
 
 

Phụ lục 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HUYỆN MỸ LỘC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày                       của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc) 

Stt Mục tiêu/ chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 

I Mục tiêu 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên 

1 

Hàng năm, 80% trở lên thanh niên, trong 

đó 100% thanh niên trong lực lượng vũ 

trang, thanh niên là cán bộ, công chức, 

viên chức được tuyên truyền, phổ biến, 

học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước 

UBND các 

xã, thị trấn 

Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

 

2 

Hàng năm, 100% thanh niên là học sinh, 

sinh viên, 75% trở lên thanh niên nông 

thôn được trang bị kiến thức về quốc 

phòng và an ninh. 

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

huyện, Công 

an huyện 

Phòng Nội vụ, các cơ 

quan, tổ chức liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao 

3 

Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được 

tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin 

về chính sách, pháp luật thông qua các các 

ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã 

hội, các phương tiện thông tin đại chúng 

Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

huyện, Phòng 

Tư pháp 

Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo; 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

Phòng Văn hoá 

TT;Trung tâm 

VHTTTT; các cơ quan 

liên quan 

 

Đến năm 2025, 

Đạt 80% chỉ 

tiêu 

Đến năm 2030, 

đạt 100% chỉ tiêu 
 



2 

 

Stt Mục tiêu/ chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 

II Mục tiêu 2. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo 

1 

Hàng năm, 100% thanh niên là học 

sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, 

tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức 

pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng 

mềm 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Phòng Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

Phòng Nội vụ; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

huyện; phòng Tư pháp 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao 

2 

Đến năm 2030, 80% trở lên thanh niên 

trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ 

thông và tương đương, 70% thanh niên 

yếu thế đạt trình độ trung học cơ sở trở lên 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Phòng Nội vụ; phòng 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội; UBND các 

xã, thị trấn; 

Các cơ quan liên quan 

 

Đến năm 

2025, đạt 90% 

chỉ tiêu 

Đến năm 2030 

đạt 100% chỉ 

tiêu 

3 

Đến năm 2030 tăng trên 15% số thanh 

niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng 

sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa 

học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 

trên 15% số công trình khoa học và 

công nghệ do thanh niên chủ trì 

Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Phòng Nội vụ; 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện 

 

Đến năm 

2025, đạt 80% 

chỉ tiêu) 

Đến năm 2030 

đạt 100% chỉ 

tiêu 

4 

Hàng năm, 100% thanh niên làm báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, 

phổ biến giáo dục pháp luật được tập 

huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ 

phổ biến giáo dục pháp luật. 

Phòng Tư pháp 
Phòng Nội vụ; các cơ 

quan liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 
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Stt Mục tiêu/ chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 

III Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao 

1 

Hàng năm, 100% học sinhtrong các cơ 

sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, 

trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi 

nghiệp trước khi tốt nghiệp;  

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

huyện, 

 

Phòng Nội vụ; 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao 

2 

Hàng năm, trên 30% số ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, 

được kết nối với các doanh nghiệp, 

được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí 

phù hợp 

PhòngLao động 

- Thương binh 

và Xã hội; 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh huyện; các cơ 

quan, tổ chức liên quan. 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao 

3 

Đến năm 2030, phấn đấu 90% trở lên 

thanh niên được tư vấn hướng nghiệp 

và việc làm. 

Phòng Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội; 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Phòng Nội vụ; 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện; UBND các 

xã, thị trấn 

 

Đến năm 

2025, đạt trên 

80% chỉ tiêu 

Đến năm 2030, 

đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao Phấn đấu hàng năm có ít nhất 1.500 

thanh niên trở lên được giải quyết viêc 

làm 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 
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Stt 
Mục tiêu/ chỉ tiêu Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú 
Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 

 
   

4 

Đến năm 2030 có ít nhất 70% thanh 

niên là người khuyết tật, người nhiễm 

HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên 

là nạn nhân của tội phạm buôn bán 

người, thanh niên vi phạm pháp luật... 

được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động 

và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo 

việc làm ổn định cho trên 30% thanh 

niên là người khuyết tật, người nhiễm 

HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo. 

Phòng Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Phòng Nội vụ; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

huyện 

 

Đến năm 

2025 đạt 80% 

chỉ tiêu 

Đến năm 2030, 

đạt 100% chỉ 

tiêu 

 

IV Mục tiêu 4. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên 

1 

Hàng năm, trên 70% thanh niên được 

trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện 

thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 

sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; 

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo 

lực học đường, xâm hại tình dục; 

HIV/AIDS và các biện 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Phòng Lao động 

TBXH 

Phòng Nội vụ, các cơ 

quan, tổ chức liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao 
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Stt Mục tiêu/ chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 
 

pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong 

đó: tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh 

viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; 

tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đạt trên 90% 

      

2 

Hàng năm, trên 60% thanh niên được 

cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch 

vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; trên 

90% cặp nam, nữ thanh niên được tư 

vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 

100% nữ thanh niên được tiếp cận 

thuận tiện với các biện pháp tránh thai 

hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ 

sinh sản. 

Trung tâm Y tế, 

UBND các xã, 

TT 

Phòng Nội vụ; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

huyện; các cơ quan, tổ 

chức liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

 

3 

Hàng năm, 100% thanh niên là học 

sinhtham gia bảo hiểm y tế và được 

chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% 

thanh niên công nhân làm việc tại các 

khu, cụm công nghiệp, được khám sức 

khỏe và chăm sóc y tế định kỳ. 

Phòng GD-ĐT, 

Trung tâm 

GDNN-GDTX; 

Trung tâm Y tế 

BHXH huyện 

Phòng Nội vụ; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

huyện; các cơ quan, tổ 

chức liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đơn vị chủ trì 

phối hợp thực 

hiện theo chức 

năng nhiệm 

vụ quyền hạn 

được giao 
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STT Mục tiêu/ chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 

V Mục tiêu 5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên 

1 

Hàng năm, 70% thanh niên ở nông thôn 

được tạo điều kiện tham gia các hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể 

thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở 

nơi học tập, làm việc và cư trú. 

Phòng Văn hoá-

Thông tin; 

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, 

Thể thao; Đoàn 

TNCS HCM 

các xã, TT 

Phòng Nội vụ; 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện; các cơ 

quan, tổ chức liên quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 
 

2 

Đến năm 2030, ít nhất 80% thanh niên 

trở lên sử dụng thành thạo các phương 

tiện kĩ thuật số phục vụ mục địch giao 

tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền 

tảng kinh tế số 
Phòng Văn hoá-

Thông tin 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; phòng Lao động 

TBXH; Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể 

thao; Công an huyện; 

Phòng Nội vụ; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

huyện; UBND các xã, 

thị trấn; các cơ quan, tổ 

chức liên quan 

 
Đến 2025, 90% 

chỉ tiêu 

Đến 2030, 100% 

chỉ tiêu 
 

VI Mục tiêu 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

1 

Hàng năm, 100% thanh niên trong độ 

tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng 

lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia 

thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực 

lượng dân quân tự vệ. 

Ban Chỉ huy 

quân sự huyện, 

UBND xã, TT 

Phòng Nội vụ; Phòng Y 

tế, Phòng Văn hoá TT; 

các cơ quan, tổ chức liên 

quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 
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Stt Mục tiêu/ chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Tiến độ, kết quả thực hiện 

Ghi chú Hàng năm Giai đoạn I 

(2021-2025) 

Giai đoạn II 

(2025-2030) 

2 

Hàng năm, 100% tổ chức Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh 

niên được thành lập theo quy định của pháp 

luật. 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 TNCS Hồ 

Chí Minh huyện 

Phòng Nội vụ; 

các cơ quan, tổ chức liên 

quan 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

Đạt 100% chỉ 

tiêu 

 

 


