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V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ 
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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày        tháng 3 năm 2020 
 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 496/BNV-

CTTN ngày 04/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 như sau: 

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng 

phê duyệt tại quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017; tiếp tục triển khai 

thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 

thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Công văn số 2138/UBND-NC ngày 

13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

78/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 

về kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai 

đoạn II (2018-2020); 

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược chương trình phát 

triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/8/2020 để tổng hợp, phục vụ tổng kết Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

một số công tác trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 

2020, nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thanh niên theo 

thẩm quyền. 

 3. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ 

sở 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 đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo 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: Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Thông tư số 18/2014/TT-

BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-

CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ. 
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 (Đối với chế độ thanh niên xung phong, đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố gửi hồ sơ thẩm định, thời gian theo Kế hoạch số 827/KH-CTUBND 

ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình) 

 4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại các cơ 

quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 

hội từ trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà 

nước và lực lượng vũ trang theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh 

viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; và theo Điều 8, Mục II Kế hoạch 

số 86-KH/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung 

xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực 

và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

 5. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo 

chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 

14/9/2018 của Bộ Nội vụ. 

 - Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai Bộ tiêu chí thống kê về thanh niên 

Việt Nam, tổng hợp số liệu về thanh niên để đánh giá việc thực hiện chính sách 

đối với thanh niên hàng năm và 05 năm, đồng thời làm cơ sở hoạch định chính 

sách, chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh. 

 - Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chuẩn hóa nội dung, phương pháp tính từng chỉ tiêu trong Bộ Chỉ 

tiêu thống kê về Thanh niên Việt Nam và lồng ghép vào hệ thống chỉ tiêu cấp 

huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Chủ trì hướng dẫn nghiệp 

vụ tổng hợp, phân tích số liệu, biên soạn và công bố số liệu về thanh niên trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

 6. Sở Ngoại vụ phối hợp cùng Sở Nội vụ và các ngành có liên quan căn 

cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 và Nghị định số 

78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quản lý hoạt động hợp tác Quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền. 

7. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên; tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên; tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Đề án 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 

của Chính phủ. 

8. Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên 

năm 2020 nhằm tạo cơ hội để lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước được lắng 

nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, phản ánh... của thanh niên. 
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Qua đó, kịp thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thanh 

niên của tỉnh. 

 9. Đối với các huyện thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tình nguyện theo Quyết định số 

57/2015/QĐ-TTG ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 

 - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp vào các 

chức danh, vị trí việc làm phù hợp đối với những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn 

và yêu cầu công tác vị trí tuyển dụng; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, 

chính sách đối với thanh niên tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTG 

ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện báo cáo, tổng kết Đề án 500 Trí thức 

trẻ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

10. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

11. Giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực BCĐ Công tác thanh niên 

tham mưu triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội 

thông qua, ban hành. 

 Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội) vụ trước ngày 

05/11/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên;     

- Vụ CTTN, Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTQ tỉnh; 

- Tỉnh Đoàn Quảng Bình; 

-  LĐ VP UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (02). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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