
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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” trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt 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”; Quyết định số 315/QĐ-LĐTBXH ngày 

05/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển 

khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực 

GDNN theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 315/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 

11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 

Hải Phòng. 

- Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt 

động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, 

sinh viên (HSSV) GDNN, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có đạo đức 

trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, 

kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã 
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hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu đào 

tạo nguồn nhân lực có chất lượng, hiệu quả về kỹ năng phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố và đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của cơ 

quan, đơn vị để triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 315/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

04/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Các nội dung của Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; Bảo 

đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị ở 

thành phố trong triển khai thực hiện Kế hoạch; bám sát các nội dung công việc cụ 

thể, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với chức năng quản lý 

nhà nước của cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tiễn của địa phương. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng 

mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

II. CÁC CHỈ TIÊU 

1. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV GDNN 

- Hằng năm, phấn đấu 100% HSSV trong các cơ sở GDNN được tham 

gia vào các hoạt động do cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

- Hằng năm, phấn đấu 100% HSSV trong các cơ sở GDNN được tham 

gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến 

thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 

- Hằng năm, phấn đấu 100% HSSV trong các cơ sở GDNN tham gia các 

hoạt động của Đoàn, Hội, các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong 

và ngoài nhà trường; 

- Giới thiệu 80 đoàn viên ưu tú trong các cơ sở GDNN cho Đảng, trong 

đó đến năm 2025 ít nhất 16 đoàn viên ưu tú và đến năm 2030 ít nhất 32 đoàn 

viên ưu tú trong các cơ sở GDNN được xem xét kết nạp vào Đảng; 

- Đến năm 2025, đạt 100% HSSV trong các cơ sở GDNN được tham gia 

các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng. 

2. Khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN 
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- Đến năm 2025, phấn đấu 100% HSSV trong các cơ sở GDNN được 

giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về 

khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường cao đẳng được 

trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 

- Hằng năm, trên 40% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV GDNN 

được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu 

tư từ nguồn kinh phí phù hợp; 

- Phấn đấu 100% HSSV GDNN hưởng ứng, xung kích, tình nguyện 

tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng văn minh đô thị; xây dựng 

nông thôn mới, quốc phòng, an ninh quốc gia; 

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% HSSV GDNN trong các cơ sở GDNN 

được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học 

phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh 

niên chủ trì, phấn đấu đến năm 2030 đạt 30% các chỉ tiêu tương ứng. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng 

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

GDNN 

a) Đẩy mạnh thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng; liên thông 

giữa các trình độ đào tạo; đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện; chú trọng giáo 

dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Triển khai hiệu quả chương trình tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong các cơ sở GDNN; kết hợp công tác giáo dục pháp luật với 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách 

nhiệm nghề nghiệp cho HSSV GDNN đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trực 

tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

b) Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng các môn 

lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên lý học đi đôi với 

hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phát huy tính tích cực, niềm say mê; khơi 

dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi HSSV GDNN. 
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c) Vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho HSSV GDNN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sự phát 

triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người học. Tổ chức 

hiệu quả tuần sinh hoạt công dân – HSSV GDNN, các hoạt động trải nghiệm, 

hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; diễn đàn, 

câu lạc bộ sở thích, tài năng, các phong trào thi đua trong các cơ sở GDNN. 

2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HSSV GDNN trong 

công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến 

a) Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; giáo dục truyền 

thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với 

bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội; ý thức xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

b) Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Xây dựng các tuyến bài viết, phóng sự về giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV trên các tạp chí, 

báo in, báo điện tử và truyền hình. 

- Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm về chủ đề về giáo dục chính trị, đạo 

đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN trên báo điện 

tử, truyền hình.  

c) Tổ chức truyền thông trên mạng xã hội 

Xây dựng và phát hành các video clip (đoạn ghi hình ngắn), infographic 

(đồ họa thông tin), app (ứng dụng)… theo các chuyên đề truyền thông về giáo 

dục chính trị, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV 

trong các cơ sở GDNN.  

d) Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc thi, hội thi, tọa đàm 

trực tiếp và trực tuyến bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của HSSV trong các cơ sở GDNN.  

đ) Tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc; tuyên 

truyền các mô hình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV trong các cơ sở GDNN.  
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e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về giáo dục chính 

trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho cán bộ quản 

lý, nhà giáo, HSSV trong các cơ sở GDNN tham gia. 

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, 

Hội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN 

a) Triển khai hiệu quả các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Sinh 

viên Việt Nam thành phố phát động, tổ chức thực hiện các hoạt động xung kích, 

tình nguyện vì cộng đồng. 

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ phụ trách 

công tác Đoàn, Hội trong nhà trường nhằm tăng cường công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.  

c) Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo 

văn hóa, nghệ thuật trong HSSV trong các cơ sở GDNN.  

d) Nghiên cứu, rà soát và đổi mới nội dung, hình thức rèn luyện đoàn 

viên trong và ngoài nhà trường; phát huy tính tiên phong, năng động sáng tạo, 

tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm của HSSV trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.  

đ) Triển khai hiệu quả chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống cho HSSV trên không gian mạng theo chương trình, đề án được duyệt. 

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá 

trị sống, văn hóa ứng xử cho HSSV GDNN 

a) Phát huy vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm, hợp đồng 

chuyên trách công tác tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, giáo viên chủ nhiệm và 

các thành viên khác thực hiện công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá 

trị sống, văn hóa ứng xử cho HSSV GDNN trong các cơ sở GDNN. 

b) Kết hợp tư vấn, tham vấn trực tiếp và thiết lập đường dây nóng, 

chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hòm thư, mạng xã hội để tiếp nhận thông 

tin và tư vấn tâm lý cho HSSV GDNN. 

c) Triển khai có hiệu quả chương trình, đề án về sức khỏe học đường, 

giới tính, phát triển thể chất, văn hóa ứng xử nhằm bảo đảm sự phát triển toàn 

diện về thể chất, tinh thần cho HSSV GDNN. 
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5. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường 

– gia đình – xã hội 

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo 

dục đạo đức, lối sống cho HSSV GDNN. 

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện: 

- Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở 

GDNN. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 38/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn xây dựng môi trường giáo dục an  toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống, bạo lực học đường trong các cơ sở GDNN. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để HSSV trong các cơ sở GDNN học tập, rèn 

luyện, nâng cao trình độ và khẳng định năng lực của bản thân. 

- Bố trí bộ phận tư vấn và cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công 

tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp. 

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ 

trách công tác giáo dục HSSV trong các cơ sở GDNN 

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo giảng dạy các môn lý luận chính trị, nhà giáo 

làm công tác tư vấn tâm lý; giảng viên, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, giáo 

viên chủ nhiệm trong các cơ sở GDNN. 

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ phụ trách công tác HSSV trong 

các cơ sở GDNN. 

c) Đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

sở GDNN; nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

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

hiến cho HSSV trong các cơ sở GDNN 

a) Khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ 

thông tin và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV trong các cơ sở GDNN. 
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b) Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ 

thông tin và thiết bị thông minh cho cán bộ, nhà giáo, HSSV trong các cơ sở 

GDNN về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; phòng, 

chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của HSSV trên không gian mạng. 

c) Khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HSSV GDNN trong các cơ sở GDNN 

xây dựng, phổ biến tin, bài, bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với 

từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng trên diễn đàn, trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội, nhóm xã hội. 

8. Rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện 

chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV 

a) Thực hiện rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền: bổ sung, hoàn thiện 

chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống, kỹ năng mềm, văn hoá ứng xử cho HSSV; điều chỉnh, bổ sung 

tiêu chí đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của 

HSSV; các văn bản quy định, quy chế về công tác phối hợp nhà trường - gia 

đình - xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV. 

b) Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đội ngũ làm công tác giáo dục 

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

HSSV trong các cơ sở GDNN. 

9. Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng 

nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho HSSV trong các cơ sở GDNN 

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của 

các cơ sở GDNN về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và 

khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV. 

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

cho HSSV. 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 HSSV GDNN. 

c) Củng cố vai trò của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, thư viện 

trường học, các thiết chế, công trình văn hóa, lịch sử trong việc giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV GDNN. 
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10. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát 

a) Đổi mới công tác quản lý trong các nhà trường; nâng cao hiệu quả 

triển khai lồng ghép quy chế dân chủ trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo 

đảm thuận lợi cho việc tham gia của người học, gia đình HSSV GDNN và xã hội 

trong các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV GDNN.  

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào, chiến dịch, hoạt 

động triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho HSSV GDNN để động viên, khen thưởng, đôn đốc, nhắc 

nhở và xử lý kịp thời các vi phạm; Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng 

hợp theo định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí 

a) Bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ngành, 

đơn vị và các quận, huyện theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành. 

b) Từ nguồn kinh phí hợp pháp của các cơ sở GDNN. 

c) Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng. 

d) Các nguồn hợp pháp khác. 

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ngành, đơn vị và 

các quận, huyện xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổng hợp chung trong 

dự toán chi thường xuyên hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp chung trong dự 

toán thu, chi ngân sách hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội 

đồng nhân dân thành phố phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ 

chức thực hiện Kế hoạch. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này. 

c) Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ thực hiện 

công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho thanh niên là HSSV trong các cơ sở GDNN. 
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d) Tổng hợp, báo cáo thực hiện các chỉ tiêu thống kê về giáo dục lý 

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

niên là HSSV trong các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố. 

đ) Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; Tổ chức 

sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện và đề xuất kế hoạch giai đoạn tiếp theo; 

định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Kế hoạch. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tổ 

chức Kế hoạch này đến các HSSV trong các cơ sở giáo dục; tổng hợp kết quả 

thực hiện Kế hoạch này vào báo cáo chung của thành phố theo Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện 

Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện Kế hoạch này, bảo đảm thống nhất với các nội dung nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị được nêu tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức 

liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. 

b) Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp 

với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

c) Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Kế hoạch tại địa phương. 

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết theo yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực 

tế tại cơ sở. 

b) Khuyến khích, động viên, tuyên dương các tập thể, cá nhân cán bộ 

quản lý, giáo viên, giảng viên và HSSV tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống.  
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c) Tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về giáo dục lý 

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

d) Bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.  

đ) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; hàng năm báo 

cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban  nhân 

dân thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội chỉ đạo, giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐTBXH; 

- CT, PCT Lê Khắc Nam; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- CPVP; 

- Phòng VX, TCNS, NC&KTGS; 

- CV: LĐ; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng  

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /      /2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Nhiệm vụ Thời gian thực hiện 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp 

I 

Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và 

khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN 

   

1 

Tổ chức các hoạt động triển khai chương trình tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp 

công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm, 

trách nhiệm nghề nghiệp cho HSSV GDNN 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

2 
Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV, các hoạt 

động trải nghiệm, hoạt động tập thể, lao động 
Hằng năm Các cơ sở GDNN 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

II 

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

HSSV GDNN trong công tác giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến 

   

1 

Xây dựng các tuyến bài viết, phóng sự về giáo dục 

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN trên các tạp 

chí, báo in, báo điện tử và truyền hình, mạng xã hội 

Hằng năm 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; các 

cơ sở GDNN 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 



2 
 

2 

Tuyên truyền về các cuộc thi, hội thảo, hội nghị, tọa 

đàm, diễn đàn về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

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

HSSV GDNN 

Hằng năm 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; các 

cơ sở GDNN 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

3 

Tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, mô 

hình tiên tiến, điển hình trong công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

III 

Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách 

mạng của Đoàn, Hội trong và ngoài nhà trường 

để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV 

GDNN 

   

1 
Tổ chức thực hiện các hoạt động xung kích, tình 

nguyện vì cộng đồng 
Hằng năm Các cơ sở GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2 

Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức lối sống cho HSSV GDNN trên 

không gian mạng 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

IV 

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục 

kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho 

HSSV GDNN 

   

1 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình về giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2 

Tổ chức tuyên dương, vinh danh mô hình, tấm 

gương HSSV tiêu biểu trong các cơ sở GDNN trong 

học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, cống hiến 

cho cộng đồng; vinh danh, khen thưởng cán bộ, nhà 

Năm 2025 và  

năm 2030 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
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giáo có thành tích trong công tác giáo dục lý tưởng 

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

cống hiến cho HSSV GDNN 

3 

Kết hợp tư vấn, tham vấn trực tiếp và thiết lập 

đường dây nóng, chuyên trang, chuyên mục, diễn 

đàn, hòm thư, mạng xã hội để tiếp nhận thông tin và 

tư vấn tâm lý cho HSSV GDNN 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

4 

Khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, ứng 

dụng công nghệ thông tin và từng bước thực hiện 

chuyển đổi số trong công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV GDNN 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

V 
Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp 

giữa nhà trường – gia đình – xã hội 
   

1 

Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội theo hướng dẫn tại Thông 

tư 38/2019/TTBLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây 

dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ 

sở GDNN 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

VI 

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, 

cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục HSSV 

trong các cơ sở GDNN 

   

1 

Tổ chức hội thảo, toạ đàm chuyên gia, tập huấn, bồi 

dưỡng cho cán bộ, nhà giáo trong các cơ sở GDNN 

thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 



4 
 

đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, công tác xã hội, 

công tác tư vấn tâm lý cho HSSV GDNN 

2 
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sử dụng công 

nghệ thông tin của nhà giáo trong các cơ sở GDNN 
Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

VII 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho HSSV trong các cơ sở GDNN 

   

1 

Khai thác các trang thông tin phục vụ công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi 

dậy khát vọng cống hiến cho HSSV GDNN 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2 

Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử 

dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, nhà giáo, 

HSSV trong các cơ sở GDNN về ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

VIII 

Rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho HSSV 

   

1 

Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 

sung tiêu chí đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống của HSSV 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2 

Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung các văn 

bản quy định, quy chế về công tác phối hợp nhà 

trường - gia đình - xã hội 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
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GDNN 

3 

Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đội ngũ làm 

công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HSSV 

trong các cơ sở GDNN 

Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ sở 

GDNN 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

IX 
Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở 

vật chất  
   

1 

Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng 

thông tin của các cơ sở GDNN về nội dung giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho HSSV 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

2 

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 HSSV trong các cơ sở GDNN 

Hằng năm Các cơ sở GDNN 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

X 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, 

kiểm tra, giám sát 
   

1 Kiểm tra việc triển khai thực hiện tại cơ sở GDNN Hằng năm 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Các cơ sở GDNN; 

các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2 Tổ chức sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện 
Sơ kết vào năm 2025; 

Tổng kết vào năm 2030 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Các cơ sở GDNN; 

các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
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