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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày        tháng      năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2021 - 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021-2030; UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện 

Chương trình thống nhất đồng bộ và hiệu quả gắn với thực hiện Luật Thanh niên 

năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Cụ thể hóa các mục  tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2021-

2030; xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu 

và giải pháp thực hiện Chương trình, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc 

bảo đảm hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình. 

- Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan đảng, nhà nước; 

giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhất 

là tổ chức Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy 

định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện Chương trình. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chương trình  

Các cơ quan, đơn vị quán triệt Chương trình bằng các hình thức trực tiếp, 

trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình 

thực tế. 
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Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Chương trình, các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến 

việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; mở chuyên trang, chuyên mục về Chương trình trên đài phát thanh, cổng, 

trang thông tin điện tử,... của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

b) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chủ trì, phối hợp 

với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện và các tổ chức khác của thanh niên 

được thành lập theo quy định của pháp luật tổ chức tuyên truyền Chương trình cho 

thanh niên trong huyện 

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 

Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng, ban 

hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên theo giai đoạn và hàng 

năm với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể; Việc ban hành các văn bản nêu trên cần bám sát 

các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện Chương trình 

a) Các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp quy định tại Chương trình theo chức năng quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực; thực hiện hoặc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương 

trình trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, 

lĩnh vực mình phụ trách; 

b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển thanh niên trên địa bàn và theo hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành 

liên quan; 

c) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện triển khai thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Chương trình. 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

4. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình 

a) UBND huyện chủ trì, đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên phối hợp 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến 

thanh niên hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các 

cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, làm cơ sở để xem xét điều 

chỉnh,bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, 

chỉ tiêu phát triển thanh niên phù hợp với thực tiễn; đồng thời là căn cứ để bình 

xét thi đua, khen thưởng sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình. 
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b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình lồng 

ghép trong báo cáo quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, báo cáo kinh tế - xã hội 

của địa phương theo quy định. 

5. Công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng thành tích thực hiện Chương 

trình 

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực 

hiện Chương trình; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị; 

b) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình, báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết; 

c) Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND 

huyện khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng thành tích trong thực hiện 

Chương trình. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Phần II Kế hoạch này 

bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, theo phân công của UBND 

huyện và chỉ đạo của cấp trên theo ngành, lĩnh vực.  

b) Bố trí kinh phí hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện 

Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên bảo đảm triển khai và hoàn thành 

đúng tiến độ; 

c) Khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình. 

3. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chủ trì, phối 

hợp với Hội Liên hiệp thanh niên huyện và các tổ chức khác của thanh niên 

được thành lập theo quy định của pháp luật. 

a) Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại phần II Kế hoạch này; 

b) Phối hợp với phòng Nội vụ và các ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện Chương trình; 

c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể có 

liên quan tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương. 
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4. Đề nghị các ban ngành, cơ quan thuộc Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Phối hợp với phòng Nội vụ và các ngành có liên quan triển khai thực hiện 

Chương trình theo chức năng nhiệm vụ của mình. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh 

niên huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2030, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ảnh về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy - HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- MTTQ và các tổ chức CT - XH huyện; 

- Chi cục Thống kê  huyện; 

- Trung tâm Văn hóa TT - TT huyện; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 

Phạm Văn Long 
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