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KẾ HOẠCH 

Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

giai đoạn 2012 - 2020 

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ Nội vụ về 

tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, 

xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình 

phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020; xác định rõ 

những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 trên 

địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng nhiệm vụ Chương trình phát 

triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030; kiến nghị, đề xuất xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên và các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. 

 Tổng kết, đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện đầy đủ, chính xác, thiết 

thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình phát 

triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 được giao tại Quyết định số 120/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 44/KH-UBND 

ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 96/KH-UBND 

ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm 



vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2020 (theo đề cương hướng dẫn gửi kèm). 

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng kết thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020 

với hình thức phù hợp. 

 Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 trình cấp có 

thẩm quyền khen thưởng theo quy định.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện 

nghiêm nội dung Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/7/2020. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp 

và xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020; hoàn thành, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/7/2020. 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác khen 

thưởng, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh 

niên tỉnh Tuyên Quang 2012 - 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Tỉnh đoàn Thanh niên; 

-  Chánh VP,  Phó CVP UBND tỉnh; 

- UBND  huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NC(Ng). 
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