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                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND                 Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 935/KH-UBND ngày 04/4/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 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” năm 2022  

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 

Thực hiện Công văn 2572/SGDĐT-VP ngày 11/12/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch 935/KH-UBND ngày 

04/04/2022 của UBND tỉnh Kon Tum năm 2022. UBND huyện Kon Rẫy báo 

cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện Kế hoạch 935 

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 8/4/2022 về 

thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy. 

- Chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của UBND 

huyện và điều kiện thực tế của mình xây dựng kế hoạch và chương trình hành 

động thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy. Đến nay, 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình 

thực hiện công tác giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030 theo chức năng và đặc thù 

riêng. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

- Chỉ đạo phòng, ban và các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm gắn với việc tuyên 

truyền và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, giáo dục lý tưởng sống cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo 

(GD&ĐT) tham gia tích cực cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng 

và phát triển”, qua đó giáo dục lòng tự hào và tinh thần, trách nhiệm đối với quê 

hương Kon Tum cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. 
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- Chỉ đạo Phòng GD&ĐT tổ chức các hoạt động thi đua trong toàn ngành 

nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), qua 

đó giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cho các thế hệ học sinh trên địa 

bàn. Tăng cường thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng trường học An toàn - 

thân thiện - tích cực”, “Cổng trường xanh - sạch đẹp - an toàn” và “Xây dựng 

văn hóa trường học”…, từ đó, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, ý thức, trách 

nhiệm của học sinh đối với trường học. Tăng cường tổ chức các hoạt động dưới 

cờ tuyên truyền pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

- Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức tuyên 

truyền về an toàn giao thông và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh toàn 

huyện. 

- Chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp ngành GD&ĐT và Huyện đoàn 

tuyên truyền các kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn 

thương tích cho học sinh toàn huyện. Trong năm 2022, Huyện đoàn Kon Rẫy đã 

mở 02 đợt tuyên truyền hướng nghiệp cho thanh thiếu niên. 

- Các xã, thị trấn thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn 

và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Qua đó, giáo dục 

thanh, thiếu niên và nhi đồng hình thành nếp sống văn hóa tại gia đình, cộng 

đồng và có ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương.  

II. VIỆC QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác triển khai, thực hiện  

1.1. Thuận lợi 

- Công tác triển khai, thực hiện các nội dung, giải pháp của Kế hoạch số 

935/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

về 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 tỉnh Kon Tum (gọi là Kế hoạch 

935) là công tác trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng nên đã được cả hệ thống chính 

trị của địa phương vào cuộc, quan tâm, ủng hộ. 

- Các ban, ngành, địa phương đã xác định đúng đắn vai trò, trách nhiệm 

của mình trong việc dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và căn cứ vào điều kiện 

thực tế đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, phát động được các phong trào 

hoạt động có ý nghĩa thiết thực. 

- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là việc làm thiết thực, 

có ý nghĩa lâu dài nên đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và 

được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân. 

- Kon Rẫy là một địa phương có truyền thống văn hóa, cách mạng nên khi 
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đưa kế hoạch 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” đã tạo được sức lan tỏa, sự ảnh hưởng lớn 

đến đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. 

1.2. Khó khăn: Chưa bô trí cán bộ chuyên trách, chỉ bố trí cán bộ kiêm 

nhiệm phụ trách về công tác dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi 

dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nên một số hoạt 

động chưa có chiều sâu, chưa đem lại hiệu quả cao. 

2. Kết quả thực hiện trong năm 2022 

2.1. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng 

- Tỉ lệ 100% thanh niên là học sinh được tham gia vào các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

- Tỉ lệ 100% thanh niên là học sinh 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. 

- Tỉ lệ 100% thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã 

hội, hoạt động lao động tập thể trong nhà trường và của địa phương. 

- Năm 2022, toàn huyện kết nạp được 45 đoàn viên, thanh niên vào Đảng 

(tổng số toàn huyện kết nạp được 77 đảng viên mới), đạt 100% theo kế hoạch đề ra. 

- Tỉ lệ 100% thanh niên, thiếu niên, nhi đồng được tham gia các hoạt động 

văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập và cư 

trú. 

2. Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên 

- Tỉ lệ 100% thanh niên là học sinh trong các cơ sở giáo dục được trang bị 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; tỉ 

lệ 50% thanh niên là học sinh hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các 

hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả 

thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc 

phòng, an ninh quốc gia. 

- Trung tâm GDTX-GDNN đã phối hợp với các xã, thị trấn mở các lớp 

đào tạo về trồng trọt, chăn nuôi và thủ công cho 50% thanh, thiếu niên tại các 

thôn, làng và tổ chức các buổi tuyên truyền hướng nghiệp cho thanh niên địa 

phương. 

- Tỉ lệ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các 

doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. 

- Tỉ lệ thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình 

nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Công tác giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030 được UBND huyện Kon 

Rẫy quan tâm và thực hiện nghiêm túc. 

- Các ban, ngành và địa phương đã tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai 

đoạn 2022-2030 trên địa bàn. 

- Thông qua các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện an toàn 

giao thông… góp phần nâng cao nhận thức toàn diện của thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng về ý thức chấp hành pháp luật cũng như trách nhiệm thực hiện nội quy, 

quy chế của nhà trường góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn. 

- Thông qua các hoạt động phong trào, các cuộc vận động, hoạt động 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh lứa tuổi trung học…đã khơi 

dậy tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng nghiên cứu, tìm tòi của thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng. Từ đó, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến trong 

học sinh, lan tỏa thái độ sống tích cực cho các em. 

- Công tác hướng nghiệp và đào tạo việc làm cho thanh, thiếu niên người 

dân tộc thiểu số đã được quan tâm và có bước tiến rõ rệt, đem lại những hiểu 

biết về nghề nghiệp và kiến thức khoa học cho thanh thiếu niên góp phần hỗ trợ 

cho thanh thiếu niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. 

- Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho lứa tuổi học sinh trung 

học do Phòng GD&ĐT tổ chức hành năm đã khơi dậy được niềm yêu thích khoa 

học và ý tưởng sáng tạo của học sinh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong 

các trường học mà còn trong cộng đồng. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Kinh phí cho hoạt động giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng còn hạn chế, nguồn kinh phí chủ 

yếu vận dụng từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị. 

- Một số công trình nghiên cứu khoa học của học sinh đạt các giải cao ở 

cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho lứa tuổi học sinh trung học cấp 

tỉnh nhưng chưa có nguồn hỗ trợ kinh phí từ các cấp để đưa vào ứng dụng trong 

thực tế đời sống. 

- Một bộ phận thanh, thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên người DTTS tại 

các thôn, làng vùng sâu, vùng xã còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa có ý 

tưởng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

- Kinh phí cấp cho các hoạt động giáo dục còn hạn chế, đa phần kinh phí 

dành cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chương trình GDPT 2018. 

Việc kết nối với các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ hoạt động giáo dục đạo đức, 
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cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên 

địa bàn có một số nội dung hiệu quả chưa cao. 

- Công tác nghiên cứu khoa học của các nhà trường phổ thông có bước 

phát triển mạnh mẽ nhưng chưa có sự chuyên nghiệp và chưa có sự hỗ trợ từ các 

doanh nghiệp để đưa các ý tưởng vào thực tiễn cuộc sống.  

- Tư tưởng an phận, tự ti của một số thanh thiếu niên, đặc biệt thanh thiếu 

niên là người dân tộc thiểu số ở địa phương đã kìm hãm sự tìm tòi, bứt phá trong 

công tác khởi nghiệp của thanh thiếu niên. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đối với UBND tỉnh: Quan tâm bố trí kinh phí đối với các Dự án hỗ trợ 

thanh, thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số khởi 

nghiệp, lập nghiệp.  

2. Đối với các ban, ngành, đoàn thể  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong việc tổ chức 

các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho thanh thiếu niên và 

nhi đồng một cách đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, với đặc thù của các địa 

phương. 

- Tỉnh Đoàn cần tổ chức đa dạng các hoạt động và các chương trình khởi 

nghiệp, về nguồn…. cho thanh thiếu niên và nhi đồng nhằm khơi dậy tinh thần 

đoàn kết, khát vọng cống hiến.  

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được năm 2022 trong công tác 

giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng, năm 2023 huyện Kon Rẫy quyết tâm thực hiện có hiệu quả các 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

8/4/2022, “Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy”, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và 

chính quyền các xã, thị trấn trong công tác giáo dục đạo đức, cách mạng, lối 

sống văn hóa cho thanh thiếu niên và nhi đồng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các hoạt động phong trào, các hoạt động thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm. 

3. Tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên làm công tác Đoàn - Đội tại các đơn vị trường, cán bộ chuyên 

trách công tác Đoàn, công tác lao động…của địa phương. Đồng thời, tham mưu 

UBND tỉnh bố trí nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giáo viên còn thiếu cho 

các đơn vị trường để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giáo dục đạo đức, cách mạng, 

lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên và nhi đồng. 
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4. Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục đạo đức, cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 

2022-2030 trên địa bàn huyện Kon Rẫy trên các phương tiện truyền thông và các 

trang mạng xã hội. 

5. Tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ các ý tưởng 

và dự án khởi nghiệp cũng như đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học của học 

sinh vào ứng dụng trong thực tiễn và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

6. Phát huy vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức, 

thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục đạo đức, cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030 trong các 

đơn vị trường. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về kết quả triển khai, thực 

hiện Kế hoạch số 935/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc 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” năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện (đ/biết); 

- Các phòng, ban và các xã, thị trấn (t/hiện)  

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Đinh Thị Hồng Thu 
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