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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 
2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược 
phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về thanh niên 
trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chiến lược 
phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020. 

- Nâng cao kiến thức về doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập doanh 
nghiệp… đối với thanh niên từ đó tăng cường việc lồng ghép Kế hoạch thực 
hiện Chiến lược phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Bằng các hình thức và việc làm cụ thể để nâng cao nhận thức của đội ngũ 
cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, hỗ 
trợ đào tạo nguồn nhân lực về quản trị doanh nghiệp đối với thanh niên. Góp phần 
tích cực vai trò của thanh niên đối với mọi mặt phát triển của xã hội; 

- Các nội dung thực hiện, triển khai bám sát vào chức năng nhiệm vụ,  
trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo trong triển khai thực hiện và 
bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu chung của tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (Cụ thể Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP 
ngày 11/9/2009 của Chính phủ, trong đó lồng ghép các chỉ tiêu của Kế hoạch thực 
hiện Chiến lược phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị  để thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ đã đề ra. 
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2. Cử công chức tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước 
về công tác thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về thanh niên để bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 

3. Huy động, bố trí nguồn và bảo đảm các nguồn lực để đầu tư phát triển 
thanh niên và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh; hướng dẫn các đơn 
vị phân bổ các nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện các nội dung của Chiến lược. 
Lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong năm 2019 (nếu có). 

4. Phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, tổ chức 
các 02 lớp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cụ thể: (1) Lớp khởi sự kinh doanh; (2) 
Lớp quản trị doanh nghiệp (theo Kế hoạch số 68/KH-SKHĐT ngày 19/3/2019 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực năm 2019 ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực 
thuộc Sở triển khai các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch. Tổng hợp báo cáo gửi 
Sở Nội vụ trước ngày 10/11/2019. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp với 
các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực năm 2019 (theo Kế hoạch số 68/KH-SKHĐT ngày 19/3/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh 
về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở điều chỉnh, bổ sung kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, TT XTĐT; 
- BCH Chi đoàn Sở KHĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

Hà Mạnh Cường 
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