
PHỤ LỤC I
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch  số           /KH-UBND ngày        /01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Stt Tên văn bản Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối 
hợp

Cơ quan
phê duyệt

Thời gian
ban hành Yêu cầu cụ thể

1

Nghị quyết phát triển 
thanh niên tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 

2021 - 2030

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; Tỉnh 

Đoàn Thanh niên; 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố

Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh

Ngày 
08/12/2021

Quy định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 
các chỉ tiêu bảo đảm thực hiện chính sách, pháp 
luật về thanh niên trên các lĩnh vực; nhiệm vụ, 
giải pháp lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh 
niên trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội; giải pháp triển khai thực hiện; nguồn lực để 
thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

2

Chương trình phát triển 
thanh niên tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2021 - 
2030

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; Tỉnh 

Đoàn Thanh niên; 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố

UBND tỉnh Ngày 
16/12/2021

Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể; xác định nội dung 
các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, 
dự án phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2021-2030; phân công cụ thể cơ quan chủ 
trì, phối hợp và xác định rõ tiến độ thực hiện.

3

Kế hoạch thực hiện 
Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021 - 

2025

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; Tỉnh 

Đoàn Thanh niên; 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố

UBND tỉnh Tháng 
01/2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn; cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện từng 
chỉ tiêu phát triển thanh niên và xác định rõ tiến 
độ thực hiện.



2

Stt Tên văn bản Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối 
hợp

Cơ quan
phê duyệt

Thời gian
ban hành Yêu cầu cụ thể

4

Phát động thi đua; 
hướng dẫn công tác khen 
thưởng thành tích thực 

hiện Chương trình

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố

UBND tỉnh
Trước 
ngày

30/6/2022

5

Các văn bản hướng dẫn, 
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 

tra,... trong quá trình thực 
hiện Chương trình, Kế 
hoạch phát triển thanh 

niên

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành, đoàn thể 
tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố; các cơ 
quan, đơn vị liên 

quan

Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

Giám đốc 
Sở Nội vụ

Hàng năm; 
trong quá 
trình thực 

hiện 
Chương 

trình

- Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương 
về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực 
hiện các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; 
cách thức lồng ghép chỉ tiêu thống kê về thanh 
niên theo ngành, lĩnh vực.
- Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển 
thanh niên hằng năm có thể được ban hành lồng 
ghép với văn bản hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ.

6
Hướng dẫn, tổ chức sơ 

kết 5 năm thực hiện 
Chương trình

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; 

UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; 
các cơ quan, đơn 

vị liên quan

UBND tỉnh Quý I/2025

7
Hướng dẫn tổ chức sơ 
kết thực hiện Chương 

trình
Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; 

UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; 
các cơ quan, đơn 

vị liên quan

UBND tỉnh Quý 
II/2025

8 Báo cáo kết quả tổng kết 
Chương trình Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; 

UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; 

UBND tỉnh Quý 
IV/2030
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Stt Tên văn bản Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối 
hợp

Cơ quan
phê duyệt

Thời gian
ban hành Yêu cầu cụ thể

các cơ quan, đơn 
vị liên quan

9

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu Phát huy vai trò của 

thanh niên trong tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc và 
trang bị kiến thức về quốc 

phòng và an ninh;

Bộ chỉ huy 
Quân sự tỉnh

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố; các cơ 
quan, đơn vị liên 

quan

Chỉ huy 
Trưởng Bộ 

chỉ huy 
Quân sự tỉnh

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

10
Kế hoạch phòng chống 

ma túy trong thanh thiếu 
niên

Công an tỉnh

Các sở, ban, 
ngành tỉnh; 

UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; 
các cơ quan, đơn 

vị liên quan

Giám đốc 
Công an tỉnh

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

11

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật, 
cung cấp thông tin về tư 
vấn hỗ trợ pháp lý cho 
thanh niên trên địa bàn 

tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, 
ngành, các cơ 
quan, đơn vị, 
UBND các 

huyện,thị xã, 
thành phố, các 

trường cao đẳng, 
đại học

Giám đốc Sở 
Tư pháp

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

12

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu nâng cao chất lượng 
đào tạo nghề và tạo việc 
làm bền vững cho thanh 
niên; phát triển nguồn 
nhân lực trẻ chất lượng 

cao

Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội

Các sở, ban, 
ngành, các cơ 
quan, đơn vị, 

UBND các huyện,, 
thị xã, thành phố, 
các trường cao 
đẳng, đại học

Giám đốc Sở 
Lao động - 

Thương 
binh và Xã 

hội

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025
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Stt Tên văn bản Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối 
hợp

Cơ quan
phê duyệt

Thời gian
ban hành Yêu cầu cụ thể

13

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu Giáo dục, nâng cao 
kiến thức, kỹ năng; tạo 
điều kiện để thanh niên 
bình đẳng về cơ hội học 
tập, nghiên cứu, đổi mới 

sáng tạo.

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Các sở, ban, 
ngành, các cơ 
quan, đơn vị, 
UBND các 

huyện,, thị xã, 
thành phố, các 
trường CĐ, ĐH

Giám đốc Sở 
Giáo dục và 

Đào tạo

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

14

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu thanh niên được ứng 
dụng, triển khai ý tưởng 

sáng tạo, công trình 
nghiên cứu khoa học 

phục vụ sản xuất và đời 
sống; số công trình khoa 

học và công nghệ do 
thanh niên chủ trì; số 
thanh niên làm việc 

trong các tổ chức khoa 
học, công nghệ

Sở Khoa 
học và Công 
nghệ

Các sở, ban, 
ngành, các cơ 
quan, đơn vị, 
UBND các 

huyện,, thị xã, 
thành phố, các 

trường cao đẳng, 
đại học

Giám đốc Sở 
Khoa học và 
Công nghệ

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

15

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe cho 

thanh niên

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành, 
các cơ quan, đơn 
vị, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố, các trường 

CĐ, ĐH

Giám đốc Sở 
Y tế

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

16

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu đào tạo, bồi dưỡng 

thanh niên ứng dụng 
công nghệ thông tin, sử 

dụng thành thạo các 

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

Các sở, ban, 
ngành, các cơ 
quan, đơn vị, 

UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, 

Giám đốc Sở 
Thông tin 
và Truyền 

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025
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Stt Tên văn bản Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối 
hợp

Cơ quan
phê duyệt

Thời gian
ban hành Yêu cầu cụ thể

phương tiện kỹ thuật số 
phục vụ mục đích giao 
tiếp, tuyền thông, học 
tập, làm việc và kinh 

doanh trên nền tảng số

các trường cao 
đẳng, đại học

thông

17

Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần cho 

thanh niên

Sở Văn hóa-
Thể thao và 
Du lịch

Các sở, ban, ngành, 
các cơ quan, đơn 
vị, UBND các 

huyện, thị xã, thành 
phố, các trường 

CĐ, ĐH

Giám đốc Sở 
Văn hóa-

Thể thao và 
Du lịch

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 

đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

18

Kế hoạch thực hiện các 
mục tiêu để cụ thể hóa 
chương trình phát triển 

thanh niên

Đoàn Thanh 
niên Cộng 
sản Hồ Chí 
Minh tỉnh

Các sở, ban, 
ngành, các cơ 
quan, đơn vị, 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố, các 
trường CĐ, ĐH

Bí thư Tỉnh 
Đoàn Tháng 1 

năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

19

Chương trình phát triển 
thanh niên của đơn vị 

giai đoạn 2021 – 2030, 
kế hoạch thực hiện 

Chương trình của cơ 
quan, đơn vị

Các sở, ban, 
ngành tỉnh

Các phòng, ban, 
đơn vị trực thuộc

Thủ trưởng 
Các sở, ban, 
ngành tỉnh

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025

20

Ban hành Chương trình 
phát triển thanh niên 

huyện, thị xã, thành phố 
giai đoạn 2021 - 2030; 

Kế hoạch thực hiện 
Chương trình

UBND các 
huyện, thị 
xã, thành 
phố

Các phòng, ban 
cấp huyện; 
UBND xã, 

phường, thị trấn

Chủ tịch 
UBND 

huyện, thị 
xã, thành 

phố

Tháng 1 
năm 2022

Nêu rõ chỉ tiêu, số liệu cụ thể; nội dung nhiệm 
vụ, công việc cần triển khai trong từng giai 
đoạn đạt mục tiêu Chương trình giai đoạn 2021-
2025
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