
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAṆG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Laṇg Sơn, ngày          tháng 4  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

  

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 

2020; Quyết điṇh số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 

giai đoạn II (2016-2020); 

Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh 

về thưc̣ hiêṇ Chiến lược phát triển Thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 

2020; Kế hoac̣h số 83/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về thưc̣ hiêṇ 

Chiến lươc̣ phát triển thanh niên tỉnh Laṇg Sơn giai đoạn 2012 - 2020; 

Thực hiện Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội 

vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa 

bàn tỉnh năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

của các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố; 

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác quản 

lý nhà nước về thanh niên; cụ thể hóa các nhiệm vụ để làm cơ sở cho Sở, ban, 

ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện; 

c) Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên; tạo điều kiện 

thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp vào quá trình 

xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên điạ bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Việc triển khai, thực hiện công tác về thanh niên phải có trọng tâm, 

trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian; 
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b) Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động 

của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên; trên cơ sở đó, các cấp, các 

ngành, điạ phương nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng và ban hành cơ chế, 

chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của các cơ quan, 

đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tuc̣ triển khai các chính sách pháp luâṭ về quyền, nghiã vu ̣

của thanh niên 

a) Nội dung: 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định của Luật Thanh niên, 

các văn bản liên quan đến công tác thanh niên tới toàn thể đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân để thống nhất và nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, khắc phục tình trạng 

coi vấn đề thanh niên và công tác thanh niên là nhiệm vụ riêng của tổ chức 

đoàn thể, hoạt động phong trào; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hơp̣ với cấp uỷ Đảng, Ban Chấp 

hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp xác điṇh các nôị 

dung cu ̣thể, ban hành chương trình, kế hoac̣h phối hơp̣ về công tác thanh niên 

trong cơ quan, đơn vi ̣để phổ biến, quán triêṭ và thưc̣ hiêṇ đầy đủ các chính 

sách pháp luâṭ về quyền, nghiã vu ̣của thanh niên theo quy điṇh, taọ điều kiêṇ 

tốt nhất cho đôị ngũ thanh niên là cán bô,̣ công chức, viên chức, sĩ quan, chiến 

sĩ, người lao đôṇg trong cơ quan, đơn vi ̣phát huy vai trò xung kích, sáng tạo 

của thanh niên trong viêc̣ triển khai hoàn thành xuất sắc các muc̣ tiêu, nhiêṃ 

vu ̣ của cơ quan, đơn vi ̣ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên điạ bàn tỉnh; 

b) Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên trong năm 2020; 

c) Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

2. Tổ chức triển khai các chỉ tiêu về Chiến lược phát triển thanh 

niên và chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 

chức năng quản lý ngành, lĩnh vực  

a) Nội dung: Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân 

công tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 và Kế hoạch số 

83/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về Chiến lược phát triển thanh 

niên của tỉnh, lồng ghép thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết số 

45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-quyet-45-nq-cp-thuc-hien-nq-hoi-nghi-lan-7-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-tang-cuong-lanh-dao-voi-cong-tac-thanh-nien-thoi-ky-day-manh-cnh-hdh-94736.aspx
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tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (chi tiết theo phụ 

lục số 01 đính kèm Kế hoạch này); 

b) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm và hoàn 

thành các chỉ tiêu trước Quý IV năm 2020;  

c) Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

3. Thưc̣ hiêṇ quy chế phối hơp̣ giữa chính quyền và tổ chức Đoàn 

các cấp 

a) Nội dung: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết và 

tiếp tục rà soát, tổ chức hoàn thành các nội dung chưa ký kết với Tỉnh đoàn taị 

danh muc̣ kèm theo Quy chế phối hơp̣ số 299/QCPH-UBND-TĐTN ngày 

05/4/2018 về phối hợp công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 

thanh niên Lạng Sơn giai đoạn 2018-2022 (chi tiết theo phụ lục số 02 đính 

kèm Kế hoạch này); 

- UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành 

Huyện đoàn, Thành đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã ký kết 

Quy chế phối hợp hoạt động theo Điều 10 Quy chế phối hơp̣ số 299/QCPH-

UBND-TĐTN của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thanh niên Lạng 

Sơn giai đoạn 2018-2022;  

b) Cơ quan thực hiện:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố đã ký kết. 

- Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên Laṇg Sơn phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, 

ngành tỉnh liên quan triển khai thực hiện. 

4. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên 

năm 2020  

a) Nội dung: Tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh 

với thanh niên năm 2020 theo Điều 21 Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 

03/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thanh niên; 

b) Hình thức: Hội nghị trực tuyến tại tỉnh và các điểm cầu tại các huyện, 

thành phố; 

c) Thời gian thưc̣ hiêṇ: Quý IV năm 2020; 

d) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn thanh 

niên Laṇg Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan (ban hành kế hoạch riêng của 

UBND tỉnh). 

5. Về đôị ngũ trí thức trẻ tình nguyện theo Đề án về các xã tham gia 



4 

 

phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) 

a) Nội dung:  

- UBND các huyện tiếp tuc̣ quan tâm theo dõi, đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ của các đội viên Đề án tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban 

Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức Đoàn thể, UBND các xã quan tâm quy hoac̣h, 

bố trí sử duṇg và đào taọ, bồi dưỡng Đôị viên Đề án 500 trí thức trẻ để làm cơ 

sở kiêṇ toàn, bầu vào các chức vụ cán bộ cấp xã, xét chuyển thành công chức 

cấp xa ̃hoăc̣ công chức cấp huyêṇ nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiêṇ theo 

quy điṇh hiêṇ hành và nhu cầu sử duṇg của điạ phương; 

- Sở Nội vụ tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 500 trên địa bàn 

tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các 

Đội viên Đề án 500 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành trong Quý IV 

năm 2020 (ban hành kế hoạch riêng của UBND tỉnh);  

b) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, UBND huyện Bình Gia, UBND huyện 

Đình Lập. 

6. Thưc̣ hiêṇ chế đô,̣ chính sách đối với thanh niên niên xung phong 

hoàn thành nhiêṃ vu ̣trong kháng chiến 

a) Nội dung:  

- Thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các 

trường hợp thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện giải quyết chế độ đối với 

thanh niên xung phong lồng ghép trong Hội nghị tổng kết Chiến lược phát 

triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020; 

b) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh 

và UBND các huyện, thành phố.  

7. Thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi 

a) Nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách thu 

hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi trên địa bàn 

tỉnh theo quy định hiện hành; Rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; 

b) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 

liên quan.  

8. Thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán 

bộ, công chức trẻ ở xã 

a) Nội dung: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 
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22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 

2020 theo kế hoạch của Bộ Nội vụ; quan tâm chọn cử cán bộ, công chức trẻ ở 

xã tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo kế hoạch tạo, 

bồi dưỡng của tỉnh; 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020; 

c) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thành phố. 

9. Thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên 

a) Nội dung: Tiếp tục triển khai các nội dung tại Quyết định số 

57/2015/NĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục tổ chức, triển khai và thực hiện việc giải quyết 

chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội 

theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 

đơn vị và tổ chức Đoàn thanh niên các cấp quản lý tốt các đội thanh niên tình 

nguyện của địa phương, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã 

hội của thanh niên trên địa bàn.  

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020;  

c) Cơ quan thực hiện: các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

10. Triển khai thực hiện Bô ̣ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt 

Nam 

a) Nội dung: Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 

14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nôị vu ̣ về thực hiện Bô ̣ chỉ tiêu thống kê về 

thanh niên Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chi tiết; thu thập thông tin và 

các chỉ số của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, làm 

cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.  

b) Hình thức triển khai: Tổng hợp, thống kê các chỉ số về thanh niên trên 

địa bàn tỉnh; 

c) Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; 

d) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở, ban, ngành tỉnh, 

các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh.  

11. Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 

2012 - 2020 

a) Nội dung: Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các 

nội dung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời biểu dương, khen 
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thưởng Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả, có các đề án, phương án 

cụ thể, hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; 

b) Hình thức: Tổ chức hôị nghi ̣tập trung hoặc hôị nghi ̣trực tuyến; 

c) Cơ quan thực hiện:  

- UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết trong Quý III 

năm 2020; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tổng kết bằng báo cáo; 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên Laṇg Sơn, các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị tổng kết trong Quý IV năm 2020 (UBND tỉnh ban hành kế hoạch 

riêng). 

12. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣quản lý 

nhà nước về thanh niên 

a) Nội dung: Kiểm tra nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch công tác thanh niên của tỉnh; việc triển khai, thực hiện 

chế độ, chính sách đối với thanh niên;  

b) Thời gian thực hiện: Trước quý IV năm 2020; 

c) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện kiểm tra các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố lồng ghép với kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ 

năm 2020; 

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tự kiểm tra 

việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi 

quản lý; 

- Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên Laṇg Sơn theo chức năng, nhiệm vụ 

cùng phối hợp triển khai công tác giám sát việc thực hiện Chiến lược phát 

triển thanh niên của tỉnh và nội dung có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; trong quá trình triển khai Kế hoạch, trên cơ sở các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các 

nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 
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b) Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ 

Nội vụ theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa 

bàn, UBND các huyện, thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch và chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, 

hoàn thành trước ngày 20/4/2020; 

b) Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về thanh niên trước ngày 15/11/2020. 

3. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Laṇg Sơn 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến thanh 

niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, tuyên 

truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước 

cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2020, yêu 

cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở 

Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các Đoàn thể của tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, LLVT tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyêṇ, thành phố; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu : VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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