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SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên năm 2020 

  

Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về 

thưc̣ hiêṇ Chiến lược phát triển Thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020; 

Kế hoac̣h số 83/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về thưc̣ hiêṇ Chiến 

lươc̣ phát triển thanh niên tỉnh Laṇg Sơn giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch 62/KH-

UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác thanh niên trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên của Sở năm 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tiếp tục nâng cao nhận thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên của 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay; 

cụ thể hóa các nhiệm vụ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Chi đoàn Thanh 

niên trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh 

niên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng 

góp vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên điạ bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai, thực hiện công tác về thanh niên phải có trọng tâm, trọng 

điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng cơ quan và Chi đoàn Thanh niên 

đảm bảo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và tiến độ thời 

gian. 

Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của 

Chi đoàn Thanh niên; phối hợp với Chi đoàn Thanh niên nghiên cứu, lồng ghép 

việc xây dựng và ban hành cơ chế hoạt động thanh niên trong kế hoạch hoạt 

động chung của cơ quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tuc̣ triển khai các chính sách pháp luâṭ về quyền, nghiã vu ̣của 

thanh niên 
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- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định của Luật Thanh niên, 

các văn bản liên quan đến công tác thanh niên tới toàn thể đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động để thống nhất và nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, khắc phục tình trạng 

coi vấn đề thanh niên và công tác thanh niên là nhiệm vụ riêng của tổ chức đoàn 

thể, hoạt động phong trào. 

- Thủ trưởng cơ quan phối hơp̣ với Cấp uỷ Chi bộ, BCH Chi đoàn Thanh 

niên Sở xác điṇh các nôị dung cu ̣thể, ban hành chương trình, kế hoac̣h phối hơp̣ 

về công tác thanh niên trong cơ quan, đơn vi ̣để phổ biến, quán triêṭ và thưc̣ hiêṇ 

đầy đủ các chính sách pháp luâṭ về quyền, nghiã vu ̣ của thanh niên theo quy 

điṇh, taọ điều kiêṇ tốt nhất cho đôị ngũ thanh niên là cán bô,̣ công chức, viên 

chức, người lao đôṇg trong cơ quan phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của 

thanh niên trong viêc̣ triển khai hoàn thành xuất sắc các muc̣ tiêu, nhiêṃ vu ̣của 

cơ quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên điạ bàn tỉnh. 

2. Tổ chức triển khai các chỉ tiêu về Chiến lược phát triển thanh niên 

và chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chức 

năng quản lý ngành, lĩnh vực  

Thực hiện công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế tại 

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh (Phụ lục 01 theo Kế 

hoạch 62/KH-UBND của UBND tỉnh) về thực hiện công tác thanh niên trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Cụ thể:  

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức, tham gia 

các hoạt động các hoạt động giao lưu, hợp tác của thanh thiếu niên hai nước Việt 

– Trung, thanh thiếu niên khu vực biên giới hai tỉnh – khu Lạng Sơn và Quảng 

Tây. 

- Trong năm 2020 phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức ít nhất 01 hoạt 

động giao lưu với thanh niên quốc tế. 

- Tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên, các cơ quan liên quan hỗ trợ, 

hướng dẫn trong việc tổ chức cho thanh niên tham gia tập huấn, đào tạo chuyên 

môn, nghiệp vụ tại nước ngoài. 

- Phối hợp triển khai việc đón, tiễn các đoàn thanh niên quốc tế xuất, nhập 

cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

3. Thưc̣ hiêṇ quy chế phối hơp̣ giữa chính quyền và tổ chức Đoàn các 

cấp 

Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối 

hợp giữa Sở Ngoại vụ và Tỉnh đoàn Thanh niên về triển khai Chương trình đẩy 

mạnh giao lưu hợp tác quốc tế thanh niên về “hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa 
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học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; 

nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đối với thanh niên” tại Kế hoạch 

số 62/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh (Phụ lục 02). 

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên chủ trì, Sở Ngoại vụ phối hợp xây dựng 

và ký kết Quy chế . 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

4. Tham gia các buổi giao lưu, tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh 

đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 

Cử đoàn viên, thanh niên tham gia các buổi gia chương trình gặp gỡ, đối 

thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 thông qua hội nghị trực tuyến 

do Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức. 

- Đơn vị thực hiện: Chi đoàn cơ sở. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn. 

- Thời gian thưc̣ hiêṇ: Trong năm 2020, khi có thông báo của đơn vị chủ 

trì thực hiện. 

5. Thực hiện chính sách thu hút; đào tạo bồi dưỡng cán bộ  

Tham gia xây dựng điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

- Đơn vị phối hợp: Chi đoàn Thanh niên, các đoàn viên. 

6. Thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên 

Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức, triển khai các nội dung tại Quyết 

định số 57/2015/NĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; thực hiện việc giải quyết 

chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội 

theo đúng trình tự, quy định hiện hành. 

7. Nội dung khác 

Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển 

thanh niên giai đoạn 2012 – 2020; kiểm tra, đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣

quản lý nhà nước về thanh niên và các nội dung có liên quan 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng 

- Đơn vị phối hợp: Chi đoàn Thanh niên Sở 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng cơ quan giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với BCH Chi đoàn 

Thanh niên tăng cường 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 
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sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức 

và phương pháp phù hợp; 

Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch và chủ động đề 

xuất nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên. Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 theo quy định. 

2. Chi đoàn Thanh niên phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, thanh niên 

thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch này.  

Trong quá trình tổ chức thưc hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phản ánh (thông qua Văn phòng Sở) để  để xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội 

dung liên quan cho phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên năm 2020 

của Sở Ngoại vụ. Văn phòng, Chi đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ chịu trách 

nhiệm nghiêm túc tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Tỉnh đoàn Thanh niên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV;  

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- BCH Chi đoàn TN; 

- Lưu : VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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