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                                     BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo 

nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030
 
Qua xem xét Tờ trình số 2196/TTr-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 

về đề nghị ban hành nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022-2030; làm việc trực tiếp với sở Nội vụ; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham 

gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình, phong trào được phát 
động đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia, nhờ đó thanh niên ngày 
càng có điều kiện học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến, đóng góp tích cực vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn bộ phận thanh niên, nhất là lực lượng thanh 
niên ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có 
điều kiện phát triển toàn diện; kinh phí đầu tư cho các chương trình, đề án phát 
triển thanh niên chưa nhiều; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên 
chưa đồng bộ... Thực trạng trên đặt ra vấn đề cần có chương trình phát triển 
thanh niên của tỉnh, trên cơ sở đó ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo 
điều kiện, giúp lực lượng thanh niên phát triển toàn diện.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 40 Chương VI Luật Thanh niên1, điểm 
c khoản 7 phần IV Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 
2022-20302; tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị 
quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030 là cần thiết và 
đúng thẩm quyền. Nghị quyết ban hành là cơ sở để các cấp, các ngành, địa 
phương quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng thanh niên có cơ hội tham gia, 

1 1. HĐND cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:
a) Ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương để thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đối với thanh niên.
b) Quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên trong nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương hằng năm và từng giai đoạn.
c) Quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế 
hoạch phát triển thanh niên tại địa phương.
2 c) Xây dựng, trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; ban hành 
Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn với các mục 
tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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cống hiến vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và từng bước hội 
nhập quốc tế trong tình hình mới.

2. Về dự thảo nghị quyết
Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung như dự 

thảo nghị quyết UBND tỉnh trình. 
Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:
a) Về các mục tiêu: Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm, ổn định 

phát triển kinh tế, khơi dậy những ý tưởng, dự án khởi nghiệp, sáng tạo, giảm 
nghèo hiệu quả. Ban đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu: “Đến năm 2030, phấn đấu từ 
70% trở lên thanh niên hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên sau cai nghiện, sau cải 
tạo, khuyết tật được thoát nghèo bền vững” vào mục tiêu 3 của dự thảo nghị quyết. 

b) Về nhiệm vụ, giải pháp: Ban đề nghị bổ sung làm rõ những giải pháp để 
thực hiện các mục tiêu cụ thể đề ra.

c) Sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2030, trong đó 
cần phân kỳ tổ chức thực hiện theo hai giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030 để có cơ 
sở đánh giá và thực hiện cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, nghiên cứu xây dựng 
các mục tiêu cụ thể về phát triển thanh niên giữa hai khu vực đồng bằng và miền 
núi, để có những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ 
tiêu đề ra.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo 
nghị quyết. Kính trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP: CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐ.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu


		2022-04-19T07:37:11+0700
	Quảng Nam


		2022-04-19T07:37:48+0700
	Quảng Nam


		2022-04-19T07:37:56+0700
	Quảng Nam


		2022-04-19T07:37:57+0700
	Quảng Nam


		2022-04-19T07:37:58+0700
	Quảng Nam




