 guo'ng 
thanh thiêu nhi trên các 1mb virc, cci the nhu: "Thanh niên tiên tién lam theo l&i Bac ", 
Tuyên ducing Guang mt tré tiêu biêu tinh Quãng Trj, tuyên dwmg BI thi.r chi doàn 
xuât sac, tuyên duang Dãng viên tré tiêu biêu, tuyên duang "HQc .sinh 3 rèn luyn ", 
thiêu nhi dat  danh hiu "chaungoan Bác Ho" các cap, thanh niên có hành dng dp, 
"Tuói Ire dung cam "... Các cap b Doàn tiêp tiic huang 0ng sôi nOi cuc vn dng 
"MOi ngày mt tin tOt, mOi tuán mt cau chuyn dçp ", phát hin, bôi duO'ng, ton vinh, 
nhân rng các gt.rang diên hInh tiên tiên trén các 1mb vic và tO chüc các boat  dng giao 
h.ru vâi các guang diên hInh, ngu&i tot vic tot trong các buôi sinh boat chi doàn, sinh 
boat dâu tuân cüa các truO'ng h9c, website, mng xã hi dê nhân rng nhüng hInh ánh 
dp, nhthig câu chuyn hay, nghia, lan tOa nhCtng thông dip tIch cixc trong diii song 
xâhi. 

8C0 466 em tham gia Hi thi "Tin hoc Ire" cAp tinh, 15 em tham gia Hi thi toàn quc. CO 1.639 san phAm tham gia, 127 
san phAm dt giài cuc thi Sang 10 Ire "cap tinh, 03 san phâm d?t  Giái Khuyên khIch Trung uong. 
995 Sinh viên dt danh hiu "Sink vien 5 161"; 117 hQc sinh d?t  darih hiu "HQc sinh 3 rèn 1uyn". 41/41 Tnr&ng THPT 
trén dja bàn toàn tinh trién khai tOt phong trào "Khi 16118". 
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4. Cong tác bi dtrrng, tp hun cho di ngü can b, giáo viên lam cong tác 
giáo dyc I ttrông cách mng, dio düc lôi sting cho hQc sinh, sinh viên 

Hang nAm, Sâ GD&DT phi hcip v&i Ban Tuyên giáo TiIIh üy to chüc các l&p 
bôi dung chInh trj cho can b, dáng viên, cong chüc, viên chüc toàn ngành trurc khi 
buàc vào näm h9c mâi; cr di ngü giáo viên chU nhim lap, giáo viên phi trách cong 
tác Doàn, Di, giáo viên tu van tam l, giám thj... tham gia các dçit t.p huân cüa B 
GD&DT; chi dao  các tnrông thrc hin nghiêm tue ni dung, chung trInh giáng diy 
mon Giáo diic cong dan dOi vai truOng THCS, THPT và mon D?o  düc dOi vai cac 
tnr?Yng tiéu hçc; chi dao  các tathng hçc tang cix&ng giáo diic l tuàng cách mng, dto 
thrc, lôi sOng cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông thông qua các hoat dng giáo dc 
chInh khóa, các hoat dng ngoi khóa v&i nhiêu hInh thüc phong phi nhu "Yêu Bác 
lông ta trong sang hon ", "Tuói tré vó'i biên dáo quê huv'ng" và chui hoat dng giáo 
diic ljch sCr, truyên thông QDNDVN anh hung, uông ni.róc nhr nguôn và các chng 
trInh truyên thông cüa các Doàn trithng trén dla  bàn tInh. 

T chüc tp hun v phi.rang pháp dy hçc cho giáo viên giâng dy mOn Giáo 
diic cong dan, mOn Dao  &rc a các nhà truô'ng. Chu trong cOng tác bOi duOng 1 tithng 
cách rnng, truyên thông, lông tr hào dan tc; tang cithng giáo diic thirc tuân thu pháp 
lut; lôi song nhân ái, bao dung, nghTa tInh, trách nhim dôi vai bàn than, gia dInh, 
cong dông xâ hi vàdât nithc; gàn giáo dic I lun chInh trj vói giáo dic k näng, trách 
nhim, dio dac nghé nghip, nãng hrc t1r hçc, sang tao  và luôn tir dôi mói, tçr nâng cao 
tn thirc. 

HuAn luyn, bM duäng cho can bt, giáo viên va doàn viên thanh niên nâng cao 
tinh than cânh giác, nhn thtrc rO nhQng am miju và thu doan  cüa the hrc thu djch, kiên 
quyêt dâu tranh, không bj lôi kéo, di d tham gia các boat dng phi pháp cüa các to 
chüc phán dng. 

T chrc tp hun, bi dtxing nâng cao nãng hrc, nghip vii cho di ngQ can b, 
giáo viên, giãng viên, cong tác viên phçt trách cong tác giáo diic thanh niên, thiêu niên 
và nhi dOng trong các CSGD, tO chtrc Doãn, Hi, Di tai  các nhà trithng và CSGD. 

Các cp b Doàn cüng dã thuOrng xuyên t chIrc tp hun, bti duO'ng, cung cp 
thông tin giüp di ngü can b Doàn các cap nhn thac rO han, sâu sac han ye tInh cap 
bach và tam quan trçng cüa cong tác giáo diic l tuâng cách mng, dao  dirc, lOi song 
van hóa cho th h tré, tr9ng tam là tuyén truyên quan diem chi dao, mi,ictiêu, phtiang 
châm giáo diic thanh thiêu nhi theo Quyêt djnh sO 150 1/QD-TTg, ti do dOi mài tij duy 
cüa các cap b Doàn trong tO chac vâ trién khai các hoat dng giáo diic thanh thiêu nhi. 
Trong 5 nam qua, Ban Thng v1i Tinh Doàn chi dao  Trung tam Hoat dng Thanh 
thiêu niên Quãng Trj ma 08 lOp tp huan, dào tao  dành cho can b Doàn chuyên trách 
theo djnh htthng chtrang trInh khung cua Hçc vin thanh thiêu niën Vit Nam; tai  cap 
huyn dã mô duçic 57 lap tp huân bOi du0ng chInh trj, k nãng nghip v11 Doàn - Hi, 
bce tp tii ttthng H ChI Minh cho 7.565 can bô Doàn tü cap chi doàn trâ len tham 
gia10; cp ca sâ to chüc 104 lap vói 12.280 1ut doàn viên, thanh nién tharn gia. 

'°Tiéu biu: Huyn Doàn Vinh Linh phôi hcip m& 05 lap tp hun bi duOng chinh tr, k5' nAng nghip viii Doàn - I-II cho 900 can b) 
Doàn trong toàn huyn; Doàn Thanh niën BO Chi huy B di Biên phông tinh to chrc 02 lOp tOp huân bôi thrOng chmnh til, k nAng 
nghip vv Doàn - Fli cho 200 can b Doàn. 
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5. Cong tác ph6i hp giüa nhà trtrô'ng, gia dInh, xã hi trong giáo dc 1 
ttr&ng cách mng, do dác 161 song cho h9c sinh, sinh viên 

Thtic hin k hoch näm h9c 2019-2020, S GD&DT Quáng Trj dã có Van bàn 
sO 1761 /HD-SGDDT hthng dan các dan vj triên khai thirc hin chü dê nãm h9c "Nâng 
cao trách nhim, do düc nhà giáo, tang ci.rô'ng cong tác giáo diic dao  dirc, lOi song, k 
nãng song cho h9c sinh", So GD&DT dã phôi hçxp v&i Hi Khoa h9c tam i giáo diic 
tinh Quàng Trj to chirc Hi thào khoa h9c näm 2019 vOi chü dê "Nhà trw&ng, gia dlnh 
vâ xâ hçi vái cong tác giOo dyc dgo dic, lOi song cho hQc sinh" vOi gân 200 dai  biêu 
(Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn Tinh Oy, các sO, ban, ngành và d.i din phii huynh các 
truOng h9c den tharn d1r); biên tp K' yêu vOi 40 chO dê cOa các nhà giáo, các tO chüc 
cap tinh tham gia viêt bãi. 

Mt trong nhim vii dixcic xác djnh tr9ng tam chInh là vic tang cuOng môi quan 
h gitta nhà trlx&ng, gia dInh và xã hi vOi cong tác giáo diic dao  due, lOi song cho bce 
sinh, sinh viên dira trén sir cong huOngtrách nhim và niêm tin. SO GD&DT Quàng trj 
dà xác dinh van dê giáo due dao dirc, lôi song cho thanh thiêu niên trong bôi cành hin 
nay là si quan tam chung cüa toàn xA hi. 

N}i&m tip tue tao  ca ch, chInh sách và diu kin thun lqi cho các hot dng 
cüa tuôi tré, các cap b Doàn trong toàn tinh dä tIch circ tham rnuu cho cap üy Dàng, 
chInh quyên hang näm có các chixang trInh, hoat dng chuyên dê ye cOng tác giáo diic 
l ti.rOng each mng, dao  dOe, lOi sOng van hóa cho the h tré; djnh kS'  gp go', dOi thoai 
vOi can b Doàn và tuôi tré. Ban ThuOng vi1 Tinh Doàn chi dao  các cap b Doàn tham 
muu cho cap üy, chinh quyën cOng cp thirc hin hiu qua chuong trInh phát trin 
thanh niên Quãng Trj giai doan 2012-2020; Chiên 1i.rçc phát triên gia dInh Vit Nam 
den nàm 2020, tam nhIn 2030; Chuang trInh hành dng quOc gia vi tré em giai doan 
2012-2020. 

TIch circ ph6i hcip vOi các ban, ngành ye các ni dung lien quan dn doàn viên, 
thanh thiêu nhi và k kêt chucmg trInh phOi hçip vOi các ban, ngành trong cOng tác giáo 
diic, bôi duo'ng, chãm lo thanh thiêu nhi; tO do tao  diêu kin vâ mOi thrOng triên khai 
các chuang trmnh, hoat dng có quy mO, hiu qua và chat liigng, ci the: 

- Phi hçip vOi SO GD&DT trin khai thirc hin các ni dung theo Quyt djnh so 
1501/QD-TTg ngày 28/8/20 15 cOa ThO tithng ChInh phO trong chi.rong trinh cOng tác 
Doàn - Di và phong trào thanh thieu nhi hang nàm. Trong do, tp trung day manh  các 
phong trào thi dua, các cuc 4n dng cOa to chOc Doân - Hi - Dti trong nhà trixOng 
nhix: Chucing trInh "Khi tói 18", "Tháp sang u'óc mci ", phong trào "Bn giáp bgn ", 
"DOi bgn cimg tién "... 80% các tri.rO'ng hc dâ có phOng truyên thông, tao  khOng gian 
van bOa, ljch sO, truyên thOng, thOc cong dan cho hc sinh; các nhà tnr&ng dã quan 
tam dành thOi gian phü hgp cho sinh boat, hoat dng cOa Doàn - Hi - Di trong truOng 
bce; 

- Ph6i hçip vOi SO Lao dng, Thuong binh và Xãhi trong vic t6 chOc giOi thiu 
vic lam, giárn nghêo trong thanh niên và nâng cao kiên thOc chäm sóc, báo v tré em 
trong cong  dông dan cu, tang ci.rOng tr giOp tré em vOng khó; tiêp tiic lam tOt các boat 
dung giáo dc cho doãn viên, thanh niên ye dao l2 "UOng nu'àc nhà nguOn " thông qua 
nhng vic lam cii the, to chOc hiu qua các hoat dng ye nguôn; 
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- Phi hqp vi Hi Cixu chin binh tinh t chirc các hott dng giáo diic truyn 
thông, bôi duOng 1 tuOng, dao  due each mang  cho the h tré, tr do cüng cô chat lugng 
to chrc Co s Doàn - Hi Ciru chiên binh; tiêp ti1c day mnh cong tác giáo dc pháp 
1ut, dc bit là cong tác dâu tranh phông, chông ti pham ye ma tiiy trong thanh thiêu 
nhi, giáo dic cam hoá thanh thiêu nhi ch.m tiên; trong do, môi Hi Ciru chiên binh - 
Doàn thanh niên xâ, phuing, thj trân cUng phôi hqp gii1p di It nhât 01 dôi tuqng thanh 
thiêu niên châm tiên tiên b; 

- Phi hcip vâi Cong an tinh xay dirng k hoch trin khai Nghj quyt lien tjch 03 
ye "Phói hQp hành d5ngphông, chóng ma tzy trong thanh thiêu niên ". Theo dO, Cong 
an tinh phôi hcip vOi Tinh Doàn to chirc khão sat danh sách thanh thiêu niên dung ma 
tüy, tO chirc các hi nghj chuyên dé ye triên khai tuyên truyên ye tác hai  cüa ma tüy 
trong các triRing h9c; 

+ Ban Thuing v1i Tinh Doãn dã t chirc so kt dánh giá và k k& chirong trInh 
phôi hcip giai doan mi vói cac don vj lien quan nhi.r S& Lao dng - Tht.rang binh và Xâ 
hi, COng an tinh, Hi Cu chiên binh, Hi Ciru thanh niên xung phong... trén co sà do 
có ice hoach to chüc thirc hin các ni dung giáo dic truyên thông, dao  due each mng, 
nghê nghip vic lam cho thanh niên. 

6. V tang cuôrng co sr 4t chat và dam bão thiêt ch to chfrc các hoit dng 
van hóa, van ngh, the diic, th thao cho h9c sinh, sinh viên 

Lành dao  các nhà tnthng luôn quan tam dâu tir nâng Ca S vt cht, b6 tn 
khuôn vien, cânh quan nba trueing bão dam theo các chuân mirc van hóa, thâm m phü 
hçip vâi mi cap hçc và diêu kin cii the cüa các tn.thng, tInh hinh thirc tê cüa các dja 
phirong trén dja bàn. 

Tang ci.thng du tir v kinh phi b.ng nhiu nguôn khác nhau d b sung co sâ 4 
chat và bão dam thiêt chê to chüc các hoat dng van hóa, van ngh, the ditc, the thao 
cho thanh niên, thiêu niên Va nhi dông. Trong dO, tIch circ chi dao UBNDcác huyn, thj 
xä, thành phO rà soát vic bô tn, 5ir diving san choi, bâi tp cho thanh niên, thiêu niên và 
nhi dOng tai  dja phuong; phát huy hiu qua các thiêt chê van hóa co so hin cO và tang 
cithng cong tác xã hi hóa nguOn lçrc dê nâng cap co s 4 chat phiic v1i nhu câu vui 
chai, giâi tn lành manh  cüa thanh niên, thiêu niên và nhi dông. 

Các co sâ Doàn trong toàn tinh chU dng tham mru vôi cp ày Dâng, chInh 
quyen tao  diêu kin ye kinh phi, 4n dng eác nguôn lirc, nguOn xã hi boa dé xây dirng 
các cong trInh phOc 1i và các thiêt chê yän hóa phiic vti nhu câu vui choi, giâi tn cho 
thanh thiêu nhi, qua do xây drng mi 71 "San chcti cho em" tai  các dja bàn vün khó, 
tao diêu kin dê các em có khOng gian vui choi, giài trI lành manh;  tIch circ phôi hqp 
vOi các phOng, ban, cap ày, chInh quyên dja phuong xây drng co ché su ding, cO 
phirang an, l trInh hçp I' dê dâu tu, cài tao,  nâng cao hiu qua sCr dung Cüa ac thiet 
chê van hóa do Doàn, Hi, Di quãn 1, khai thác tOi da các thiêt chê van hóa hiên có dé 
phiic vii tOt nhât nhu câu h9c tap, giài trI cüa doân viên, thanh thiêu nhi tinh nhà, tiêu 
bieu nhtr: Xây mOi yà dua vào sir dçing Nba thiêu nhi huyn Cam L; xây dirng "Ti 
sách Dinh Hfru Dw ", "Tint vin cho em" t?i  huyn HuOng HOa, 

Các thit cb van hOa do Doàn quân 1' tip t11c ducc quan tam &iu ti.r, phát huy 
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hiu qua trong cong tác giáo diic dao  drc, 1i sng van boa, k5 näng cho thanh thiu 
nhi. Các don vj dã chO tr9ng xây dirng và chuyên giao mO hInh giáo dc k5 näng mâi, 
nâng cao chat hxcingcác ldrp k5 nãng xã hi, h9c kS'  trong quân di, hoat dng van hóa, 
van ngh, the dic the thao, kêt hçip hài hOa giáo dic the chat và bôi duâng k nãng cho 
thanh thiêu nhi. Trong 5 nãm, Ban Thu&ng vii Tinh Doàn phôi hçip to chüc 05 chi.rang 
trInh "HQC kj' trong quân d5i" vâi sir tham gia cüa 608 thanh thiêu nhi. Các cap b 
Doàn to chüc 16 lop giáo dic k näng song "HQC lam ngithi có Ich ", 23 trai  he cap 
huyn, 02 chuong trInh "chth'zg em là chién s cánh sat biên ", thu hut gân 8.000 
luçit thanh thiêu nhi tham gia. Các cap b Doàn dã tang cithng scr diing các l°ai  hInh 
van hoá, ngh thut, phát buy có hiu qua các thiêt ché van boa cüa Doàn trong cOng 
tác giáo dc thanh thiêu nhi. 

Trung tam Hoat dng Thanh thiu niên Quãng Trj, Nhà Thiu nhi tinb và h 
thông Nba Thiêu nhi cap huyn bu&c dâu phát huy vai trO nOng cOt trong vic xây dmg 
các mô hInh, tO chirc các hot dng giáo diic k nãng xA hi cho thanh, thiêu nhi vâ cac 
lOp hc nãng khiêu thu hut gân 3.500 em tham gia thuOng xuyên. 

III. DANH GIA CHUNG 

1.U'udim 

Triên khai th1rc hin dng b, có hiu quáQuyt djnh s 1501/QD-YFg ngày 
28/8/2015 cUa Thu tithng ChInh phü phê duyt Dê an "Tang cung giáo dic 1 tithng 
cách mang, dao  dirc, Iôi song cho thanh niên, thiêu niên và nhi dOng giai doan 20 15-
2020"; Quyët djnh sO 4591/QD-BGDDTngay 01/11/2017 cüa B GD&DT ban hành 
Kê hoach thirc hin Chiên luqc phát triên thanh nién Vit Nam giai doan 11(2016-
2020) cüa ngành Giáo diic. 

Qua 5 nãm trin khai thirc hin Quyt djnh s 150 1/QD-TTg dã tao  chuyn bin 
tIch circ trong nhn thrc cüa các cap üy dãng, chInh quyên, to chOc, cá nhãn ye tam 
quan trQng cua cOng tác chãm lo, bôi dtiông, giáo diic thanh thiêu nhi và vai trO cüa 
thanh niên trong cOng cuc xây dirng vâ bao v dat ntrc. Vic triên khai các chuang 
trInh phOi hqp väi các co quan chuyên mon lien quan den thanh niên va Cong tác thanh 
nién thrçic thrc hin dông b, hiu qua hon. 

Tiêp tiic thirc hin các ni dung xây dirng trung hçc than thin, h9c sinh tIch 
crc trO thành các boat dng tht.rOng xuyên trong các nhà trung. TO chOc cho h9c sinh, 
sinh viên trirc nht lOp, chàm soc cay xanh, khuOn viên, giü gIn cãnh quan, v sinh mOi 
trung, phOng h9c xanh - sach - dçp - than thin - van minh; to chOc cho h9c sinh 
thi.r&ng xuyên tham gia các boat dng lao dng tp the phü hgp vOi timg lua tuOi nham 
hmnh thath thuc bäo v mOi trt.ring, giáo diic tInh yêu lao dng, tinh than tr nguyen và 
chia sé vi cong dOng. 

Các CSGD dã d.y manh  xây dimg môi tri.rng van boa trong truOng h9c; xay 
dung va thirc hành quy tàc Ong xcr van boa ctôi vii can b, nhà giáo vâ h9c sinh; to chüc 
thuOng xuyên các hoat dng van hóa, van ngh trong các trung hçc; khuyên khIch h9c 
sinh tham gia các hoat dng van hóa ngh thut, van hóa quân chOng, sang tao  thâm m 
nhu van hçc, am nhac, hi h9a, san khâu và các linh virc khác; chu tr9ng nâng cao hiu 
qua to ch0c các hi thi, lien hoan van ngh cho hçc sinh... 
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Nhiu tnxing h9c thành 1p các câu lac  b sâ thIch, tài nàng, cau lac  b ting 
Anh; to chüc các diên dan, t9a dam và khuyên khIch HSSV tham gia nhàm phát triên 
näng 1irc, phâm chat, k5 näng sOng và tto mOi trung tot cho h9c sinh nâng cao khâ 
náng sr diing ngoi ngct, dc bit là tiêng Anh. 

Di vói các cp b Doàn, vic trin khai thirc hin Quyt djnh s 150 1/QD-TTg 
dA disçc tiên hành thc hin có hiu qua, tao  sir chuyên biên ye chat lugng giáo dic, 
tuyên truyên cüa Doàn. Cong tác giáo dic 19 tixâng each mng &rçlc quan tam, tr& 
thành nhim vi quan tr9ng nhât trong chucing trInh cOng tác Doàn và phong trào thanh 
thiêu nhi trong nhng nàm gân day. Các thiêt chê, diêu kin, nguôn lirc...cho thanh 
thiéu nhi trén linh virc 19 tithng, do dirc, lOi sOng di.rçc quan tam dâu tis. Cong tác 
tuyên truyên, giáo diic 19 tthng, dao  dirc, lôi song cho thanh thiêu nhi luôn thrçic quan 
tam triên khai thirc hin, có nhiêu dôi mth trong phuang thirc trién khai, bithc dâu 
mang lai  hiu qua tIch circ. 

Các cp bDoàn uu tiên du ti.r nhim v11 giáo dc 19 tung cách mng, dao  düc, 
lOi sOng trong khôi dôi tirng thanh thiêu nhi trung hçc, thông qua vic thiêt kê nhiêu 
c ché uu tien den cOng tác Doàn tru&nghçc; ché d tong phii trách; ngành GD&DT 
ixu tiên phôi hqp to chirc doàn các cap triên khai nhiêu phong trào, chwng trinh, cuc 
thi, giãi thixâng.. .dành cho can b, h9c sinh trong vic hInh thành nhân cách, dao  di:'rc. 

Các cp b Doân trong toàn tinh dà có nhiu hoat  dng da dng, phong phü vôi 
nhiêu mO hInh hay, each lam hiu qua. Tiêu biêu nhu: mô hInh "Tudn lê thanh niên lam 
thea lô'i Bác ", "Bôi dw5'ng nhn thic ye Doàn Thanh niên C3ng san Ho C'hI Minh 
bang Cong cy google classroom ", "Thi try'c tuyén tim hiéu Nghf quyét Dgi h5i Doàn 
các cap ", "Di Thanh niên tInh nguyen tham gia giil gin dtc&ng biên cçt môc ", "Kêt 
nghia thanh niên ban - ban ", "4 cçp 1", "Bang quáng cáo rao vt mien phi", "He 
thông trang trI din ti", "Tuyên dwàng hoa thanh niên ", "Cç5t din no' hoa ", "Tay keo 
biên phOng", "0 bánh in)) tinh thu'crng ncii biên giO'i ", "Tiêt hQc biên gió'i ", "To 3 
ngithi cling soi, cling tha, cling lam "; "Tiêt kim chi tiêu vi Bat cam nhán ái cho ngu'ài 
bnh ", "Ngôi nhà 100 dóng ", "Tuyên dwàng thanh niên tc quán ye an ninh trt 4r", 
"Khu phô khóng cO thanh thiêu niên mac t nqn xä hi "... 

2. Hn ch 

Vic trin khai 1ng ghép giâng day  B tài 1iu giáo diic K nang song tir lOp 1 
den l&p 9 theo huOng dn cüa B GD&DT con thiêu tInh dOng b, mt sO ni dung con 
trüng lap; vic tO chic hoat  dng giáo dic k nàng song và các boat dng giáo dc 
ngoài gRi chInh khóa cOn gp khó khàn. 

Mt s co sO Doàn chua tIch crc tham mi.ru du'çc Ca ch dt phá v ngun hrc và 
sir vào cuc quyêt 1it cüa các cap chInh quyên, sO, ngành dja phiscmg trong vic thijc 
hin Quyét djnh sO 150 1/QD-TTg; chtia phát huy diic chü truang, ca ch, chinh sách 
quan tr9ng nay dé giáo dc 19 tixO'ng cách mng, dao  dic, 1Oi sOng van hóa cho thanh 
thiêu nhi. 

COng tác thông tin tuyên truyn và nêu guo'ng, biu duo'ng khen thuOng các mô 
hInh diên hInh, các tp the, cá nhan diên hlnh tiên tien 0 mt so ca sO Doân cOn thirc 
hin chixa tot, chu'a kjp th0i.Di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên là kiêm nhim 
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chua thithng xuyên tham gia các lap dào tao,  tp huAn v k näng nghip vii nen con 
han ché trong vic tharn miru cho lAnh dao  dGn vj trong vic triên khai thiic hin các 
cong tác tuyên truyên, giáo diic, 1 tithng cách mng, do dirc vâ lôi song van hóa cho 
the he tré. 

Cong tác kiêm tra, giám sat, hu&ng dk, dOn dc vic thirc hin các ni dung 
giáo diic chInh trj, tu tixâng, dao  dirc, lOi sOng dôi lOc chi.ra di.rcc quan tam thithng 
xuyén, chua sâu,sát, thiêu giãi pháp dánh giá mirc d tác dng cOa các hoat dng giáo 
duc cOa Doàn dOi vâi thanh thiêu niên. 

Cong tác phôi hqp vai các sa, ban, ngành lien quan dâ dtrçic trin khai, bi.râc du 
có hiu qua, song so vâi yêu cau nhim vçi duçic phân cong trong vic thrc hin Quyêt 
djnh so 150 1/QD-TTg cOn hn chê, chua tu'clng thng vol dôi hOi cüa thrc tin. 

Vic phát trin Dãng trong h9c sinh có nhüng khó khàn nht djnh; Doàn thanh 
nien 0 mt sO nhà truOng thiêu chü dng trong vic djnh huOng nhn thirc ye Dãng cho 
hçc sinh, chixa giao nhim vii, dng viên khuyên khIch, giáp dt nhiêu hpc sinh rèn 
luyn phân dâu vào Dãng. 

Vic trin khai ling ghép giáng dy Bô tãi !iu giáo diic KNS tir lop 1 dn lOp 9 
theo hithng dan cüa Bô GD&DT cOn thiêu tInh dông b, mt so ni dung cOn trOng lap; 
vic to chOc hoat  dng giáo dic KNS và các hot dng giáo diic ngoài giO chInh khóa 
cOn có khO khän. 

Mt s dan vj t chOc hoat c1ng trâi nghim thiu tInh k hoach nên hiu qua 
giáo diic han  chê. 

Cong tác tuyên truyên, giáo dic, djnh huOng chInh trj, tu tuOng trén môi truOng 
mang, tuyên truyên ye Lut an ninh mang và các quy djnh pháp lutt ye sO diing 
Interrnet, mang xâ hi chua duçic các nhà truOng chO tr9ng. 

3. Nguyen nhãn 

Mt s don vj t chOc boat dng trài nghim thiu tInh k hoach nên hiu qua 
giáo diic han  chê. 

Thanh thiu nhi Quãng Trj dang di mt v0i mt so khó khän nhât djnh, do là 
van dê thiêu vic lam, dc bit là thanh niên vOng sâu, vOng xa, vOng khO khàn It cO 
diêu kin dê tiêp cn vOi các boat dng van hóa tinh than. Mt b phn thanh niên 
không có hoài bâo, thiêu chI phân dâu, thO a vOi xã hi. Mt b phn thanh niên có lôi 
sOng thirc diing, thIch huOng luOi lao dng, ngi khô, ngai khO ãnh huOng không 
nhO den tInh hInh thanh niên cUa tinh nba. Tlnh hInh vi pham pháp lust, t nan  xâ hi 
trong thanh thiêu niên diên biên phOc tap, dc bit tInh hInh t nan  ma tOy 0 khu virc 
biên gi0i (HuOng Hóa, Dakrông) và dja bàn dâncu. Mt sO k näng cOa thanh niên con 
han chê, chua dáp Ong yêu câu hi nhp. DOi sOng van boa tinh than cOa mt b phn 
thaith thiêu nhi, nhât là khu virc cong nhân, nOng thôn, dan tc thiêu sO, yang sâu, ng 
xa, vOng dc bit khó khãn chua &rçlc dáp Ong day dO. 

IV.PHUOG HUONG TRIEN KHAI, TH1JC HIN TRONG NHUNG 
NAM TIEP THEO 

1. BO sung, diu chinh và hoàn thin Kê hoach  trin khai Quyt djnh s 
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150 1/QD-TTg ngày 28/8/2015 cUa Thu tl.rng ChInh phü phü hçp tInh hInh mdi, tiêp 
tic chi dao  ngành GD&DT xây dçrng kê hoch thirc hin trong tirng näm h9c; tang 
ci.thng kiêm tra, don dôc và bô sung các nguôn lirc dê tiêp tiic triên khai thirc hin Co 
hiu qua Quyét djnhsô 410/QD-BGDDT ngày 04/02/2016 cüa Bô GD&DT ye Kê 
hoach triên khai Quyêt djnh so 150 1/QD-TTg cüa ngành GD&DT. 

2. Tip tVc  trin khai th%rc hin Nghj quyt Dii hi Dàng các cpva Chtrcing 
trinh hành dng cüa ChInh phü thixc hin Nghj quyêt sO 29-NQ/TW ye dOi mth can 
bàn, toàn din GD&DT, chü trQng ni dung lien quan tOi giáo dic trong thai kS'  day 
mnh cong nghip hóa, hin dai  hóa trong diêu kin kinh te thj truang djnh htrang xã 
hi chü nghra và hi nhp quOc tê; gän vài phát triên kinh tê tn thirc, bão v tài nguyen, 
môi tru&ng, chwmg trInh kh&i nghip cho doàn viên, thanh niên. Tiêp ti1c dày manh 
hçc tp vâ lam theo tu tisâng, dao  düc, phong each HO ChI Minh theo ChI thj s 
05-CT/lW ngây 15/5/2016 cüa Bô ChInh trj và các van bàn có lien quan. 

3. Tip tijc chi dao  các s&, ban, ngành, doàn th có lien quan tip t119 dày mnh 
cong tác tuyên truyên, phô biên giáo diic 1 tithng cách mng, dao  dirc, lôi sOng cho 
thanh niên, thiêu niên và nhi dông trong toàn tinh nhAm huang den d?tmllc  tiêu dt ra là 
100% thanh niên trong hjc krcing vu trang, thanh niên cong chiic, viên chuc, thanh niên 
hçc sinh Va sinh viên, 100% tOng so thanh niên dirçic tuyên truyên, h9c tp nghj quyêt 
cüa các cap üy dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuic den närn 2020. 

4. Chi dio S GD&DT, Tinh Doàn phM hcip vâi các sa, ban ngành, doàn th 
lien quan tIch c1rc dôi mai ni dung, phuang pháp và hInh thirc giáo diic l tuang cách 
mng, dao  duc, lOi song cho thanh niên, thiêu niên và nhi dOng bão dam thiêt thirc, hiu 
qua, phü hqp vai timg cap hc và trInh d dào t?o,  bâo dam ni dung giáo dc tp trung 
vào nhQng giá trj cci bàn cüa van hOa nhân loai, giá trj cOt lôi yà nhân van cüa tu tithng 
Ho ChI Minh. Dày manh  các phong trào thi dua yêu nu6c, các cuc vn dng cüa to 
chrc Doàn, Hi, Di phü hçip vOi thirc tien t1rng dja phu'ang, dan vi. 

5. Tip tjc cüng c, kin toàn b may chuyén trách; du tu cci sa 4t cht;t 
chüc tp huân, bôi duOTig nâng cao nãng 1irc, nghip vt cho di ngü can b, giáo vién, 
giãng vien, cong tác viên phii trách cong tác giáo diic thanh nien, thiêu niên vâ nhi dông 
trong các CSGD, to chüc Doàn, Hi, Dti tai  các nhà truang yà CSGD. 

6. Tang cu&ng sr phôi hp gifla nhà truang, gia dInh, xa hi trong giáo dic 
thanh nién, thiêu niên và nhi dông, trén ca s& chi dao  S GD&DT là ca quan chü trI 
phôi hçrp v&i Sâ Lao dng, Thuang binh và Xä hi, Sâ Thông tin và Truyên thông và 
các sa, ban, ngành, to chüc doàn the lien quan yàcác dja phuang triên khai các boat 
dông Doàn, Hi, Di nhäm tang cuang giáo dçic l tuâng cách mang, dao  dic, lôisông 
cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông cüa tinh theo kê hoach dã de ra. Trong do, dc 
bit h.ru vic phôi hçp chi do, huàng dan cong tác tuyên truyên nâng cao nhQtn thuc 
ye quyên tré em và cOng tác chãm sóc, bâo v tré em thông qua truyen thông - Giáo dic 
ye Luât Bâo ye, chàm soc và giáo diic tré em, Cong ithc quôc té ye Quyên tré em, các 
van bàn cüa Dãng yà Nhà nuOc cO lien quan. 

7. Tang ci.rang du tu v kinh phi bang nhiu ngun khác nhau db sungca s& 
vat chat yà bào dam thiêt chê to chuc các boat  dng van hóa, van ngh, the diic, the thao 
cho thanh niên, thiêu nien và nhi dông. Tnong d, tich circ chi dao  UBND các huyn, 

27 



thj xa, thành ph rà soát vic b trI, sirdirng san chii, bâi tap cho thanh niên, thiu niên 
và nhi dông tai  dja phuGng; phát huy hiu qua các thiêt chê van hóa c s& hin Co Va 
tang ci.thng cong tác xâ hi hóa nguOn lirc dê nâng cap co s 4t chat phvc vij nhu câu 
vui choi, giái trI lành m?nh  cüa thanh niên, thiêu niên và nhi dông. 

8. Thông qua Hi nghj giao ban báo chi djnh ks', tip tic d nghj báo chI 
tangctthng tuyên truyên phôbiên 1 trOng cách mng, chü trrnmg, di.r?ng Iôi, chInh 
sách cüa Dãng và Nba nuc ye Quyêt djnh sO 150 1/QD-TTg ngày 28/8/2015 cüaThü 
thong ChInh phü ye Phê duyt Dê an "Tang cuOng giáo diic 1 thOng cách mng, do 
due, lOi song cho thanh niên, thiêu niên", ye nhüng ni dung lien quan den dOi song, 
h9c ttp, vic lam; tuyén truyên tinh hoa van hóa, giá trj nhân bàn cüa nhânloi, tu 
tuOng Ho Chi Minh cho thanh niên; giáo diic các giá trj d?o  dirc, truyên thOn van hOa, 
lôi song tot dçp cüa con ngt.rOi Vit Nam cho thanh niên, thiêu niên và nhi dông. 

9. Tiêp t11c huOng dn cac co quan báo chI trên dja bàn tinh tp trung xâydrng 
các chuyên trang, chuyên miic ye vic "Tang cithng giáo diic 1 tuOng cách mng, do 
dOe, lôi song cho thanh niên, thiêu niên". Tuyên truyên gop phân nângcao nhn thOc và 
trách nhim cüa các cap, các ngành, gia dInh, nba truOng, cong dOng xã hi trong vic 
phôi hçip giáo dc I ti.rOng cách mng, dao  dOc, lôi song cho the h tré. Tuyên truyên 
các phong trào thi dua yêu rnrOc, giiong ngixOi tot vic tot trên các 1mb vrc cüa dOi 
song xã hi. Tuyên truyên sâu rng ye chü quyên biên dão, toàn vçn lãnh thô; dâu tranh 
phong chông "Din biên hôa bInh", phân bác lun diu thông tin sai trái cüa các the hre 
thu djch, ... nhäm tang cuOng giáo diic,nãng cao lông yêu nuOc, bàn linh chinh trj, 
thOc, trách nhim cüa the h tré dôivOi sir nghip xay dirng và bào v TO quôc. 

10. Tang cuOng cong tác quán trit, nâng cao nhn thOc, di mOi tu duy cüa các 
cap b Doàn ye cOng tác giáo diic l tuOng each mng, dao  dOe, lôi sOng van hoá cho 
thanh thiêu nhi gãn vOi vic triên khai Kê hoach 162-KH/TDTN-TG ngày 15/3/20 16 
cüa Ban Thu&ng v Tinh Doàn ye thirc hin Chi thj so 42-CT/TW cüa Ban BI thu 
Trung uong Dâng khóa XI ye "Tang cwàng sr lânh dao cia Dáng dói vài cong tác 
giáo dyc lj tzrOng cách mQng, dgo th'c, 161 sOng van hoá cho the h tré, giai doqn 2015 
- 2030 "; Kê hoach sO 81 -KH/TDTN-TG ngày 28/01/2019 cüa Ban Thtthng vii Tinh 
Doàn ye viêc thrc hiên Dé an "Tang cuJng cOng tác giáo dyc lj tzthng cáchmçing, do 
d&c, lOi sOng van hóa cho thanh thiêu nhi ", giai doan 2019 - 2022; Kê hoch sO 
219-KI-L/HDD ngày 16/9/20 16 thirc hin Chi thj 42-CT/TW ye "Tángctràng sr ldnh 
dgo cza Dáng dói v&i cOng tác giáo dyc 1j ttráng cách mgng, dgo düc, 161 sOng van hoá 
cho the he tré, giai doan 2015-2030" trong tO chOc Di TNTP Ho ChI Minh. Ben cnh 
d, phôi hap vOi SO GD&DTtiep tiic triên khai thrc hin Chuang trInh phôi hqp sO 
06-CTPHITDTN-SGDDT ngày 10/12/2018 ye "Tang cw&ng st lânh dgo cüa Dáng 
dOi vài cOng tác giáo dyc i•  twang each rnng, dao dz, lôi sOng van hoá cho the he tré, 
giai dogn 2018-2022 ". 

11. Tip tiic di mOi phucing thOc, nâng cao hiu qua cong tác tuyen truyn, giáo 
diic ye chInh trj tu tuOng, h9c tp chü nghia Mác-Lênin, tu tuâng HO ChI Minh, các 
nhI quyt, chii truong cUa Dâng, cüa Doàn, 4 bài hpc I 1u.n chinh trj; tang cuOng 
nam bat tInh hmnh dign biên tu tuOng, djnh huOng du 1un trong thanh niên thông qua 
mng hthi báo cáo yiên, cong tác viên du 1u.n xã hi do Doàn quãn 1. Phát triên math 
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mô hInh L 1un trê cp huyn, cp trung. 

12.Tip ti1c trin k.hai thrc hin có hiu qua Ké hoach s 1 98-KHITDTN-TG 
ngây 12/10/20 16 cüa Ban Thtthng vi Tinh Doàn thirc hin Chi thj so 05 CT/TW ngày 
15/5/2016 cüa Bô ChInh trj ye day manh  hçc tp và lam theo tu tuông, dao  dirc, phong 
cách Ho ChI Minh, Chi thj 01-CT/TWDTN-TG ngày 17/5/2013 cüa Ban BI thu Trung 
ucmg Doàn ye "Tang cuàng rèn luyn tác phong, thuchin lé Mi cong tác cza can b 
Doàn" vâ cuc vn dng "Xáy c4rnggiá  trj hInh máu than/i niên Vit Nam th&i k3> 
mái ". Kjp th&i nhn din nhtthg van dé thirc tiên ye dao drc, lôi song, djnh hurng cam 
thii van hóa, thâm m5 cho thanh thiêu nhi; tang cu?ng phát hin, tuyên ducing, nhân 
rng các diên hInh thanh niên tien tiên, thanh niên song dçp, song có Ich, can b Doàn, 
Hi, Di tiêu biéu lam nOng cot cô vu, djnh htthng doàn viên, thanh niên tIch circ rèn 
1uyn, trau dôi 1 tu&ng cách mng, do düc, lôi song van boa, chi:i trçng nâng cao bàn 
1mb, näng 1irc dâu tranh c'iia tuôi tré truc hin tuqng suy thoái d?o  due và lôi song, dâu 
tranh vri nhng biêu hin xâu trong dôi song cüa gi&i tré. 

13.Dy rnnh và nâng cao chAt 1ung các dçct sinh hoat chInh trj, sinh boat 
truyên thông gan vói djp k' nim các ngày lé lan, các sij kin quan trng cüa quê 
hucrng, dat nuâc, tp trung chân chinh, nângcao chat luçing sinh hoat chi doàn, chat 
luqng sinh hoit duâi cO!, vic chào cO, hat Quôc ca cüa doàn viên, thanh thiêu nhi. Tiêp 
tiic duy trI các hoat  dtng "Den an ciáp nghia" và "Lé tháp nén tn an các anh hung liêt 
sj" tO chirc dông bat  trên 72 nghia trang 1it s5 vào tOi 26/7 hang näm. Tang cithng các 
hoat dng giáo dc truyên thông, ljch sir dja phi.rang thông qua các hInh thirc nhu: 
Hành trInh ye nguôn; giao luu, gp gc vOi các nhân chirng ljch sir; lê két nip doân viên; 
1 chào c& tai  các di tIch ljch sir; dam nhn xây dçrng, tu sira các cong trInh tu&ng nim 
các anh hung 1it sT, các dja chi dO; dãng k chäm sOc thi.r&ng xuyên nhüng nguai có 
cong vói cách mng; ... chi dao  các huyn, thj, thành Doàn và Doàn trirc thuc tien 
hành xây dmg ljch sü Doàn thanh niên cap huyn. 

14. Tip t11c th chuc các hoat dng tuyên truyn, ph bin pháp 1ut cho thanh 
thiêu nhi, trong do tp trung day mnh yà nâng cao chat luçng cOng tác tuyên truyên 
phOng, chOng ma tu trong thanh thiêu niên và cam hoá thanh thiéu niên chm tien. 
Tham mini xây dirng và ban hành De an "PhOng, chOng ma tzy trong thanh thiéu 
niên". Tang cuang tuyên truyên, phO biên kiên thuc quôc phOng, an ninh, giáo diic 
trách nhim, thirc bão v chü quyên dat nixâc, lcii Ich quOc gia, dan tc. 

15 .Tang cithng scr diing các loai hInh van boa, ngh thut, th diic th thao, phát 
buy hiu qua các thiêt chê van boa do Doàn quãn 1 dê tuyen truyên, giáo dic và tp 
hp, djnh huâng thanh thiêu nhi. Dâu tu nâng cao chat lung tuyên truyên cüa các 
phuong tin thông tin tuyên truyên cOa Doàn các cap, tang cuäng phôi hqp vói các Ca 
quan báo chI, day manh  sü diing mng xâ hi và các phuang tin truyén thông hin di 
trong cOng tác giáo diic. 

V. KIEN NGH!, BE XUAT 

1. 061 vói Quôc hi, ChInh phil, Thu tu'óng ChInh phü vã các b, ngành 
Trung uong 

D nghj các cAp üy dãng, chInh quyn thu&ng xuyên barn sat chi dao;  quan tam 
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d.0 tu, b tn ngun 1irc t chirc các hoat dng tuyên truyn, giáo diic th h tré; chi dao 
cac dn vj lien quan phôi hqp vOi to chirc Doàn thirc hin nhim vi giáo diic do düc, 
lôi sOng, bôi thiô'ng ! tthng cách mng cho thanh thiêu niên; tang cumg quan tam, 
quy hoach, xây drng các thiêt chê van hóa, khu vui choi giâi trI cho thanh niên; to cho 
thanh niên nhu'ng san choi lành mnh qua do tang cuOng cong tác doàn két, tp hqp và 
giáo dc thanh niên. 

2. Di vó'i B Giáo due và Dào to: 

D nghj B GD&DT tip tic t chirc các lap bi duông cho can b, giáo viên 
lam cOng tác giáo diic chInh tn, tu tithng cho HSSV. 

3. Di vói dta  phu'o'ng 

- Rà soát, tng k& thirc tin và nhân rng các mô hlnh hay, each lam mói trong 
tniên khai thrc hin Quyêt djnh sO 150 1/QD-TTg; quan tam biêu dung, khen ththng 
các tp the, cá than, can b, doàn viên thanh niên tIch c1rc tham gia, triên khai th%rc 
hin cO hiu qua Dê an; 

- Tip tic tang cuang cong tác thông tin, tuyên truyn trên các phucmg tinthông 
tin dai  chüng nh&rig ni dung lien quan den dyi sOng, hoc tap, vic làm;tuyên truyên 
tinh hoa van hóa, giá trj nhân ban cüa than loai, t'i tuang Ho ChI Minh cho thanh niên; 
giáo diic các giá trj dao  dirc, truyên thông van hóa, lOi song tot dp cüa con ngui Vit 
Nam cho thanh niên, thiêu niên và nhi dOng; 

- Chü tr9ng tuyên truyn thirc hin Quyêt djnh s 150 1/QD-TTg ngày 28/8/2015 
cüa Thu tuang ChInh phü ye phé duyt Dê an "Tang cu&ng giáo dc 1 tithng each 
mng, dao  due, lOi song cho thanh niên, thiêu niên" qua các kênh thôngtin di chüng, 
truyên thông xã hi, ... mt each sâu rng, phong phi1 và hiu qua. 

Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj kInh báo 

NoinIzIn: 
- B GD&DT (báo cao); 
- TT/Tnh ñy; TTIHDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- UBND huyn, thj xa, thành phô; 
- Lixu: VT, VX. 
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