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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồng Phong, ngày 22 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn xã Hồng Phong

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện 
Ninh Giang về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm 
trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh 
Giang. 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/03/2022 của Ủy ban nhân dân xã 
Hồng Phong về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm 
trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn xã Hồng Phong 
giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà 
nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn xã Hồng Phong cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh 

niên Hồng Phong, giai đoạn 2021 - 2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý 
Nhà nước về thanh niên năm 2023; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về thanh niên trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu 
Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng 

tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023 và đề cao trách nhiệm 
người đứng đầu trong tổ chức thực hiện theo phương châm “5 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ 
tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm) đảm bảo các hoạt động, công việc phải chất lượng, 
hiệu quả thực chất, tránh hình thức. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 
a) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên; các chính 

sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 
13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại 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; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về 
chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. 

b) Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trong xã 
năm 2023 theo quy định tại Điều 10 Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 
a) Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu, rộng Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh, 
của huyện. 

b) Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh 
niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2021-2030; Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030; Kế 
hoạch số 53/KH-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 
Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 
07/KH-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình 
phát triển thanh niên huyện Ninh Giang giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 27/KH-
UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện Chương 
trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về 
thanh niên năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Giang.

3. Giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong 
Tập trung phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong 

địa phương ở Miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị 
định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên 
xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 
40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 
08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và 
Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

4. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
 Các Ban ngành, đoàn thể, các thôn theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ hướng dẫn 

của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, của huyện triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu 
thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TTBNV ngày 
14/9/2018 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội 
vụ, lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên vào Bộ chỉ tiêu thống kê và thực hiện 
nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê về thanh niên gửi về UBND xã (qua Văn phòng 
Đảng ủy-Nội vụ) tổng hợp báo cáo UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang 
theo quy định. 



5. Tiếp tục thực hiện việc thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị 
định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh 
niên 

Đề nghị BCH Đoàn xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển 
khai các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên; nâng cao nhận 
thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự 
chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội; đồng 
thời tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện quốc tế, các hoạt động 
phối hợp với các tổ chức quốc tế trong giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi trên 
địa bàn xã. 

7. Cử công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tham các lớp 
bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ theo kế hoạch của tỉnh, huyện; tăng cường công 
tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện 
chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định gồm các nội dung sau 
a) Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; 
b) Việc ban hành Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên; 
c) Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên 

tình nguyện; 
d) Kết quả tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ 
a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong 

quá trình triển khai, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã điều chỉnh, bổ 
sung các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 

b) Chủ trì, phối hợp với BCH Đoàn xã tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch tổ 
chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với thanh niên.

c) Chủ trì, phối hợp với BCH Đoàn xã xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa 
Ủy ban nhân dân xã và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Phong giai 
đoạn 2022 – 2027. 

d) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn xã gửi Phòng Nội vụ 
huyện Ninh Giang theo quy định.



2. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản xã 
a) Đề nghị Ban chấp hành Đoàn xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp 
luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo 
đức, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước 
cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

b) Phối hợp với Công chức Văn phòng Đảng ủy – nội vụ, Các ban ngành, đoàn 
thể xã, thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này.

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn 
Căn cứ kế hoạch của UBND xã, xây dựng kế hoạch tổ chức hực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trong quá 
trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND xã (qua Văn phòng Đảng ủy - Nội 
vụ), báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã trước ngày 10/11/2023. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn xã Hồng 
Phong, yêu cầu MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã, thôn và các đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra./.
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ, huyện Ninh Giang (để b/c); 
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để b/c); 
- Thường trực HĐND xã (để b/c); 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- MTTQ, các ban ngành, đoàn thể; 
- Các đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến
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