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V/v triển khai thực hiện Quyết định  

số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 
Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai 

đoạn 2022 - 2030" (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang:  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương (mục Kính 

gửi) và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 
05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên 
không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030"; theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ bảo đảm lồng ghép với các nội dung đang được triển khai thực hiện 

trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện Quyết 
định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất chính 

quyền cùng cấp kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Đề xuất việc tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định. 

               
  Kính gửi: 

 
 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Tài chính;  
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



 2 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các tổ chức xã hội, xã hội nghề 

nghiệp: Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện 
Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đặc 

biệt trên không gian mạng. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí của địa phương thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên 

không gian mạng theo nội dung được phân công. 

4. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Giáo 

dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Báo Tuyên Quang, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm 

tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ; kịp thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển 

khai thực hiện trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan; Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với tổ 
chức Đoàn cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 

05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 
tỉnh tại Văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Hoàng Việt Phương 

 

 
 

 
 

(Báo cáo) 
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