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  KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022  
_______________________ 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Tp Sa Đéc về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

TP Sa Đéc năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông xây dựng Kế hoạch 

thực hiện với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác quản lý 

nhà nước về thanh niên năm 2022; định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển thanh 

niên thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Nghị quyết phát triển 

thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch phát triển thanh niên 

tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam, giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức 

của thanh niên và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật 

Thanh niên. 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 

- Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn xã Tân Phú Đông. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải 

có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban ngành, đoàn thể và 

ban nhân dân 05 ấp. Bảo đảm việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch và tiến độ. 

- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh .  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công (theo Phụ lục đính 

kèm) triển khai, thực hiện đạt hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa- xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch này. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất các 

biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; chủ trì, 

phối hợp với các  ban, ngành có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công 

tại Kế hoạch này và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo phòng Nội 

vụ đúng thời gian quy định. 

2. Các ban ngành trực thuộc Ủy ban xã 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và chủ động bố trí đủ 

nhân lực, kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành trong tháng 5 năm 2022. 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên gửi về Ủy ban 

nhân dân xã  Thông qua đ/c Hải Công chức văn hóa xã hội) trước ngày 5 tháng 

11 năm 2022. 

3.Cán bộ truyền thanh 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan xây dựng chương trình, 

chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền nội dung Luật Thanh niên năm 2020 và 

các văn bản dưới Luật; Nghị quyết, kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Đồng 

Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển thanh niên thành phố Sa Đéc,  

giai đoạn 2021 - 2030. 

4. Bí thư xã đoàn. Kiêm Tài chính -kế toán 

Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và hướng 

dẫn, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm lo sự phát triển của thanh 

niên trên địa bàn quản lý.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố 

Phối hợp thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đơn vị theo Phụ lục kèm 

theo Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

UBND xã Tân Phú Đông  năm 2022./. 
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Nơi nhận: 
- phòng nội vụ; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- CT và các PCT/UBND xã; 

- UB MTTQVN xã; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã; 

- Các ban, ngành xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Giàu 



  

 


