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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục các nhiệm vụ, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-2030 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

 

Stt 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Tên nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án Cơ quan phối hợp thực hiện 

Thời gian triển 

khai, thực hiện 

01 

Uỷ ban 

MTTQVN 

thành phố 

Tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2022-2030 và Chương trình phát triển 

thanh niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-2030 trong 

hệ thống MTTQ các cấp. 

Các cơ quan, ban ngành; UBND các 

xã, phường. 
Hằng năm 

02 
Phòng Nội 

vụ 

Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 

2022-2025 và giai đoạn 2026-2030. 

Thành Đoàn; các cơ quan, ban ngành 

thành phố; UBND các xã, phường. 

Quý II/2022, Quý 

II/2026 

Thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình phát triển 

thanh niên thành phố giai đoạn 2022-2030. 

Thành Đoàn; các cơ quan, ban ngành 

thành phố; UBND các xã, phường. 
Quý II/2022 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 

các xã, phường. 
Tháng 3 hằng năm 

Triển khai thực hiện Chiến  lược phát triển thanh niên tỉnh 

Bình Phước giai đoạn 2022-2030 và Chương trình phát triển 

thanh niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-2030 

Các cơ quan, ban ngành thành phố; 

UBND các xã, phường 
Quý II/2022 
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Tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên đảm bảo tình 

hình điều kiện thực tế hàng năm. 

Thành Đoàn; các cơ quan, đơn vị liên 

quan; UBND các xã, phường. 

Tháng 03 hằng 

năm (căn cứ vào 

tình hình thực tế và 

văn bản chỉ đạo của 

Sở Nội vụ) 

Tham mưu UBND thành phố đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố 

Đồng Xoài giai đoạn 2022-2030 

Thành Đoàn; Công an thành phố, Hội 

Liên hiệp phụ nữ; Phòng Tư pháp; 

phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội; phòng Giáo dục và Đào tạo; Các 

cơ quan, ban ngành liên quan 

Hằng năm 

03 

 

Ban Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Tổ chức tư vấn học nghề, hướng nghiệp và thông tin thị 

trường lao động cho thanh niên xuất ngũ. 

Thành Đoàn; phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội; UBND các 

xã, phường. 

Hằng năm 

Trang bị kiến thức về quốc phòng an ninh cho thanh niên là 

học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên nông 

thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi. 

Thành Đoàn;  Liên đoàn lao động 

thành phố; phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội; UBND các xã, 

phường. 

Hằng năm 

04 
Công an 

thành phố 

Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên Việt 

Nam” tại thành phố Đồng Xoài. 

Thành Đoàn; phòng Giáo dục và Đào 

tạo; phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hội; UBND các xã, phường. 

Quý III/2022 

Theo dõi tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của 

thanh niên; đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình hình vi 

phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên và thực hiện các 

công tác hỗ trợ thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên sau 

cai nghiện ma túy và thanh niên yếu thế tái hòa nhập cộng 

đồng. 

Thành Đoàn; phòng Giáo dục và Đào 

tạo; phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hội; các cơ quan, ban ngành; 

UBND xã, phường. 

Hằng năm 

05 

Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

thành phố 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017-2025”  trên địa bàn thành phố Đồng 

Xoài. 

Thành Đoàn; Trung tâm Y tế; các cơ 

quan, ban ngành; UBND các xã, 

phường. 

Hằng năm 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, 
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vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề 

xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa 

bàn thành phố Đồng Xoài. 

Bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình 

dục, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng 

chống bạo lực gia đình cho thanh niên. 

06 

Liên đoàn 

lao động 

thành phố 

Trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh cho thanh niên 

công nhân. 
Thành Đoàn; Ban CHQS thành phố; 

UBND các xã, phường.  
Hằng năm 

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật gắn với giáo dục tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên 

công nhân. 
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Thành Đoàn 

Tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2022-2030 và Chương trình phát triển 

thanh niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-2030 trong 

tổ chức Đoàn, Hội các cấp. 

Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam các cấp;  

Các cơ quan, ban ngành; UBND các 

xã, phường. Hằng năm 

Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho 

Đoàn viên. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao; Các cơ quan, ban 

ngành; UBND các xã, phường. 
Xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng” 
Quý III/2022 

Phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, 

tham gia các hoạt động tình nguyện 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 trật tự, an toàn xã hội, 

quốc phòng, an ninh quốc gia 

Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam các cấp;  

Các cơ quan, ban ngành; UBND các 

xã, phường. 

Hằng năm 

Xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối 

hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp”. 

Quý III/2022 

Xây dựng Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng 

trẻ thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022 - 2025” 

Phòng kinh tế; Đoàn Thanh niên các 

cấp, Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam các cấp;  Các cơ quan, ban 

ngành; UBND các xã, phường. 

Quý IV/2022 
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Xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên 

thành phố Đồng Xoài” giai đoạn 2022 - 2025” 

Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam các cấp;  

Các cơ quan, ban ngành; UBND các 

xã, phường. 

Quý IV/2022 

Xây dựng Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam các cấp; 

phòng Kinh tế; Quỹ hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp thành phố; UBND các xã, 

phường 

Quý II/2022 

Xây dựng  Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập 

quốc tế cho thanh thiếu niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 

2022 - 2030” 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội; các 

cơ quan, ban ngành liên quan; UBND 

các xã, phường. 

 

Quý III/2022 

Tổng kết phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” và phối hợp xây 

dựng kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo. 

Phòng Nội vụ; Các cơ quan, ban 

ngành; UBND các xã, phường. 
Quý IV/2022 

Tổ chức phát động trong thanh niên thành phố Đồng Xoài 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua. 

Làm đầu mối liên hệ và kết nối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ. 

Phòng Nội vụ; Các cơ quan, ban 

ngành; UBND các xã, phường. 
Hằng năm 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 3 hằng năm 

 

08 

 

Phòng Tư 

pháp 

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời 

kỳ mới”. 

 

 

 

 

 

 

 

Thành Đoàn; Ban CHQS thành phố; 

Quý II/2022 

Đề án “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên 

thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và 

thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. 

Quý III/2022 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của 

Nhà nước cho thanh niên, đặc biệt những vấn đề liên quan 

Hằng năm 
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trực tiếp đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên. Công an thành phố; Văn phòng 

HĐND&UBND, phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội; phòng Văn 

hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh và 

Truyền hình; UBND các xã, phường. 

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của thanh niên; gắn giáo dục pháp 

luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn 

hóa. 

Hằng năm 

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo 

dục pháp luật cho đối tượng thanh niên làm báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và 

tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh 

thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Hằng năm 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 3 hằng năm 

09 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống, kỹ năng sống cho học sinh giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn 2030”. 

Thành Đoàn;  UBND các xã, phường. 
Quý III/2022 

Công tác đào tạo học vấn, hướng nghiệp cho thanh niên giai 

đoạn 2022-2030. 

Thành Đoàn; phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội; UBND các 

xã, phường. 

Hằng năm 

Công tác xóa mù chữ cho thanh niên giai đoạn 2022-2030. 

 

Thành Đoàn; Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố; UBND 

các xã, phường. 

Hằng năm 

Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để thanh niên 

thuộc hộ nghèo, thanh niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên 

là người dân tộc thiểu số không bỏ học. 

Văn phòng HĐND&UBND thành 

phố; Đài Truyền thanh và Truyền 

hình; Thành Đoàn; UBND các xã, 

phường. 

Hằng năm 

Rà soát số thanh niên chưa hoàn thành chương trình giáo 

dục trung học cơ sở; báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải 

pháp thực hiện. 

Các cơ quan, ban ngành liên quan; 

UBND các xã, phường. 
Hằng năm 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ các 

nhóm thanh niên yếu thế được đi học báo cáo UBND thành 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội; Phòng Tài chính – Kế hoạch; 
Hằng năm 
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phố trình UBND tỉnh xem xét. Phòng Nội vụ; Văn phòng 

HĐND&UBND, Thành Đoàn 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 3 hằng năm 

10 
Trung tâm 

Y tế 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, 

tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. 

Thành Đoàn;  Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo; Văn phòng 

HĐND&UBND; Phòng Văn hóa và 

Thông tin;  Đài Truyền thanh và 

Truyền hình; các cơ quan, ban, ngành; 

UBND các xã, phường. 

Tiếp tục thực hiện 

Tổ chức cấp phát, tuyên truyền về tài liệu truyền thông, giáo 

dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho cán 

bộ y tế và cộng đồng 

Hằng năm 

Thực hiện chính sách nhằm giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và 

thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất sử dụng trong 

hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong thanh niên. 

Theo giai đoạn 

2022-2025 và 

2026-2030 

Triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia truyền 

thông về tác hại của lạm dụng muối, đường trong khẩu phần 

ăn, các bệnh rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng và lười vận 

động, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm cơ bản và bệnh 

không truyền nhiễm cơ bản. 

Theo giai đoạn 

2022-2025 và 

2026-2030 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 4 hằng năm 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ thanh niên nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để tạo ra 

sản phẩm mới trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu ích, 

giải pháp kỹ thuật, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ để 

tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa, kết quả 

đạt giải trong các Hội thi sáng tạo kỹ thuật. 

Thành Đoàn; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Đài Truyền thanh và Truyền hình; 

UBND xã, phường. 

Hằng năm 
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Phòng Kinh 

tế 

Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp và các hội thảo nhằm 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực 

khoa học và công nghệ, tạo động lực khởi nghiệp góp phần 

giải quyết việc làm cho thanh niên. 

Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và khuyến khích 

phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên. 

 

Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án “Hỗ 

trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn 

với Chương trình mỗi xã một sản phẩm nông - lâm - ngư 

(OCOP)” 

Thành Đoàn; UBND các xã, phường.  

Quý II/2022 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực cho thanh 

niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn  

phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu” 

Quý III/2022 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 3 hằng năm 

 

 

 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Thực hiện công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động và 

việc làm thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, 

việc làm và an toàn  lao động. 

 

 

 

 

Thành Đoàn;  phòng Giáo dục và Đào 

tạo; phòng Tư pháp; phòng Văn hóa 

Xây dựng theo giai 

đoạn và thực hiện 

hằng năm 

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động, 

phát triển các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu 

việc làm cho thanh niên. 

Hằng năm 
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12 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức 

pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề 

nghiệp cho thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp. 

và Thông tin; Đài Truyền thanh và 

Truyền hình; UBND các xã, phường. Hằng năm 

Thực hiện công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên 

xuất ngũ. 

Ban CHQS thành phố; Thành Đoàn;  

Đài Truyền thanh và Truyền hình; 

UBND các xã, phường. 

Hằng năm 

Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và 

hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng thanh niên dễ bị tổn 

thương trong xã hội. 

Công an thành phố; Trung tâm Y tế; 

Thành Đoàn; Đài Truyền thanh và 

Truyền hình; Hội Liên hiệp phụ nữ 

thành phố; UBND các xã, phường. 

Hằng năm 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 3 hằng năm 

13 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình 

phát triển thanh niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-

2030 

Thành đoàn; Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố; phòng 

Giáo dục và Đào tạo; Đài Truyền 

thanh và Truyền hình; BCH Quân sự 

thành phố, Công an thành phố; các cơ 

quan, ban ngành liên quan và UBND 

các xã, phường. 

Hằng năm 

Kế hoạch thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm 

vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. 

Trung tâm Y tế; các cơ quan, ban 

ngành; UBND các xã, phường. 

Tiếp tục thực hiện 
Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa 

nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

Thành Đoàn; Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố; Đài 

Truyền thanh và Truyền hình; UBND 

các xã, phường. 
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Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng 

thông tin cho thanh niên. 

Thành Đoàn; Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố; phòng 

Giáo dục và Đào tạo; Đài Truyền 

thanh và Truyền hình; UBND các xã, 

phường. 

Hằng năm 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố; UBND 

các xã, phường 
Tháng 3 hằng năm 

14 

Đài phát 

thanh, 

Truyền hình 

và Báo bình 

phước 

Thực hiện công tác tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh 

niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 và Chương trình 

phát triển thanh niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-

2030. 
Thành Đoàn; Phòng Nội vụ; các cơ 

quan, ban ngành; UBND các xã, 

phường. 

Hằng năm 

Thực hiện các bài viết, bản tin, chuyên mục, phóng sự liên 

quan đến các hoạt động phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”. 
Hằng năm 

Xây dựng các chương trình truyền thông về giáo dục đạo 

đức, lối sống, hướng nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh 

niên. 

Hằng năm 

15 
UBND các 

xã, phường 

Tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên tại cơ quan, 

đơn vị và tham gia Chương trình đối thoại với lãnh đạo 

thành phố. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên 

quan. 

Tháng 3 hằng năm 

(căn cứ tình hình 

thực tế tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương) 

Xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện liên quan 

đến công tác QLNN về thanh niên theo chỉ đạo của UBND 

thành phố. 

Hằng năm 
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Chỉ đạo Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức truyên truyền 

Luật Thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2022-2030; Chương trình phát triển thanh 

niên thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển thanh niên theo từng giai 

đoạn 05 năm và các văn bản liên quan đến công tác QLNN 

về thanh niên khi có văn bản chỉ đạo. 

Hằng năm 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thành phố Tháng 3 hằng năm 
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