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 Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2021 – 2030; UBND tỉnh Quảng Nam   o   o tổng  ết  hư ng tr nh ph t triển 

thanh ni n tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020,  ụ thể như sau: 
 

 I   H I QU T T NH H NH THANH NI N TỈNH QUẢNG NAM 
 

Tỉnh Quảng Nam  ó diện tí h tự nhiên 10.438 km
2 
với dân số h n 1,5 

triệu người.  iện na   to n tỉnh  ó 341.988 thanh ni n độ tuổi t  16 đến 30 

tuổi   hiếm t  lệ 23,74% dân số  ủa tỉnh trong đó nam 177.013 người  n  

164.975 người; khu vực nông thôn có khoảng 278.617 thanh niên, khu vực 

thành thị có 63.371 thanh niên; thanh ni n tín đồ tôn giáo có 6.293 người, 

thanh niên dân tộc thiểu số có 4.275 người  s     u t  n     cu   năm      . 

Đâ  l  lự  lượng hùng hậu, tiềm năng to lớn   ó đóng góp quan trọng trong quá 

trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Tiếp nối truyền thống  ha anh  đại bộ phận thanh niên luôn trung thành 

v  tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng  n u  ao lòng   u nước, ý chí tự  ường, 

quyết tâm đưa đất nướ  ta vượt lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới  đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, t ng  ước xây dựng một nước Việt Nam 

dân gi u  nước mạnh, dân chủ, công bằng  văn minh. Với sự phát triển không 

ng ng của khoa học công nghệ     hội tiếp nhận thông tin của thanh ni n được 

mở rộng     hội học tập, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập  vui  h i  giải 

trí trong thanh niên sẽ ng     ng đa dạng  phong phú h n; khả năng hội nhập, 

khám phá tri thức mới  ho thanh ni n  l m tha  đổi nhận thứ   ủa thanh ni n 

về gi o dụ   r n lu ện  l m việ    ng như vui  h i  giải trí.  

Bên cạnh đó  một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý 

tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn ho  tốt đẹp của dân 

tộc; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu  thù đị h t   động, lôi 

kéo, kích động. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên 

diễn biến phức tạp. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm là áp lực lớn đối với 

thanh niên và xã hội. Th i độ lao động  hưa tốt  tr nh độ chuyên môn, kỹ năng 

tay nghề của thanh niên còn hạn chế, t  lệ lao động  hưa qua đ o tạo còn cao 
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ảnh hưởng đến năng suất lao động. Bên cạnh đó  t nh h nh  hính trị, kinh tế thế 

giới có nhiều diễn biến phức tạp; nh ng t   động của mặt trái nền kinh tế thị 

trường; ảnh hưởng  ủa thi n tai  dị h  ệnh ng     ng nặng nề; âm mưu “D ễn 

biến  òa bìn ” của các thế lự  thù địch; sự du nhập của văn hóa nước ngoài, sự 

phát triển của     phư ng tiện truyền thông hiện đại cùng quá trình hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu, rộng của Việt Nam sẽ có nh ng t   động trực tiếp đến 

thế hệ trẻ nước ta nói  hung v  thanh ni n Quảng Nam nói ri ng. 
 

 

II    T QUẢ TH C HIỆN C C M C TI U  CHỈ TI U PH T 

TRIỂN THANH NI N TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐO N     -2020 

1.       ả               ạ      ể         ự       

 a) Công tác tuyên truyền, phổ biến  hư ng tr nh ph t triển thanh niên 

Thự  hiện Qu ết định số 2474/QĐ-TTg ng   30/12/2011  ủa Thủ tướng 

 hính phủ về ph  du ệt  hiến lượ  ph t triển thanh ni n Việt Nam giai đoạn 

2012-2020,  Qu ết định số 1042/QĐ-TTg ng   17/7/2017  ủa Thủ tướng  hính 

phủ về  an h nh Kế hoạ h thự  hiện  hiến lượ  ph t triển thanh ni n Việt Nam 

giai đoạn II (2016-2020), UBND tỉnh đã  hỉ đạo     Sở  Ban, ngành, UBND các 

hu ện  thị xã  th nh phố phối hợp với tổ  hứ  Đo n      ấp tổ  hứ  tu  n 

tru ền  qu n triệt Luật Thanh ni n      Qu ết định  ủa Thủ tướng v      văn 

 ản hướng dẫn   hỉ đạo  ủa     Bộ ng nh Trung ư ng… đến     tầng lớp Nhân 

dân v  đội ng  đo n vi n  thanh ni n trong to n tỉnh  các cấp, các ngành, c  

quan  đ n vị  địa phư ng thường xu  n đẩ  mạnh  ông t   tu  n tru ền  xây 

dựng  ế hoạ h   hư ng tr nh h nh động  ụ thể gắn với   u  ầu  nhiệm vụ ở    

quan  đ n vị  địa phư ng   ụ thể hóa      hỉ ti u về ph t triển thanh ni n trong 

 ế hoạ h ph t triển  inh tế - xã hội  ủa tỉnh.  

UBND tỉnh đã  hỉ đạo        quan  đ n vị v  địa phư ng  ăn  ứ  hứ  

năng nhiệm vụ  ủa        quan  đ n vị xâ  dựng  hư ng tr nh triển  hai  ế 

hoạ h ph t triển thanh ni n tr n địa   n tỉnh;      ấp      ng nh         quan  

đ n vị địa phư ng tiếp tụ  tu  n tru ền  qu n triệt  triển  hai thự  hiện     

 hính s  h  ph p luật đối với thanh ni n v   ông t   quản lý nh  nướ  về thanh 

ni n đến to n thể   n  ộ  đảng vi n   ông  hứ   vi n  hứ   người lao động; 

phân  ông rõ tr  h nhiệm tổ  hứ  thự  hiện     mụ  ti u   hỉ ti u ph t triển 

thanh ni n phù hợp với t nh h nh thự  tế v  điều  iện  inh tế - xã hội trong t nh 

h nh mới. 
 

b) Công tác triển  hai văn  ản thực hiện 

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-

2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 

về phê duyệt  hư ng tr nh ph t triển thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2013 - 

2020 và Quyết định 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện  hư ng tr nh Ph t triển thanh nên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2018-2020.   ng năm  UBND tỉnh đã  an h nh     văn  ản chỉ đạo các cấp, 
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    ng nh     quan  đ n vị, địa phư ng xây dựng  hư ng tr nh   ế hoạch về 

phát triển thanh ni n tr n địa bàn tỉnh.  

 ăn  ứ     văn  ản chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành xây dựng  hư ng tr nh   ế 

hoạch của ng nh  địa phư ng m nh theo đúng  hứ  năng  nhiệm vụ, quyền hạn 

được UBND tỉnh giao, c      quan  đ n vị v  địa phư ng đã tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chỉ đạo lồng ghép, cụ thể hóa các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ về quản lý nh  nước về thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội chung của    quan  đ n vị. 

B n  ạnh đó  tr n    sở  hỉ đạo  ủa Trung ư ng Đo n TN S  ồ  hí 

Minh  Tỉnh ủ   Ủ   an nhân dân tỉnh   hư ng tr nh ph t triển thanh ni n tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2013-2020 đã đượ  Ban Thường vụ Tỉnh đo n  ụ thể 

hóa  ằng nhiều  hư ng tr nh   ế hoạ h  ụ thể triển  hai sâu rộng đến      ấp 

 ộ Đo n trong to n tỉnh       hỉ ti u     ản đạt v  vượt  ế hoạ h đề ra. 
 

 Có p ụ  ục I  èm t eo  
 

 )  ông t   hướng dẫn, kiểm tra  đôn đố   đ nh gi   ết quả thực hiện 

Thự  hiện  ông t    iểm tra việ  thự  hiện  hứ  năng  nhiệm vụ quản lý 

nh  nướ  về  ông t   thanh ni n  UBND tỉnh đã  hỉ đạo Sở Nội vụ  hủ tr   

phối hợp với     đ n vị  ó li n quan  ăn  ứ v o  hứ  năng  nhiệm vụ đượ  

phân  ông v  t nh h nh thự  tế tại địa phư ng, hàng năm tổ  hứ  lồng ghép     

đo n  ông t   li n ng nh thự  hiện  iểm tra một số Sở  ng nh  địa phư ng về 

 ết quả triển  hai thự  hiện nhiệm vụ quản lý nh  nướ  về thanh ni n.  

Kết quả  iểm tra         quan đ n vị đượ   iểm tra đã  ăn  ứ      hỉ 

ti u  nhiệm vụ về  hư ng tr nh ph t triển thanh ni n; việ  thự  hiện ph p luật  

 hính s  h về thanh ni n v   ông t   thanh ni n tr n địa   n tỉnh đượ  quan 

tâm   hú trọng đẩ  mạnh tr n     mặt như:  ông t   tu  n tru ền  phổ  iến về 

Luật Thanh ni n       hính s  h  ph p luật  ủa Đảng v  Nh  nướ  đã đượ      

   quan  đ n vị v  tổ  hứ  Đo n      ấp quan tâm   hú trọng  dưới nhiều h nh 

thứ  phong phú  đa dạng; quan tâm  ông t   gi o dụ   hính trị  tư tưởng  ho 

thanh ni n; nội dung  h nh thứ  gi o dụ  đượ  đổi mới thu hút đông đảo lự  

lượng thanh ni n tham gia góp phần nâng  ao nhận thứ   hính trị   ủng  ố 

niềm tin   ồi dưỡng lý tưởng    h mạng  ho thế hệ trẻ; tạo điều  iện  ho thanh 

ni n tham gia     lớp đ o tạo   ồi dưỡng nâng  ao  ỹ năng   hu  n môn  

nghiệp vụ; quan tâm đến  ông t   định hướng nghề nghiệp  tư vấn giới thiệu 

việ  l m  ho thanh ni n  đ p ứng     nhu  ầu  hính đ ng  ủa thanh ni n; 

thường xu  n tổ  hứ      hoạt động văn hóa văn nghệ  thể dụ  thể thao  tạo 

sân  h i l nh mạnh  ổ í h v  nâng  ao sứ   hỏe đời sống tinh thần trong thanh 

ni n; tí h  ự  tổ  hứ      hoạt động t nh ngu ện nhằm ph t hu  vai trò xung 

 í h  ủa thanh ni n trong việ  tham gia ph t triển  inh tế xã hội  gi  v ng quố  

phòng an ninh  t ng  ướ  đảm  ảo      hính s  h đối với thanh ni n t nh 

ngu ện.  hính qu ền v  tổ  hứ  Đo n      ấp trong to n tỉnh đã ph t hu  tốt 

vai trò  tr  h nhiệm  ủa m nh trong việ  tạo điều  iện thuận lợi  ho thanh ni n 
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đượ  thự  hiện qu ền v  nghĩa vụ  ủa m nh trong họ  tập  lao động  ph t triển 

 inh tế - xã hội.... Đẩ  mạnh  ông t   xã hội hóa thanh ni n  giải qu ết đượ  

nh ng vấn đề  ấp    h trong thanh ni n như giải qu ết việ  l m  đ o tạo   ồi 

dưỡng nhận thứ   hính trị v  đạo đứ     h mạng  ho thanh ni n  nâng  ao 

tr nh độ họ  vấn v   hu  n môn nghề nghiệp  ho thanh niên, phát huy vai trò 

 ủa thanh ni n trong việ  tham gia ph t triển  inh tế - xã hội. 

Tu  nhi n  vẫn  òn một số tồn tại  hạn  hế như:  ông t   gi o dụ   hính 

trị  tư tưởng  tru ền thống  lý tưởng  đạo đứ  v  lối sống  ph p luật  ho thanh 

ni n  hưa thường xu  n. Tinh thần đo n  ết  tập hợp thanh ni n  hưa  ao  đặ  

 iệt l  thanh ni n dân tộ  thiểu số. Vai trò lãnh đạo   hỉ đạo   ng như sự quan 

tâm về  ông t   thanh ni n  ủa một số  ấp ủ   thủ trưởng đ n vị  òn hạn  hế; 

việ  tổ  hứ  triển  hai v  xâ  dựng  ế hoạ h thự  hiện     mụ  ti u   hỉ ti u 

tại  hư ng tr nh ph t triển thanh ni n  ủa tỉnh  hưa đạt  ết quả theo đúng  ế 

hoạ h. Công tác phối hợp gi a  hính qu ền      đo n thể trong triển  hai đôi 

 hi  hưa đồng  ộ n n hiệu quả mang lại  hưa  ao. Nội dung  h nh thứ  hoạt 

động  ông t   Đo n v  phong tr o thanh ni n  hưa thật sự phong phú.  hưa 

hu  động     nguồn lự  đầu tư  ho ph t triển thanh ni n   hưa tạo đượ  nguồn 

 inh phí hỗ trợ  ho thanh ni n trong nghi n  ứu s ng tạo  hoa họ   ỹ thuật. 
 

d) Công tác chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

Công tác chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ 

đạo giao cho các Sở, Ban  ng nh v  địa phư ng tổ chức thực hiện  hư ng tr nh 

phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam.   ng năm   hỉ đạo        quan  đ n vị 

v  địa phư ng  ăn  ứ và chứ  năng  nhiệm vụ  lĩnh vự  được phân công tổ 

chức triển khai thực hiện về  hư ng tr nh ph t triển thanh niên tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2013-2020. 

U  ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quy chế phối hợp gi a Tỉnh đo n 

và UBND tỉnh qua t ng giai đoạn. Chỉ đạo        quan  đ n vị v  địa phư ng 

tăng  ường công tác phối hợp gi a        quan  đ n vị  địa phư ng và Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chứ  đo n thể chính trị - xã hội trong việ  

triển  hai  thực hiện đường lối   hủ trư ng  ủa Đảng   hính s  h  ph p luật  ủa 

Nh  nướ  v   hăm lo  tạo điều kiện cho thanh niên tỉnh Quảng Nam trên các 

lĩnh vự  như: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đo n  ết, tập 

hợp thanh niên; phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp hỗ trợ thanh niên 

học tập, nghiên cứu khoa họ ; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, 

khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất  đời sống văn hóa tinh thần; phối 

hợp tham gia xây dựng pháp luật, chính sách; tích cực kiểm tra, giám sát, phản 

biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện  hính s  h đối với thanh 

thiếu nhi; phối hợp  ông t    hăm só    ảo vệ, giáo dục thiếu ni n  nhi đồng; 

thực hiện pháp luật về trẻ em. 
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2. Đ          t quả thực hi n mục tiêu, ch  tiêu phát triển thanh 

niên của Chi   l ợc và K  hoạch 1042 

a) Mục tiêu 1: Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng  đạo đức, lối 

sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân  gia đ nh 

và xã hội 

         Tr n    sở các quyết định của Thủ tướng, của UBND tỉnh và các 

văn  ản của tổ chứ  Đo n   c cấp li n quan đến công tác thanh niên, UBND 

tỉnh đã  hỉ đạo        quan  đ n vị  địa phư ng tu  n tru ền, giáo dục về lý 

tưởng cách mạng  đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách 

nhiệm với bản thân  gia đ nh v  xã hội thông qua các hình thứ  như tu  n 

truyền lưu động, phát thanh qua hệ thống truyền thanh, các phóng sự - tài liệu 

trong các dịp sinh hoạt  hu  n đề thanh ni n  đối thoại diễn đ n gi a thanh 

ni n v  lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh - cán bộ Đo n thanh ni n      ấp, các 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật...các nội dung được lồng ghép vào các hoạt động, 

giúp thanh niên nắm được nh ng chủ trư ng   hính s  h  ủa Đảng  Nh  nước 

và tổ chức các cấp về thanh niên. Hằng năm  100% thanh niên là công chức, 

viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên lự  lượng v  trang và 85% thanh 

niên ở nông thôn được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nh  nước li n quan đến đời sống, học tập và làm việc của thanh 

niên. 

 Tỉnh Đo n   ng đã phối hợp cùng với các Sở, Ban, ngành chứ  năng 

thực hiện     đợt tư vấn  giúp đỡ đối tượng thanh niên yếu thế như thanh ni n 

ho n lư ng  thanh ni n ngh o  thanh ni n  hu ết tật.. qua đó nắm tâm tư  

nguyện vọng phối hợp  ùng        quan  ó li n quan để có giải ph p giúp đỡ 

theo t ng nhóm đối tượng. 

Ban Thường vụ Tỉnh đo n tổ  hứ  v   hỉ đạo     hu ện  thị  th nh đo n  

đo n trự  thuộ  tổ  hứ  qu n triệt nội dung  hư ng tr nh ph t triển thanh ni n 

Quảng Nam   hư ng tr nh h nh động v  Kế hoạ h thự  hiện  ủa      ấp  ộ 

đo n đến   n  ộ  đo n vi n  thanh ni n to n tỉnh. Đồng thời tiếp tụ  triển  hai 

thự  hiện Kết luận số 80-KL/TW ng   25/12/2013  ủa Bộ  hính trị v      

m n  t  c    n      qu ết s    -      c a  an C  p   n   run    n  

  óa   v    ăn  c  n  s    n    o c a  ản      v   c n  t c t an  n  n 

tron  t           m n  c n  n    p  óa     n      óa ; thự  hiện  hỉ thị số 

05-CT/TW ng   15/5/2016  ủa Bộ  hính trị về      m n    c t p v    m 

t eo t  t  n     o   c  p on  c c     C     n  ; Chỉ thị 02-CT/TU ngày 

14/12/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “ ăn  c  ng s    n    o c a  ảng 

  i v i công tác giáo dục  ý t  ng cách m n     o   c, l i s n  văn  óa c o 

thế h  trẻ   a   o n 2015 - 2030” gắn với triển  hai thự  hiện Nghị qu ết Đại 

hội Đo n      ấp nhiệm    2012-2017 v  2017-2022 với nhiều h nh thứ  
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phong phú  đa dạng như: Hội nghị   o   o vi n  tập huấn   n  ộ đo n  thi t m 

hiểu trự  tu ến tr n internet  rung  huông v ng  sân  hấu hóa
1
... 

Tăng  ường công tác giáo dụ  lý tưởng cách mạng  đạo đức, lối sống văn 

hóa  ho đo n vi n thanh ni n gắn với triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, 

ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII v  “  y m nh h c t p và làm theo 

t  t  n     o   c, phong cách H  Chí Minh”; các cấp bộ Đo n to n tỉnh tổ 

chứ  dưới nhiều hình thức: Tổ chức Hội thi tìm hiểu, thi rung chung vàng, triển 

 hai      hu  n đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, về di chúc Bác Hồ... Tổ chức 

nhiều hoạt động thi đua sôi nổi k  niệm 70 năm ng    hủ tịch Hồ Chí Minh ra 

Lời kêu gọi thi đua  i quố  như:  ấp tỉnh tổ chức Lễ k  niệm 70 năm Ng   

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua  i quố  v  s   ết 02 năm thực hiện 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập v  l m theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ  hí Minh v  tu  n dư ng thanh ni n ti n tiến làm 

theo lời Bác, tổ chức sinh hoạt  hu  n đề, nói chuyện truyền thống
2
. 

b) Mụ  ti u 2: Nâng  ao tr nh độ văn hóa  ngoại ng  và tin họ   tr nh độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên 

 Thời gian qua      Sở, Ban  ng nh  ùng     địa phư ng tr n địa bàn 

tỉnh đã phối hợp  hặt chẽ thực hiện tốt  ông t   nâng  ao tr nh độ văn hóa  

ngoại ng  và tin họ   tr nh độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên. Tiếp tục 

thực hiện công tác vận động thanh thiếu niên là học sinh, sinh viên tham gia 

các lớp tin học, ngoại ng ; vận động đo n vi n thanh ni n là cán bộ công chức, 

viên chức tích cự  đăng  ý tham gia     lớp đại họ  văn  ằng hai       hư ng 

tr nh đ o tạo sau Đại học, các lớp tin học, ngoại ng , các lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ, lý luận chính trị… góp phần phát triển đội ng  trí thức, nguồn nhân lực trẻ, 

lao động trẻ lành nghề.   ng năm       ấp bộ Đo n đã triển khai tới     Đo n 

trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dụ  thường xuyên tổ chức nhiều 

hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào “  c t p, rèn luy n vì ngày 

mai l p nghi p”, hỗ trợ cho học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa họ   tăng 

 ường các hoạt động tư vấn  định hướng nghề nghiệp  “Hỗ trợ mùa t  ”, “  ếp 

s c mùa t  ”  tư vấn hướng nghiệp  ho đo n vi n  học sinh khối 12…khuyến 

 hí h đo n vi n thanh ni n thường xu  n nâng  ao tr nh độ về tin học, ngoại 

ng , kinh tế và các kỹ năng  h  .  

                                           
 

1
 Toàn tỉnh tổ chứ  h n 1534 lớp học tập Nghị quyết của Đảng  Đo n  ho 8.920 cán bộ 

Đo n  290.675 ĐVTN v  1.385.712 thanh niên, nhiều h nh thứ  mới  s ng tạo đượ  thự  hiện tiêu 

biểu như: Nam Trà My, Hi   Đức tổ chức thi "Rung chuông vàng," Đ  n Bàn game show tìm hiểu 

Nghị quyết Đại hội Đo n      ấp, Đ à    ố              tổ chức xây dựng video nhạc kịch, tiểu 

phẩm tuyên truyền, clip kết quả nhiệm k  qua  phư ng hướng nhiệm k  đến và thông tin nhanh kết 

quả Đại hội Đo n  hối  ho        sở Đo n  Núi Thành tổ chức theo hình thức hái hoa dân chủ - bốc 

thăm  ó thưởng và  hư ng trình “Cuộc  ua    thú - tuyên truy n Ngh  quyết   i hộ   o n c c c p 

nhi m k  2017 –     ” 

 
2Ban Thường vụ Tỉnh đo n tu  n dư ng cán bộ Đo n  ĐVTN   SSV to n tỉnh là nh ng tấm 

gư ng s ng  nh ng bông hoa tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Khen thưởng cho     tập 

thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.     hu ện  thị  th nh đo n tổ chứ  tu  n dư ng thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác; BĐBP   nh tổ chứ   hư ng tr nh giao lưu văn nghệ “  ếp b  c 

truy n th n  an   ùn ” v  ph t động gây quỹ thực hiện  hư ng tr nh “  t c  o n ân   ” trong 

thanh ni n BĐBP tỉnh... 
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Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao 

năng lực quản lý nh  nước, ngoại ng , tin học cho cán bộ công chức trẻ ở cấp 

xã và nh ng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã đượ         quan  

đ n vị triển khai thực hiện, Sở Nội vụ đã lồng ghép bồi dưỡng  nâng  ao năng 

lực quản lý nh  nước, ngoại ng , tin học cho cán bộ công chức trẻ ở cấp xã và 

mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và nh ng người không chuyên 

trách ở cấp xã theo      hư ng tr nh  đề  n theo      hư ng tr nh  đề án, trong 

đó: Tổ chức 18 lớp đ o tạo với 1157 lượt tham gia (gồm 01 lớp đại học quản lý 

kinh tế 74 học viên tham gia; 07 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 400 học 

viên tham gia; 10 lớp tiếng dân tộc thiểu số với 683 học viên tham gia); Tổ 

chức 112 lớp bồi dưỡng với 11.832 lượt tham gia (gồm 32 lớp bồi dưỡng với 

3.521 họ  vi n tham gia theo Đề  n 1956 v  Đề án 1600; 04 lớp bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên với 477 học viên tham gia; 76 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng h nh  hính  quốc phòng - an ninh với 7.834 họ  vi n tham gia). Qua đó  

giúp cán bộ, công chứ  nâng  ao th m năng lực hoạt động thực tiễn thực hiện 

chế độ   hính s  h đối với thanh niên. Góp phần xây dựng đội ng    n  ộ, 

công chức thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việ  đ p ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong thời k  mới. 

c) Mục tiêu 3: Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 

Trong hoạt động khoa học và công nghệ         quan  đ n vị v  địa 

phư ng đã tổ chức nhiều sân  h i  ổ ích cho thanh thiếu ni n  ó    hội tham 

gia  giao lưu  học hỏi như  uộc thi Sáng tạo thanh thiếu ni n  nhi đồng và Cuộc 

thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông, Cuộc thi sáng tạo 

vật dụng vệ sinh trường họ  …. nhằm mục khuyến  hí h  động viên thanh niên 

xung  í h đi đầu trong học tập, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ; 

bồi dưỡng  đ o tạo nguồn nhân lực trẻ, hình thành lớp thanh niên có kiến thức 

khoa học kỹ thuật góp phần thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho thanh 

niên trong toàn tỉnh. 

 Toàn tỉnh đã tổ chức 470 lớp tập huấn, ứng dụng và chuyển giao khoa 

học kỹ thuật cho 20.500 thanh niên nông thôn. Riêng cấp tỉnh  đã phối hợp tổ 

chức 76 lớp chuyển giao K KT  ho 7.262 ĐVTN; đầu tư xâ  dựng mới 215 

mô h nh  hoa họ   ỹ thuật  ph t triển  inh tế trong thanh ni n với  inh phí 

khoảng 4 t  đồng. B n  ạnh đó  h ng năm         sở Đo n địa   n dân  ư phối 

hợp tổ chứ       hư ng tr nh  hu ển giao khoa học kỹ thuật, mô hình trình 

diễn cho thanh niên. Phong tr o “Sáng t o trẻ” tiếp tụ  được triển khai sâu 

rộng trong đo n vi n thanh ni n đã  hu ến khích, phát huy sáng kiến  ý tưởng 

sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao 

động sản xuất. Thường xuyên hỗ trợ ứng dụng, triển  hai     ý tưởng sáng tạo, 

công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất v  đời sống. Đặc biệt, trong 

năm 2018 v  2019   ác cấp bộ Đo n tiếp tụ  đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ 

Sáng t o” với nhiều hình thức sáng tạo  đổi mới công nghệ và quy trình, tác 

phong công tác, xuất hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa 



 

8 

 

học phục vụ hiệu quả, chất lượng trong sản xuất v  đời sống. Năm 2018  toàn 

tỉnh  ó 325 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi trên 4.287 triệu đồng; 

45  hư ng trình, dự án phát triển kinh tế với 11.510 triệu đồng; nhiều mô hình 

phát triển kinh tế mỗi năm  ho thu nhập trên 100 triệu đồng; tổ chức Cuộc thi 

Khởi nghiệp, thu hút h n 100 đề án dự thi  trong đó  ó 64 đề án dự thi của 

đo n vi n  hội viên, thanh niên; 15 đề án của thanh niên dân tộc thiểu số, tại 

vòng chung kết, với tổng trị giá giải thưởng là 230 triệu đồng.  

d) Mục tiêu 4: Đ o tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng t i năng 

trẻ  h nh th nh đội ng    n  ộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong        quan nh  nước, tổ chức chính trị - xã hội 

và các tổ chức kinh tế 

Qua r  so t  đ nh gi  đội ng    n  ộ, công chức, viên chức trẻ hằng 

năm  UBND tỉnh đã phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đo n triển khai 

thực hiện tốt công tác quy hoạ h đội ng    n  ộ, công chức trẻ tr n địa bàn 

tỉnh.  

         Thực hiện Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Nam  an h nh Đề án tuyển chọn  đ o tạo nguồn cán bộ chủ 

chốt xã, phường, thị trấn tr n địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016; 

UBND tỉnh đã tổ chức xét tuyển 4 khoá với tổng số 519 họ  vi n (trong đó có 

16 h c v  n   ợc UBND huy n Phú Ninh (9 h c viên) và UBND huy n Núi 

Thành (7 h c v  n     ngh  tăn  t  m v  t  c hi n chi trả các chế  ộ, chính 

sách cho h c v  n     t am   a    án). Nh n  hung đội ng  họ  vi n Đề  n  đã 

góp phần trẻ hóa đội ng    n  ộ, công chức cấp xã; xây dựng đội ng    n  ộ, 

công chức cấp xã đảm bảo đủ 3 chuẩn, có chất lượng, làm cho công việc ở    

sở ngày   ng được cải thiện  đảm bảo kịp thời, hiệu quả h n trướ . Đâ  l  

nguồn cán bộ quy hoạch vào các chứ  danh lãnh đạo chủ chốt của     địa 

phư ng   ó  hả năng đ p ứng yêu cầu nhiệm vụ  hi được bầu cử, bổ nhiệm vào 

các chứ   danh lãnh đạo. L m tha  đổi nhận thức của lãnh đạo một số địa 

phư ng  đó l   hông nhất thiết phải có nguồn cán bộ tại chỗ mà có thể người 

của địa phư ng n   đến làm việc ở địa phư ng  h    tr nh  ục bộ địa phư ng  

t ng  ướ  nâng  ao được tính chuyên nghiệp hóa đối với cán bộ, công chức 

cấp xã. Hằng năm  đội ng    n  ộ, công chứ  được quy hoạ h được cử tham 

gia đ o tạo nâng  ao      hư ng tr nh  lớp bồi dưỡng do UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ tổ chức về nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. 

e) Mục tiêu 5: Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết 

việ  l m  tăng thu nhập  nâng  ao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên 

 ông t   đ o tạo nghề  giải qu ết việ  l m v  đồng h nh với thanh ni n 

trong  hởi nghiệp  lập nghiệp đượ       ấp  ộ Đo n x   định l  nội dung trọng 

tâm trong  ông t   Đo n v  phong tr o thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện 

na . Nga  t  đầu nhiệm    2012-2017 đến na        ấp  ộ Đo n đã tích cực 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm với 

nhiều cố gắng, cách làm sáng tạo. Vấn đề  hởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh 

ni n đượ  các cấp bộ đo n nghi n  ứu  t m  iếm v  tổ chức các giải ph p đồng 
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hành với thanh niên khởi nghiệp đ p ứng được nhu cầu của thanh ni n địa 

phư ng   ướ  đầu tập trung vào công tác hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng 

cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức các cuộ  thi ý tưởng khởi 

nghiệp, hỗ trợ thanh niên ứng dụng phần mềm phát triển thị trường; thường 

xuyên tổ chứ  tư vấn, nắm bắt nguyện vọng về nghề nghiệp việc làm của 

thanh niên là bộ đội xuất ng 
3
. Tập trung triển  hai  hư ng tr nh “   v n 

   ng nghi p, gi i thi u vi c làm cho thanh thiếu niên”  triển khai hoạt động 

tư vấn  định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung trong đối tượng 

học sinh phổ thông (h c sinh kh i l p 8, l p 9, h c sinh THPT và phụ huynh 

h c sinh). Trong thời gian t  năm 2013 đến na   đã tổ chứ  h n 570 hoạt động 

tư vấn  hướng nghiệp, tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, 

tư vấn  ho gần 100.000 thanh ni n  giới thiệu việc làm cho 56.150 thanh niên, 

giới thiệu tư vấn xuất khẩu lao động cho 2.848 thanh niên. 

Các cấp bộ đo n t  tỉnh đến    sở hằng năm đều tổ chức “Ngày hội vi c 

làm” với các nội dung như: Cung cấp các kiến thức, kỹ năng t m  iếm việc 

làm, kỹ năng mềm tham gia phỏng vấn tuyển dụng; cung cấp thông tin việc 

làm trong và ngoài tỉnh; tư vấn du học, xuất khẩu lao động; phỏng vấn và tuyển 

dụng trực tiếp t  các doanh nghiệp, đăng  ý v  hỗ trợ thoát nghèo bền v ng 

cho thanh niên... chủ động xây dựng nội dung phối hợp tổ chức ngày hội việc 

làm, sàn giao dịch việc làm với nhiều hình thức thiết thực hiệu quả góp phần giải 

quyết việ  l m  ho thanh ni n đặc biệt là thanh niên nông thôn, miền núi của tỉnh  

ti u  iểu như: Quế S n  Thăng B nh   iệp Đứ   Ti n Phướ   Tâ   iang   ội  n  

Bắ  Tr  M   Nam  iang... 

 oạt động hỗ trợ thanh ni n va  vốn ph t triển  inh tế  tạo việ  l m ổn 

định  ho thanh ni n địa phư ng tiếp tụ  đượ  quan tâm.  iện na   nguồn vốn 

ủ  th   t  Ngân h ng  SX  do Đo n thanh ni n quản lý l  609.559 76 triệu 

đồng với 455 tổ Tiết kiệm và vay vốn, 16.316 hộ va .  ông t   hướng dẫn v  

hỗ trợ thanh ni n tiếp  ận     nguồn vốn va   hởi nghiệp  giải qu ết việ  l m 

đượ  triển  hai  h  hiệu quả song song với việ  r  so t hoạt động  ủa     Tổ 

Tiết kiệm và vay vốn  phối hợp với     Ngân h ng thư ng mại v  Ngân h ng 

 SX  hỗ trợ thự  hiện     dự  n ti u  iểu như: Bắ  Tr  M   Thăng B nh  Ti n 

Phướ   Du  Xu  n  Đại Lộ … 

Các cấp bộ Đo n thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa  văn 

nghệ, thể dục thể thao  giao lưu  gặp gỡ  tư vấn sức khỏe... hướng tới nhiều đối 

tượng đo n vi n  thanh ni n; tiếp tụ  triển  hai thực hiện tốt phong trào Toàn 

                                           
 

3
 Tạo điều kiện để Tỉnh đo n phối hợp cùng với các ngành triển khai có hiệu quả Nghị quyết 

số 12/2016/NQ- ĐND  ủa Hội đồng nhân dân tỉnh về “C  c ế hỗ trợ   o t o  ao  ộng cho các 

c   n  trìn   d  án tr n    ểm các doanh nghi p tr n   a bàn tỉnh Quản   am   a   o n 2016 - 

2020” thông qua việc vận động thanh niên học nghề, tìm kiếm        hội việc làm;  hư ng tr nh 

“ o n   an  n  n t am   a   ảm nghèo b n vững giai  o n 2018 - 2020”. Tư vấn, giới thiệu việc 

l m  tư vấn xuất khẩu lao động cho gần 1.000 bộ đội xuất ng ; tặng qu  tu  n dư ng      hiến sĩ 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chứ   hư ng tr nh giao lưu nghề nghiệp, việc làm với     đồng 

 hí lãnh đạo doanh nghiệp; trao nguyện vọng quân nhân xuất ng   ho     hu ện, thị  th nh đo n… 
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dân  o n  ết xây d n    i s n  văn  óa   u dân c 
4
.     hoạt động đồng loạt 

như       o n v  n  Ngày hội thanh niên công nhân, ngày hội thanh niên các 

huy n mi n núi, ngày hộ  t an  n  n  o n    n   ngày  o n viên, thiếu nhi tiến 

b  c   n  o n... đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Cấp tỉnh hàng 

năm phối hợp với        quan  đ n vị  ó li n quan như  ông đo n      hu 

công nghiệp  Li n đo n lao động tỉnh...tổ chức ngày hội đo n vi n  ông đo n  

thanh ni n   ông nhân lao động với các nội dung thiết thự   ho     đối tượng là 

thanh niên công nhân, lao động đang l m việc tại các khu công nghiệp tr n địa 

bàn tỉnh
5
 

g) Mục tiêu 6: Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho 

thanh niên 

  - Chi u cao bình quân c a thanh niên 18 tuổi: Nam: 1m 67; Nữ: 1m 

56: 

Nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của thanh ni n tr n địa bàn 

tỉnh gắn với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của học sinh, giảm t  lệ 

su  dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em góp phần phát triển 

nguồn nhân lự  trong tư ng lai. UBND tỉnh đã giao     Sở, Ban, ngành và các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, phối hợp với công ty cổ phần 

dinh dưỡng Nutifood tổ chứ   hư ng tr nh s a họ  đường tại     trường thuộc 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tr n địa bàn tỉnh. Triển khai sự kiện “  nh 

trình vì một Việt Nam thoát khỏi su  dinh dưỡng, thấp  òi”;  tổ chức kiểm tra 

sức khỏe     ản (chiều cao, cân nặng) v  tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em và phụ 

hu nh đi   m  ởi đội ng  B   sĩ v   hu  n gia dinh dưỡng của NutiFood; 

truyền thông giáo dục sức khỏe v  dinh dưỡng tại địa phư ng thực hiện 

 hư ng tr nh thông qua         hoạt động vui  h i  ổ ích và phù hợp cho các 

bé; tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em su  dinh dưỡng, thấp còi, có hoàn 

cảnh  hó  hăn đặc biệt, và theo dõi sức khỏe      é định k  hàng tháng. 

- 70% thanh niên, v  t  n  n  n   ợc trang b  kiến th c, kỹ năn  v  s c 

khỏe, s c khỏe sinh sản, s c khỏe tình dục, thanh niên dân tộc thiểu s , thanh 

n  n d  c    ợc tiếp c n v i thông tin và d ch vụ c ăm sóc s c khỏe sinh sản 

và s c khỏe tình dục: 

Số câu lạc bộ sinh hoạt tr n địa bàn tỉnh: 67 câu lạc bộ, số thành viên 

tham gia hoạt động trong câu lạc bộ: 1.579 người, với 138 lần tổ chức sinh 

hoạt  trong đó  ó 4.209 người tham gia; tổ chức các cuộc nói chuyện  hu  n đề 

tại các xã, huyện, cộng đồng tại UBND các xã, huyện và cộng đồng với 247 số 

buổi nói chuyện  hu  n đề, với 11.136 lượt người tham gia  tăng  ường công 

tác truyền thông tại    sở thông qua gia đ nh  lồng ghép các hoạt động truyền 

thông nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng thực hành về  hăm só  sức 

                                           
 

4
 To n tỉnh đa tổ  hứ  h n 400 hội trại  gần 5.000 hội thi  hội diễn văn nghệ  thể dụ   thể 

thao      ấp. 

 
5
 Ngày hội thanh ni n  ông nhân v  người lao động được tổ chứ  thường xuyên hằng năm đã 

tạo sân  h i  ổ ích cho thanh niên công nhân. Qua các ngày hội đã tặng 850 suất qu   tu  n dư ng 

125 thanh niên công nhân tiêu biểu... 
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khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho các bậc làm mẹ, ông bà, anh chị 

trong gia đ nh tại hộ gia đ nh với góc truyền thông tại Trạm Y tế 118 điểm, với 

1.383 lần hỗ trợ tư vấn cho vị thành niên, thanh niên  trong đó 6.585 lượt người 

tham gia, tại nh  trường tổ chứ  44 điểm, số lần hỗ trợ tư vấn 188 lần, với 

4.039 lượt người tham gia, tại cộng đồng tổ chứ  477 điểm, số lần  hỗ trợ tư 

vấn 883 lần, với 6.928 lượt người tham gia. Công tác truyền thông đại chúng 

đã tổ chức như: treo  d n  ăng rôn   p phí h v  tu  n tru ền tr n đ i ph t 

thanh, truyền hình (131 lần phát tin bài trên truyền hình. 513 lần phát tin bài 

tr n đ i ph t thanh), cấp phát gần 20.600 tài liệu, 500 quyển cẩm nang và gần 

2000 tờ r i li n quan đến  hăm só  sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh 

ni n tr n địa bàn tỉnh. 

- 7 % c c     t ợng thanh niên dễ b  tổn t   n  tron  x   ộ  n  : 

n   i khuyết t t  n   i sử dụn  ma tú ; n   i ho t  ộng m i dâm; n n nhân 

c a t  n n bu n b n n   i, thanh niên ch m tiến...   ợc b   d ỡng kỹ năn  

s n    ao  ộng và hòa nh p cộn    ng: 

Toàn tỉnh đã th nh lập, kiện to n 135 Đội công tác xã hội tình nguyện 

cấp xã với 880 th nh vi n. Đội Công tác xã hội tình nguyện đã tí h  ực tham 

gia tư vấn, giáo dục, cảm hoá, vận động, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai 

nghiện, gái mại dâm ho n lư ng  nạn nhân bị mua bán. Phối hợp với các Sở, 

Ban  ng nh  đo n thể, Mặt trận Tổ quốc, Công an tiếp cận v  giúp đỡ người 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện, nạn nhân bị mua bán, người chấp hành 

xong án phạt tù, trở về cộng đồng tham gia sinh hoạt, giúp họ qu n đi mặc 

cảm  động vi n giúp đỡ nhau, tạo động lự  vư n l n trong  uộc sống, tái hoà 

nhập cộng đồng, cụ thể: vận động, tuyên truyền, tư vấn  ho người sử dụng ma 

tú   người nghiện ma tú   người điều trị thay thế Methadone; tư vấn, hỗ trợ cho 

nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay có khoảng 1.100 

người được cai nghiện phục hồi hòa nhập cộng đồng  trong đó thanh ni n được 

cai nghiện 780 người, chiếm khoảng 71%  đạt kế hoạ h đề ra. 

Ban Thường vụ Tỉnh đo n tham mưu  an h nh Nghị quyết ”Phổ biến 

giáo dục pháp lu t và phòng, ch ng ma túy trong thanh thiếu niên tỉnh Quảng 

Nam” giai đoạn 2018 - 2022; Ký  ết  hư ng tr nh phối hợp với Trại giam An 

Điềm v  Trại tạm giam  ông an tỉnh trong  ông t   phối hợp giáo dục phạm 

nhân, trại vi n trong độ tuổi thanh ni n v  giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng  

phối hợp với Trại giam  n Điềm tổ chứ   hư ng tr nh “Thắp s n    c m  

t an  n  n  o n    n ”. 

Các cấp bộ đo n t  tỉnh đến    sở xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên 

truyền về “  c   i c a ma tú    i v   con n     tron   V      c s n ” cho 

họ  sinh  thanh ni n     trường T PT tr n địa bàn tỉnh. Các huyện, thị, thành 

đo n v         sở đo n tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động ra quân 

tuyên truyền ATGT, phối hợp với các ngành trong giáo dụ   giúp đỡ, cảm hóa 

thanh thiếu niên chậm tiến tr n địa   n dân  ư  100%     hu ện, thị, thành 

đo n triển  hai đồng loạt Ngày Pháp luật tại        sở đo n gắn với sinh hoạt 

 hi đo n  tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đo n vi n  thanh ni n 
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tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý. Các cấp bộ 

đo n t  tỉnh đến    sở xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về “  c   i 

c a ma tú    i v   con n     tron   V      c s n ” cho học sinh, thanh niên 

    trường T PT tr n địa bàn tỉnh. Các huyện, thị  th nh đo n v         sở 

đo n tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động ra quân tuyên truyền 

ATGT, phối hợp với các ngành trong giáo dụ   giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu 

niên chậm tiến tr n địa   n dân  ư  100%     hu ện, thị  th nh đo n triển khai 

đồng loạt Ngày Pháp luật tại        sở đo n gắn với sinh hoạt  hi đo n  tổ 

chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đo n vi n  thanh ni n tiếp cận, sử 

dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý. 

-  r n   % t an  n  n   ợc tu  n tru  n t a   ổ    n  v   t     ộ    t    

p ân b  t     xử v   c c     t ợn  t an  n  n dễ b  tổn t   n   n       n  

tín   son  t n   c u ển     , t an  n  n   ợc tran  b    ến t  c v   ỹ năn  

s n   bìn   ẳn       v  p òn  c  n  b o   c       tr n c  s       : 

Công tác tuyên truyền tha  đổi h nh vi  th i độ k  thị, phân biệt đối xử 

với     đối tượng thanh niên dễ bị tổn thư ng  người đồng tính, song tính, 

chuyển giới... Trong đó  UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thư ng  inh v  

Xã hội chủ trì, phối hợp với        quan  đ n vị có liên quan triển khai thực 

hiện kế hoạ h.   ng năm  đều tổ chức bồi dưỡng kiến thức về kiến thức về 

  nh đẳng giới, chống k  thị và phân biệt đối xử về giới  trong đó  ó nhiều đối 

tượng là thanh niên. Trong thực tế    nh đẳng giới đã được thực hiện có hiệu 

quả trên tất cả     lĩnh vực: chính trị, giáo dụ   lao động - việ  l m   hăm só  

sức khỏe  văn hóa - thông tin v  trong đời sống gia đ nh. Đã góp phần rút ngắn 

khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ n  trong gia đ nh v  ngo i 

xã hội, tạo điều kiện để phụ n , nam giới tham gia và thụ hưởng   nh đẳng 

trong     lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội. 

(Có phụ lục II, III kèm theo) 

3. Kinh phí thực hi n các nhi m vụ                 ề án, dự án phát 

triển thanh niên 

Tr n    sở      hư ng tr nh  đề án, dự án về phát triển thanh niên của 

tỉnh  h ng năm  đã  ố trí ngân s  h để thực hiện một số  hư ng tr nh ph t triển 

thanh ni n     ản đã được bố trí thực hiện, tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ, mục 

tiêu, chỉ ti u được sử dụng kinh phí thực hiện chủ yếu là lồng ghép t  các 

nguồn kinh phí khác của        quan  đ n vị v  địa phư ng. Bên cạnh đó   inh 

phí một số hoạt động về dự  n  đề án về  hư ng tr nh ph t triển thanh niên 

đượ  hu  động t  nguồn xã hội hóa hoặc các nguồn thu hợp pháp khác. 

4. T  chức thanh niên và t  chức bộ máy quả  lý   à   ớc về thanh 

niên 

Đối với c   ấu, tổ chức bộ máy quản lý nh  nước về thanh ni n tr n địa 

bàn tỉnh: Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 16/02/2011 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, 

Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên; UBND 
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tỉnh đã  ó  ướng dẫn số 1002/HD-UBND ngày 30/3/2012 về bổ sung nhiệm 

vụ, biên chế của Phòng Nội vụ huyện, thành phố về công tác thanh niên, theo 

đó: 

- Các Sở, Ban, ngành: 

+  Sở Nội vụ: Thực hiện Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 

UBND tỉnh về bổ sung chứ  năng  nhiệm vụ cho Sở Nội vụ; Sở Nội vụ đã  an 

hành Quyết định số 140/QĐ-SNV ngày 01/11/2011 về việc thành lập Phòng 

Công tác thanh niên và bố trí biên chế thực hiện các chứ  năng  nhiệm vụ được 

giao thuộc Sở Nội vụ để tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nh  nước về công 

t   thanh ni n tr n địa bàn tỉnh.  

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội 

vụ; Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 UBND tỉnh về việc quy 

định chứ  năng  nhiệm vụ, quyền hạn v      ấu tổ chức của Sở Nội vụ; Theo 

đó  s p nhập phòng Công tác thanh niên vào Phòng Xây dựng chính quyền và 

đổi tên phòng thành: Phòng Xây dựng chính quyền v   ông t   thanh ni n để 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nh  nước về thanh ni n. Phân  ông 01 Lãnh đạo Sở 

phụ tr  h lĩnh vự   ông t   Thanh ni n  phân  ông 01 lãnh đạo phòng và 01 

chuyên viên phụ trách nhiệm vụ quản lý nh  nước về công tác thanh niên. 

+ Các Sở, ngành: Mỗi đ n vị bố trí 01 công chức kiêm nhiệm theo dõi 

công tác quản lý nh  nước về thanh ni n. Đến nay các Sở, Ban  ng nh đã  ố trí 

một công chức thuộc bộ phận Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, kiêm 

nhiệm giúp lãnh đạo đ n vị thực hiện việc quản lý thanh niên và công tác thanh 

ni n; theo dõi  hướng dẫn  đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện  hư ng tr nh ph t 

triển thanh niên và chính sách pháp luật li n quan đến thanh niên thuộc chức 

năng  nhiệm vụ của Sở, ngành theo dõi, thực hiện chính sách, pháp luật đối với 

thanh niên. 

- UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ): Mỗi đ n vị bố trí 01 biên chế 

 hu  n tr  h để thực hiện nhiệm vụ quản lý nh  nước về thanh ni n. Đến nay, 

đã  ó 18/18 huyện, thành phố, thị xã bố trí  phân  ông 01 lãnh đạo phòng phụ 

trách và 01 công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nh  nước về 

thanh ni n tr n địa bàn cấp huyện. 

- UBND cấp xã: Thực hiện Thông tư số 06/TT-BNV ngày 30/10/2012 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển 

dụng công chứ  xã  phường, thị trấn. UBND tỉnh đã  ó     Qu ết định về giao 

số lượng chức danh cán bộ, công chức ở xã  phường, thị trấn và bổ sung chức 

năng  nhiệm vụ quản lý nh  nước về thanh ni n tr n địa bàn cho UBND cấp xã. 

Đến nay, 241/241 xã  phường, thị trấn đã  ố trí 01 công chứ  Văn phòng - 

Thống kê phụ trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nh  nước về thanh ni n tr n địa 

bàn cấp xã. 

(Có phụ lục IV kèm theo) 
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III  Đ NH GI  CHUNG 

1. Những thuận lợi và k t quả  ạ    ợc 

Lãnh đạo        quan  đ n vị v  địa phư ng đã quan tâm   hỉ đạo xây 

dựng, ban hành, triển khai thực hiện, cụ thể hóa và lồng ghép các chỉ tiêu về 

phát triển thanh niên của    quan  đ n vị v  địa phư ng theo  hư ng tr nh 

phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020  tr n    sở cụ thể 

hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phù hợp với  điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của t ng    quan  đ n vị v  địa phư ng.  

 ông t   tu  n tru ền  phổ  iến về Luật Thanh ni n       hỉ thị  Qu ết 

định   hư ng tr nh về thanh ni n đã đượ      Sở  Ban, ng nh  ấp tỉnh  UBND 

    hu ện  thị xã  th nh phố v  tổ  hứ  Đo n      ấp trong to n tỉnh quan tâm  

 hú trọng  triển  hai thự  hiện dưới nhiều h nh thứ  phong phú  đa dạng.  

Việ  thự  hiện      hỉ ti u  mụ  ti u về  hư ng tr nh ph t triển thanh 

niên  đượ  quan tâm   hú trọng đẩ  mạnh tr n     mặt như: Công tác tuyên 

tru ền  phổ  iến về Luật Thanh ni n       hính s  h  ph p luật  ủa đảng v  nh  

nướ  đã đượ         quan  đ n vị v  tổ  hứ  Đo n      ấp quan tâm   hú 

trọng  dưới nhiều h nh thứ  phong phú  đa dạng; quan tâm  ông t   gi o dụ  

 hính trị  tư tưởng  ho thanh ni n; nội dung  h nh thứ  gi o dụ  đượ  đổi mới 

thu hút đông đảo lự  lượng thanh ni n tham gia góp phần nâng  ao nhận thứ  

 hính trị   ủng  ố niềm tin   ồi dưỡng lý tưởng    h mạng  ho thế hệ trẻ; tăng 

 ường tạo điều  iện  ho thanh ni n tham gia     lớp đ o tạo   ồi dưỡng nâng 

 ao  ỹ năng   hu  n môn  nghiệp vụ; quan tâm đến  ông t   định hướng nghề 

nghiệp  tư vấn giới thiệu việ  l m  ho thanh ni n  đ p ứng     nhu  ầu  hính 

đ ng  ủa thanh ni n; thường xu  n tổ  hứ      hoạt động văn hóa văn nghệ  

thể dụ  thể thao  tạo sân  h i l nh mạnh  ổ í h v  nâng  ao sứ   hỏe đời sống 

tinh thần trong thanh ni n; tí h  ự  tổ  hứ      hoạt động t nh ngu ện nhằm 

phát hu  vai trò xung  í h  ủa thanh ni n trong việ  tham gia ph t triển  inh tế 

xã hội  gi  v ng quố  phòng an ninh tr n địa   n tỉnh. 

Tổ  hứ  đo n      ấp đã  hủ động phối hợp với     đ n vị  ó li n quan 

 ịp thời tham mưu đề xuất  ho  ấp u  v   hính qu ền  ùng  ấp     vấn đề li n 

quan đến hoạt động  nhu  ầu  lợi í h v  ngu ện vọng  hính đ ng  ủa thanh 

ni n. Đã tạo điều  iện thuận lợi trong việ  hu  động     nguồn lự  xã hội  sự 

quan tâm  ủa     ng nh       ấp  ho sự ph t triển thanh ni n v   ông t   thanh 

niên, góp phần đẩ  mạnh  ông t   xã hội hóa thanh ni n  giải qu ết đượ  

nh ng vấn đề  ấp    h trong thanh ni n như giải qu ết việ  l m  đ o tạo   ồi 

dưỡng nhận thứ   hính trị v  đạo đứ     h mạng  ho thanh ni n  nâng  ao 

tr nh độ họ  vấn v   hu  n môn nghề nghiệp cho thanh niên, phát huy vai trò 

 ủa thanh ni n trong việ  tham gia ph t triển  inh tế - xã hội. 

Đội ng   ông  hức thực hiện nhiệm vụ quản lý nh  nước về thanh niên 

đã tí h  ự  tham mưu  đề xuất  ho        quan  đ n vị v  địa phư ng trong 

việ  hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện  hư ng tr nh ph t 

triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020. 
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2. Nhữ     ó   ă    ạn ch  và nguyên nhân 

 ông t   tu  n tru ền  gi o dụ  đạo đứ   lối sống  gi o dụ  ph p luật ở 

một số đ n vị  ho thanh ni n  hưa thường xuyên   hưa đến được với đông đảo 

đo n vi n thanh ni n  đặc biệt vùng sâu, vùng xa. Một bộ phận đo n vi n thanh 

thiếu ni n  hưa gư ng mẫu trong lối sống  t nh trạng thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật vẫn còn cao. Một số    quan  đ n vị v  địa phư ng  hưa nhận thức 

đầ  đủ về công tác quản lý Nh  nước về thanh ni n n n  hưa thực sự quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện công tác này một cách quyết liệt v  đồng bộ. Vẫn còn tình 

trạng một số    quan  đ n vị giao việ  tham mưu  đề xuất tổ chức thực hiện 

 hư ng tr nh ph t triển thanh niên cho tổ chứ  Đo n Thanh ni n.  

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo   ng như sự quan tâm về thực hiện chính sách, 

pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên của một số ít cấp ủy - thủ 

trưởng đ n vị còn hạn chế; việc tổ chức triển khai và xây dựng kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết      văn  ản hướng dẫn ở     đ n vị  địa phư ng  hưa  ịp 

thời; công tác phối hợp gi a chính quyền v      đo n thể trong triển  hai đôi 

 hi  hưa đồng bộ nên hiệu quả mang lại  hưa  ao. 

    qu  định pháp luật hiện hành về thanh ni n  hưa qu  định rõ ràng, 

cụ thể về các vấn đề li n quan đến  ông t   thanh ni n như: qu  hoạch, xây 

dựng      hư ng tr nh phát triển kinh tế - xã hội; giáo dụ   đ o tạo, dạy nghề, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, xây dựng các thiết chế văn 

hóa ở    sở cho thanh niên... Do vậ  gâ  lúng túng   hó  hăn trong qu  tr nh 

thực hiện pháp luật ở địa phư ng. 

Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên chủ yếu được 

thực hiện lồng ghép v       hư ng tr nh  nhiệm vụ  đề án, dự án của        

quan  đ n vị v  địa phư ng  dẫn đến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ  hưa đạt được 

hiệu quả  ao v   hưa thống    được các chỉ ti u đề ra.  

Nội dung sinh hoạt chi đo n  hu ển biến còn chậm, nhiều n i chi đo n 

sinh hoạt  hưa đảm bảo theo Điều lệ Đo n qu  định. Các cấp bộ Đo n  hưa tập 

trung các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đo n vi n  giới thiệu đo n vi n 

ưu tú  ho Đảng xem xét, kết nạp. Việc xây dựng, thiết kế nội dung, hình thức 

tổ chức các hoạt động phong trào tại một số đ n vị còn thiếu sự đầu tư s ng 

tạo   hưa ph t hu  hiệu quả khả năng   hu  n môn v  ý tưởng của đo n vi n  

thanh niên. 

Tổ chức bộ m   v  đội ng   ông  hức làm công tác thanh niên ở một số 

   quan  đ n vị v  địa phư ng  hông ổn định do thường xuyên có sự luân 

chuyển  điều động, kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực khác, công chức thực hiện 

quản lý nh  nước về thanh niên cấp huyện, cấp xã phải kiêm nhiệm thêm nhiều 

lĩnh vực chuyên môn khác nên không tập trung chủ động triển khai và tổng hợp 

kịp thời kết quả thực hiện  ông t   thanh ni n tr n địa bàn tỉnh. 

Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện      hư ng tr nh   ế hoạch phát triển 

thanh niên của các    quan  đ n vị và địa phư ng cho phát triển thanh niên còn 

hạn chế, chỉ tập trung đầu tư thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu nhất định nên 

kết quả thực hiện  hư ng tr nh  hông đồng nhất. Kinh phí thực hiện phát triển 
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thanh niên chủ yếu là lồng ghép t  các nguồn kinh phí khác nên một số mục 

tiêu, chỉ ti u  hưa đạt được yêu cầu đề ra. 
 

IV  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM V  GIAI ĐO N 2021-2030 VÀ 

CÁC KI N NGHỊ ĐỀ XUẤT 

   P        ớng, nhi m vụ        ạn 2021-2030 

a) Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hướng dẫn, triển  hai     văn  ản về  ông t   thanh ni n v  li n quan đến 

thanh niên; tuyên truyền để nâng cao nhận thứ   tăng  ường hiệu lực, hiệu quả 

và chất lượng đối với quản lý nh  nước về công tác thanh niên, trách nhiệm của 

thanh niên trong thời k  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

tăng  ường công tác giáo dụ  đạo đức lối sống, ý thức dân tộc, gi  gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc cho thanh niên. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh 

niên 

trong  hư ng tr nh, Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh và xây dựng các 

mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 

phù hợp tình hình mới. 

c) Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng trong tổ chức các hoạt động 

giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm tình trạng vi 

phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, công tác giáo dục nghề nghiệp và kỹ 

năng nghề nghiệp, giải quyết việ  l m  tăng thu nhập  nâng  ao đời sống vật 

chất và tinh thần cho thanh niên. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện phong trào 

phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quố  v   hư ng tr nh đồng 

hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Xây dựng được các công trình, phần việc thanh 

ni n  ó ý nghĩa. Tổ chức tốt các phong trào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Sáng tạo 

khởi nghiệp, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức các 

 hư ng tr nh đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi   hư ng tr nh hỗ trợ thanh niên 

học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ;  hư ng tr nh hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp, lập nghiệp;  hư ng tr nh hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ 

năng  sức khỏe thể chất  đời sống văn hóa tinh thần. 

d) Hoàn thiện thể chế quản lý nh  nước về công tác thanh niên; kiện toàn 

tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ng    n  ộ, 

công chứ  l m  ông t   thanh ni n  đội ng    n  ộ  ó đủ phẩm chất đạo đức, 

tr nh độ v  năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao; xây dựng 

mạng lưới    sở d  liệu về thanh niên và công tác thanh niên. 

đ) Tập trung giải quyết việc thực hiện chế độ   hính s  h đối với TNXP 

đã ho n th nh nhiệm vụ trong kháng chiến. 

e) Tăng  ường công tác phối hợp gi a        quan  đ n vị v  địa phư ng 

với các tổ chứ  đo n thể, chính trị - xã hội trong công tác quản lý nh  nước về 

thanh niên. 
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g) Tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát thực hiện quản lý nh  nước về 

công tác thanh niên tại một số    quan v  địa phư ng trong tỉnh. 

h)Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các Bộ, ng nh Trung ư ng. 

2. Ki n nghị  ề xuất 

a) Đối với Chính phủ 

- Ban h nh một số văn  ản mới đồng thời với việ   hỉ đạo        quan 

Nh  nướ   ó thẩm qu ền ở      ấp trong qu  tr nh xâ  dựng nh ng  hính s  h  

 hư ng tr nh  đề  n  ủa Nh  nướ   ần  ó sự lồng ghép đến đối tượng thanh 

ni n  tạo h nh lang ph p lý v  môi trường thuận lợi để gi o dụ   r n lu ện   ồi 

dưỡng thanh ni n ph t triển to n diện  tạo điều  iện  ho thanh ni n  ống hiến  

trưởng th nh. 

- Xem xét việ  qu  định trách nhiệm của Trung ư ng v      cấp, các 

ng nh  địa phư ng trong việc quản lý, giáo dục và phát triển thanh niên.  

- Quan tâm  hính s  h đối với   n  ộ Đo n    sở    n  ộ Đo n  i m 

nhiệm  trong đó  hú trọng  hế độ tiền lư ng  phụ  ấp   hế độ đãi ngộ... đặ   iệt 

 ần  ó qu  định  hế độ phụ  ấp  ho   n  ộ Đo n  i m nhiệm trong        

quan  doanh nghiệp. 

-  o n thiện thể  hế quản lý nh  nướ  về  ông t   thanh ni n;  iện to n 

tổ 

 hứ   ộ m   l m  ông t   thanh ni n t  trung ư ng đến địa phư ng. 

 ) Đối với Bộ Nội vụ v         quan li n quan 

- Đề nghị Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, x   định rõ trách nhiệm của các 

ngành, các cấp         quan  tổ chứ   đ n vị trong việc triển khai thực hiện 

theo phân công, phân cấp của Chính phủ, nhằm thực hiện toàn diện các mục 

tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. 

- Đề nghị các Bộ  ng nh Trung ư ng sớm tham mưu  tr nh  ấp có thẩm 

quyền  an h nh     đề án, dự  n   hính s  h đối với thanh ni n đã được quy 

định Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn  2021 - 2030 để các 

địa phư ng  ó    sở triển khai thực hiện. 

- Quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện      hư ng tr nh ph t triển thanh 

niên. 

- Sớm  an h nh hướng dẫn triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo 

cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để     địa phư ng tổ chức thực hiện. 

- Tăng  ường công tác tập huấn  đ o tạo, bồi dưỡng trong v  ngo i nước 

đối với nh ng người làm công tác quản lý nh  nước về thanh niên các cấp để 

công chứ  tham mưu  ho  ấp ủy, chính quyền các cấp hoạ h định chính sách, 

có nh ng chính sách phù hợp cho thanh niên trong thời k  công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa đất nước. 
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 Tr n đâ  l    o   o tổng  ết  hư ng tr nh ph t triển thanh ni n Quảng 

Nam giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh Quảng Nam  ính   o   o./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Chủ tịch PCT UBND tỉnh; 

- Vụ  ông t   thanh ni n (Bộ Nội vụ); 

- Tỉnh đo n; 

- Sở Nội vụ; 

- CPVP; 

- Lưu VT  K -VX  N .     
 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 T  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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