
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SVHTT Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm  2022 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng  

cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho  

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”  

 của ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

  

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/1/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” 

của ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình, tạo chuyển biến 

tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, 

bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lí tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối 

với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay 

nghề cao. 

 2. Tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo đúng quan điểm, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với truyền 

thống văn hóa của dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

 II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

 1. Chỉ tiêu 1: Hằng năm, phấn đấu đạt 100% thanh niên công chức, viên 

chức của ngành được học tập và tham gia vào các hoạt động do cơ quan, đơn vị, 

địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

 2. Chỉ tiêu 2: Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở 

đô thị, trên 70% thanh niên học sinh, sinh viên ở nông thôn, 60% thanh niên học 

sinh, sinh viên ở đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; đến năm 2030 

đạt trên 85%, trên 75% và trên 65% các chỉ tiêu tương ứng.  
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  3. Chỉ tiêu 3: Đến năm 2025 đạt 75% và đến năm 2030 đạt trên 90% trở 

lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kĩ năng về giáo dục đời sống gia đình, 

thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm 

sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em 

trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia 

đình. 

 II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. 100% thanh niên công chức, viên chức của ngành được học tập và tham 

gia vào các hoạt động do cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 Đơn vị chủ trì thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Đoàn thanh 

niên Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 2. Nâng cao hiệu quả sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao 

cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa các nguồn lực để nâng cấp 

cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, thiếu 

niên và nhi đồng. 

 Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện. 

 Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Phòng 

Quản lý Thể dục- Thể thao, Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh; Trung tâm Thể dục-

Thể thao; Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 3. Củng cố vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, các thiết 

chế, công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lí tưởng cách mạng đạo đức, 

lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng. 

 Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý văn hóa, Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà hát 

Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các 

quận, huyện. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 4. Củng cố vai trò của hệ thống thư viện từ thành phố đến quận, huyện, 

thư viện trường học, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trong việc giáo dục 

lí tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng. 



3 

 

 Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý văn hóa, Thư viện Khoa học 

tổng hợp; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 5. Tham mưu lồng ghép nội dung giáo dục lí tưởng cách  mạng, đạo đức, 

lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trên địa bàn thành phố.  

 Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; 

Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo 

dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bậc ông bà, cha mẹ 

về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, 

trí, thể, mĩ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng; 

 - Tuyên truyền, vận động gia đình chủ động phối hợp với nhà trường và 

các đoàn thể trong việc giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng; 

 - Vận động gia đình thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất cho con trẻ phát 

triển; góp phần hướng dẫn, quản lí con học tập, rèn luyện; 

 - Tuyên truyền gia đình tại khu dân cư phối hợp với chính quyền địa 

phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, giúp đỡ 

thanh, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến. 

 Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng xây dựng Nếp sống và gia đình và gia 

đình; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện. 

 Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại khu dân cư nhằm cung cấp 

kiến thức, kĩ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong 

gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm 

hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và 

phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình. 
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 Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng nếp sống và gia đình; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các quận, huyện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2022-2030). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động theo chuyên môn của phòng. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của ngành gửi UBND thành phố 

trước ngày 30/11 hàng năm. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; tham mưu lồng ghép 

sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030 theo Kế hoạch của thành phố. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện các nội dung kế hoạch này 

theo phân công trong nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của đơn vị. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện. 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch trên tại địa phương. 

- Hướng dẫn các phường, xã triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp 

của Kế hoạch này. 

 IV. KINH PHÍ 

1. Các hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao sử dụng nguồn kinh phí sự 

nghiệp được phân bổ cho các phòng, đơn vị hàng năm. 

 2. Các hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện từ nguồn 

kinh phí của địa phương. 

 3. Huy động các nguồn lực trong hoạt động phối hợp liên ngành với các 

cơ quan ban, ngành, các tổ chức xã hội để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin và Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện 

báo cáo kết quả về Sở Văn hóa và Thể thao (qua phòng Xây dựng nếp sống văn 

hoá và gia đình) trước ngày 30/11 hàng năm để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo 

quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành Văn hóa và 
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Thể thao, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các 

quận, huyện triển khai thực hiện./.  

 

 Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để p/hợp); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, Trung tâm 

VHTTTT các quận, huyện (để t/hiện); 

- Lưu: VT, NSVHGĐ. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hà Vỹ 
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