
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên 

 tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020  
 

Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ Nội vụ về 

ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược phát 

triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020, xây dựng Chiến lược phát 

triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn theo Quyết 

định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 

1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II; Quyết định số 674/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh 

niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020; 

b) Xác định kết quả đã đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài 

học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ 

trong phát triển thanh niên phù hợp Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 

và yêu cầu của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030; 

c) Ghi nhận những sáng kiến, cách làm hay, điển hình tốt trong phát triển 

thanh niên để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, phát huy trong giai đoạn 

thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổng kết, đánh giá được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, tổ chức 

thực hiện từ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đến cấp huyện, 

cấp tỉnh; đúng nội dung, tiến độ đề ra; 

b) Đánh giá tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh bao gồm 

đánh giá của các Sở, ngành được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch của cả giai 

đoạn và từng năm; đánh giá kết quả đạt được của các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; 
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nguyên nhân những mục tiêu, chỉ tiêu không đạt được; 

c) Đánh giá tổng thể hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của 

thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; công tác phối 

hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Chiến 

lược phát triển thanh niên của tỉnh; 

d) Rút ra các bài học kinh nghiệm, kết quả đạt được trong phát triển thanh 

niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020; đồng thời đề xuất những mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 

2021 - 2030; 

đ) Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai 

đoạn 2012 - 2020 của tỉnh. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM TỔNG KẾT 

1. Nội dung tổng kết 

a) Đánh giá tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2012 - 2020, cụ thể: 

- Đánh giá công tác ban hành các văn bản chỉ đạo; kết quả thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 của các 

cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh;  

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong quá trình 

triển khai, thực hiện;  

- Những bài học kinh nghiệm rút ra và phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp có hiệu quả của giai đoạn 2012- 

2020, đồng thời điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cần thiết để phù 

hợp với thực tiễn giai đoạn 2021 - 2030. 

b) Các sở, ban, ngành tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên và UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược 

phát triển thanh niên của tỉnh đến hết năm 2020; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị tiến hành tổng kết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đúng thời thời gian; 

c) Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích 

trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2012 – 2020; 

d) Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2012 - 2020. 

2. Báo cáo tham luận trình bày tại Hội nghị của tỉnh 

Ngoài nội dung báo cáo, tổng kết của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chức năng 

quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao, phân công các cơ quan, tổ chức 

xây dựng báo cáo tham luận trình bày tại Hội nghị tổng kết của tỉnh, cụ thể: 



3 

 

a) Tỉnh Đoàn thanh niên: công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng chính trị, 

tư tưởng đạo đức cho thanh niên, trong đó tập trung vào nội dung thực hiện giáo 

dục thanh niên chậm tiến và giúp đỡ các hộ gia đình có thanh niên là chủ hộ 

nghèo và chỉ tiêu khác được giao theo Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh; 

b) Công an tỉnh: công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

giáo dục thanh thiếu niên nhằm phòng ngừa tệ nạn xã hội và thực trạng vi phạm 

pháp luật của thanh niên; 

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phát huy vai trò của thanh niên trong lĩnh vực 

an ninh quốc phòng; công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên lực lượng 

vũ trang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau khi xuất ngũ; 

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: nâng cao hiệu quả công tác đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; 

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo: xây dựng môi trường cho thanh thiếu niên học 

tập và rèn luyện; 

 e) UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Bắc Sơn: công tác triển 

khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn. 

3. Hình thức và thời điểm tổng kết 

a) Đối với cấp xã 

Không tổ chức Hội nghị, UBND cấp xã xây dựng báo cáo gửi về UBND 

cấp huyện tổng hợp trước ngày 26/6/2020. 

b) Đối với cấp huyện; các sở, ban, ngành tỉnh 

Căn cứ tình hình thực tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét quyết định 

tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Chiến lược phát triển 

thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 hoặc tổng kết bằng báo cáo. 

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo tổng kết và báo cáo tham luận (đối với 

các cơ quan, đơn vị được giao tại mục 2 Kế hoạch này) về Sở Nội vụ trước ngày 

30/6/2020. 

c) Đối với cấp tỉnh 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 dự kiến thời gian, địa điểm, thành phần như sau: 

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến từ 14 giờ 00 ngày 10/7/2020 (Thứ sáu);  

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị The Price (địa chỉ: số 59 đường 

Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn); 

- Thành phần: mời đại diện Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ 

Nội vụ; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đại diện 

một số đoàn viên, thanh niên tiêu biểu (có thông báo và giấy mời sau). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai 
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đoạn 2012 - 2020 tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

(nếu có) được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. 

2. Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 tại tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước đã được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 2556/QĐ-

UBND ngày 12/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

3. Kinh phí khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực 

hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 từ 

nguồn kinh phí thi đua khen thưởng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Là đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố triển khai tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 

2020 đảm bảo đúng thời gian quy định; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020; tiếp thu, hoàn chỉnh tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nội vụ theo quy định; 

c) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết đảm bảo hiệu quả; 

d) Hướng dẫn, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020; tổng 

hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định khen 

thưởng; đề xuất khen thưởng bậc cao đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2012 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; 

đ) Xây dựng kịch bản chi tiết và chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác 

khen thưởng tại hội nghị tổng kết. 

2. Tỉnh Đoàn thanh niên 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; 

b) Lựa chọn và mời 30 thanh niên tiêu biểu của các huyện, thành phố và 

đoàn trực thuộc đại diện trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể thao, làm kinh 

tế giỏi, công nhân, công chức, viên chức trẻ... tham dự Hội nghị; 

c) Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết Chiến 

lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020, thời lượng 

khoảng 15-20 phút.  

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố  

a) Tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng 
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Sơn giai đoạn 2012 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, 

đơn vị; xây dựng báo cáo tổng kết, chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị (đối 

với đơn vị được lựa chọn) đảm bảo nội dung và đúng thời gian quy định; 

b) Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 

2020 và đề xuất khen thưởng tại hội nghị cấp tỉnh, trung ương; 

c) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã xây dựng báo cáo tổng kết 

và thực hiện hội nghị tổng kết cấp huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời 

gian quy định. 

(Có đề cương báo cáo tổng kết và các phụ lục kèm theo Kế hoạch này). 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVPUBND tỉnh, 

 các phòng: THNC, KGXV, TT TH-CB; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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