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BÁO CÁO 
  Tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thục hiện Chương trình phát triển 

Thanh niên giai đoạn 2011- 2020, nhiệm vụ thời gian tới 
  

  Kính gửi: Sở Nội vụ Hà Tĩnh. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 225 /KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của 

UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020; Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh báo cáo kết quả 

cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 

Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập năm 1992, gồm có 6 đơn vị hành chính 

(5 phường, 1 xã) dân số gần 40.000 người, trong đó có gần 10.000 thanh thiếu 

nhi (Có gần 4.000 ĐVTN), là địa bàn đất không rộng, người không đông, có 

quốc lộ 1A chạy từ Bắc vào Nam và quốc lộ 8A lưu thông với nước bạn Lào. 

Thị xã được tỉnh xác định là trung tâm kinh tế, văn hoá-xã hội phía bắc tỉnh. 

Qua 28 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của Thị uỷ, quản lý điều hành của 

UBND thị xã và phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, thị xã đã đạt được 

những kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, văn hoá, xã hội có nhiều 

khởi sắc, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được 

nâng lên rõ rệt, công tác xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị được quan tâm. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên 

trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có những thuận lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã đã 

bám sát chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện chủ 

trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời 

sống vật chất và tinh thần cho Thanh niên; tạo điều kiện để Thanh niên nêu cao 

ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp và góp 

phần vào sự phát triển kinh tế của thị xã. 

Khó khăn: Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, 

việc làm cho Thanh niên tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, 

phần lớn thanh niên phải đi làm ăn xa để phát triển kinh tế gia đình, một số mặc 

dù ở lại địa phương nhưng chưa thực sự tâm huyết tham gia tổ chức, một số có 
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tư tưởng ít quan tâm đến chính trị, chưa tham gia các hoạt động xã hội vì vậy 

phần nào hạn chế về sinh hoạt tổ chức Thanh niên.  

II. VIỆC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN THỰC HIỆN 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN: 

Thời gian qua Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-

UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch, thực hiện 

Chương trình phát triển Thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn I (2013-2015); UBND thị 

xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên thị xã 

Hồng Lĩnh (giai đoạn 2012- 2020) (Quyết định kèm theo); căn cứ Quyết định số 

1088/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của UBND thị xã về việc thành lập 

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên (giai đoạn 2012-

2020); Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển Thanh niên thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn I (2013 - 2015) (Quyết định kèm 

theo). Sau khi thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển Thanh 

niên Ban chỉ đạo ra Thông báo số 01/TB-BCĐTN, phân công nhiệm vụ các 

thành viên thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên thị xã cụ thể, rõ ràng để 

tổ chức thực hiện (Thông báo kèm theo). Phối hợp BTV Thị đoàn ban hành kế 

hoạch phát triển Thanh niên toàn thị xã hàng năm chi tiết, cụ thể, có các chỉ tiêu 

rõ ràng. 

 III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan 

đến Thanh niên: 

Ngay sau khi Luật Thanh niên được ban hành, UBND thị xã đã chỉ đạo 

các phòng: Nội vụ, Tư pháp, VH-TT phối hợp các cấp bộ Đoàn chủ động tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Thanh niên cho các đoàn viên, 

thanh niên toàn thị xã thông qua nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, 

thiết thực; đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ Thanh 

niên và trách nhiệm của Nhà nước cũng như xã hội trong việc chăm lo bồi 

dưỡng cho Thanh niên để nâng cao hiểu biết của đoàn viên, Thanh niên và tạo 

khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong lực lượng tuổi trẻ. 

Ban Thường vụ Thị đoàn đoàn chỉ đạo 15/15 Đoàn xã, phường, Đoàn trực 

thuộc và 100% chi đoàn trong toàn thị xã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền 

Luật Thanh niên cho đoàn viên, Thanh niên bằng các hình thức như: Sinh hoạt 

diễn đàn, tọa đàm, đối thoại với lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, hội thi tìm 

hiểu (Thi viết, sân khấu hóa), lồng ghép nội dung trong sinh hoạt chi Đoàn theo 

chủ đề, chủ điểm hoặc định kỳ hàng tháng,..; 92.67% đoàn viên, thanh niên có 

mặt tại địa bàn được tuyên truyền, tiếp cận Luật Thanh niên.  
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Hàng năm các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép nội dung vào các hội nghị, lớp 

tập huấn để tuyên truyền, phổ biến Luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức 

bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm phát 

huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Thanh 

niên. 

 Việc tuyên truyền thông qua các kênh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng được khai thác một cách hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong các 

tầng lớp thanh niên và xã hội. Mỗi cơ sở đều đăng ký ít nhất 1 loại báo đọc như 

Báo Hà Tĩnh, Tuổi trẻ, thanh niên...; Hướng dẫn và tuyên truyền thanh niên truy 

cập và chia sẽ các bài viết của Sở nội vụ, Website Tỉnh đoàn Hà Tĩnh… Đặc 

biệt, từ thị xã đến cơ sở đều mở các trang mạng xã hội để đăng nhiều tin, bài 

phản ánh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thực thi Luật Thanh niên, các 

hoạt động của tuổi trẻ đến các tầng lớp thanh niên. UBND thị xã chỉ đạo Đài 

Truyền thanh - Truyền hình thị xã xây dựng và phát sóng nhiều chương trình 

“Truyền hình thanh niên” trên trang truyền hình địa phương, chỉ đạo phòng văn 

hóa, UBND các phường, xã xây dựng các cụm pano áp phích, bài phát thanh 

tuyên truyền về luật thanh niên và các thông tin khác liên quan đến thanh niên. 

2. Việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển Thanh niên 

trong xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm Thanh niên: 

Gắn với hai phong trào lớn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc”, và “Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp” 

của Ban Thường vụ thị đoàn, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, UBND các 

phường, xã phối hợp triển khai, thực hiện nhiều chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển Thanh niên song song với phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện 

của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội; chỉ đạo Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã triển khai thực hiện 

Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 phê duyệt kế hoạch thực hiện 

Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” theo 

Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Đề án “Đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 

27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã. 

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và các địa 

phương, đơn vị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền các cấp 

đã tạo điều kiện cho tuổi trẻ đảm nhận công trình, phần việc thanh niên; tích cực 

vận động, tổ chức và tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN khẳng định vai trò xung 

kích trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi năm, có hàng chục 

công trình, phần việc của thanh niên được triển khai, thực hiện đưa lại hiệu quả 

thiết thực; tiêu biểu như: Hằng năm, tuổi trẻ toàn thị xã đã huy động hơn 2.500 
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ĐVTN tham gia phát quang đường băng cản lửa, làm thực bì khu vực hồ Thiên 

Tượng, trong 10 năm qua toàn thị xã đã đảm nhận, hoàn thành hơn 120 công 

trình, phần việc thanh niên cấp thị xã có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, trong 

đó có 20 công trình tiêu biểu cấp tỉnh. Nhiều nhiệm vụ chính trị đột xuất của địa 

phường, đã huy động lực lượng Thanh niên tham gia hỗ trợ đạt hiệu quả cao 

như: Huy động 100 lượt ĐVTN tham gia giải phóng mặt bằng quốc lộ 8A, thành 

lập 6 đội TNXK gồm 120 ĐVTN trong 10 ngày tham gia vận động và hỗ trợ tiểu 

thương vận chuyển hang hóa lên chợ mới, 100 ĐVTN giúp hỗ trợ di dời bệnh 

viện Đa khoa Hồng Lĩnh lên địa điểm mới, vận động hơn 1500 lượt ĐVTN tham 

gia chiến dịch tình nguyện vớt bèo tại hồ Đại Rai rộng hơn 2ha với 25 ngày làm 

việc liên tục đã giúp cho thị xã cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị; huy 

động nguồn xã hội hóa xây dựng 8 nhà chờ xe bus kiểu mẫu trị giá 160 triệu 

đồng; vận động xây dựng 22 khu vui chơi mini đặt tại các TDP; huy động 500 

lượt ĐVTN tình nguyện hỗ trợ phòng chống đại dịch Covid-19… 

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đồng hành với Thanh 

niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nghề 

nghiệp, việc làm. Chỉ đạo các phòng: LĐTBXH, GD&ĐT, BGH các trường 

THPT phối hợp BTV Thị đoàn, các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn nghề 

và hướng nghiệp cho thanh niên với nhiều hình thức như: Giao lưu, đối thoại về 

nghề nghiệp việc làm, cơ chế chính sách hỗ trợ Thanh niên của Trung ương, của 

tỉnh và địa phương; ngày hội tư vấn nghề nghiệp và việc làm, hướng nghiệp cho 

học sinh trung học phổ thông, THCS...; chỉ đạo các phòng: Kinh tế, TC-KH phối 

hợp BTV Thị đoàn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, 

ngành nghề mới, tập huấn khởi sự doanh nghiệp, tư duy kinh doanh trong thời 

kỳ hội nhập cho đoàn viên, thanh niên. Kết quả toàn thị xã tổ chức 70 ngày hội 

việc làm thu hút gần 5.000 lượt ĐVTN tham gia; tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp và việc làm cho hơn 15.000 lượt ĐVTN, phối hợp với các trung tâm, 

doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài địa bàn thị xã giới thiệu trên 500 lượt 

ĐVTN đi làm việc trong và ngoài nước; 03 doanh nghiệp trẻ có quy mô trên 1,5 

tỷ đồng, 62 mô hình kinh tế Thanh niên mới; tổ chức tập huấn chuyển giao 

KHKT cho 1.000 lượt ĐVTN nông thôn, tổ chức 05 đợt tham quan mô hình 

kinh tế. UBND thị xã đã chỉ đạo NHCSXH chi nhánh Hồng Lĩnh phối hợp tổ 

chức với Đoàn các cấp đã ký ủy thác, đến nay đã thành lập và quản lý 13 tổ 

TK&VV, với dư nợ gẩn 12 tỷ đồng, tạo điều kiện cho Thanh niên vay giải quyết 

việc làm, học sinh sinh viên vay… 

Ngoài ra, Công tác giáo dục kiến thức và kỹ năng xã hội cho Thanh niên 

ngày càng được quan tâm, xuất hiện nhiều mô hình giáo dục kỹ năng đạt hiệu 

quả; thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động tập trung, sinh hoạt các CLB, 

đội, nhóm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, dân vũ... đã góp 
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phần nâng cao khả năng hoạt động xã hội cho Thanh niên. Nhiều CLB được 

thành lập có hiệu quả như: CLB Tiền hôn nhân, CLB pháp luật thanh niên, dân 

ca Nghệ Tĩnh, dân vũ, flarmes... 

3. Việc tổ chức tạo điều kiện cho Thanh niên tham gia giữ gìn an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ cấp bách tại 

địa phương; thực hiện chính sách đối với Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự: 

Trước tình hình hội nhập, lực lượng Thanh niên được phát triển toàn diện, 

bên cạnh đó, một số thanh niên bị ảnh hưởng, học tập theo những thói xấu, tác 

động từ mặt trái của kinh tế thị trường, các thế lực phản động thường xuyên 

chống phá. Ban chỉ đạo các cấp đã thường xuyên quan tâm, phát huy các hoạt 

động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội của các cấp bộ Đoàn, của thanh niên. Công tác giáo dục quốc phòng, tuyên 

truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh DQTV được tiếp tục tăng cường, góp 

phần giáo dục thanh, thiếu nhi nâng cao ý thức cách mạng, chủ động đối phó với 

âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; tổ chức 

các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay 100% đơn vị đã thành lập được các Đội 

thanh niên tình nguyện sẵn sàng ra quân khi có các vụ việc đột xuất, Công an thị 

xã thường xuyên phối hợp BTV Thị đoàn tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội, an toàn giao thông; ứng cứu bão lụt; phòng chống ma túy, mại 

dâm, HIV/AIDS... cho ĐVTN 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị cho thanh niên 

nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lồng ghép 

nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ, giáo dục thanh niên đề cao cảnh giác trước 

các thủ đoạn, âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù 

địch thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn, các diễn đàn của thanh niên, hội 

nghị, tập huấn,... hàng năm làm tốt công tác vận động đoàn viên, thanh niên tự 

giác thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức tốt các hoạt động“Giao lưu gặp mặt 

thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thanh nghĩa vụ về địa 

phường”, chính sách hậu phương quân đội như hỗ trợ gia đình có chiến sỹ đang 

thực hiện nhiệm vụ trong thu hoạch và sản xuất mùa vụ, tặng quà cho các gia 

đình chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại biên giới, 

hải đảo, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất 

ngũ... mỗi năm có từ 20 - 25 ĐVTN lên đường làm nghĩa vụ quân sự; các thanh 

niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương đều được quan tâm, giới thiệu học nghề, 

giải quyết việc làm, có nhiều đồng chí hiện đang tham gia công tác Đoàn tại các 

địa phương. 
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Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" được các cấp bộ Đoàn 

triển khai hiệu quả. Tổ chức giao lưu, kết nghĩa và tặng quà cho các chiến sỹ 

đồn Biên Phòng cảng Vũng Áng; tổ chức các diễn đàn hướng về biển đảo quê 

hương. 

4. Việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Thanh 

niên; về đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Thanh niên (Đào tạo, chế 

độ chính sách): 

Xác định công tác cán bộ làm nhiệm vụ có tính chiến lược, đặc biệt quan 

trọng, UBND thị xã giao phòng Nội vụ phụ trách công tác Thanh niên, phân 

công 01 đồng chí phó Trưởng phòng phụ trách và theo dõi, tham mưu về các nội 

dung liên quan. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng, sử dụng và quy hoạch đội ngũ 

cán bộ Đoàn thường xuyên được chú trọng, độ tuổi bình quân 30 tuổi. Hàng năm 

đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho 100% 

cán bộ Đoàn, Chi đoàn trong toàn thị xã.  

Công tác cán bộ được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm ngay từ khâu 

phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn 

được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo Quy chế cán bộ Đoàn. 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng theo chức danh, giúp cho đội ngũ cán bộ nhanh 

chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào. 

Hiện nay toàn thị xã có 15 cơ sở Đoàn (6 xã, phường, 6 đơn vị trực thuộc, 03 

Đoàn trường); đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thị có 03 biên chế, cấp xã, 

phường có 6 biên chế. 15/15 Bí thư Đoàn cơ sở có trình độ Cao đẳng, Đại học; 

100% cán bộ chủ trì cấp cơ sở có trình độ chính trị trung cấp. Từ năm 2011 đến 

nay, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 1.300 

cán bộ Đoàn, nhiều đồng chí được tạo điều kiện để đi học thạc sỹ, tiến sỹ nâng 

cao trình độ cũng như được đào tạo, đào tạo lại, 100% cán bộ phụ trách chuyên 

trách về công tác Thanh niên đều được tham gia học tập nâng cao trình độ chính 

trị. Việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ trong độ tuổi Thanh niên và 

cán bộ đoàn trưởng thành được thực hiện đúng điều lệ đoàn, phù hợp với năng 

lực ngành học của cán bộ. 

Ủy ban nhân dân thị xã thường xuyên quan tâm đến chế độ chính sách 

dành cho cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt là cấp chi đoàn thôn, Tổ dân phố; chỉ đạo 

các phòng chuyên môn tham mưu cho HĐND, UBND thị xã có các chính sách 

phù hợp để động viên đội ngũ cán bộ đoàn. 

5. Việc thực hiện chính sách đối với Thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi: 

Về cơ bản thanh niên được đảm bảo quyền, nghĩa vụ theo Luật định; được 

đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật; được chính quyền các cấp, các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ học tập, định hướng nghề nghiệp, 
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tu dưỡng đạo đức cá nhân, hình thành lối sống lành mạnh, có văn hóa; được tạo 

điều kiện vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan, các trung tâm, trường dạy nghề... tổ chức nhiều hoạt động như: Diễn đàn 

trao đổi kinh nghiệp học tập, hướng nghiệp cho thanh niên, tư vấn sức khỏe giới 

tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình, trang bị kiến thức hiểm họa và cách phòng, 

chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, 

tránh các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường... tiêu biểu như: Trung tâm Dân số và 

KHH gia đình đã phối hợp Thị đoàn tổ chức 50 hoạt động tư vấn, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản vị thành niên tại các cơ sở, trường học thu hút hàng ngàn thanh 

niên tham gia. Các hoạt động VHVN - TDTT dành cho thanh thiếu niên được 

các cơ sở Đoàn tổ chức thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho Thanh niên rèn 

luyện sức khỏe, tăng cường mối giao lưu, đoàn kết… đã để lại ấn tượng sâu sắc 

trong đông đảo thanh thiếu niên và xã hội. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã quan 

tâm, tổ chức các hoạt động nhằm giúp đỡ thanh niên yếu thế, Thanh niên chậm 

tiến bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực như: Vận động tham gia các hoạt 

động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; thăm hỏi, tặng quà động viên; phối hợp với gia 

đình, nhà trường quản lý chặt chẽ để tránh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội,... 

6. Việc xây dựng kế hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y 

tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, 

thể dục, thể thao cho các đối tượng Thanh niên: 

Đa số các địa phương, đơn vị đều quan tâm, quy hoạch, đầu tư xây dựng 

hệ thống nhà văn hóa, sân bóng đá, bóng chuyền, cơ sở y tế,... nhằm phục vụ đời 

sống tinh thần cho nhân dân, trong đó thanh thiếu nhi là lực lượng đông đảo 

được thụ hưởng. Huy động xã hội hóa xây dựng sân bóng đá mini, sân bóng 

chuyền, sân cầu lông với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng phục vụ hoạt động thể 

thao cho thanh thiếu nhi và người dân. 

Hoạt động đồng hành với Thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và 

đời sống văn hoá tinh thần được tổ chức thường xuyên, góp phần định hướng và 

xây dựng lối sống lành mạnh. Hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp các cấp bộ đoàn tổ chức giải bóng chuyền thanh niên, giải Việt dã, giải 

bóng đá Thiếu niên nhi đồng, ngày hội Thanh niên khỏe; các hội thi "Tuyên 

truyền ca khúc cách mạng”,... thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

tham gia. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, trong những 

năm qua Đoàn viên, Thanh niên toàn thị xã đã đóng góp hàng ngàn ngày công 

xây dựng các nhà văn hóa thôn, Tổ dân phố. 

7. Việc bố trí kinh phí đối với công tác Thanh niên: 

Thị đoàn và 100% Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc trong toàn thị 

xã được bố trí kinh phí ngân sách đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch 
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được duyệt hàng năm. Ngoài ra, khi có hoạt động đột xuất, phát sinh tùy theo 

điều kiện riêng, các địa phương, đơn vị đã quan tâm, bố trí đảm bảo kinh phí để 

triển khai, thực hiện cơ bản đảm bảo yêu cầu công việc. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi 

phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Thanh niên và công tác 

Thanh niên: 

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, các đoàn thể 

chính trị ở các cấp trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Đoàn viên, Thanh 

niên; tổ chức theo dõi , chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các địa phương, đơn vị trong 

thực hiện luật thanh niên, các chính sách đối với Thanh niên, phát hiện các chủ 

trương, chính sách đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên không còn phù 

hợp, để báo cáo cấp trên, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh, 

sửa đổi phù hợp. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đánh giá chung: 

Luật thanh niên có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, sửa đổi bổ sung vào năm 

2020, đến nay đã từng bước đi vào đời sống Thanh niên, góp phần nâng cao 

nhận thức của xã hội đối với công tác Thanh niên và vai trò của Thanh niên 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự - 

an toàn xã hội. Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào Thanh 

niên, các cơ chế, chính sách về phát triển Thanh niên được triển khai thực hiện 

đạt hiệu quả; công tác Thanh niên và quản lý nhà nước về Thanh niên đã có 

những bước chuyển biến; bộ máy quản lý nhà nước về Thanh niên được kiện 

toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, công 

tác cán bộ Đoàn được các cấp, ngành ngày càng quan tâm hơn. Công tác giáo 

dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống; công tác hướng nghiệp; dạy nghề và 

giải quyết việc làm; hoạt động VH-VN, TD-TT thanh niên khối trường học ngày 

càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tốt.  

* Một số tồn tại, hạn chế: 

- Việc tuyên truyền, đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống chưa được quan 

tâm đúng mức, mới dừng lại ở từng thời điểm; một số địa phương, đơn vị triển 

khai, thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; các giải pháp và lộ 

trình thực hiện còn chung chung. 

- Một số ban, ngành chưa xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về Thanh niên trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ 

chế, chính sách, pháp luật đối với Thanh niên; còn chưa phân định được; hiện 

nay chưa có biên chế công chức trực tiếp theo dõi việc thực hiện chính sách, 

pháp luật đối với Thanh niên dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nhà nước 



 9 

về Thanh niên cho nên chưa tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản thực hiện 

chính sách, pháp luật.  

- Kinh phí triển khai thực hiện chiến lược Thanh niên còn ít, còn có địa 

phương chưa bố trí nguồn kinh phí trong kế hoạch hàng năm để triển khai thực 

hiện chiến lược nên nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra chưa thực hiện 

được. 

- Tình trạng Thanh niên vi phạm pháp luật còn có chiều hướng gia tăng, 

đặc biệt là việc vi phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề ma túy, mại dâm, an 

toàn giao thông... 

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên còn hạn chế 

dẫn đến tình trạng một bộ phận Thanh niên không có việc làm, thu nhập chưa ổn 

định. 

2. Một số đề xuất, kiến nghị: 

- Sở Nội vụ cần chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh về biên chế công chức 

theo dõi công tác Thanh niên để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn 

nghiệp vụ ở lĩnh vực này, để công tác thanh niên ngày càng đi vào hoạt động có 

hiệu quả; cần có cơ chế mở đối với việc tuyển dụng cán bộ đoàn. 

- Đảng và Nhà nước cần nghiên cứu để đưa vào Luật thanh niên một số 

chế tài hợp lý đối với đối tượng và chủ thể quản lý không chấp hành Luật, gây 

cản trở cho việc thực thi Luật hoặc thực thi Luật chưa cao. 

- Các bộ, ban, ngành cần có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kiểm 

tra các cơ quan ngành dọc đóng ở địa phương tổ chức thực hiện Chương trình, 

Kế hoạch phát triển Thanh niên; kịp thời xây dựng các dự án, đề án đã được phê 

duyệt trong Chiến lược phát triển Thanh niên làm cơ sở cho phòng, ban, ngành, 

địa phương có kế hoạch và các đề án thực hiện. 

- Quan tâm ban hành chính sách phù hợp, hỗ trợ khuyến khích thanh niên 

tham gia lập thân, lập nghiệp, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và kỹ 

thuật. 

- Xem xét việc quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ sở, địa 

phương và Trung ương trong việc quản lý, giáo dục và phát huy Thanh niên; nếu 

không đạt yêu cầu phải có chế tài cụ thể.  

- Quan tâm chính sách đối với cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ Đoàn kiêm 

nhiệm. Trong đó chú trọng chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ ... đặc biệt 

cần có qui định chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong các cơ quan, 

doanh nghiệp. 
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V. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục Thực hiện chương trình phát triển Thanh niên; thường xuyên xây 

dựng hoàn chỉnh cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và 

trọng dụng tài năng trẻ; thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực 

trẻ chất lượng cao; nghiên cứu xây dựng chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trẻ, giỏi và trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan, hệ thống chính 

trị. Tổ chức bồi dưỡng công chức trẻ mới được tuyển dụng. 

Xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai thực hiện Chương trình; 

đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành và địa phương trong tổ chức triển khai 

thực hiện; đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân 

công. Định kỳ sơ kết, tổng kết Chương trình theo quy định. 

Phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; xây 

dựng và triển khai các dự án, đề án thực hiện chương trình phát triển thanh niên; 

tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển thanh 

niên.   

Phối hợp với các phòng, ban, ngành và địa phương liên quan huy động 

các nguồn lực trong, ngoài thị xã và Tỉnh thực hiện Chương trình phát triển 

Thanh niên. 

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho Thanh niên; thực hiện đạt 

các mục tiêu, chỉ tiêu theo “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên (giai đoạn 2020 - 

2025)”. Góp ý và thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của thị xã về thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên. 

Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển 

Thanh niên theo nhiệm vụ của Phòng, ban, ngành trong đó tập trung triển khai 

thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư vấn hướng nghiệp, 

dạy nghề, đào tạo nghề, thực hiện các đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

xuất khẩu lao động cho Thanh niên, tổ chức hội chợ việc làm cho Thanh niên; 

thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009; các hoạt động cai nghiện, phòng chống mại 

dâm, tệ nạn xã hội trong thanh niên. Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên theo các lĩnh vực liên quan của Phòng, 

ban tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh 

và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, của thị xã liên quan đến Thanh niên; thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến Thanh niên; xử 

lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin 

có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến Thanh niên; xây dựng các dự án công 
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nghệ thông tin để tăng cường khả năng học tập, ứng dụng công nghệ, thông tin 

trong Thanh niên. Từng bước phổ cập tin học trong Thanh niên, xây dựng đội 

ngũ chuyên ngành về tin học, từng bước xây dựng được đội ngũ lập trình viên 

trẻ về công nghệ - thông tin. Tổ chức tốt các kỳ thi tin học trẻ hàng năm; cùng 

Ban Chỉ đạo phối hợp với các phòng, ban, ngành và địa phương lồng ghép mục 

tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển Thanh niên vào Chương trình phát 

triển Văn hóa, Thể dục, Thể thao, Chương trình phát triển gia đình, tầm nhìn đến 

năm 2030; quy hoạch mạng lưới các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi. Phối 

hợp Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao cho 

Thanh niên, việc cưới văn minh, tiết kiệm trong Thanh niên. Các chương trình, 

kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên theo các nhiệm vụ đã 

được quy định trong Chương trình, trong đó tập trung lồng ghép thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển Thanh niên trong thực hiện Chiến 

lược Dân số, sức khỏe sinh sản Việt Nam. Phối hợp các cơ quan có liên quan tổ 

chức hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ. 

Xem xét các chính sách hiện hành đối với lực lượng trí thức trẻ là bác sĩ trẻ tình 

nguyện tham gia phát triển nông thôn, xây dựng chính sách huy động bác sĩ trẻ 

về công tác tại các địa bàn khó khăn. Thực hiện Chương trình phát triển Thanh 

niên, chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma 

túy, mại dâm, tội phạm trong Thanh thiếu niên, quản lý, giáo dục đối tượng là 

thanh niên vi phạm TNXH, nghiện ma tuý, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. 

Đấu tranh với các loại tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Tập trung tổ 

chức trong Thanh niên các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn 

giao thông, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, đôn đốc và triển khai tổ chức tốt 

công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho Thanh niên, 

học sinh, sinh viên; phối hợp, tham mưu đề xuất thực hiện chính sách dạy nghề - 

giải quyết việc làm cho Thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 

phương.   

Trên đây là kết quả thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên giai 

đoạn 2011- 2020, nhiệm vụ thời gian tới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Ủy ban 

nhân dân thị xã báo cáo Thị ủy, HĐND thị xã, Sở Nội vụ biết theo dõi và chỉ 

đạo phong trào./. 
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- Sở Nội vụ Hà Tĩnh;  

- Thường trực: Thị uỷ, HĐND thị xã; 
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- Thị đoàn; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND các phường, xã  
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