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KẾ HOẠCH 

Triển khai thưc̣ hiêṇ công tác thanh niên của Sở KH&CN năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác thanh niên năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên được quy 

định tại Điều 40 Luật Thanh niên phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại 

cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng 

góp vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên điạ bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai, thực hiện công tác về thanh niên phải có trọng tâm, có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian; 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tuc̣ triển khai các chính sách pháp luâṭ về quyền, nghiã vu ̣của 

thanh niên 

- Nội dung: Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định và đảm bảo 

thưc̣ hiêṇ Luật Thanh niên, các văn bản liên quan đến công tác thanh niên (Luật 

thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 

09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, 

thanh niên tình nguyện) tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức để thống nhất 

và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên, khắc phục tình trạng coi vấn đề thanh niên và công tác thanh niên là nhiệm 

vụ riêng của tổ chức đoàn thể, hoạt động phong trào. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2021. 

- Hình thức: trên trang Website của Sở, lồng ghép trong cuộc họp chuyên đề 

của cơ quan, đơn vị. 

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận pháp chế phối hợp với phòng QLCN&QLCN, 

Chi đoàn Thanh niên cộng sản HCM. 
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2 Tiếp tục thưc̣ hiêṇ quy chế phối hơp̣ giữa chính quyền và tổ chức 

Đoàn các cấp 

- Nội dung: tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết và rà soát, tổ 

chức hoàn thành các nội dung chưa ký kết với thanh niên Laṇg Sơn taị danh muc̣ 

kèm theo Quy chế phối hơp̣ số 299/QCPH-UBND-TĐTN ngày 05/4/2018 về phối 

hợp công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thanh niên Lạng Sơn 

giai đoạn 2018-2022; 

-  Thời gian thưc̣ hiêṇ: thường xuyên trong năm 2021; 

- Bộ phận thực hiện: Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý công nghệ 

và quản lý chuyên ngành; Trumg tâm ứng dụng phát triển KHCN và đo lường, 

chất lượng sản phẩm. 

3. Thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 

18 tuổi 

- Nội dung: Lồng ghép tư vấn, tuyên truyền định hướng nghề nghiệp đối với 

thanh niên thông qua các các buổi tập huấn đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, sở hữu trí tuệ; khuyến khích tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh,.. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

- Bộ phận thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành 

phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Chi đoàn thanh niên cộng 

sản HCM trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ để triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở trước ngày 20/11/2021. 

2. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn 

vị gửi Sở Nội vụ theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn,  

đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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