
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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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 đoàn viên, thanh niên, giai đoạn 2022 - 2030”  

tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 
 

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 289/QĐ-BYT ngày 11/02/2022 của 

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên ngành y 

tế giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định, 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị giai đoạn 2022 – 2030”, 

tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống, 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 hội, có 

kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao. 

- Xác định rõ và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Y tế được giao và tình hình 

thực tế phát triển đoàn viên, thanh niên của đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chủ động triển khai thực hiện Kế 

hoạch; ưu tiên bố trí và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả và thiết thực. Khơi dậy trong thanh niên tinh thần thi đua 

học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên để lập thân, lập 

nghiệp; đóng góp xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn phát triển toàn 

diện. 

- Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch giữa 

chính quyền, công đoàn với tổ chức đoàn thanh niên theo quy định của pháp luật. 
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II. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, 

thanh niên.  

- 100% đoàn viên, thanh niên viên chức trong đơn vị được tham gia vào 

các hoạt động do đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, học tập nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- 100% đoàn viên, thanh niên 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. 

- Trong giai đoạn 2022 – 2030, giới thiệu từ 10 – 15 đoàn viên ưu tú tham 

gia học tập lớp nhận thức về Đảng, 8 – 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

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

- Phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện 

tham gia các hoạt động thiện nguyện, 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 an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. 

- 100% đoàn viên, thanh niên ứng dụng đầy đủ công nghệ thông tin, triển 

khai ý tưởng sáng tạo, tích cực tham gia công trình nghiên cứu khoa học phục vụ 

trong y học và đời sống, tham gia trong các tổ chức khoa học, công nghệ.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

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

cách mạng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên 

a) Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

b) Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức nghề 

nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của 

đoàn viên, thanh niên trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến 

a) Đổi mới nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho 

đoàn viên, thanh niên, 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; tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình; ý 

thức xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền: Kịp thời 

phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng mô hình tiêu biểu xuất sắc, tổ 

chức các hoạt động, phong trào thi đua ở tùng chi đoàn trực thuộc. 
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c) Mỗi chi đoàn trực thuộc cần phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; 

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

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

cống hiến  

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

Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do Thị đoàn phát động, triển 

khai; tổ chức thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, công 

trình, phần việc thanh niên bám sát và bảo đảm nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

b) Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. 

c) Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, các hoạt hoạt động 

dã ngoại của Đoàn. Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng theo 

Chương trình, Đề án được duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh niên trong đơn vị; chính 

quyền, công đoàn phối hợp chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch; 

theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch. 

- Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình có điều kiện phấn đấu vươn 

lên, tích cực tham gia các phòng trào do Đoàn phát động. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc tổ chức triển khai có 

hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn 

viên, thanh niên ở chi đoàn mình. 

Trên đây là 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 đoàn 

viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2030” của đơn vị, yêu cầu Trưởng các đơn vị 

trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị trực thuộc TTYT; 

- BTV Đoàn TNCSHCM; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Đăng trên Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCHC. 

 Trần Hữu Vinh 
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