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CHỈ THỊ
Thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang
giai đoạn 2021 - 2030
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang
giai đoạn 2011-2020, tình hình thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều
chuyển biến tích cực. Đa số thanh niên được nâng cao về nhận thức, tư tưởng
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chấp hành
pháp luật, có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học,
công nghệ. Nhận thức, trách nhiệm của Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban,
ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng
nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách phát triển
thanh niên tỉnh Hậu Giang.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa
được trang bị đầy đủ kỹ năng sống, còn phụ thuộc vào gia đình, thích hưởng thụ,
lười lao động, thiếu hiểu biết về pháp luật, tham gia vào các tệ nạn xã hội.
Công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại một số sở, ban, ngành và chính quyền
các cấp còn hạn chế, chưa phân biệt chức năng, nhiệm vụ giữa tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về
thanh niên; việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác phối hợp liên ngành
quản lý nhà nước về thanh niên chưa chặt chẽ.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế,
khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tiếp tục xây dựng
thế hệ thanh niên tỉnh Hậu Giang phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản của
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Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban,
ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030 và các văn bản có
liên quan của Trung ương đến lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND
cấp huyện, cấp xã; công chức phụ trách thực hiện công tác quản lý nhà nước về
thanh niên; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, đặc biệt là đối tượng
thanh niên trên địa bàn Tỉnh có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi, nhằm tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở,
thanh niên trong độ tuổi quy định về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, vị trí, vai trò
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển
thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030.
2. Xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2021 - 2030, bám sát các mục tiêu về phát triển thanh niên theo Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm và từng giai đoạn với mục tiêu,
chỉ tiêu phát triển cụ thể, phù hợp với Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từng địa phương lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi
xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển
kinh tế - xã hội hàng năm từng giai đoạn. Trong tổ chức thực hiện phải xác định
rõ các nhiệm vụ, phân công cụ thể tổ chức, cá nhân thực hiện, thời gian hoàn thành,
bảo đảm việc thực hiện đạt chất lượng hiệu lực, hiệu quả.
4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên tại các cơ quan,
đơn vị, địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên tịch với Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.
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5. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, địa phương
thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức sơ kết đánh giá, điều chỉnh, bổ sung
các mục tiêu, chỉ tiêu kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương và thực tiễn phát triển thanh niên, đặc biệt là các mục tiêu,
chỉ tiêu do cơ quan, đơn vị mình phụ trách, từ đó có biện pháp, giải pháp tổ chức
thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. Định kỳ hàng năm, giai đoạn theo
Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.
Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, địa phương
nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- VPCP (HN, TP.HCM);
- Bộ Nội vụ;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.
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