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KẾ HOẠCH
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước 

về thanh niên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 
2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện một 
số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, gồm các 
nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức của CB, CC, VC, NLĐ trong toàn ngành; đội ngũ 

cán bộ quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN về công 
tác thanh niên.

- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chăm lo, phát 
triển thanh niên như: giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho 
thanh niên; nâng cao trình độ học vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm; các vấn đề về tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên; 
phối hợp từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

II. NỘI DUNG 
1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 theo Kế hoạch 

số 1617/KH-SLĐTBXH ngày 26/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội.

2. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Long An 
giai đoạn 2021-2030 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát 
triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

3. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong 
cơ sở 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, chính sách 
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/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 
16/4/2012 của Liên 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 của Chính phủ và Thông 
tư 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án của 
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Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của tỉnh liên quan đến lĩnh 
vực của ngành lao động, người có công, xã hội  về công tác thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với 

Văn phòng Sở
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở triển khai kế hoạch 

thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 
2021 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Phối hợp các phòng chuyên môn của Sở hướng dẫn và tổ chức kiểm tra 
các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện những nội dung của Kế 
hoạch này.

- Dự toán kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách (nếu có).
- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo quy 

định.
2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị trực thuộc
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các 

hoạt động phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.
- Tăng cường phối hợp liên ngành, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ 

biến công tác thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của 
cơ quan, đơn vị.

- Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo quy 
định về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý 
nhà nước về thanh niên năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 
kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động – 
Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                                      
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các cơ sở GDNN;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, LĐVL&GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Tánh
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