
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /KH-BQLKKTCK 

 

Lạng Sơn,  ngày        tháng  4  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên năm 2020 

Tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đông Đăng-Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2020. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây 

dựng Kế hoạch triển khai thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên năm 2020 tại cơ quan 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục nâng cao nhận thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên; 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên; cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện tại cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường lồng ghép thưc̣ hiêṇ chiến lươc̣ phát triển thanh niên vào 

chương trình, kế hoac̣h thường niên của cơ quan; đồng thời nâng cao hiệu quả 

công tác phối hợp trong hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, 

đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nói riêng và trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai, thực hiện công tác về thanh niên phải có trọng tâm, trọng 

điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đảm bảo thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian. 

Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của 

Đoàn thanh niên. 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP  

1. Tiếp tuc̣ triển khai các chính sách pháp luâṭ về quyền, nghiã vu ̣của 

thanh niên 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định của Luật Thanh niên, 

các văn bản liên quan đến công tác thanh niên tới toàn thể công chức, viên chức 

và người lao động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên, khắc phục tình trạng coi vấn đề thanh niên và công tác thanh 

niên là nhiệm vụ riêng của Đoàn Thanh niên. 

- Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở xác định 
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các nội dung cụ thể để phổ biến, quán triêṭ và thưc̣ hiêṇ đầy đủ các chính sách pháp 

luâṭ về quyền, nghiã vu ̣của thanh niên theo quy điṇh, taọ điều kiêṇ tốt nhất cho đôị 

ngũ thanh niên là công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị phát huy vai trò 

xung kích, sáng tạo trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng, Chi đoàn cơ sở. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2020. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu về Chiến lược phát triển 

thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

- Trong năm 2020, Chi đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú đi 

bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp ít nhất 02 đoàn 

viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Duy trì 100% đoàn viên được phổ biến tuyên truyền về tình hình nhiệm 

vụ chính trị của tỉnh; 100% đoàn viên được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước. 

- Tiếp tục tạo điều kiện từ 30% trở lên công chức, viên chức trẻ được đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng, Chi đoàn cơ sở. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thưc̣ hiện: Trong năm 2020. 

3. Tham gia các buổi giao lưu, tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh 

đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 

Cử đoàn viên, thanh niên tham gia các buổi giao lưu, tổ chức chương trình 

gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 thông qua hội nghị 

trực tuyến. 

* Đơn vị thực hiện: Chi đoàn cơ sở. 

* Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

* Thời gian thưc̣ hiêṇ: Trong năm 2020, khi có thông báo của đơn vị chủ 

trì thực hiện. 

4. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh toán các chế độ, chính 

sách thu hút 

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng để tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao; xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận tiện cho đội ngũ công chức, viên chức tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn 

nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý, quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, tin học, 

tiếng dân tộc... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, 
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khuyến khích đối với công chức, viên chức theo quy định chung của tỉnh, đồng 

thời vận động thực hiện công tác xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 khi có thông báo mở lớp đào tạo, 

bồi dưỡng hoặc khi công chức, viên chức hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng 

được cấp có thẩm quyền công nhận kết quả. 

5. Thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên 

Tiếp tục triển khai các nội dung tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 

16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện 

của thanh niên theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các 

đơn vị, Chi đoàn cơ sở quản lý các hoạt động tình nguyện của thanh niên.  

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, Chi đoàn cơ sở. 

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

6. Triển khai thực hiện Bô ̣chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. 

Triển khai thực hiện Thông tư 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ 

Nôị vu ̣ về thực hiện Bô ̣ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam tại cơ quan 

nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực, 

đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên, làm cơ sở để cơ quan quản lý 

nhà nước về thanh niên. 

Phối hợp thu thập thông tin và các chỉ số của thanh niên trên các lĩnh vực 

được phân công quản lý.  

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

* Đơn vị phối hợp: Chi đoàn cơ sở. 

* Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Sở Nội vụ. 

7. Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 

Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tại cơ quan giai đoạn 

2012-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các nội dung thực hiện trong 

giai đoạn tiếp theo; đồng thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến lược. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

* Đơn vị phối hợp: Chi đoàn cơ sở. 

* Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2020 khi có yêu cầu của Sở Nội vụ. 

8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣quản lý nhà 

nước về thanh niên 

Tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo 

lĩnh vực, phạm vi quản lý thông qua các hoạt động chuyên môn, thông qua công 
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tác kiểm tra kỷ cương hành chính, cải cách hành chính. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

* Đơn vị phối hợp: Phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu, Chi đoàn cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, trên 

cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo 

Ban điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên. 

Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về thanh niên năm 2020 tại cơ quan trước ngày 15/11/2020 gửi Sở Nội 

vụ theo quy định. 

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Phổ biến, quán triệt đến thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về thanh niên nếu có vướng mắc báo cáo Lãnh đạo ban (thông qua Văn 

phòng) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

3. Chi đoàn cơ sở. 

Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn 

bản pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo 

dục lý tưởng, đạo đức, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách 

và pháp luật của Nhà nước đến thanh niên bằng các hình thức và phương pháp 

phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên năm 2020 tại 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đông Đăng-Lạng Sơn. Yêu cầu Văn phòng, 

các phòng chuyên môn, Trung tâm quản lý cửa khẩu, Chi đoàn cơ sở nghiêm túc 

tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận : 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- BCH Chi đoàn cơ sở; 

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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