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UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           /KH-TTr                  Tây Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên năm 2020 

 

Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2016 - 2020, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 

của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với 

thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng 

mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Yêu cầu 

Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến 

thanh niên trong cơ quan, nhằm cụ thể hóa đạt mục đích theo các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình 

Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời đảm bảo 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh việc tổ chức có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương 

trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 

2020 

Phân công nhân sự phụ trách công tác quản lý Nhà nước về thanh niên 

trong cơ quan.  

Hàng năm đều có bố trí nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên đã đề ra trong giai đoạn 

2016 - 2020. 

2. Thực hiện bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công 

tác thanh niên cho công chức và người lao động trực tiếp làm công tác 

thanh niên 
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Tiếp tục cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà 

nước về công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên. 

3. Thực hiện giáo dục thanh niên 

Về lòng yêu nước, lòng nhân ái, yêu thương con người, lý tưởng, đạo đức 

cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có 

trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng, thực hiện hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.  

Phát huy được vai trò, trách của đoàn viên thanh niên trong cơ quan. 

4. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về thanh niên năm 2020 

Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác thanh niên khi có yêu cầu. 

Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

thanh niên tại cơ quan theo hướng dẫn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Lãnh đạo cơ quan phối hợp cùng Chi ủy tổ chức triển khai Kế hoạch thực 

hiện Chương trình Phát triển thanh niên của cơ quan giai đoạn 2016 - 2020.  Văn 

phòng Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện có hiệu 

quả các chỉ tiêu trong kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của Thanh 

tra tỉnh năm 2020./. 

  
 

Nơi nhận: 
KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
- Sở Nội vụ Tây Ninh; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Chi bộ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HS.  
         (Lịnh) 
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