
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /SGD&ĐT-TCCB

V/v tổ chức triển khai thực hiện
Nghị định số 13/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng 7  năm 2021

Kính gửi:
   - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

        - Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
   - Trung tâm GDNN&GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện văn bản số 2861/UBND-NC ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy
định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính

sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) chỉ đạo triển khai, thực hiện như sau:

1. Về tuyên truyền, tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN&GDTX, các đơn
vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) tổ chức quán triệt, phổ

biến và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị định số 13/2021/NĐ-
CP, văn bản số 2861/UBND-NC ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai để

thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện (gửi kèm theo).

2. Về đối thoại với thanh niên

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh
niên trên cơ sở yêu cầu của các tổ chức thanh niên: Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,...; nội dung kế hoạch,
chương trình đối thoại, tổ chức đối thoại, kết luận đối thoại và tổ chức thực hiện
đối thoại được thực hiện theo Điều 9, 10, 11 Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày

1/3/2021 của Chính phủ.

3. Về cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với
thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Tuyên truyền và thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách và biện pháp thực
hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được quy định
trong Nghị định 13/2021/NĐ-CP.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, thông tin, tuyên truyền,
vận động cho thanh niên về học tập, phổ cập giáo dục, đào tạo; xây dựng kế

hoạch, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; tư vấn,
hướng nghiệp, cung cấp thông tin, xu hướng việc làm, thị trường lao động để

định hướng lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; trang bị các kiến thức, kỹ năng tự
bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần cho thanh niên; phổ biến giáo dục pháp luật
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cho thanh niên để tránh các vụ việc gây tổn hại đến thể chất, tinh thần của thanh
niên; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên trừ đủ 16 tuổi đến
dưới 18 tuổi.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo
(lồng ghép trong báo cáo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà

nước về thanh niên hàng năm) định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), 1 năm (trước
ngày 25/11) qua Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Tổ chức cán bộ)  để tổng hợp,
báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, TCCB.

          KT.GIÁM ĐỐC
           PHÓ GIÁM ĐỐC

           Nguyễn Thế Dũng
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