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STT/ 

Nhiệm  

vụ 

Sản phẩm 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

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 thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng. 

Tất cả           

các bộ, 

ngành,  

UBND các 

tỉnh/thành 

phố 

 
2022 -

2030 

2 

Thiết kế sổ tay hướng dẫn triển 

khai giáo dục và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng trong các cơ sở giáo 

dục. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo  

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và            

Du lịch 
2022 

3 

Xây dựng phim ngắn về giáo dục 

đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống 

cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng, khơi dậy khát vọng cống 

hiến cho thế hệ trẻ. 

Đài 

Truyền 

hình Việt 

Nam 

 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

Trung ương 

Đoàn Thanh 

niên Cộng sản 

Hồ  Chí Minh, 

VOV và các 

cơ quan             

báo chí 

Hằng 

năm 

4 

Xây dựng chương trình, chuyên 

mục phát thanh hướng dẫn lối sống 

đẹp cho cho thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng đặc biệt là ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn, biên giới 

hải đảo; phóng sự về  những tấm 

gương thanh niên, thiếu niên có 

hoài bão, lý tưởng và nhiều đóng 

góp cho cộng đồng; khát vọng lập 

thân, lập nghiệp. 

Đài Tiếng 

nói Việt 

Nam 

 

VTV, VOV 

và các cơ 

quan báo chí, 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

các bộ, ban 

ngành          

liên quan 

Từ năm 

2022 - 

2030 

5 

Xây dựng Chương trình giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

cho cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng trên không gian mạng. 

Trung 

ương 

Đoàn 

Thanh 

niên Cộng 

sản Hồ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

các bộ, 

ngành          

liên quan 

Từ năm 

2021 đến 

2030 



2 
 

STT/ 

Nhiệm  

vụ 

Sản phẩm 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Chí Minh 

6 

Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa 

học: Một số thay đổi tâm lý trong 

tương tác xã hội của cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo  

Trung ương 

Đoàn Thanh 

niên Cộng sản 

Hồ  Chí Minh ,          

các bộ, 

ngành, UBND

 các cấp 

2026 

7 

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung 

nhiệm vụ cho các cơ sở trợ giúp xã 

hội. 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và     

Xã hội 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

các bộ, cơ 

quan liên 

quan 

Hằng 

năm 

8 

Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện tiêu chí đánh giá việc rèn 

luyện lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống và thể hiện khát vọng 

cống hiến của học sinh, sinh viên 

và tiêu chí đánh giá hiệu quả 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 giáo dục. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Bộ Văn hóa, 

thể thao và 

Du lịch; 

Trung ương 

Đoàn Thanh 

niên Cộng sản 

Hồ  Chí Minh, 

bộ, ban 

ngành liên 

quan 

2022, 

2023 

9 

Nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn 

thiện hình thức khen thưởng, tôn 

vinh cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng có thành tích tiêu biểu trong 

rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống và tích cực cống hiến 

cho cộng đồng, xã hội. 

Trung 

ương 

Đoàn 

Thanh 

niên Cộng 

sản Hồ 

Chí Minh  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

các bộ, ban, 

ngành liên 

quan 

2022 

10 

Tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá 

nhân học sinh, sinh viên tiêu biểu 

trong tu dưỡng, rèn luyện lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống và 

cống hiến cho cộng đồng. 

 

Trung 

ương 

Đoàn 

Thanh 

niên Cộng 

sản Hồ 

Chí Minh 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

các bộ, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

2025, 

2030 



3 
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