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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 262 /KH-SDL

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Công tác quản lý nhà nước về thanh niên và
Chương trình phát triển thanh niên năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh
thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1 (20212025), Sở Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa nội dung các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 102/KH-UBND
ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên
tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1 (2021-2025) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
được giao.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản
pháp luật, các chính sách về phát triển thanh niên của Trung ương và của tỉnh;
nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối
với công tác thanh niên, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về
thanh niên.
2. Yêu cầu
- Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày
20/01/2022 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của ngành;
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển
thanh niên giữa Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo thường xuyên,
nghiêm túc và hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn
bản liên quan đến công tác thanh niên.
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác thanh niên.
Chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở.
Phối hợp thực hiện: Chi đoàn thanh niên Sở Du lịch, các tổ chức, đơn vị
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thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến
công tác thanh niên
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp
luật đặc biệt là tuyên truyền Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, Quyết định
số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch
triển khai thi hành Luật Thanh niên và các văn bản QPPL liên quan đến thanh niên...
cho các đối tượng thanh niên, trong đó chú trọng thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh
niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng
miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực phổ biến giáo dục
pháp luật.
Chủ trì tham mưu: Thanh tra Sở.
Phối hợp thực hiện: Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
3. Rà soát tính phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện
hành của tỉnh có liên quan đến quản lý nhà nước về công tác thanh niên đảm
bảo đúng quy định
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách.
Chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở.
Phối hợp thực hiện: Thanh tra Sở và các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
4. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho đối tượng thanh niên
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách.
Chủ trì tham mưu: Thanh tra Sở.
Phối hợp thực hiện: Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
5. Triển khai thực hiện quy định về công tác quy hoạch, bố trí và sử
dụng cán bộ, trong đó quan tâm việc quy hoạch, bố trí và sử dụng công
chức, viên chức là thanh niên; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cho thanh niên
đã được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý
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Chỉ đạo: Đồng chí Giám đốc Sở.
Chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở.
Phối hợp thực hiện: Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
6. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức,
người lao động nói chung và thanh niên trong Ngành nói riêng. Tổ chức các
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống, phát triển thể lực, sức khỏe của thanh niên
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách đoàn thể.
Chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp
hành Chi đoàn.
Thực hiện: Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
7. Phối hợp với Chi ủy Sở tiếp tục chỉ đạo Chi đoàn thanh niên Sở
thực hiện có hiệu quả các phong trào Xung kích, tình nguyện
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách đoàn thể.
Chủ trì tham mưu: Ban Chấp hành Chi đoàn.
Thực hiện Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
và các tổ chức đoàn thể có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
8. Công tác kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, báo
cáo cấp có thẩm quyền theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.
Chỉ đạo: Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác thanh niên.
Chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở.
Phối hợp thực hiện: Chi đoàn thanh niên Sở Du lịch, các tổ chức, đơn vị
thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch này, Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc
Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở thực
hiện các nội dung có liên quan; phổ biến, quán triệt các nội dung của kế hoạch
đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình.
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2. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở căn cứ
vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai có hiệu
quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.
4. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết
cho cơ quan có thẩm quyền.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng
mắc, Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
có trách nhiệm phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực tuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Quý

