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Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi năm 2018, Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch triên khai cuộc vận động “Xây dựng
giá trị hình mâu thanh niên Việt Nam thời kỳ m ới”, cụ thê như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Hướng đoàn viên, thanh niên đến những tiêu chí, giá trị cốt lõi của
thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội
toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đâu tranh
đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình
thành trong tập thể và mỗi cá nhân.
2. Cuộc vận động phải được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh
niên toàn tỉnh, gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các
phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi.
II.
NỘI DƯNG TIÊU CHÍ GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN
VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI
1. Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2Ó22 đã xác
định các giá trị cốt lõi cần hướng đến của thanh niên Việt Nam nói chung, thanh
niên Quảng Trị nói riêng trong thời kỳ mới gồm:
- Có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chỉnh trị vững vàng, giàu lòng yêu
nước: Luôn phấn đấu, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự
nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Có nhận thức và thái độ chính
trị đúng đắn, quan tâm và tham gia tích cực đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã
hội của đất nước; không dao động trước các luận điệu, âm mưu, hành động
chống phá của các thế lực thù địch, chống phá; có tinh thần tự hào, tự tôn dân
tộc, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết.
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cỏ đao đức, lối sống văn hỏa, có trách nhiêm với bản thân, gia đinh

và xã hội, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lỷ: Luôn trau dồi
những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như biết yêu thưong, quý trọng con người,
sống có văn hóa, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, sẻ chia, nhân ải; có tinh
thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; đấu tranh với cái ác, cái xấu, cái lạc
hậu, cản trở sự phát triển. Có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc
văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, sống và làm
việc theo Hiến pháp và pháp luật; có tinh thần yêu chuộng hòa bình và công lý,
phản đối chiến tranh phi nghĩa.
Cỏ tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên: Luôn nêu cao
tính tự giác, cầu thị trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ
năng, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghe, kỹ thuật, có ý thức sử dụng
những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Có lối sống lành mạnh, tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể
chất, tầm vóc. Có ưởc mơ, khát vọng và nghị lực vươn lên. Dám nghĩ, dám làm,
dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm; có tinh thần xung kích, tình nguyện,
cống hiến cho đất nước...
-

2. Tùy theo đặc điếm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng
đối tượng thanh niên, các đơn vị cụ thế hóa các tiêu chí trên phù họp với mỗi đối
tượng; lựa chọn những giá trị cốt lõi phù họp để định hướng thanh niên ở địa
phương, đơn vị phấn đấu rèn luyện và thực hiện theo.
III. NHIÊM
VU
•
• VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động
- Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền: Các cấp bộ Đoàn xây dựng các ấn
phấm tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của địa
phương, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phong phú như: Pano, áp phích, bộ
ảnh tuyên truyền, video clip, infographie...
- Tuyên truyền trên hệ thống bảo chỉ, các kênh truyền thông của Đoàn:
+ Các cấp bộ Đoàn chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan
thông tin đại chúng để tuyên truyền về giá trị hình mẫu thanh niên, gương người
tốt, việc tôt, hành động, nghĩa cử cao đẹp trong thanh thiếu nhi tại địa phương,
đơn vị.
+ Website Tỉnh Đoàn, Trang báo Thanh niên, Chuyên mục Thanh niên,
các trang thông tin điện tử của đơn vị Đoàn cấp huyện gia tăng về số lượng và
nâng cao chât lượng tin, bài, đôi mới cách thức thể hiện để gia tăng sự quan tâm
của độc giả đối với các chuyên mục, chuyên trang về đời sống giới trẻ, sống đẹp
mỗi ngày, gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi; đẩy mạnh tuyên
truyên chủ trương, đường lôi của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của
các thê lực thù địch trên hệ thống báo chí của Đoàn hằng năm. Trước các vấn đề
thời sự về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội được thanh thiếu nhi quan tâm,
các kênh thông tin của các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực thực hiện công
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tác tuyên truyền theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để định hướng
giá trị, nhận thức, lối sống tích cực cho thanh thiếu nhi.
- Tuyên truyền qua hệ thống xuất bản: Khuyến khích mỗi Đoàn cơ sở xây
dựng tủ sách “Thanh niên Việt Nam tiêu biểu qua các thời k ỳ ” gôm những tác
phẩm, tư liệu, sách báo, bài nói, bài viết về các tâm gương thanh niên Việt Nam
tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiên trong phong trào thi đua của
tuổi trẻ. Tổ chức phong trào đọc, tuyên truyền và làm theo những tâm gương
tiêu biểu trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Tuyên truyền trên mạng xã hội: Các cấp bộ Đoàn đăng tải các ấn phấm
tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trên mạng xã hội.
Thường xuyên đăng tải những thông tin tích cực trên mạng xã hội, thành lập
chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên tanpage
của đơn vị. Chủ động xây dựng, điều hành các trang thông tin điện tử, kênh
Youtube, Fanpage, Group Facebook theo các đối tượng thanh thiếu niên.
- Tuyên truyền qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị: Các cấp bộ
đoàn tổ chức tuyên truyền, thảo luận về các giải pháp triến khai cuộc vận động
trong các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ hàng tháng. Triển khai các đợt sinh hoạt
chính trị với chủ đề “Nhở về Bác - Lòng ta trong sáng hơn ” vào dịp kỷ niệm 130
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019); “Tôi - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh ” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021);
“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đ ảng” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục, bồi đắp các tiêu chí
về “Hình mẫu thanh niên Việt Nam thòi kỳ mới”
- Các cấp bộ Đoàn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho
thanh thiếu nhi. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động 13 CTr/TƯ ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Kế hoạch 162
- KH/TĐTN - TG ngày 15/3/2016 của Ban Thượng vụ Tỉnh đoàn khoá XI thực
hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.
- Triển khai có hiệu quả 3 phong ừào hành động cách mạng: “Thanh niên
tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; 3 chương
trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng
hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn
luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa
tinh thần”, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, tình
nguyện, sáng tạo của thanh niên và chăm lo, hỗ trợ thanh niên, góp phần hình
thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên.
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+ Đẩy mạnh ừiển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong đó chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu
tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lưọng vũ
trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ Đoàn cơ sở.
3. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điền hình tiên tiến trong thanh
thiếu nhi
- Cụ thể hóa các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong
tiêu chí các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội, trong đánh giá chất lượng cán bộ,
đoàn viên, hội viên, đội viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.
- Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình
tiên tiến có sức hiệu triệu, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao
đẹp. Chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực,
nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn
xã hội.
- Đoàn định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có
ý thức chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận
điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực,
mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là
trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”.
- Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ Đoàn, nhất
là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; thường xuyên, tích cực rèn luyện bản lĩnh
chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, thực
sự là nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong kế
hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm,
giám sát theo chuyên đề.
- Xác định nội dung thực hiện cuộc vận động là một trong các tiêu chí đánh
giá thỉ đua của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác hằng năm.
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng và triển khai Ke hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng
giá trị hình mau thanh niên Việt Nam thời kỳ mới ” trong toàn Đoàn.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực, chịu trách
nhiệm tham mưu hệ thống văn bản, tài liệu tuyên truyền về cuộc vận động.
Tham mưu các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thanh thiếu nhi.
- Giao Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu triển khai có hiệu
quả 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên.
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- Các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển
khai thực hiện cuộc vận động của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
(theo địa bàn được phân công phụ trách).
2. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch này, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuôc xây
dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động phủ họp với đặc điểm của địa phương,
'đỡn vị.
- Thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện cuộc vận động gửi Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn trong báo cáo 6 tháng, 01 năm hoặc khi có yêu cầu.
Trên đây là Ke hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dimg giá trị hình mẫu
thanh niên Việt Nam thời kỳ m ới”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban
Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai,
thực hiện, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt
động đảm bảo chất lượng, hiệu quả.ự^
Noi nhận:
- Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, Ban
TNXP Trung ương Đoàn;
- Thường trực Tinh ủy, HĐND,
ƯBND, ƯBMTTQ Việt Nam tình;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Đ/c Phạm Đức Châu - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Mai Thức - UVBTV, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh;
- Đ/c Lê Thị Lan Hưong - UVBTV,
Trưỏng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Đ/c Hồ Đại Nam - UVBTV, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BTV các huyện, thị, thành ủy, Đảng
ủy trực thuộc Tinh ủy (để biết);
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn
trực thuộc (để t/h);
- Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu TG, VP.
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