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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng 

 giai đoạn 2022 - 2030”  

 

 

Thực hiện Chương trình số 29/CTr-UBND ngày 02/6/2022 của UBND 

tỉnh thực hiện “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai với 

những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 - Triển khai có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp về “Giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng trên không gian mạng theo Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022 – 2030 do UBND tỉnh ban hành. 

- Quán triệt sâu rộng tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan về Chương trình số 29/CTr-UBND ngày 02/6/2022 của 

UBND tỉnh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (là con em cán bộ, công chức, viên chức trong 

cơ quan) nhận thức đầy đủ và tự giác chấp hành các quy định pháp luật, trách 

nhiệm với cộng đồng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa. Nâng 

cao nhận thức, xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng trong 

giai đoạn hiện nay. 

- Định hướng, tuyên truyền nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, 

tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh, phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững 

mạnh hòa bình. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực 

hiện các mục tiêu từ năm 2022 – 2025 và đến năm 2030 tại Chương trình số 

29/CTr-UBND ngày 02/6/2022 do UBND tỉnh ban hành. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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 1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian 

mạng an toàn, hiệu quả 

 1.1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên 

môi trường mạng về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số đến toàn 

thể CCVCNLĐ; tổ chức chính trị, đoàn thể cơ quan. Trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ lồng ghép phối hợp với các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong 

việc tổ chức hoặc tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. 

 - Hướng dẫn toàn thể CCVCNLĐ; tổ chức chính trị, đoàn thể cơ quan và 

gia đình (người thân) đặc biệt là đối tượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (con 

em CCVCNLĐ Sở) khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng được an 

toàn, lành mạnh. Tuyên truyền, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thực 

hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 

874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tuyên truyền cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng gắn với các sự kiện Tết Trung 

thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) do cơ quan tổ chức khi tham gia các hoạt 

động trên không gian mạng an toàn, lành mạnh; nhận diện bản chất của các quan 

điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính 

trị; thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tội phạm; những trào lưu trái với 

thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.  

 1.2. Đơn vị thực hiện 

 - Chi đoàn thanh niên Sở xây dưn kế hoạch lồng ghép các hoạt động của 

Đoàn thanh niên tuyên truyền các văn chỉ đạo; các sự vụ sự việc lừa đảo hoặc vi 

phạm đăng tải thông tin… trên không gian mạng đến toàn thể CCVCNLĐ cơ 

quan đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng, con em CCVCNLD Sở. 

 - Thanh tra Sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt Bộ quy tắc ứng xử trên 

mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trong “Ngày pháp 

luật” đình kỳ tại cơ quan. 

 - Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại: Đăng tải các văn bản liên 

quan đến “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” và các 

văn bản quy phạm, quy định liên quan đến không gian mạng.  

 2. Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật 

trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng 

 2.1. Nội dung thực hiện 
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 - Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các nội dung, 

chương trình, nền tảng trực tuyến, trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với 

truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian 

mạng khi có yêu cầu. Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 - Khi phát hiện những thông tin xấu, độc; những luận điệu xuyên tạc của 

các thế lực thù địch; hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cần kịp 

thời báo cáo đến các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng chuyên môn phối hợp 

xử lý. 

 2.2. Đơn vị thực hiện 

  Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế; phòng Quản lý biên giới và các phòng, 

đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh và 

Bộ ngành Trung ương; các tổ chức, hội Việt kiều tại các nước trong khu vực và 

quốc tế nắm bắt các thông tin luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch theo 

nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể; tố giác hành vi vi phạm pháp luật 

trên không gian mạng. 

 Toàn thể CCVCNLĐ cơ quan có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn người 

thân gia đình, đặc biệt thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là con em của mình nắm 

vững kiến thức, hiểu biết, kỹ năng đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, 

video chưa chính thống trên không gian mạng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lạm 

dụng. 

3. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng 

3.1. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tích cực liên quan 

đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá 

trình cụ thể hóa thực hiện của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; các thông 

tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan 

niệm, lối sống của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; 

các thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây 

dựng cao. 

3.2. Chi đoàn thanh niên Sở phối hợp với Chương trình của Đoàn khối 

Các cơ quan tỉnh; Tỉnh đoàn và sự kiện hoạt động liên quan tuyên truyền và 

đăng tải các câu chuyện, tấm gương người tốt việt tốt; anh hùng lao động; những 

tấm gương vượt khó… trong cơ quan và xã hội trên mội trường mạng face book, 

zalo… nhằm thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến 

suy nghĩ, quan niệm, lối sống của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng. 

3.3. Văn phòng, Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở theo dõi lồng ghép 

với các phong trào phát động thi đua của Sở đề xuất khen thưởng, nhân rộng 
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gương điển hình những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các tiêu chí trên theo giai 

đoạn 6 tháng và cuối năm từ nay đến năm 2030. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2030. 

 2. Đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở; các tổ 

chức chính trị, đoàn thể cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ lồng ghép các hoạt 

động tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ trên theo Kế hoạch; Trong quá 

trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh cho Lãnh 

đạo Sở qua Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo điều chỉnh. 

3. Văn phòng Sở theo dõi đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chế độ 

báo cáo trước ngày 20/11 hằng năm gửi về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ và Tỉnh 

Đoàn Lạng Sơn để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c) ; 

- Sở Nội vụ; 

- Tỉnh đoàn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV, Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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