
Chưa 

đạt
Đạt Vượt

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I

1

Tỷ lệ thanh niên là công chức, viên 

chức, học sinh, sinh viên, thanh niên 

lực lượng vũ trang được tuyên truyền, 

học tập nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước.

100% 100% X

- Sở Nội vụ báo cáo số liệu 

liên quan đến công chức, viên 

chức (toàn tỉnh);

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo 

cáo số liệu liên quan đến học 

sinh (toàn tỉnh);

- Trường Đại học Hà Tĩnh báo 

cáo số liệu liên quan đến sinh 

viên;

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy QS 

tỉnh báo cáo số liệu liên quan 

đến thanh niên lực lượng vũ 

trang (toàn tỉnh).

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn).

Các sở, ngành, 

đơn vị liên 

quan

2

Tỷ lệ thanh niên nông thôn, đô thị, 

thanh niên công nhân được tuyên 

truyền, học tập nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước.

60% 77,14% X
- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã

Các sở, ngành, 

đơn vị liên 

quan

II

1

Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt 

trình độ trung học phổ thông và tương 

đương

80%

- Sở Giáo dục và Đào tạo (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

PHỤ LỤC IIIA
BIỂU THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU,CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

T

T
Tên chỉ tiêu

Chỉ 

tiêu Kế 

hoạch 

Mức 

hoàn 

thành chỉ 

Kết quả thực hiện
Cơ quan, đơn vị chủ trì 

báo cáo số liệu

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

thực hiện

Ghi chú

(nếu chỉ 

tiêu chưa 

MỤC TIÊU 1: GIÁO DỤC THANH NIÊN VỀ LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA; Ý THỨ TUÂN THỦ PHÁP 

MỤC TIÊU 2: NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO THANH 



2

Tỷ lệ thanh niên ở vùng núi, vùng dân 

tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ 

trung học cơ sở

80%

- Sở Giáo dục và Đào tạo (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

3

Tỷ lệ thanh niên là cán bộ, công chức 

ở cấp xã được bồi dưỡng nâng cao 

trình độ, năng lực quản lý nhà nước, 

ngoại ngữ và tin học

80% 100% X

- Sở Nội vụ (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

III

1

Tỷ lệ số thanh niên được hỗ trợ, ứng 

dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, 

công trình nghiên cứ khoa học phục 

vụ sản xuất và đời sống năm 2020 

(tăng so với năm 2015)

Năm 

2020 

tăng 

15% so 

với 

năm 

15% X

- Sở Khoa học và Công nghệ 

(số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

2

Tỷ lệ số thanh niên làm việc trong các 

tổ chức khoa học và công nghệ năm 

2020 (tăng so với năm 2015)

Năm 

2020 

tăng 

15% so 

với 

năm 

X

- Sở Khoa học và Công nghệ 

(số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

3

Tỷ lệ số công trình khoa học và công 

nghệ do thanh niên chủ trì năm 2020 

(tăng so với năm 2015)

Năm 

2020 

tăng 

20% so 

với 

năm 

X

- Sở Khoa học và Công nghệ 

(số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

IV

1

Tỷ lệ thanh niên làm việc trong các cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị  - xã 

hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo 

cấp sở, phòng tương đương.

20%

- Sở Nội vụ (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

MỤC TIÊU 3: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ CÓ CHẤT LƯỢNG CAO, GẮN VỚI NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC 

MỤC TIÊU 4: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, QUY HOẠCH, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG TÀI NĂNG TRẺ, HÌNH THÀNH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA 



2

Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức 

vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà 

nước

15%

- Sở Nội vụ (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

3

Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức 

vụ chủ chốt trong các tổ chức chính trị 

- xã hội

15% 15% X

- Sở Nội vụ (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

4
Tỷ lệ thanh niên là chủ doanh 

nghiệp/chủ trang trại
20% 1,6% X

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

5

Tỷ lệ thanh niên là người khuyết tật 

làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh 

của người khuyết tật

20% 0

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

V

1

Tỷ lệ thanh niên trong lực lượng lao 

động được giáo dục nghề nghiệp và 

kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội 

nhập với thị trường lao động trong 

nước và quốc tế

70% 70% X

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

2

Tỷ lệ thanh niên trước khi đi lao động 

có thời hạn ở nước ngoài được học 

tập, phổ biến các quy định pháp luật 

Việt Nam, pháp luật nước sở tại và 

các văn bản pháp lý có liên quan về 

quyền, nghĩa vụ của người lao động, 

người sử dụng lao động

100% 100% X

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

3
Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít 

nhất 600.000 thanh niên

600.00

0 thanh 

niên

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

MỤC TIÊU 5: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP, NÂNG CAO ĐỜI 



4
Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô 

thị xuống dưới 7%
Dưới 7%

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

5
Giảm tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở 

nông thôn xuống dưới 6%
Dưới 6%

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

6
Tỷ lệ thanh niên được tư vấn về nghề 

nghiệp và việc làm
Trên 80% 80% X

- Sở Lao động, TB và XH (số 

liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

7
Tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên 

được giáo dục hướng nghiệp
100% 100% X

- Sở Giáo dục và Đào tạo (số 

liệu học sinh toàn tỉnh);

- Trường Đại học Hà Tĩnh (số 

liệu sinh viên);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

8

Tỷ lệ Thanh niên làm việc ở các khu 

công nghiệp, khu kinh tế được trang 

bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc 

tế về lĩnh vực lao động; kiến thức kỹ 

năng về an toàn lao động và sức khỏe 

nghề nghiệp

70% 70% X Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan



9

Tỷ lệ thanh niên được tham gia các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục 

thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng 

đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú

- 80% 

thanh 

niên ở 

đô thị;

- 70% 

thanh 

niên ở 

nông 

thôn và 

thanh 

niên 

công 

nhân ở 

các 

KCN;

- 60% 

thanh 

niên 

miền 

núi, 

vùng có 

điều 

kiện 

kinh tế 

khó 

khăn và 

80% X

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

VII MỤC TIÊU 6: NÂNG CAO SỨC KHỎE, THỂ LỰC, TẦM VÓC, KỸ NĂNG SỐNG CHO THANH NIÊN

1
Chiều cao bình quân của thanh niên 

18 tuổi

- Năm: 

1m 67;

- Nữ: 

1m 56

- Sở Y tế (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan



2

Tỷ lệ thanh niên được trang bị kiến 

thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khỏe 

sinh sản, sức khỏe tình dục

70% 92% X

- Sở Y tế (số liệu toàn tỉnh);

- UBND các huyện, thành phố, 

thị xã (số liệu trên địa bàn)

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan
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