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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030; 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 06/01/2022 của 

UBND tỉnh Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025 (Chương trình phát triển thanh niên), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn 

với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện 

bảo đảm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 

phát triển thanh niên kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh và thực tiễn phát triển thanh niên; 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

thanh niên. 

2. Yêu cầu 

- Chủ động triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để 

phát triển thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Cân đối, bố trí 

nguồn kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. 

- Phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giữa cơ 

quan nhà nước, Tỉnh đoàn Lạng Sơn đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình 

phát triển thanh niên 
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- Phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền tổ chức các hoạt động học 

tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, giáo 

dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của 

dân tộc, của Đảng nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên, 

thanh niên bằng nhiều hình thức như tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề, 

nghiên cứu tài liệu, thi tìm hiểu, tham quan về nguồn… Rèn luyện đạo đức, lối 

sống có văn hóa, tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật 

(thông qua Website của cơ quan, trang fanpage của Chi đoàn Ban Quản lý, các 

mạng xã hội...) để tuyên truyền, phổ biến, phát động thi đua thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên kịp thời, hiệu quả theo tình hình thực tiễn. 

- Nâng cao hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về tình hình đất nước, thế giới 

và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng đoàn viên, thanh niên để 

chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên. 

* Thời gian: thực hiện thường xuyên hằng năm, bắt đầu từ Quý I năm 2022. 

2. Ban hành văn bản triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên 

Xây dựng, ban hành Chương trình phát triển thanh niên, kế hoạch thực 

hiện hằng năm và giai đoạn với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể của cơ quan trong 

quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Việc ban hành 

các văn bản triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

* Thời gian thực hiện: thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp và chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên 

Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 

chương trình, đề án, dự án tại Chương trình phát triển thanh niên theo chức năng 

quản lý nhà nước của cơ quan hoặc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương 

trình phát triển thanh niên trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội theo theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý. 

* Thời gian thực hiện: trong giai đoạn 2021-2025. 

4. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình 

phát triển thanh niên 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên theo chuyên đề, đột xuất hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ công tác của Chi đoàn thanh niên làm cơ sở để xem xét điều chỉnh, bổ 

sung hoặc đề xuất Lãnh đạo Ban 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 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát 
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triển thanh niên lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo 

quy định. 

* Thời gian thực hiện: tổ chức kiểm tra ít nhất 01 lần/năm; thực hiện chế độ 

thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Công tác sơ kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

Tổ chức sơ kết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025 để 

đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên giai đoạn 2025-2030; khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành 

tích trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng 

Chủ trì, phối hợp với Chi đoàn thanh niên, các phòng chuyên môn, Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. 

Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở 

Nội vụ) theo quy định. 

2. Chi đoàn thanh niên 

 Là đầu mối triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương 

trình phát triển thanh niên.  

 Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

3. 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. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK 

- BCH Chi đoàn thanh niên; 

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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