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KẾ HOẠCH 

Tổng kết Chương trình thực hiện Chiến lược Phát triển  

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình  

thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2691/KH-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 2012-2015, UBND huyện Thanh Thủy xây dựng Kế hoạch tổng kết 

Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2011-2020 và giai đoạn 2021-2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm Chương trình thực hiện 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn 

huyện; qua đó nêu bật những thành tích, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế 

và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; kiến nghị, đề 

xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên và các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên; 

- Xây dựng, ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện với các mục tiêu, chỉ 

tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn, điều kiện phát triển kinh tế 

của địa phương; 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị đánh giá cụ thể, khách quan, kết quả thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được 

cấp có thẩm quyền phân công; rà soát, thống kê hệ thống văn bản triển khai thực 

hiện Chiến lực phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 của đơn vị và các số 

liệu liên quan đảm bảo đầy đủ, chính xác. 

- Công tác tổ chức tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, 

lãng phí. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng quy định của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 
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- Việc xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 

giai đoạn 2021-2030 đảm bảo cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên; đảm bảo tính kế thừa, đồng thời đề 

xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên mới nhằm phát triển toàn diện 

thanh niên. 

 II. NỘI DUNG 

1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện gồm các nội dung sau: 

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện; 

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; tác động 

của việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đối với sự phát triển của 

thanh niên trong 10 năm qua; 

- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; 

- Các kiến nghị, đề xuất xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai 

đoạn 2021-2030. 

2. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. 

3. Xây dựng Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-

2030. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về công tác khen thưởng, tham mưu Chủ 

tịch UBND huyện Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 

2011-2020; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

huyện xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện xây 

dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. 

2. Đoàn TNCSHCM huyện Thanh Thủy: 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; 

- Phối hợp Phòng Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương 

trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. 
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3. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược, Chương trình phát 

triển thanh niên của địa phương giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030; 

- Hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020; 

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết Chương trình thực hiện Chiến lược Phát 

triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình thực 

hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 huyện 

Thanh Thủy, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT.HU; HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đoàn TNCSHCM huyện Thanh Thủy; 

- Các phòng, ban, ngành;  

- Các tổ chức chỉnh trị- xã hội; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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