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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 

2022-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 

Thực hiện Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2022-2025. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi là Chương trình) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên thống nhất, đồng bộ và 

hiệu quả, gắn với thực hiện Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Xác định tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát 

triển thanh niên đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của 

Sở trong giai đoạn 2022-2025. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, Công đoàn, Ban nữ công 

và Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tổ 

chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.  

2. Yêu cầu 

- Các phòng thuộc Sở chủ động nghiên cứu các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung 

thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, thực chất và hiệu quả. 

- Nâng cao trách nhiệm, bảo đảm hiệu quả trong công tác phối hợp tổ chức 

thực hiện chương trình giữa các phòng, Công đoàn, Ban nữ công và Đoàn Thanh 

niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên, các văn bản liên quan đến tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phù 

hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan. 

- Tham mưu với cấp Đảng ủy, cơ quan tổ chức các buổi tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo 100% 

thanh niên, công chức của Sở thường xuyên được phổ biến, học tập Nghị quyết 

của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, 

học tập, làm việc của thanh niên. 

- Chủ động lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác 

tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng nhằm bồi 

dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn thanh niên. Rèn luyện đạo đức, 

lối sống có văn hóa, tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho 

đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức như mua bổ sung một số sách, ấn 

phẩm, báo trí, tài liệu Đoàn; phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hội nghị, trên 

Trang thông tin điện tử của cơ quan,… 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo; khuyến 

khích thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến cải tiến 

quy trình công tác; tích cực phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an 

ninh mạng; đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên Sở được ứng dụng công nghệ 

hiện đại vào công tác quản lý điều hành tại cơ quan và thực tiễn cuộc sống. 

- Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn nghiệp vụ quản 

lý nhà nước về thanh niên; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, lý luận chính trị và các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức. 

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn cấp trên tổ chức các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục, thể thao nâng cao thể trạng, sức khỏe cho thanh niên, nêu 

cao tinh thần giao lưu, học hỏi. Tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng cho 

đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; là lực lượng 

nòng cốt trong đội tự vệ cơ quan. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện tối đa cho 

thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Thanh niên Sở thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của 

Đoàn cấp trên, của Đảng ủy Sở, cơ quan để triển khai hiện kế hoạch đảm bảo 

tiến độ theo quy định. 

2. Xây dựng kế hoạch Chương trình phát triển thanh niên hàng năm của Sở 

để làm cơ sở tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện. Định kỳ báo cáo 

kết quả thực hiện hàng năm và giai đoạn về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Đoàn Thanh niên 

kịp thời phản ánh, báo cáo Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở để được giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội Vụ;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- BCH Đoàn Sở KH&ĐT;                                                                               

- Lưu VT, VX. 

 

                                                                                               

                                                                                                   Mai Văn Quyết 
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