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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng
về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng
cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”
-----Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai
đoạn 2015 – 2030” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 42-CT/TW); Ban Thường vụ
Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động cụ thể như sau:
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHUNG

Quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số
42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bằng các biện pháp cụ thể, phù
hợp; quyết tâm xây dựng thế hệ trẻ Bình Thuận giàu lòng yêu nước, tự hào dân
tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống
văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong tham gia hội nhập
quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, dám nghĩ, dám làm, tự lực
vươn lên, cống hiến xây dựng quê hương Bình Thuận giàu mạnh, góp phần đẩy
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công
tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ;
từ đó, xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các hội quần
chúng và các tầng lớp nhân dân đối với công tác này
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên và toàn xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, sự cần thiết của công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đánh giá
đúng thế mạnh cũng như những hạn chế của giới trẻ hiện nay; từ đó, xác định
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm
vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các
ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; từ đó, triển khai thực hiện có hiệu quả
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công tác này. Trước hết, mỗi đảng viên, nhất là cấp ủy viên phải là một tấm
gương sáng cho thanh niên noi theo.
- Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện
thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoạt động và phát triển.
Thực hiện định kỳ 6 tháng đối với cấp tỉnh, hàng quý đối với cấp huyện, hàng
tháng đối với cấp cơ sở, cấp ủy đảng làm việc với ban thường vụ hoặc ban chấp
hành Đoàn Thanh niên cùng cấp để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo công tác
thanh niên.
- Bằng các biện pháp phù hợp, các cấp ủy đảng cùng cấp, phổ biến kịp
thời những thông tin chính thống về thời sự thế giới, tình hình trong nước và của
tỉnh nhà nhất là những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm cho thanh niên; qua đó
nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên. Quá trình
đó, cần chú ý xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướng tuyên truyền
trên mạng internet, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên, giáo viên, giảng viên làm công tác giáo dục thế hệ trẻ.
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên có giải pháp đổi mới, phát huy
hơn nữa hiệu quả hoạt động của Website và bản tin hoạt động Đoàn Thanh niên
trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn
hóa cho thế hệ trẻ, nhất là việc nhân rộng những điển hình, tấm gương tiêu biểu
của thanh thiếu nhi tỉnh nhà.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin thường
xuyên về tầm quan trọng của công tác giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm
công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên các cấp.
2. Xây dựng môi trƣờng văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho thế hệ
trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trƣởng thành
- Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử vẻ vang của
Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và truyền
thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Bình Thuận; xây dựng, định
hướng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” trong thanh thiếu niên
tỉnh nhà. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình
Thuận” với những tiêu chí và cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng
đối tượng thanh niên; chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” trong thanh, thiếu niên.
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- Bằng nhiều biện pháp, tăng cường và phát triển mạnh hơn nữa các hoạt
động thể dục, thể thao do các cấp bộ Đoàn tổ chức, các phong trào thể thao quần
chúng trong thanh thiếu nhi, tạo môi trường rèn luyện, phát triển thể lực, nâng
cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, chú ý đổi mới nội dung,
biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, thuốc lá, bia
rượu và các chất kích thích; các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo
dục sức khỏe sinh sản, phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với từng đối tượng
thanh thiếu niên.
- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa
mới, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh; ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí
để xây dựng trường học, công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu
nhi, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi được thụ hưởng nhiều nhất các
chính sách về văn hóa, giáo dục, thể dục - thể thao; quá trình đó, chú ý các đối
tượng nữ thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, nông thôn, miền núi, vùng khó khăn,
khuyết tật, công nhân.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất tình
trạng học sinh bỏ học nửa chừng, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện
chính sách, pháp luật liên quan đến công tác thanh thiếu nhi; đồng thời, phát huy
hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong
việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền.
- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong
phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (nhất là ma tuý, mại dâm, mê tín dị
đoan), an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an
toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc mở
rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi; đổi mới và cải thiện nội dung
các cuộc thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức
hướng tới mục đích định hướng giá trị chân – thiện – mỹ, nâng cao năng lực
cảm thụ nghệ thuật, thẩm mỹ cho thanh thiếu nhi.
3. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội
cũng nhƣ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tƣởng
cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” bảo đảm thực chất, có biện pháp tuyên truyền, vận
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động và chú ý xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha
mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn
kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, chống lại cái xấu, cái ác; từ đó, vừa góp
phần bảo vệ, chăm sóc, vừa góp phần giáo dục lối sống văn hóa lành mạnh cho
thanh thiếu nhi.
- Xây dựng và phát triển mỗi trường học thực sự là một trung tâm văn hóa
giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi; kết hợp hài hòa giữa hình thức học chính
khoá và ngoại khóa. Có biện pháp đổi mới hình thức giảng dạy và học tập các
môn đạo đức, lý luận chính trị sao cho thu hút được học sinh, sinh viên, mang lại
hiệu quả thực chất. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội
trong nhà trường trong việc giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên cũng như góp
phần vào quá trình tự học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng của
thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều
kiện để thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động thực tiễn; trước hết, trong từng
cơ quan, đơn vị, từng địa bàn dân cư có những công trình, phần việc cụ thể giao
cho thanh thiếu nhi thực hiện để rèn luyện và từng bước trưởng thành.
4. Đổi mới nội dung, phƣơng thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo
dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh
thiếu nhi
- Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ở cơ sở vững mạnh,
nhất là tổ chức đoàn ở cấp xã, phường, thị trấn, trong các doanh nghiệp ngoài
khu vực nhà nước.
- Thiết kế, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục thông qua đổi mới
hình thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội và nâng cao chất lượng hoạt động của các
cơ sở Đoàn; chú trọng sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo các chuyên đề, nội dung
tập trung vào các vấn đề thiết thực tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng đang được
thanh thiếu niên quan tâm.
- Có biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của một số thiết
chế văn hóa đã được đầu tư: Nhà thiếu nhi tỉnh, Trung tâm sinh hoạt và dã ngoại
thanh thiếu nhi tỉnh, trung tâm văn hóa, Nhà thiếu nhi cấp huyện…; đồng thời
xây dựng mới một số thiết chế văn hóa do tổ chức Đoàn thanh niên quản lý phục
vụ nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.
- Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam vững mạnh; chú ý duy trì và phát triển mới các loại hình câu lạc bộ,
đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề, tập hợp, quy tụ thanh thiếu niên vào tổ
chức Đoàn, Hội, Đội và được thử thách, rèn luyện từ môi trường thực tiễn.
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- Xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh các cấp vững mạnh;
tích cực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Coi trọng đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi; chuẩn hóa và bố trí đủ giáo viên
tổng phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi trong các trường tiểu học, trung học cơ
sở, nhà thiếu nhi.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào hành động cách
mạng của tuổi trẻ theo hướng sát với cơ sở, gắn với việc làm thiết thực; từ đó
vừa góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh
thiếu nhi vừa phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động này, các cấp ủy đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp
xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế
của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên căn cứ
Chương trình hành động này và Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN,
ngày 18/10/2015 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về
triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng để
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể.
2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động này.
3. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo và
tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư
Trung ương Đảng và Chương trình hành động này đến từng chi bộ.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn Thanh niên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện
Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban
Thường vụ Tỉnh ủy./Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T 78;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

T/M BAN THƢỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

