
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC     Đăk Hà, ngày      tháng      năm 2023.  

V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác quản lý nhà nước 

về thanh niên năm 2023 

 

  

        Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- Huyện đoàn Đăk Hà;   

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.                                                           

Triển khai Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên năm 2023 và Công văn số 494/UBND-NC ngày 28/02/2023 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước 

về thanh niên năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 

a) Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao: 

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, 

các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị 

định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021(1) và Nghị định số 17/2021/NĐ-

CP ngày 09 tháng 3 năm 2021(2) của Chính phủ; tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên 

truyền nội dung Luật và các Nghị định trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân. 

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 3816/UBND-

KGVX ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực 

hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đảm bảo kịp 

thời, đúng quy định. 

b) Tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định tại 

Nghị định số 13/2021/NĐ-CP: 

- Phòng Nội vụ phối hợp với Huyện đoàn và UBND các xã, thị trấn, đơn vị 

liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung để tham gia Chương trình gặp gỡ, đối 

thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 20233 theo Kế hoạch 

                                           
1 Quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi 
2 Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. 
3 Thông báo số 19/TB-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện thông báo tham gia Chương trình gặp gỡ, đối thoại 

giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023. 
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số 282/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tổ chức đối thoại với 

thanh niên theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2030 

a) Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021-2030, cụ thể: Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 và Kế 

hoạch số 4561/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 về ban hành, triển khai Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 924/KH-

UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 về triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai 

đoạn I (2021-2025); Công văn số 2558/UBND-NC ngày 08 tháng 8 năm 2022 về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển 

thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Công văn số 3163/UBND-NC ngày 22 

tháng 9 năm 2022 về phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030;... 

- Chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ. 

b) Đề nghị Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức 

của Đoàn, Hội triển khai các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2030 đảm bảo hiệu quả, kịp thời và phù hợp với tình hình 

thực tế của huyện. 

c) Phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả của các cơ quan, đơn vị 

và địa phương về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021-2030 theo quy định.  

3. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong 

cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975(4)  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp 

với Đoàn thanh niên, Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp hướng dẫn lập và hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy 

định.  

                                           
4 Theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06-10-2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của 

Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16-4-2012 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30-01-

2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 

25-11-2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt 

động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu. 
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4. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam(5) 

a) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao chủ động triển khai thu thập, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ các chỉ tiêu 

được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại 

Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ và Thông 

tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế 

độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Công văn số 2713/SNV-

XDCQ&CTTN ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực 

hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam theo Thông tư số 07/2020/TT-

BNV của Bộ Nội vụ. 

b) Phòng Thống kê, Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị để đảm bảo chỉ tiêu thống kê về thanh niên được lồng ghép, thu thập thông qua 

các cuộc điều tra thống kê. 

5. Theo dõi, kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 

a) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:  

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo theo quy định.  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu  

phát triển thanh niên lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên hàng 

năm gửi Phòng Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện. 

b) Phòng Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên gửi Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên (t/h); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c);       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
 

                                           
5 Theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14-9-2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV 

ngày 15-12-2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. 
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