
.UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SNN Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

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

cho thanh niên trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” của Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

 

  

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

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc 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 Nông nghiệp và 

PTNT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

a) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên trên không gian mạng, qua đó góp 

phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu 

lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm 

với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế 

trong kỷ nguyên số hóa. 

b) Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin 

và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận 

diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không 

gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích 

cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông 

nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, đoàn viên được tuyên 

truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030 

đạt 100%. 

b) Đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ đoàn, 

đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn 

thông qua các nền tảng số của Đoàn. 
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c) Đến năm 2025 phấn đấu trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% đoàn 

viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, học lý 

luận chính trị dành cho đoàn viên. 

d) Đến năm 2025 đạt trên 70% và đến năm 2030 phấn đấu đạt trên 90% 

thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh 

niên Việt Nam”. 

đ) Đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ làm 

công tác thanh niên được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình 

độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên 

không gian mạng. 

e) Đến năm 2025 đạt 90% cán bộ đoàn; 80% đoàn viên được tập huấn, 

trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập 

quốc tế trên không gian mạng, đến năm 2030 đạt 100%. 

f) Đến năm 2025 phấn đấu trên 80% và đến năm 2030 phấn đấu đạt trên 

95% các trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

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 

a) 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. 

b) Tăng cường tuyên truyền, giúp đoàn viên thanh niên nhận diện rõ 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, 

không phù hợp với đoàn viên thanh niên.  

c) Tuyên truyền về những chủ trương, các cuộc vận động, các giải pháp, 

các mô hình nhằm định hướng, giáo dục đoàn viên thanh niên khi tham gia 

các hoạt động trên không gian mạng. 

d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn 

vị trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho đoàn viên thanh niên. 

đ) Thường xuyên cung cấp những vấn đề mới, những nội dung có tính 

dự báo về sự vận động và phát triển của internet, của mạng xã hội, nhất là 

những trào lưu mới, phương thức mới trên không gian mạng cho cán bộ đoàn, 

đoàn viên thanh niên.  
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e) Tổ chức các cuộc truyền thông dành cho đoàn viên thanh niên gắn với 

các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, 

của ngành.  

f) Tuyên truyền, vận động thanh niên 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. 

g) Tuyên truyền Chương trình hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền 

thông và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn về thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022, 

giúp cho đoàn viên thanh niên thực hiện chuyển đổi số, đưa nền tảng số, công 

nghệ số, kỹ năng số đến với đoàn viên thanh niên góp phần thực hiện hiệu quả 

mục đích truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và trong phát triển 

kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.  

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

không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến đoàn viên thanh niên 

a) Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của đoàn viên thanh 

niên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng theo đúng quy định 

của pháp luật; ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực 

hiện các hành vi xâm hại quyền riêng tư của đoàn viên thanh niên theo quy 

định.  

b) Phát hiện, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc; chủ động đấu 

tranh phản bác trực diện những 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. 

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

tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng 

a) 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 đoàn viên thanh niên; các thông tin có mục 

đích, định hướng tốt, có tính phản biện và tinh thần xây dựng cao. 

b) Tăng số lượng, tần suất đăng tải những câu chuyện truyền cảm hứng 

về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân 

tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm 

lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn 

sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm 

gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp 

thiết thực cho xã hội. 

c) Đồng loạt đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian 

mạng, trong đó, chú trọng đăng tải trên các nền tảng số, mạng viễn thông, 
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trang thông tin điện tử,…Phát hiện, tôn vinh, kịp thời biểu dương, khen 

thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt.  

4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu 

hút, tập hợp đoàn viên thanh niên 

a) Tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam dành 

cho đoàn viên thanh niên.  

b) Sử dụng không gian mạng và áp dụng công nghệ số để nắm bắt các 

thông tin, dữ liệu về thanh niên, tâm lý, nguyện vọng và xu hướng vận động 

của giới trẻ để kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên.  

III. KINH PHÍ  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 

toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp 

luật (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp của Kế hoạch 

này.  

2. Giao phòng Tổ chức cán bộ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, 

đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng 

ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;  

- Đoàn TNCS HCM Sở;  

- Lưu: VT, TCCB.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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