Th trng B Vn hóa, Th thao và Du lch T Quang ông ã ký vn bn s 1632-QÐ-BVHTTDL, ban
hành K hoch trin khai thc hin Quyt nh s 311/Q-TTg ngày 5-3-2022 ca Th tng Chính ph phê
duyt Chng trình "Giáo dc lý tng cách mng, o c, li sng vn hóa cho thanh niên, thiu niên, nhi
ng trên không gian mng giai on 2022 – 2030".
Hc sinh lp 1 (nm hc 2021 - 2022) trng Tiu hc Thng Long, qun Hoàn Kim làm quen vi
vic hc trc tuyn. nh minh ha: TTXVN
C th, B Vn hóa, Th thao và Du lch phân công Cc Ngh thut biu din ch trì xây dng hot ng sáng
tác vn hc, ngh thut hin i, nhân vn, có tính giáo dc cao phù hp vi tâm lý la tui và a bàn, vùng
min ng ti trên không gian mng.
V Gia ình ch trì, phi hp các c quan, n v liên quan tng cng tuyên truyn v chun mc o c, li sng,
truyn thng vn hóa dân tc cho thanh niên, thiu niên, nhi ng trên không gian mng.
V Th vin ch trì tham mu, phi hp vi Trung ng oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh, B Giáo dc
và ào to, B Thông tin và Truyn thông và các c quan có liên quan xây dng th vin in t, sách in
t cho thanh niên, thiu niên nhi ng.
Cc Di sn vn hóa ch trì vic xây dng bn s hóa a ch trên không gian mng.
K hoch góp phn nâng cao hiu qu công tác giáo dc lý tng cách mng, o c, li sng vn hóa cho
thanh niên, thiu niên, nhi ng trên không gian mng, xây dng th h tr có lý tng cách mng, bn
lnh vng vàng, giàu lòng yêu nc, có tri thc, vn hóa, có ý thc tuân th pháp lut, trách nhim vi
cng ng, có c m, hoài bão, khát vng và k nng hi nhp quc t trong k nguyên s hóa.
Thông qua các hot ng trong k hoch, B Vn hóa, Th thao và Du lch mong mun hình thành và
phát trin các k nng nhn din, x lý, làm ch thông tin và các công c, phng tin k thut trong hot
ng giáo dc lý tng cách mng, o c, li sng vn hóa trên không gian mng cho thanh niên, thiu
niên, nhi ng. Thông qua ó, các em ch ng sàng lc, nhn din c các thông tin "xu", "c", tip nhn
thông tin tích cc trên không gian mng, u tranh, phn bác các quan im sai trái, thù ch, góp
phn tích cc thc hin hóa khát vng phát trin t nc phn vinh, hnh phúc theo tinh thn Ngh quyt i
hi ng toàn quc ln th XIII.
B Vn hóa, Th thao và Du lch ngh các n v liên quan phi xác nh c th ni dung công vic, thi hn,
tin hoàn thành và trách nhim, c ch phi hp gia các c quan, t chc liên quan trong vic trin khai
thc hin nhim v trong công tác qun lý nhà nc v thanh niên bo m kp thi, ng b, thng nht, hiu lc
và hiu qu; bo m s thng nht, phi hp cht ch, thng xuyên, hiu qu gia các c trc thuc B và các c
quan, t chc liên quan trong vic trin khai thc hin nhim v trong công tác qun lý nhà nc v thanh
niên...
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

