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Những năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể,
gia đình, nhà trường và toàn xã hội đã quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động giáo dục
các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh,
góp phần bồi dưỡng, phát huy và từng bước hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ.
Tuy nhiên thời gian gần đây, đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu
niên có biểu hiện xuống cấp, lệch chuẩn; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo
lực, sử dụng các chất kích thích diễn biến phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia
tăng, đang là vấn đề quan tâm, lo lắng của toàn xã hội.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính t r ị - xã hội, cơ quan quản
lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trong tỉnh chưa quán triệt, triển khai kịp thời và
hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác
thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ, chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng,
giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ; Sự phối họp giữa gia đình, nhà trường,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn thiếu chặt chẽ, chưa thường
xuyên. Nội dung, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa của tổ chức Đoàn,
Hội, Đội và nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong bối cảnh tình hình
mới.
Để tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên
nói riêng và thế hệ trẻ nói chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở,
ban, ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ,
giải pháp sau:

2
1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của
Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi mới công tác chăm sóc,
giảo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình m ói”; Chỉ thị so 42-CT/TW, ngày
15/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số
13-CTHĐ/TU, ngày 15/1/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số
42-CT/TW ‘‘về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sổng cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chăm lo
giao dục thế hệ trẻ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và toàn
xã hội nhằm giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật,
đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ ừẻ.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND
các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường học, cơ sở dạy nghề (cơ sở giáo
dục) triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ve việc tăng cường giải pháp phòng, chổng bạo lực
học đường trong cơ sở giáo dục”. Xây dựng các chuyên đề giáo dục giá trị sống,
kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học
đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động đoàn, hội, đội. Người
đứng đầu các cơ sở giáo dục phải có cam kết không để xảy ra tai, tệ nạn học đường
trong nhà trường và liên đới chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức do học sinh của
trường gây ra ngoài xã hội.
3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông
tin và Truyền thông; Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình và tổ chức
Đoàn các cấp tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
bằng các hình thức thích họp nhằm nâng cao đạo đức học đường, đạo đức cách
mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh....; có kế hoạch, giải pháp cụ thể, kịp thời
ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức,
tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web
phản động, đồi trụy. Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường, các vấn
nạn trong thanh, thiếu niên ở các cơ sở giáo dục (camera giám sát, hộp thư góp ý,
đường dây nóng...) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời.
4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công
tác vận động; đồng thời, thông qua các đoàn viên, hội viên đề cao vai trò, trách
nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ; phối họp
với nhà trường giáo dục, hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần
thiết cho thế hệ trẻ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình xã hội học tập, gia đình
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văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm
ngoan, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái
đúng, chống lại cái xấu, cái ác.
5. Công an tỉnh phối họp với các cơ quan liên quan có kế hoạch chủ động
kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng mua bán, lôi kéo thanh thiếu niên
sử dụng chất ma túy, các chất gây nghiện, ảo giác; kịp thời phát hiện, điều tra xử lý
nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em.
6. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ban hành văn bản phù họp với chức năng,
nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo công
tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
7. Cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, giáo
viên, nhân viên ngành giáo dục đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong lối sống
và đạo đức, làm gương cho học sinh, sinh viên noi theo.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai; theo dõi tổng họp tình hình, định kỳ báo
cáo kết quả thực hiện Chỉ thị.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.
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