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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn
2011-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thƣ̣c hiê ̣n Công văn số 6009/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh
về viê ̣c báo cáo tổng kế t thực hiện Chiến lực phát triển thanh niên Việt Nam giai
đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
báo cáo kết quả thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn
2011-2020 với các nô ̣i dung sau:
I. Đặc điểm tình hình
Tính đến tháng 06/2020, tỉnh Khánh Hòa có 08 phòng GDĐT, 31 trƣờng
trung học phổ thông, 01 Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh, 03 trung tâm giáo
dục thƣờng xuyên - hƣớng nghiệp cấp huyện, 01 Trung tâm KTTH-HN tỉnh, trong
đó, khối các phòng GDĐT có 120 trƣờng Trung học cơ sở, 185 trƣờng Tiểu học,
205 trƣờng Mầm non. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành gần
18.930 ngƣời; số học sinh các cấp học gần 285.228 em. Hầu hết các cơ sở giáo
dục đều có đầy đủ cơ cấu tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn, Hội, Đội theo đúng
quy định.
Thanh niên nghành Giáo dục và Đào tạo chủ yếu tập trung tại các trƣờng
THPT, GDTX độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Tại mỗi đơn vị, trƣờng học đều có tổ
chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN để quản lý, tổ chức các hoạt động cho thanh
niên. Tuy nhiên, các đơn vị, trƣờng học đƣợc phân cấp quản lý, phân bố ở các
vùng kinh tế xã hội khác nhau; điều kiện cơ sở vật chất của một số đơn vị, trƣờng
học còn khó khăn, tình hình an ninh trật tự, an toàn trƣờng học tại một số khu vực
còn diễn biến phức tạp,... đã có những tác động không nhỏ, trực tiếp đến hoạt
động của thanh niên.
II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên giai
đoạn 2011-2020
1. Kết quả công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

a) Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện Chiến lƣợc phát triển
thanh niên giai đoạn 2011-2020
- Thực hiện Kế hoạch thực hiện chiến lƣợc phát triển thanh niên giai đoạn
2011-2020 của Thủ tƣớng Chính phủ tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày
30/12/2011 và Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017; Chƣơng trình phối
hợp (CTPH) số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 giữa Bộ GD&ĐT và
Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Sở GD&ĐT và Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà đều có Chƣơng trình phối hợp Công tác hoạt
động Đoàn, Hội, Đội hàng năm, cụ thể:
+ Chƣơng trình phối hợp số 39/CTr-TĐTN-SGDĐT ngày 16/9/2016 của Sở
Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa về việc thống
nhất phối hợp hoạt động Đoàn, Hội, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm học 2016-2017;
+ Chƣơng trình phối hợp số 44/CTr-TĐTN-SGDĐT ngày 10/10/2017 của
Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất
phối hợp hoạt động Đoàn, Hội, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở
GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-2018;
+ Chƣơng trình phối hợp số 12/CTr-TĐTN-SGDĐT ngày 02/10/2018 của
Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất
phối hợp hoạt động Đoàn, Hội, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở
GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019;
+ Chƣơng trình phối hợp số 20/CTr-TĐTN-SGDĐT ngày 20/9/2019 của Sở
GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất phối
hợp hoạt động Đoàn, Hội, Đội giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT
tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020.
- Ngoài ra, Sở GD&ĐT còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị,
trƣờng học thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 20112020, cụ thể:
+ Công văn số 1001/SGDĐT-CTTT ngày 14/5/2018 của Sở GD&ĐT về
việc tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh
Khánh Hoà;
+ Công văn số 1187/SGDĐT-CTTT ngày 06/6/2018 của Sở GD&ĐT về
việc hƣởng ứng Cuộc thi Ý tƣởng khởi nghiệp thanh niên Khánh Hoà năm 2018;

+ Kế hoạch số 1190/KH-SGDĐT ngày 07/6/2018 của Sở GD&ĐT về việc
triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh khởi nghiệp đến năm 2025 của ngành
giáo dục và đào tạo;
+ Công văn số 2051/SGDĐT-VP ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc
hƣớng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm 2019;
+ Hàng năm, Sở GD&ĐT đều có Kế hoạch tổ chức đội thoại thanh niên với
chính quyền ngành GD&ĐT.
b) Công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lƣợc phát triển thanh niên giai
đoạn 2011-2020
- Tăng cƣờng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nƣớc cho thanh niên. Tuyên truyền về chiến lƣợc phát triển giáo dục trong
thời gian tới, về việc thay đổi chƣơng trình, sách giáo khoa cho cán bộ, giáo viên,
học sinh toàn ngành.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo; về mục đích, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã
hội học tập cho đoàn viên thanh niên. Cụ thể:
+ Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Khóa XI về đổi mới căn bản và
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
+ Chú trọng đổi mới phƣơng pháp dạy và học, triển khai đồng bộ các giải
pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu điều chỉnh nội
dung dạy học theo hƣớng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trƣờng và
địa phƣơng; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học; có đủ thời
lƣợng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải
nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Tăng cƣờng đổi mới phƣơng pháp dạy học
theo hƣớng phát huy tính tích cực của học sinh, khuyến khích và tạo điều kiện để
phát triển năng lực tự học và vận dụng sáng tạo của học sinh ở tất cả các môn học
và hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt việc thiết kế, biên tập bài giảng điện tử để
xây dựng ngân hàng bài giảng điện tử dùng chung cho các nhà trƣờng;
+ Triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của
Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-

KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thƣ về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Sở GD&ĐT đã phối hợp
với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mƣu UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch số 5636/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc
triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí
thƣ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế của tỉnh Khánh Hòa.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền về lịch sử dân tộc; tổ chức các đợt sinh
hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hàng năm, Sở GD&ĐT và Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã triển khai nhiều hoạt động gắn với kỷ niệm các
ngày lễ lớn nhƣ: kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931; kỷ
niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/1941; kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11/1982; kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
22/12/1944; kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890…
c) Công tác kiểm tra, đánh giá hằng năm
- Hàng năm, thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, Sở GD&ĐT lồng ghép
kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên
giai đoạn 2011-2020. Chú trọng công tác tuyên dƣơng, khen thƣởng các tập thể cá
nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội, Đội.
- Từ năm 2011 đến nay, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Sở Nội vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và việc tuyển
giáo viên làm Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh. Cụ thể đã ban hành các
văn bản sau:
+ Kế hoạch số 256-KH/TĐTN-TCKT ngày 02/02/2016 của BTV tỉnh Đoàn
về việc giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các
cơ sở giáo dục và dạy nghề năm học 2015-2016;
+ Báo cáo số 309-BC/TĐTN-TCKT ngày 09/5/2016 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hoà về việc báo cáo giám sát chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội
trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngà
06/02/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ.

+ Kế hoạch số 03-KH/TĐTN-TCKT ngày 08/12/2017 của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh Khánh Hoà về việc giám sát thực hiện chế độ chính sách và việc
tuyển giáo viên làm tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh theo Thông tƣ số
27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GD&ĐT trong các trƣờng THCS
trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;
+ Công văn số 53-TB/TĐTN-TCKT ngày 17/8/2020 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hoà về việc thông báo thời gian giám sát việc thực hiện chế độ chính sách
và việc tuyển giáo viên làm Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh theo Thông
tƣ số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GD&ĐT trong các trƣờng
THCS trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;
+ Công văn số 358/SGDĐT-CTTT ngày 14/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc
cử cán bộ tham gia đoàn giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên
làm Tổng phụ trách Đội;
- Các trƣờng học trên toàn tỉnh định kỳ từng quý, từng năm học đều rà soát,
sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên giai đoạn 20112020 tại các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, đôn
đốc các bộ phận có liên quan tích cực thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng.
d) Công tác chủ trì, phối hợp
Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên giai
đoạn 2011-2020, Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa phối
hợp chặt chẽ với nhau và tăng cƣờng phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong
tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể đã ban hành các văn bản phối hợp
sau:
+ Công văn số 239-CV/HĐĐ ngày 14/7/2016 của Hội đồng Đội tỉnh Khánh
Hòa về việc đề nghị cử giáo viên Tổng phụ trách hỗ trợ thí sinh tham gia Hội thi
Phụ trách Sao giỏi toàn quốc lần thứ II – 2016 tại Cần Thơ;
+ Chƣơng trình số 16-CTr/TĐTN-TTNTH ngày 05/9/2016 của BCH Đoàn
tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Chƣơng trình công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trƣờng học năm học 2016-2017;
+ Công văn số 250-CV/HĐĐ ngày 15/09/2016 của Hội đồng Đội tỉnh
Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai sổ theo dõi Rèn luyện nhi đồng và đội viên;
+ Kế hoạch liên tịch số 40/KHLT-TĐ-TCT-SGDĐT ngày 04/10/2016 của
tỉnh Đoàn phối hợp với Trƣờng chính trị tỉnh, Sở GD&ĐT về việc tập huấn giáo

viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
năm học 2016-2017;
+ Kế hoạch số 278-KH/HĐĐ ngày 23/02/2017 của Hội đồng Đội tỉnh
Khánh Hòa về việc tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm
học 2016-2017;
+ Công văn số 1070/SGDĐT-CTTT ngày 26/5/2017 của Sở GD&ĐT về
việc thông báo tổ chức Chƣơng trình Học kỳ quân đội năm 2017;
+ Công văn số 1130/SGDĐT-CTTT ngày 05/6/2017 của Sở GD&ĐT về
việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017;
+ Công văn số 344/SGDĐT-CTTT ngày 27/10/2017 của Sở GD&ĐT về
việc cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm chƣơng trình rèn
luyện đội viên trực tuyến năm học 2017-2018;
+ Công văn số 08-CV/TĐTN-TTNTH ngày 27/11/2017 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hòa về việc triệu tập tác giả có video clip cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn
hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017;
+ Công văn số 329-HD/HĐĐ ngày 28/11/2017 của Hội đồng Đội tỉnh
Khánh Hòa về việc hƣớng dẫn thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học
2017-2018;
+ Công văn số 332-CV/HĐĐ ngày 20/12/2017 của Hội đồng Đội tỉnh
Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên;
+ Công văn số 09-HD/TĐTN-TTNTH ngày 05/4/2018 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hòa về việc hƣớng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn
luyện” giai đoạn 2018-2020;
+ Công văn số 19-TB/TĐTN-TTNTH ngày 05/4/2018 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hòa về việc thông báo tham gia Chƣơng trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”
năm 2018.
+ Công văn số 10-HD/TĐTN-TTNTH ngày 23/4/2018 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hòa về việc hƣớng dẫn tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói
không với bạo lực học đường” trong các trƣờng THPT, TTGDTX – Hƣớng
nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2022;
+ Kế hoạch liên tịch số 07/KHLT-TĐTN-SGDĐT ngày 29/4/2018 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc tổ chức Liên hoan

các đội “Tuyên truyền Măng non cấp Tiểu học” với chủ đề “Thiếu nhi Khánh
Hòa với biển đảo quê hương” năm học 2017-2018;
+ Kế hoạch liên tịch số 08/KHLT-TĐTN-SGDĐT ngày 02/5/2018 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc tổ chức Ngày hội
“Học sinh 3 tốt” tỉnh Khánh Hòa năm 2018;
+ Công văn số 224 CV/TĐTN-TTNTH ngày 08/5/2018 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hòa về việc mời tham gia Ban tổ chức chƣơng trình Học kỳ trong quân đội
2018;
+ Công văn số 187/SGDĐT-CTTT ngày 14/5/2018 của Sở GD&ĐT về việc
cử giáo viên, đoàn viên tham gia Ngày hội “Học sinh 3 tốt” tỉnh Khánh Hoà năm
2018;
+ Công văn số 251 CV/TĐTN-TTNTH ngày 21/5/2018 của BCH Đoàn tỉnh
Khánh Hòa về việc phối hợp chuẩn bị các nội dung tổ chức Ngày hội Học sinh 3
tốt tỉnh Khánh Hòa năm 2018;
+ Công văn số 206/SGDĐT-CTTT ngày 22/5/2018 về việc hỗ trợ tổ chức
Ngày hội “Học sinh 3 tốt” tỉnh Khánh Hoà, năm 2018;
+ Công văn số 207/SGDĐT-CTTT ngày 22/5/2018 của Sở GD&DDT về
việc cử cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự liên hoan các đội “Tuyên truyền
măng non” cấp tiểu học năm học 2017-2018;
+ Kế hoạch liên tịch số 11/KHLT-TĐTN-SGDĐT ngày 27/9/2018 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐTKhánh Hòa về việc tập huấn giáo viên
Tổng phụ trách Đội tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019;
+ Công văn số 447/SGDĐT-CTTT ngày 06/11/2018 của Sở GD&ĐT về
việc thông báo triệu tập giáo viên tham gia Liên hoan phụ trách thiếu nhi toàn
quốc năm 2018;
+ Công văn số 1905/SGDĐT-CTTT ngày 19/9/2018 của Sở GD&ĐT về
việc cử học sinh tham gia Trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò và giải thƣởng “Cây
bút hồng” lần thứ VII năm 2018;
+ Kế hoạch liên tịch số 18/KHLT-TĐTN-SGDĐT ngày 12/6/2019 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc tổ chức Hội trạiĐại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” lần thứ XIV và tập huấn Chỉ huy Đội tỉnh Khánh
Hòa năm học 2018-2019;

+ Kế hoạch liên tịch số 21/KHLT-TĐTN-SGDĐT ngày 08/11/2019 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc tập huấn giáo viên
làm phụ trách Đội tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020;
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên
a) Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn
nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tễ - xã
hội.
- Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dƣỡng năng lực
làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, kỹ năng lập thân lập nghiệp của
thanh niên
+ Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều có chƣơng trình phối hợp với Báo
tuổi trẻ, Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa tổ chức tƣ vấn tuyển sinh, chọn
nghề cho thanh niên là học sinh lớp 12;
+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn
vị liên quan tham mƣu cho UBND tỉnh cấp phát kinh phí hoạt động cho các Trung
tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) trên địa bàn tỉnh, bao gồm kinh phí hỗ trợ để mua
sắm các trang thiết bị ban đầu và kinh phí hoạt động thƣờng xuyên vào hằng năm;
đồng thời, cho phép về chủ trƣơng thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với
Ban Quản lý tại Công văn số 4764/UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh về chế
độ phụ cấp và con dấu Trung tâm học tập cộng đồng;
+ Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ một số trƣờng học sửa chửa,
mua sắm thêm máy vi tính phục vụ cho việc dạy học và đẩy mạnh ứng dụng khoa
học và nghiên cứu khoa học trong học sinh, thanh thiếu niên;
+ Về việc triển khai Thông tƣ liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTB-XH ngày 19/01/2012: Hiện nay, Khánh Hòa là tỉnh không có dân tộc rất
ít ngƣời sinh sống;
+ Về việc xây dựng cơ chế khuyến khích thanh niên đi du học: Sở Giáo dục
và Đào tạo không có cơ chế khuyến khích thanh niên đi du học. Tuy nhiên, hàng
năm có nhiều học sinh đi du học tự túc.
+ Hàng năm, 100% thanh niên công chức, viên chức đƣợc học tập, bồi
dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năm mềm. Sở Giáo dục và Đào tạo thƣờng
xuyên mở lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN
Việt Nam.

+ Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều có tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ
thuật cấp tỉnh và đã có nhiều sản phẩm đƣợc chọn tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ
thuật cấp quốc gia. Kết quả năm học 2019-2020, đạt đƣợc 01 giải ba cấp quốc gia.
b) Mục tiêu 3: Hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao
năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho HSSV
- Hàng năm, Sở GD&ĐT đều tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
dành cho học sinh trung học. Kết quả cuộc thi năm học 2019-2020 có 35 đơn vị
dự thi, với 141 dự án trên 14 lĩnh vực khác nhau. Tổng số học sinh tham gia là
230 học sinh. So với năm học 2018-2019 số đơn vị dự thi tăng 01 đơn vị, số dự án
dự thi tăng 04 dự án và số học sinh dự thi tăng 22 học sinh. Kết quả tham gia dự
thi nêu trên của các đơn vị, trƣờng học là minh chứng cho sự phát triển theo chiều
rộng, với những bƣớc tiến vững chắc trong phong trào nghiên cứu KHKT của học
sinh trung học tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, những ý tƣởng đề xuất, sáng tạo của
các dự án tham gia dự thi cũng đã thể hiện đƣợc sự quan tâm đầu tƣ nghiêm túc
của học sinh. Điều đó, đã góp phần cho thấy sự phát triển theo chiều sâu của
phong trào. Các dự án dự thi đã thể hiện trách nhiệm và sự nhiệt thành rất đáng
trân trọng của các đơn vị và các em học sinh trong việc cố gắng tìm tòi, sáng tạo
để đạt đƣợc kết quả nghiêm túc, sát với tình hình thực tế và các vấn đề thiết thực
trong cuộc sống hàng ngày.
- Nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công
nghệ thông tin (CNTT), Tiếng Anh, đồng thời phát hiện các tài năng CNTT, Tiếng
Anh trong trƣờng học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng CNTT,
Tiếng Anh trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu
CNH, HĐH đất nƣớc, Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà
ban hành nhiều kế hoạch liên tịch tổ chức các Hội thi hàng năm nhƣ:
+ Kế hoạch liên tịch số 36/KHLT-TĐTN-SGDĐT ngày 30/6/2016 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc tổ chức Hội thi Tin
học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XXII – năm 2016;
+ Công văn số 1801/SGDĐT-CTTT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT về
việc hƣởng ứng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XXII năm 2016;
+ Thông báo số 260/TB-HĐĐ ngày 07/11/2016 của Hội đồng Đội tỉnh
Khánh Hòa về cuộc thi “Chinh phục Vũ môn” toàn quốc lần thứ III năm học
2016-2017;

+ Hàng năm, Sở GD&ĐT đều tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cho
học sinh. Năm 2018, Khánh Hoà có 06 học sinh (các trƣờng THPT: Nguyễn Văn
Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Văn Thụ, Tô Văn Ơn, Lê Quý Đôn và Trần
Bình Trọng) lọt vào Vòng 2 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn
quốc lần thứ II năm 2018 do Bộ GD&ĐT, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
và Trung ƣơng Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.
c) Công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng học sinh
- Thƣ̣c hiê ̣n Quyế t đinh
1501/QĐ-TTg ngày 2 Căn cứ Quyết định số
̣
1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng
cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên
và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày
07/02/2016 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số
1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng
cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên
và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành Giáo dục, Sở GD&ĐT đã ban hành
các văn bản phối hợp, chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành. Nô ̣i dung tuyên truyề n
tâ ̣p trung về giáo du ̣c lý tƣởng cách mạng, chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách, pháp
luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá
trị nhân bản của nhân loại, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức,
truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con ngƣời Việt Nam cho thanh niên,
thiếu niên và nhi đồng.
- 100% các đơn vị , điạ phƣơng đẩ y ma ̣nh tuyên truyền các phong trào thi
đua yêu nƣớc, gƣơng ngƣời tốt , việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ;
tuyên truyền về chủ quyền biển đảo , toàn vẹn lãnh thổ, trƣng bày tƣ liê ̣u “Trƣờng
Sa, Hoàng Sa của Việt Nam” ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản
bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch ; tuyên truyề n Nghi ̣
quyế t Trung ƣơng 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đâ ̣m
đà bản sắ c dân tô ̣c”, Nghị quyết Trung ƣơng 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển
văn hóa, con ngƣời Viê ̣t Nam đáp ƣ́ng yêu cầ u phát triể n bề n vƣ̃ng đấ t nƣớc” ; các
đơn vi ,̣ điạ phƣơng triể n khai và hƣởng ứng cuộc thi sáng tác , quảng bá tác phẩm
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ƣơng phát đô ̣ng, …
- Kết quả: Từ năm 2016 đến nay, Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Khánh Hoà đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhƣ:

+ Tổ chức, tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mac –
Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2 năm 2017;
+ Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”;
+ Tổ chức Hội thi “Em yêu tổ quốc Việt Nam” cho học sinh THPT;
+ Tổ chức Cuộc thi video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự
hào Tổ quốc Việt Nam”.
d) Hoạt động tƣ vấn, hỗ trợ; phân luồng, định hƣớng nghề nghiệp; khởi
nghiệp, việc làm và tạo môi trƣờng để HSSV học tập, rèn luyện góp phần phát
triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao
- Hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp với Báo tuổi trẻ, Tỉnh Đoàn Khánh Hoà,
Trƣờng Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hoà và một số trƣờng Đại học khác tổ
chức các chƣơng trình tƣ vấn tuyển sinh, hƣớng nghiệp thu hút gần 5.000 học sinh
tham gia mỗi năm.
- Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỷ năng về
khởi nghiệp cho học sinh trong thời gian học tập tại các nhà trƣờng; tạo môi
trƣờng thuận lợi để học sinh hình thành và hiện thực hoá các ý tƣởng, dự án khởi
nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp, Sở GD&ĐT đã ban
hành Kế hoạch số 1190/KH-SGDĐT ngày 07/6/2018 về việc triển khai thực hiện
Đề án hỗ trợ học sinh khởi nghiệp đến năm 2020 của ngành giáo dục và đào tạo.
đ) Chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ cao ở nƣớc ngoài về nƣớc
làm việc; đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên,
giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội (theo Quyết
định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ và chế độ,
chính sách dành cho cán bộ, giáo viên TPT Đội)
- Về thực hiện chế độ chính sách và việc tuyển giáo viên làm Tổng phụ
trách đội TNTP Hồ Chí Minh: 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP
HCM trên địa bàn tỉnh nhận đầy đủ và kịp thời chế độ theo quy định (theo Thông
tƣ 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn,
nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM trong
các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; các chế độ chính sách của UBND tỉnh
Khánh Hòa đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM).

Ngoài ra, để nắm bắt công tác triển khai thực hiện Thông tƣ số 27/2017/TTBGDĐT, Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hoà tổ chức giám sát việc
thực hiện chế độ chính sách và việc tuyển giáo viên làm Tổng phụ trách đội TNTP
Hồ Chí Minh tại Kế hoạch số 03-KH/TĐTN-TCKT ngày 08/12/2017 và Thông
báo số 53-TB/TĐTN-TCKT ngày 17/8/2018. Hàng năm, Sở GD&ĐT đều phối
hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hoà tổ chức tập huấn cho giáo viên làm công tác Tổng
phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Đối với chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo
dục và dạy nghề:
+ Các đơn vị, trƣờng học luôn đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ chính sách
cho giáo viên, học sinh tham gia công tác đoàn; Bí thƣ đoàn trƣờng là thành viên
trong lãnh đạo nhà trƣờng, cùng với Chủ tịch công đoàn nhà trƣờng hàng tuần họp
giao ban với BGH về các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng. 100% các đơn vị,
trƣờng học trên toàn tỉnh đảm bảo đúng chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội
theo đúng tinh thần của Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg, ngày 06/2/2013 của Thủ
tƣớng Chính phủ.
+ Các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ đoàn các trƣờng, Chủ tịch Hội LHTN
Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các trƣờng đƣợc tạo điều kiện
học tập nâng cao trình độ chuyên môn và đƣợc tham gia tập huấn các lớp nghiệp
vụ của Đoàn, Hội cấp trên tổ chức.
+ Kinh phí hoạt động của Đoàn, Hội LHTN Việt Nam các trƣờng do xã hội
hóa và kinh phí phân bổ hàng năm của nhà trƣờng. Đối với cán bộ đoàn, hội là
học sinh, các nhà trƣờng luôn tạo mọi điều kiện để các em vừa học tập tốt văn
hóa, vừa tham gia tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
e) Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho học sinh, sinh
viên
Thực hiện giảng dạy đầy đủ chƣơng trình của môn học Thể dục, GDANQP,
thông qua các Cuộc thi Hội khoẻ Phù Đổng, Hội thao quốc phòng, học sinh có ý
thức nâng cao thể lực, sức khỏe cho bản thân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm
Thực hiện chiến lƣợc phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020, trong
những năm vừa qua, đƣợc sự giúp đỡ, quan tâm sâu sát của Bộ GD&ĐT, UBND

tỉnh Khánh Hoà, Công tác phát triển thanh niên ngành Giáo dục Khánh Hoà đã đạt
đƣợc những thành tích đáng kể: Học sinh thực hiện tốt quy định của Pháp luật, nội
quy của nhà trƣờng, hạn chế vi phạm những tệ nạn xã hội, hạn chế vi phạm luật
tham gia giao thông, thực hiện ứng xử văn minh. Kết quả học tập và các hoạt động
giáo dục khác có chuyển biến tốt hơn; nhiều gƣơng điển hình tiên tiến trong giáo
viên và học sinh đƣợc khen thƣởng; nhiều thanh niên ƣu tú đƣợc phát hiện và đào
tạo để trở thành đội ngũ kế cận trong công tác của ngành trong thời gian tới.
2. Hạn chế
- Kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phong trào thanh niên còn ít.
- Việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đoàn, hội để hoạt động còn hạn chế.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân chủ quan: Một bộ phận học sinh, giáo viên trẻ chƣa thật
nhiệt tình với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên và các hoạt động ngoài
giờ lên lớp tại các đơn vị, trƣờng học.
3.2. Nguyên nhân khách quan
- Kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, hoạt động ngoài giờ lên lớp còn
hạn chế. Kinh phí cho các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội còn ít.
- Việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đoàn, hội; kinh phí cho GV tham gia các
hoạt động đoàn, hội tại các đơn vị, trƣờng học còn quá ít.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: KHÔNG
Trên đây là tổng kế t thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên Việt Nam
giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o kiń h
báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (VBĐT-để b/cáo);
- Sở Nội vụ (VBĐT-để b/cáo);
- Lãnh đạo Sở (VBĐT);
- Website Sở;
- Lƣu: VT, VP.
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