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Long An, ngày       tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
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
___________

Thực hiện 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 Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến 
lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh (sau 
đây viết tắt là Chiến lược), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chiến lược thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. 

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong tổ chức thực hiện Chiến lược, trong xác định các chỉ tiêu thực hiện 
Chiến lược, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh 
niên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu
- Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để 
đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, chương trình, dự án, đề án phát triển 
thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030 theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao bảo đảm chất lượng và tiến độ. 

- Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cơ quan 
nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với Tỉnh Đoàn trong tổ chức triển khai thực 
hiện Chiến lược.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung của Chiến lược 

phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 
a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tại cơ quan, đơn vị 
Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung Chiến 
lược 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 trên 
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cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về 
Chiến lược phát triển thanh niên. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho các đối tượng thanh niên và các tổ 
chức thanh niên 

Đề nghị Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược cho 
thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; 
phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược cho các đối tượng 
thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý. 

c) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền 

thông trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Long An, Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang 
tuyên truyền về nội dung của Chiến lược trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của tỉnh. 

d) Thời gian thực hiện: trong quý IV/2021 và các năm tiếp theo. 
2. Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến 

lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 
a) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát 

triển thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030 
- Thời gian hoàn thành: chậm nhất tháng 12/2021.
b) Chương trình của UBND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Long An giai 

đoạn 2021 - 2030
- Thời gian hoàn thành: chậm nhất tháng 12/2021. 
c) Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh long An theo từng giai đoạn (giai đoạn 2021 - 2025; giai đoạn 2025 - 2030) 
- Giai đoạn I: trong Quý I/2022.
- Giai đoạn II: trong Quý I/2026. 
3. Tổ chức triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các 

chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên tỉnh Long An giai đoạn 
2021 - 2030 

Căn cứ Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 
Long An giai đoạn 2021 - 2030, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ 
trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thanh 
niên giai đoạn 2021 - 2030; theo từng giai đoạn và hàng năm với mục tiêu, chỉ 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên 
cụ thể theo ngành, lĩnh vực được giao. 
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4. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện và sơ kết, tổng kết 
thực hiện Chiến lược

a) Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 
phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý ít nhất 1 
lần/1năm, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm 
quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên phù hợp với 
thực tiễn; đồng thời là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng sơ kết, tổng kết.

b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 
phát triển thanh niên lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên 
hàng năm theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 
24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh 
niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của 
các cơ quan, đơn vị; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để báo 
cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Mục II Kế hoạch này 
bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thời gian.

- Phân công cơ quan, đơn vị, bộ phận chức năng làm đầu mối hoặc bố trí 
cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm phụ trách về công tác thanh 
niên để chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng 
hợp, đánh giá kết quả thực hiện. 

3. Đề nghị Tỉnh Đoàn
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của Đoàn để triển 

khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 

1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu quả, kịp 
thời và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 
tỉnh theo chức năng nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết 
định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu 
quả, thiết thực.
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Trên đây là Kế hoạch 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. Yêu cầu các sở, ngành liên quan, các đơn vị 
lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; 
trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị chủ động báo cáo gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- Vụ CTTN (BNV);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- TT.UBMTTQVN;
- CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTPVHCC (Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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