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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thanh ni n ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ  uyết định số 1331/ Đ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chiến  ư c phát tri n thanh ni n  i t  am giai đo n 

2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1113/ Đ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế ho ch thực hi n Chiến  ư c phát tri n thanh niên 

Vi t  am, giai đo n 2021-2030; 

Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày .... tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về vi c ban hành Nghị quyết phát tri n thanh ni n tỉnh Quảng 

 am giai đo n 2022 - 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban  ăn hóa - Xã hội, Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đ i bi u Hội đồng nhân dân tỉnh t i 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Đ ều 1. Thống nhất thông qua nội dung phát triển thanh niên tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2022 - 2030 với nội dung chính sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện, giàu lòng 

yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, 

khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống 

lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp 

và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa 

học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 

phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát 
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huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của 

thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển bảo vệ tỉnh Quảng Nam và Tổ 

quốc Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ th : Thực hiện 06 mục tiêu cơ bản về phát triển thanh niên 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030 theo Phụ lục chi tiết đính kèm.  

3. N  ệm vụ, g ả  p  p c ủ yếu 

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

các cấp.   

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam 

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với 

thanh niên, tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên. 

d) Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đẩy mạnh sự giao lưu, 

hợp tác giữa các địa phương, hợp tác quốc tế trong công tác thanh niên 

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. 

g) Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Đ ều 2. Nguồn lực   ực   ện 

1. Ngân sách tỉnh bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết phù 

hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. 

2. Đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển 

khai thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Đ ều 3. Tổ c ức   ực   ện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 

- Ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2022 - 2030. 

Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và từng giai đoạn, trình Hôi đồng nhân 

dân tỉnh quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức triển khai thực hiện. 

- Kịp thời cụ thể hoá và tổ chức thực hiện ban hành chính sách, pháp luật 

về thanh niên; xây dựng và ban hành các chính sách cụ thể trên từng lĩnh vực 

theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách đặc 

thù (đào t o, d y nghề kết h p với đào t o, bồi dưỡng ngo i ngữ; thu hút nguồn 

nhân lực trẻ; giải quyết vi c làm và thoát nghèo; hỗ tr  thanh niên khởi nghi p, 

lập nghi p và ứng dụng khoa học - công ngh ,…) để phát triển toàn diện thanh 

niên.  

- Hằng năm, bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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- Quý I năm 2026 tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, nguồn lực thực hiện phù hợp với tình hình 

thực tiễn của tỉnh để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo (nếu có). 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa X, Kỳ 

họp thứ Sáu thông qua ngày     tháng    năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày……..tháng……năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Công báo, Báo Quảng Nam, Đài PTTH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


