
UBND TỈNH LONG AN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––– 

Số:           /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN Long An, ngày        tháng 10 năm 2021
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

3220/KH-UBND tỉnh ngày 04/10/2021

Kính gửi:
- Các phòng thuộc Sở;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030;

Thực hiện Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh 
triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nêu trên quán triệt, 
triển khai kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh, trong đó 
tập trung một số công việc, cụ thể sau:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chiến lược 
phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức hội nghị phổ biến 
giáo dục pháp luật; đăng tải lên cổng thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức sinh 
hoạt chuyên đề về Chiến lược phát triển thanh niên.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược cho thanh niên là học 
sinh, sinh viên, học viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đề nghị các phòng thuộc Sở, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị trực thuộc 
triển khai thực hiện theo nội dung của Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 
04/10/2021 của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Tánh);
- Lưu: VT, LĐVL-GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Tánh
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