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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 27/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức Phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 (sau đậy gọi tắt là Phong trào 

thi đua), với chủ đề “Thi đua xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Lạng Sơn phát 

triển toàn diện, sáng tạo, khát vọng vươn lên, cống hiến và đóng góp tích cực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh”, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021 - 

2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư về sự cần thiết trong thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên của tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội và thực tiễn phát triển thanh niên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

b) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các phòng, đơn vị, cá nhân đặc 

biệt là đoàn viên thanh niên của Sở phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ từ 

đó đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần vào thực hiện có hiệu quả các 

nội dung trong phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Yêu cầu 

a) Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua phải được lồng ghép trong 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. 

b) Phong trào thi đua phải được triển khai với hình thức đa dạng, nội dung 

phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành cơ quan; phát 

huy được điểm mạnh, lợi thế để chăm lo cho thanh niên và hiệu lực, hiệu quả 

trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên. 

c) Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ 

biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực 

hiện chính sách, chương trình thanh niên; đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện 

Phong trào thi đua. 
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II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Cấp ủy, lãnh đạo Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 

lồng ghép với các chương trình, đề án, chính sách của tỉnh gắn với lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với tình hình thực tế chức năng nhiệm vụ của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Công chức, viên chức, người lao động tham gia nghiên cứu, tham mưu 

và tổ chức xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáo dục, 

đào tạo và bồi dưỡng thanh niên trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường và điều kiện 

thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần 

bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực trẻ, xây dựng thế hệ thanh niên 

ưu tú trên mọi lĩnh vực đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; 

3. Công chức, viên chức thi đua có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, 

phát hiện những điển hình tiên tiến trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm 

tra, góp phần về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2030; 

4. Công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên thanh niên thi đua 

phát huy tính tích cực, chủ động trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quá 

trình tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về công tác 

thanh niên; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực học tập và 

tự học tập, nghiên cứu của thanh niên để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên 

môn,nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng mềm để thích ứng với tình hình kinh 

tế-xã hội tại tỉnh; 

5. Chi đoàn thành niên với nhiệm vụ được giao huy động và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn kinh phí (nếu có) để thực hiện Chương trình phát triển thanh 

niên; quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của 

Sở là thanh niên bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, năng lực; nâng cao hiệu 

quả các hoạt động xung kích của chi đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng 

tạo của đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác chuyên 

môn, công tác đoàn và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN    

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển 

khai đến công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc những nội 

dung trong Kế hoạch; 

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

phong trào thi đua theo Kế hoạch; trên cơ sở các tiêu chí thi đua, hình thực khen 

thưởng tại Kế hoạch số số 186/KH-UBND ngày 27/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết, xây dựng hướng dẫn, đề xuất 

tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để kịp thời cổ 

vũ, động viên phong trào thi đua;  
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3. Chi đoàn thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo chức năng 

nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng, đề xuất những đoàn viên thành niên có nhiều thành tích 

trong phong trào thi thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 

-2030 theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Kế hoạch này; 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(B/c); 

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ); 

- Các đơn vị trong Cụm thi đua TMTH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP(vvq). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Hoàng Quý 
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