I

SAO Y; Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy; 15/06/2022 15:23:54

UY BAN NHAN DAN
QUiNN CAU GIAY

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Ti! do - Hnh phüc

S: ,16 /KH-UBND

Ctu Gia'y, ngày '14 tháng 6 nám 2022

KE HO3CH
Thiyc hin Quyt djnh s6 1895/QD-TTg ngày 11/11/2021
cüa Thu ttróng ChInh phü v "Tang ctrô'ng giáo dtic 1 ttrô'ng each mng,
dio dfrc, Ii sng và khoi dy khát v9ng c6ng hin cho thanh niên,
thiu niên và nhi dng trên dja bàn qun Cu Giy giai dotn 2022 - 2030"
Thirc hin K hoach s 83/KH-UBND ngày 15/3/2022 cüa Uy ban nhân
dan thành ph Ha Ni v thirc hin Quyt djnh s 1895/QD-TTg ngày
11/11/2021 cUa Thu tuàng ChInh phU v "Tang cixng giáo dic l ti.thng cách
mng, dto due, li sng và khcii dy khát v9ng cng hin cho thanh nien, thiu
nien và nhi dng trên dja bàn thành ph Ha Ni giai domn 2022 - 2030".
Uy ban nhân dan qun Cu Giy xay dirng k hoach thirc hin trén dja
bàn qun vâi ni dung cii th nhu sau:
I. MUC TIEU
Ting cithng giáo diic 1 tithng cách mng, dao due, li sng và khcii dy
khát v9ng cng hin cho th h tré qun Cu Giy nhm tao chuyn bin can
bàn v dao due, li sang, phát trin toàn din; Co do due trong sang, li sng
van boa; yêu nuâc, yêu gia dInh, t%r hào dan tc, kiên djnh l tiiâng dc 1p dan
tc và chü nghia xã hi; có thüc tuân thu pháp lut; có nang 1irc và bàn linh
trong hi nhp quc t; eó sue khOe, tn thüc và k5 nàng lao dng, trâ thành
nhtrng cong dan có Ich, tIch cire tham gia xây dirng và bâo v Thu do, bâo v T
quôc.
Khcii dy trong thanh niên, thik niên, nhi dng tinh thn thi dua h9c t.p,
rèn luyn ixóc mci; hoài bão, chI khát vçng vucin len 1p than, 1p nghip; dóng
gop cho sir nghip xây dirng dt nuâc trong bi cành cuc each mng cong
nghip ln thu tu và hi nhp quc t.
II. NQI DUNG CHUONG T1ÜNH
1. Giáo dijc 1 ttr&ng cách mng, d,o dfrc, 16i sng cho thanh nien,
thiu niên, nhi dng gm các tiêu chI ciii th
Hang nam, 100% thanh niën trong 1rc Krng v trang, thanh nin cong
chuc, viên chüc, thanh niên h9c sinh, và It nht 97% tng s thanh then qun
Cu Giy ducic tuyên truyn, ph bin, hçc tp nghj quy& cua các cp uy Dãng,

chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc.
100% nhà triz&ng trong h thong giáo diic quc dan xây drng và thirc hin
quy t.c irng xi:r van hóa trong trung h9c.
Hang näm, 100% di ngü giáo viên, can b quãn 1? giáo diic và can b
lam cong tác giáo diic thanh nien, thiu niên và nhi dng di.rçic bM duong nâng
cao trInh dO, nàng lirc chuyên môn, nghip vii.
Hang näm, phn Mu 100% thanh niên là h9c sinh di.rçic tham gia các hoat
dng giáo diic chInh trj, tu tir&ng, dao dirc, li sng ph bin kin thirc pháp
1ut, k näng sang, k näng mm.
Hang näm, phn Mu 100% thanh niên, hçc sinh và It nht có 92% thiu
niên, nhi dng tham gia các boat dng xã hOi, hoat dng lao dng tp th trong
và ngoài nhà tnrng.
Giâi thiu trên 2000 doàn viên ru tü cho Dàng; trong do dn näm 2025 It
nht 700 và dn närn 2030 It nh.t 1500 doàn viên uu ti duc k& nap vào Dàng.
Ph.n Mu dn näm 2025 dat 85% và dn näm 2030 dat 100% hO gia dInh
duqc cung cp tài lieu v giáo diic dao due, li sang trong gia dInh th%rc hin
bInh Mng giài, phông, chng bao 1irc gia dInh, phông chng xâm hai tré em.
Ph.n Mu dn näm 2025 dat 75% và dn näm 2030 dat trên 95% h gia
dInh däng k thirc hin BO tiêu chI üng xir trong gia dInh.
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2. Kho'i dy khat vng cong hien cho thanh men,
hçc sinh
gom
cac
tiêu chI cli th
A

Htng näm, phn Mu 100% thanh nien, hçc sinh, trong các cor sâ giáo diic,
co s& giáo diic ngh nghip dixcic giáo diic hixâng nghip, trang bj kin thirc, k
näng ngh nghip, k nang v khii nghip truâc khi t& nghip.
Hang näm, 40% tuâng, dir an khâi nghip cüa thanh niên, hQc sinh dugc
k& ni vâi các doanh nghip, qu Mu tu mao him hoc duçic h trg Mu tu tü
ngun kinh phi phü hqp.
Phn Mu 100% thanh niên, h9c sinh hthng ung, xung kich, tInh nguyen
tham gia các hoat dng vi cong dng, xã hOi; phát trin kinh t - xà hOi; khc
phiic hu qua thiên tai, djch bnh; bâo v môi tru0ng; gii gin trt tir, an toàn xâ
hOi, quc phOng, an ninh quc gia.
Phn Mu dn nàm 2025 dat 35% thanh niên, hçc sinh duc ung diving,
trin khai tu&ng sang tao, cOng trinh nghiên ciru khoa hçc phc vi san xut và
di sng, 35% cong trInh khoa h9c và cong ngh do thanh niên chü trI, 30%
thanh niên lam vic trong các t chüc khoa hQc, cong ngh; phn Mu dn nàm
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2030 dat 45%, 45% và 35% các chi tiêu tucmg Crng.
III. NHIM VJ VA GIAI PHAP
1. Ba ding hoá ni dung, phirong pháp, hInh thuc giáo due 1 ttr&ng
each m.ng, do due hi sng và khoi dy khát v9ng cng hin cho thanh
niên, thiu niên, nhi dng
a) Thrc hin ni dung, chrnmg trInh giáo diic 1 tu&ng cách mng, dao
due, 1i sing bão dam phü hçp vói trng nhóm di tixçlng; lien thông gifla các
cp h9c, trinh d dào tao; dáp ung m11c tiêu giáo dic toàn din; chü trng giáo
ditc truyn thng ljch si:r, van hoá dan tc, tinh hoa van hoá nhân loai trong bi
cãnh hi nhp quôc t; tip tiic dy manh h9c tap và lam theo tu tuâng, dao due,
phong each H ChI Minh.
- Di vâi giáo diic mm non: T chirc cac hoat dng giáo dc thirc v
bàn than; khà nàng than bit và th hin tInh cam, cam x11c vâi con ngtthi, sir
vat, hin tucmg xung quanh; phát trin k näng sng, k nàng xâ hi (chàm
ngoan, 1 phép, thirc hin t& 5 Diu Bác H day, manh dan, t%r tin, ton trQng,
hgp tác, than thin, quan tam, chia sé, thrc hin quy t.c, quy djnh trong sinh
hoat r trumg, lOp mm non, gia dinh và nai cong cong, quan tam dn bão v
môi triRing,...) d hInh thành nhng yu th du tiên cüa nhân cách, dt nn tang
cho vic h9c tip, rèn 1uyn 0 các cp h9c tip theo.
- Di vOi giáo dic ph thông: Th%rc hin ni dung day hQc các mon Dao
dOe, Giáo diic cOng dan trong chucmg trInh, sách giáo khoa hin hành; trin khai
hiu qua các ni dung tIch hçip, lng ghép giáo d1ic 1 tuOng each mang, dao
dOe, liM sng và khcyi dy khát v9ng cng hin trong các mon h9c (Ting Vit,
Ngü van, Ljch sO,...), các hoat dng giáo diic trong do tp trung vào các hoat
dng trãi nghim, huOng nghip; giáo diic hành vi, chu.n mijc dao dOe, thOc
tuân thU pháp luat, k5 näng sng, giá trj sng trong chuang trInh giáo d%ic ph
thông mOi.
- D6i vOi giáo d%ic ngh nghiêp: Trin khai hiu qua chucmg trInh tang
cuOng cOng tác ph bin, giáo dijc pháp luat trong các cor sO giáo di1c nghê
nghiép; kt hqp cOng tác giáo d%ic pháp luat vOi cOng tác giáo dc chInh trj, tu
tuOng, dao dOe, 1i sng, k näng sng, trách thim ngh nghip cho h9c sinh,
sinh viên dáp Ong yêu cu dào tao nhân 1irc tricc tip cho san xut, kinh doanh và
djch viI trong b6i eânh hi nhp quc t.
B trI th0i lucing giáo dic cho các hoat dng Doàn, Hi, Dôi và các hoat
dng ngoi khóa, trài nghim sang t?o 0 nhà truOng trong chiscmg trInh giáo diic
ph thông näm 2018 theo quy djnh cUa B Giáo diic và Dào tao.
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b) Tip tiic di mâi phuo'ng pháp dy hoc; nâng cao chat krçing mon h9c
dao due, mon 1 1un chInh trj và hiu qua boat dng giáo dçic theo nguyen 1
hQc di dôi
hành, 1 1un gn Iin vói thirc tin. Phát huy tInh tIch circ, nim
say me; khcyi dy chI vixen len, khát vng cng hin ô mi hoc sinh.
vui

c) Vn d%ing các hInh thüc t chüc giáo dc 1 tu&ng each mng, dao düc,
16i sng van boa cho h9c sinh 1mb hoat, sang tao, phü hqp vâi sir phát triên
th chit, trI tue, tam sinh 1 hra tui và khâ nàng cüa ngithi hQc. T chirc hiu
qua tun sinh hoat cong dan - h9c sinh, sinh viên, các hoat dng trái nghim,
boat dng tp th, lao dng, v sinh tru&ng,
hoc, hoat dng xã hi; din dan,
câu lac b sâ thIch, tài näng, các phong trào thi dua trong Co sâ giáo diic ph
thông, co giáo dc ngh nghip.
ye

lap

so

2. Dy rninh tuyen truyn, ph bingiáo duic 1 twô'ng cách mng,
do dire, lo. song va kho'i dy khat v9ng cong hien cho thanh lien, thieu
• A
. , A
nien, nhi dong va trach nhiçm cua cac cap, cac nganh
A

a) Ni dung tuyên truyn
- Tuyên truyn, giáo dc 1 tuOng cách mng, chü truong, duOng 16i,
chInh sách, pháp 1ut lien quan dn dOi sng, bce tip, vic lam; tuyên truyn
tinh boa van boa cüa nhân loai, tu tuOng dao due, phong cách H ChI Minh cho
thanh niên; giáo dic các giá trj dao due, truyn thông van boa, 1i sng t& dp
cüa con ngithi Vit Nam, Thu do nói chung, qun Cu Gi.y nOi riêng cho thanh
niên, thiu niên và nhi dng.
- Tuyên truyên eác phong trào thi dua yêu nithc, gucmg nguai t&, vic
tat, nhüng tm guong tiêu biu trong hçc tp và lam theo tu tuOng dao düc,
phong cách H Chi Minh trên các linh virc cüa dOi s6ng xä hi.
- Tuyên truyn v chü quyn bin dâo, toàn vçn lãnh th; du tranh
phOng chéng "Dik bin bOa bInh", phân bác các lun diu, thông tin sai trái cüa
các th 1irc thu djch, các phn tir co hi chInh trj.
- Tuyên truyn nâng cao nhn thüc và trach nhim cüa cac cp, cac
ngành, gia dInh, nba tnthng, cong dng xä hi trong vic ph& hqp giáo diic l
tithng each mng, dao due, 1i sang và khoi dy khát vQng cng hin cho thanh
niên, thiu then và nhi dng.
b) Phat buy hiu qua các hInh thüc và phuong tin tuyên truyn
- Da dang boa và 1ng ghép cac hInh thuc tuyên truyn thông qua các hi
nghj, hi thão, trin
phóng sir, bai vit trén báo, dài trung uong, dja
phixong; các phuong tin trc quan; eáe cuc thi tim biu van boa, ljch sü dan
toe, ljch sir Dang, Doàn, HOi, DOi; các cuc thi v l tithng each mng,
Chü
lam;

ye
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tjch H ChI Minh; vinh danh, tuyên duang, khen thithng các tm guang thanh
nien, thiu niên và nhi dng tiêu biu trong chin du, lao dng san xut, h9c tp
Va rèn 1uyn.
- Khuyên khIch tuyên truyn, giâi thiu các d.0 sách hay vi& v nhUng
thm guong anh hung, lit si, ngu?ñ t&, vic t&. Biên soan, phát hành các sách và
n phm v bi duong tam hn, giá trj sang, k5 näng sang và l tu&ng cách
mang cho thanh niên, thiu niên và nhi dng.
- Quãn l ni dung và khai thác hiu qua h thng truyn thông, van hóa,
th thao sk có và tang cuô'ng irng diing thành tru khoa h9c và cong ngh,
internet, mng xã hi d ph%lc vi cho cOng tác tuyên truyén.
3. Dy manh các phong trão thi dua, các cuc 4n dng cüa t chuc
Doàn,Hi,Di trong và ngoài nhà trtrbiig
giáo diic 1 ttr&ng cách mng,
do dirc, loi song va kho'i dy khat vQng cong hien cho thanh men, thieu
niên và nhi dng
a) Thirc hin các ni dung trong Chuorng trInh s 06-CTr/TU ngày
17/3/202 1 cüa Thânh üy v phát trin van hóa, nâng cao chit 1uçng ngun nhân
hrc, xay dirng ngithi Ha Ni thanh ljch, van minh giai dotn 2021- 2025.
b) Nâng cao cht luçrng t chüc các phong trào cüa thanh niên, thiu niên
và nhi dng do Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh; Hi Lien hip Thanh
niên Vit Nam qun Cu Gi.y; HOi dng Di qutn Cu Giy phát dng.
c) T chüc thirc hin các cOng trInh, ph.n vic thanh then, barn sat nhim
vii phát trin kinh t - xã hOi qun Cu Gi.y, bão dam quc phông an ninh và
nhim vi cüa t chirc doân. D cao tInh sang tao, tInh hành dng, tInh giáo dijc
qua viêc thrc hin trng dir an, d an, cOng trInh thanh niên, tránh hInh thüc, phô
tri.rong, lAng phi.
d) Dinh kSr kim tra, dánh giá kt qua thirc hin d phát trin, nhân rng
các phong trào có giá trj thirc tin cao, có nghTa giáo dc tIch crc vâi thanh
niên, thiu niên, nhi dng.
d) T chirc phát dng cac dçt sinh hoat chInh trj, cuOc vn dng, phong
trAo thi dua nhân k nim các ngày l lan, các sir kin chinh trj tr9ng dai cüa dt
nuâc, Thu dO, cüa DAng, cUa Doàn, HOi, Dci, các chi.rcing trInh tuyên truyn,
quâng bá di sAn van hóa cüa dan tc. Khuyn khIch, tao môi tru&ng và diu kin
cho hoat dng sang tao vAn hóa, ngh thu.t trong trI thtc, van ngh si tré.
e) Trin khai hiu quA Chuong trInh giáo dc l? tu&ng each mang, dao
due, 1i sng và khoi dy khát vpng cng hin cho thanh niên, thiu niên, nhi
dng trên khOng gian mng theo chi dao cüa Thành ph.
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4. T chuc các hott dng tir vn tam 1 và giIo diic k5 näng s6ng, giá
tn sng, van hoá trng xir cho thanh niên, thiu niên, nhi ding
a) Phát huy vai trô cüa can b, giáo viên kiêm nhim, hqp dng chuyên
trách cong tác tu vn tam i, can b Doàn, Hi, Dci, giáo viên chü nhim và các
thành viên khác thirc hin cong tác tu vn tam 1, giáo diic k5 näng sang, giá trj
sang, van hoá irng xà cho thanh niên, thiu nien, nhi dng trong nhà trung.
b) Phi hçip vâi các chuyên gia, các trung tam tu vn tam 1 trong boat
dng h trçl, tu vn v các vAn d xã hi, tu vAn tam i h9c dung, giáo diic k
nàng phông, chng các bnh v hçc dithng, t nan xã hi và các k5 näng cAn
thit cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
c) Chü tr9ng tu vAn tam 1 v vAn d dan tc, giâi tInh, lüa tui, hQc tip,
mi quan h xã hOi, huâng nghip, cho thanh niên, thiu niên, nhi dng; tham
vAn tam i vâi nhtThg trixng hçip khó kban, cAn sir trV giüp can thip.
d) Kt hgp tu vAn, tham vAn trrc tip và thit 1p dix?mg day nóng, chuyên
trang, chuyên mic, din dan, horn thu, mng xã hi d tip nh.n thông tin và ti.r
vAn tam i cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
d) Trin khai hiu qua chucing trInh süc khOe hçc dithng nhAm bâo dam
sr phát trin toân din v th chAt, tinh thAn cho thanh niên, thiu niên, nhi
dng.
5. Tang cung sir phi hçrp giü'a gia dInh, nhà tru*ng, xã hi trong
giáo dtic thanh niên, thiu niên, nhi dng
a) Phát huy vai trô, trách nhim cUa gia dInh trong vic chäm
diic thanh niên, thiu niên, nhi dng

Soc

Va giáo

- Các bQc ông bà, cha m duçic tuyên truyn, nâng cao nhn thüc v
quyn, bn phn cüa tré em, mvc tiéu giáo dc toàn din và hài bOa v due, trI,
th, m5'; phát trin t& nhAt tim näng cUa mi h9c sinh.
- Chü dng phi hçp vâi nhà tru&ng và các doàn th trong vic giáo diic
thanh niên, thiu niên, nhi dng.
- Thrc hin cam kt vâi ca si giáo diic v thirc hin dAy dü nghTa vii
chàm sóc, giáo dic và tao môi tru&ng t& nhAt gop phAn huàng dAn, quán 1 con
em hçc tip, rèn 1uyn.
- Phi hçxp vói chInh quyn dja phucing các cAp, các ngành và các t chüc
doàn th trong vic h trçv, cam hOa thanh, thiu niên chm tin.
b) Xây dimg môi tru?mg nhà trung dan chü, lành manh, than thin
- Nâng cao hiu

qua

thirc hin Quy tAc üng xü van boa trong các nhà
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triz?ing, thirc hin t& 02 b quy tc irng xü cüa thành pM Ha NOi là: "Quy tc
üng xà cüa can bO, cong chüc, viên chüc, nguäi lao dng trong các Co quan
thuc thành pM Ha Ni" và "Quy tc irng xü noi cOng cong trên dja bàn thành
pM Ha Ni".
- Tip tic thrc hin và dua ni dung cüa phong trào Thi dua "Day t& H9c t&"; phong trào xây dirng "Nhà triz?ing van hóa - Nhà giáo mu m1rc - H9c
sinh thanh ljch" thành các hoat dng thuing xuyên trong các cp h9c.
- Xây dmg tnrng h9c xanh, sach, dçp, an toàn, than thin, mi trung
h9c có It nht mt không gian van hóa gn vOi giáo diic ljch scr, truyn tMng,
thirc cOng dan cho h9c sinh.
- Các co s& giáo diic ngh nghip, truàng pM thông có phông tu van tam
1 hçc duing và b trI can b, giáo viên phi,i trách, kiêm nhim cOng tác tu vn
tam 1, hithng nghip.
c) Tang cuing trách nhim cüa chinh quyn dja phuong và các
doàn th

th chüc

- Xác djnh cOng tác giáo djc l tithng each mtng, dao due, li sng cho
thanh niên, thiu niên, nhi dng là nhim vi chInh trj cüa chinh quyn dja
phuo'ng các cp trong vic chi dao thrc hin.
- Bão dam an ninh, trt tsr, an toàn cho hçc sinh, các Co sâ giáo dc dào
tao trên dja bàn qun Cu Giy.
- Lânh dao chInh quyn dja phuong các cp djnh kS' hang tháng, qu,
nãm gp gc, di thoai, nm bt tam tu, tInh cam, djnh huàng tu tu&ng, giái
quyt kjp thii nhu cu, nguyen v9ng chInh dáng và chäm lo, báo v quyn hçip
pháp cüa th h tré.
- Cüng c, nhân rng và t chüc có hiu qua hoat dng cüa các mô hInh
giáo diic pháp lust, cam hóa thanh niên, thiu niên chm tin.
6) Nâng cao náng hrc di ngü can b, giáo viên, giãng viên, cong tác
viên ph. trách cong tác giáo diic thanh niên, thiu niên, nhi dng trong các
co s& giáo diic, to chfrc Doàn, Hi, Di
a) T chüc Mi duô'ng nâng cao trInh d, nàng 1ic chuyên mOn, nghip vi
cho dOi ngü can b, giáo viên giâng dy mon h9c Dao düc, Giáo dc cOng dan,
các mon 1 1utn chinh trj, giáo viên lam cOng tác tu vn tam l', tng ph trách
di, giáo viOn lam cOng tác Doàn, Hi, Di, giáo viên chü nhim lcp trong các
nhà tru&ng.
b) Bi duông, phát huy hiu qua di ngi phii trách cong tác h9c sinh, can
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b Doàn, HOi, DOi.
c) Tp hutn, nâng cao nghip vii cho di ngü lam cong tác xâ hi 6 cp
xâ, phisèng ye cong tác giáo dc 1 tu&ng each mng, dao due, 1i sng cho
thanh niên, thiu niên, nhi dng.
d) D cao vai trô nêu gucmg và trách nhim cüa nguäi dirng du các ca si
giáo diic; nâng cao phm chit dao dirc, trInh d chInh trj, chuyên môn, nghip
vi và tao dng hrc di mâi phu.mg pháp giâng day, kim tra, dánh giá cho di
ngü can bO quãn l, giáo viên trong vic giáo d%ic l tisO'ng each mng, dao due,
hM sng và khcyi dy khát vng cng hin cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
7. Dy minh ü'ng dyng cong ngh thông tin và chuyn di s trong
giáo due 1 tu*ng each ming, do due, 1i sng và kho'i dy khát v9ng cng
hin cho thanh niên, thiu niên, nhi ding
a) Khai thác hiu qua các trang thông tin din tir, üng diing cong ngh
thông tin và tüng buOc thrc hin chuyn di s trong cOng tác giáo dçic l tithng
each mang, dao due, li sng cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
b) Khuyn khIch can b, nhà giáo, h9c sinh, sinh viên trong eác co sâ giáo
dic xây dimg, ph bin tin, bài, bài giãng v giáo dc dao due, li sng phü hçip
vói tüng d tui, tung nhóm di tuçmg trên din dan, trang thông tin din ti:r,
mng xâ hi, nhóm xã hOi.
c) Ph bin, giáo dc, nâng cao näng lirc khai thác, s1r ding cong ngh
thông tin và thit bj thông minh cho thanh niên, thiu niên, nhi dng; phông,
chng tác hai, báo v sr an toàn cüa thanh nien, thiu niên, nhi dng trên khOng
gian mng.
d) U'ng diing các phn mm, cong cii trén không gian mng (may tInh,
din thoi thông minh...) trong khâo sat, nm bt tInh hInh, djnh hithng du 1un
thanh nién; du tranh phân bác cáe lun diu xuyên tac, am muu din bin hôa
bInh cüa các th lirc thu djch trên các din dan mng, trang thông tin din ti'r.
8. Trin khai thire hin chInh sách h trçr chtrrng trInh giáo dye 12
tu&ng each mng, do dfrc, Ii sng và kho'i dy khát v9ng cng hin cho
thanh niên, thiu niên, nhi dng
a) Thrc hin chInh sách h trçi chucing trInh giáo dçic 1 tuâng each mng,
dao due, 1i sng, k näng sng, van hoá üng xü, cho thanh niên, thiu niên, nhi
dng. Danh giá vic rèn 1uyn l tithng each mng, dao due, li sng cüa h9c
sinh, sinh viên theo tiêu chI Bô Giáo dic và Dào tao ban hành.
b) Thiic hin eác van bàn quy djnh, quy ch v cong tác phi hp nhà
tnthng - gia dInh - xâ hi trong giáo dc 1 tithng each mng, dao due, lOi song
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và khcii dy khát v9ng cng hin cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
c) Tham mini, ct xut chInh sách h trq cti ngü lam cong tác giáo diic 1
tuàng cách mng, dao düc, 1i sng và khori dy khát v9ng cng hin cho thanh
niên, thiu niên, nhi dng.
d) Tham muu, d xut chInh sách khuyn khIch, ghi nhn, ton vinh, biu
duong, khen thuâng các co quan, th chtrc, gia dInh, cá nhãn tham gia h trçi cac
ngun 1irc d trin khai hoat dng giáo diic 1 tithng each mng, dao due, 1i
sng cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
Tang cwng co s& vt chat, bão dam thit ch t chü'c cac hoat
dçng van hoa, van nghç, the disc, the thao cho thanh men, thieu nien, nhi
dông
a) Xây dirng chuyên trang tuyên truyn trên các cng thông tin cüa các
dan vj v ni dung giáo diic 1 tixâng each mng, dto dirc, 1i sng và khai dy
khát vçng cng hin cho th h tré.
b) T chüc rà soát lai vic b trI, sü diing san choi, các cong trInh van
boa, th thao cho thanh niên, thiu niên, nhi dng tai các phu?mg. Phát huy hiu
qua các thi& ch vn hóa, th thao co sà hin có; xã hi hóa ngun 1irc d nâng
cp co sà vt chat phic vi nhu cu vui choi, giái trI lành manh cüa thanh niên,
thiu niên, nhi dng.
c) Xây dirng cci ch phi hqp nhm khai thác, s1r dicing hiu qua cáe thi&
ch van hóa, th thao trong và ngoài nhà tru?mg cho thanh niên, thiu niên, nhi
dng tai dja phuang và hçe sinh, sinh viên trong các co s& giáo diic dão tao.
d) Dy manh cong tác xã hi hóa, khuyn khIch các t chüc, cá nhân xây
dirng các thi& ch van hóa, th thao; tham gia t chüc các hoat dng van hóa,
van ngh, th diic, th thao cüa h thng các trung tam, các cung, nba thiu nhi
cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
IV. KINH PHI THVC HIN
1. Ngun kinh phi
a) Ngun ngân sách nhà nuâc theo phân cp ngãn sách hin hành.
b) NguM kinh phi hçip pháp cUa các co sâ giáo dic ngh nghip.
c) Ngun tài trq, vin trV quc t và huy dng tt'r xã hi, cong dng.
d) Các ngun hcip pháp khác.
2. Hang näm, can cü nhim viii tai Chtwng trInh, cáe phOng, ban, ngânh vâ
Uy ban nhân dan các phithng xây drng k hoach và dir toán kinh phi thrc hin,
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tng hqp chung vào dir toán ngân sách hang nàm cüa các phông, ban, ngành va
Uy ban nhân dan các phu&ng trInh co quan có thm quyn phê duyt.
V. TO CH11'C TH!)C HIN
1. Phông Giáo duc và Dào to qun
a) Là co quan thithng trrc trin khai, thirc hin k hoch
- Chü trI, pMi hçTp các don vj trin khai th%Tc hin k hoch; trin khai
các nhim vii 1,2,4, 7 ti miic III cüa k hoach nay.
- Chju trách nhim don dc các phông, ban, ngành; hwng dan, kim tra,
don dc Uy ban nhân dan các phixô'ng thirc hin các miic tiêu, nhim vi cüa k
hoach và tng hqp báo cáo, dánh giá kt qua thirc hin theo quy djnh.
- T chirc so k&, tng kt báo cáo Sâ Giáo diic và Dào tao, Uy ban nhân
dan qun k& qua trin khai, thirc hin k hoach và d xut nOi dung giáo diic 1
tithng cách mng, dao düc, 1i sng và khoi dy khát vong cng hin cho thanh
niên, thiu niên, nhi dng theo sir chi dio cüa Sâ Giáo di ric và Dào tao trong giai
doan tip theo.
b) Chi dao các trung h9c trirc thuc xay dimg k hoach chi tit, phü hçip
vi dc dim kinh t - xã hOi dja phuong d trin khai.
c) Trin khai ni dung, tài 1iu huàng dn cOng tác giáo diric 1 tuâng cách
mng, dao dirc, 1i sng vAn hóa và k5' näng sang, ni dung tuyên truyn va t
chirc các hoat dng cüa k hoch trong ngành giáo dine; t ch(rc tp hun, bi
duô'ng thuing xuyên dcii ngü nhà giáo, báo cáo viên phi trách cOng tác giáo diric
1 tithng each mng, dao dirc, 1i s6ng vAn boa trong các nhà tnrng.
d) Chü trI, phi hqp vói Phông VAn hóa và Thông tin, Doàn Thanh niên
Cong san H ChI Minh, các phông, ban, ngành và Uy ban nhân dan các phix?ng,
các co quan, t chüc lien quan thirrc hin k hoach.
2. Be Nghj Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh
a) Chü trI, phi hçp vâi Phông Giáo diric và Dào tao, Phông Lao dng Thuong binh và XA hi, Phàng VAn boa và Thông tin và các Co quan lien quan
trin khai thim vii 3, 6 tai miic III và các nOi dung lien quan cüa k hoach nay.
b) Chü trI trin khai các phong trào thi dua, các cuOc vn dng cüa t
chirc Doàn, Hi, Dci.
3. Phông Van hóa và Thông tin
a) Phi hqp trin khai k hoach trên dja bàn; tuyên truyn nâng cao nhn
thüc v vai trô, trách nhim cüa gia dInh trong vic chAm soc và giáo dc thanh
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niên, thiu nién, nhi dng; v quyn, bn phn cüa tré em, miic tiêu giáo diic
toàn din và hâi hôa v düc, trI, th, m; v thrc hin Quy tc üng xir noi cong
cong trén dja bàn Thành ph trong các tng lap Nhân dan.
b) Thirc hin cong tác tuyên truyn trên Cng thông tin din t1 qun và
dài truyn thanh các phu?ng. Tham miiu t chüc các boat dng van boa, ngh
thut, th dijc th thao nâng cao sue khOe 4t ch&t và tinh th&n cho nhân dan, dc
bit là tré em; Thông qua các hoat dng, tuyên truyn v dao dirc, li sang van
boa, giáo diic l tu1ng cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
c) Tham mini UBND qun cong tác chi dao, lng ghep ni dung giáo d%Ic
1 tithng cách mng, 4o due, 1i sng cho thanh niên, thiu niên, nhi dng trong
qua trInh trin khai thirc hin Phong trào "Toãn dan doàn k& xây dirng dyi sng
van hóa", Quy& dnh s 2238/QD-TTg ngày 30/12/2021 cUa Thu trnng ChInh
phü v vic phê duyt Chin hxçic phát trin gia dInh Vit Nam dn nAm 2030;
Quyt djnh s 96/QD-TTg ngày 19/01/2022 cüa Thu tuàng ChInh phü v vic
phé duyt Chixo'ng trInh giáo diic dao due, 1i sng trong gia dInh dn nàm 2030.
4. Phông Lao dng - Thirong binh và Xã hi
a) Hiiang dn trin khai các nhim vit, giài pháp lien quan cUa k hoach.
- Lam tt cOng tác tuyên truyn nâng cao nh.n thirc v quyn tré em và
cong tác chäm sóc, bào v tré em thông qua truyn thông - giáo diic v Lut Tré
em và Cong ithc quc t v quyn tré em.
- D xu.t, tham mini các chInh sách trçr giüp, tao vic lam và thu nhp on
djnh dM vâi các h gia dInh nghèo, khó khàn d bão dam các quyn cc bàn cüa
thanh nien, thiu niên và nhi dng, cüng nhu bão dam diu kin thi thiu trong
vic chàm sóc, giáo diic cho thanh niên, thiu niên, nhi dng.
b) PhM hqp vâi PhOng Giáo dc và Dào tao chi dao trin khai cac ni
dung k hoach tâi các truang h9c trirc thuc.
5.Cônganqun
a) PhOi hcip v&i các phông, ban, ngành xây dirng và triên khai kê hoach
bào dam cong tác an ninh trt tr trumg bce; cong tác phOng chng ma tüy, t
nan xã hi trong hçc sinh, sinh viên.
b) Phi hqp vai các phOng, ban, ngành và các phuang xây drng k hoach
va trin khai du trnh phOng, chng tOi pham và giáo dic thanh, tbiu niên cá
bit.
6. Phông Tài chInh- K hoch
a) Tham mini Uy ban nhân dan qun kinh phi trin khai k hoach theo
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quy dinh.
b) Hithng dn các don vi sü diing kinh phi và thanh quyt toán theo dung

quy djnh hin hành.
7. Các phông, ban, ngành khác
Triên khai thirc hin các nhim v1i, giâi pháp lien quan và chju trách
nhim v cong tác giáo diic 1 tuing each mng, dio düc, 1i sng van boa di

v&i thanh niên, thiu nién, nhi dng theo phân cp quán l.
8. Uy ban nhân dan các phu*ng
a) Chü trI thirc hin nhim vi1 8, 9 tai mvc III cüa k hoach nay.
b) Chju trách nhim xây d%rng k hoach trin khai, t chüc, chi dio thçrc
hin nhim vi trên dja bàn; b trI kinh phi cüa dan vj d trin khai các nhim v11
và giãi pháp thirc hin cong tác giáo dc l tung each mng, dto di'rc, Mi sang
cho thanh niên, thiu niên, nhi dng trén dja bàn phithng.
A
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9. Be ngh Ban Tuyen giao Qun uy
Tham gia djnh hii&ng chi do, phi hqp kim tra vic xây dirng các
chucing trInh hott dng, h thng tài 1iu, sách bi ding phiic viii cho vic
tuyên truyn v giáo duc do düc, Mi sng, bi duOng 1 tithng each mng cho

thanh niên, thiu niên, nhi dng do các co quan trin khai thrc hin.
10. B nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam qun, các doàn the
a) TiJy ban Mt trn T quc Vit Nam qun phi hqp tuyên truyn, 4n
dng than dan tIch circ tham gia cong tác giáo dc 1 t'ixâng each mng, do
due, Mi sang và khai dy khát v9ng cng hin cho thanh niên, thiu niên, nhi
dng; disa ni dung giáo diic 1 tithng cách mng, do di'rc, Mi sng và khai dy
khát vQng cng hin cho thanh niên, thiêu niên, nhi dng vào phong trào "Toàn
dan doàn kt xây drng dyi sang van hóa i khu dan cu".
b) Hi Lien bip Phii nit qun t chüc Mng ghép các hot dng tuyên
truyn v giáo diic 1 tithng cách mtng, dto düc, Mi sang và khcii dy khát v9ng
cng hin cho thanh niên, thiu niên, nhi dng trong các phong trào dang trin
khai. Tuyên truyn, 4n dng vic
dirng gia dInh van hóa, phát huy vai trô
lam guong cüa Ong bà, cha mc trong giáo diic thanh niên, thiu niên, nhi dng.
xay

c) Lien doàn Lao dng qun quan tam chäm lo di sng vt chat, tinh
th&n, bi duOng 1 tithng cách mng, do due, Mi sng cho ngui lao dng trong
d tui thanh niên.
d) Hi Ciru chin binh qun tham gia tuyên truyn, giáo diic v truyn
thng each mtng cho thanh niên, thiu niên và nhi dng ti dja phuang.
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d) Hi Khuyn hçc qun phi hçip Phàng Giáo dic và Dào tao tham gia
cong tác khuyn h9c - khuyn tài, tuyên diicmg, vinh danh các h9c sinh, sinh
viên nghèo vuqt khó, bce giOi.
Uy ban nhân dan qun Cu Giy d nghj Uy ban Mt trn T quc Vit
Nam quân, các doàn th, các t chire chInh trj - xâ hi vã yêu cu các phông,
ban, ngành, Uy ban nhãn dan các phixèng t chüc trin khai thrc hin k hoach,
djnh ki hang nàm truóc ngày 25/11 báo cáo Uy ban nhân dan qun Cu Giy kt
qua thirc hin (qua Phông Giáo diic vâ Dào tao qun d tng hqp chung)./.
Noinhân:
- UBMTTQVN qun;
- TT Qun üy, J-IDND qun;
- Länh dao UBND qun;
- Các phông, ban, dcm vj lien quan;
- UBND các phtthng;
- Li.ru: VT, GDDT.
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