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Can c&Lut To chc chInh qzn djaphtwng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can c& Luát tha dOi, ho sung mç5t sO diéu cáa Luct TO chz'c GhInh phi và 

Lut TO ch&c chInh quyên djaphu'ctng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can c&Lut Thanh niên ngày 16 tháng 6 näm 2020, 
Cán cz Quyêt djnh sO 133 1/QD-TTg ngày 24 tháng 7 nãm 2021 cia Thi 

turó'ng ChInh phz ban hành Chién hrçtc phát trién thanh niên Vit Nam giai dogn 
2021-2030, 

Gán th Quyé't ã'jnh sO' 1113/QD-BNVngày 17/10/2021 cüa Bç5 Ni vy ye 
ban hành Kê hogch thtc hin chiên lwQ'c phát triên thanh niên Vit Nam giai 
dogn2021-2030; 

Xét Ta trinh sO ....../TTr-UBND ngày .... tháng .... näm 2022 cza Uy ban 
nhán dan tinh ye vic dê nghj ban hành Nghj quyét phát triên thanh niên tinh 
Quáng Trj giai dogn 2022-2030; Bao cáo thám tra cüa Ban Van hóa - Xâ hi, 
H5i dOng nhán dan tInh và kién tháo lucn cza dcii biêu Hçäi dOng nhán dan 
tinh tgi /9) hQp. 

QUYET NGH: 
Biu 1. Thong qua ni dung phát trin thanh niên tinh Quãng Tr!  giai 

doan 2022-2030, ciii the nhtr san: 
1. Miic tiêu 
a) M1ic tiêu tong quát 
Xây drng the h thanh niên tinh Quáng Trj phát triên toàn din, giàu lông 

yêu nuc, có chI tir hrc, t1r cu&ng, tir hào dan tc; có l tung cách m1ng, hoài 
bão, khát v9ng vrnin len xây dimg quê hucing, dat nu&c; có dao  dirc, thirc cong 
dan, chap hành pháp 1ut; có sirc khóe va lôi song lành math;  có van hóa, kiên 
thüc, trInh d hçc van, k5 näng song, nghe nghip và vic lam; có chI 1p than, 
1p nghip, näng dng, sang tao,  lam chü khoa h9c, cong ngh. Phát triên nguôn 
nhân hrc tré chat hrcmg cao dáp trng yeu câu phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh, 
cüa dat nuc và hi nhp quôc té. Phát huy tinh than cong hiên, xung kIch, tInh 
nguyen và nâng cao trách thim cüa thanh niên trong sir nghip xây drng và 
bàovTôquôc. 

b) Muc tiêu cu the 
- Mic tiêu 1: Tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp lust; cung cap thông 

tin v tij van, h trçi pháp l cho thanh niên. 
Hang näm, 100% thanh niên trong lirc lucing vu trang, thanh niên là can 

b, cong chirc, viên chüc, trén 90% thanh nién là cOng than, 80% thanh then 
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nong thôn,,  thanh niên vüng dng bao dan tc thiu so và min nñi &rcic tuyên 
truyên, phô biên, h9c tp nghj quyêt cüa các cap üy Dãng, chInh sách pháp 1u.t 
cüa Nhànixc. 

Hang näm, 100% thanh niên là hQc sinh và sinh viên, 80% thanh niên 
cong nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên vüng dông bào dan tc thiêu s và 
mien nñi di.rçic trang bj kiên thirc ye quôc phông và an ninh. 

Den 11am 2030, trén 75% thanh niên (dái vi thanh niên thành thj là 90%) 
&rcic tuyên truyên, phô biên, cung cap thông tin ye chInh sách, pháp 1ut thông 
qua các rng ding pháp 1ut trirc tuyên, mLng xã hi, các phi.rong tin thông tin 
di chüng. 

- M%ic tiêu2: Giáo diic, nâng cao kiên thirc, k5 nàng; to diêu kin dé 
thanh niên bInh däng ye c hi h9c t.p, nghiên cru, dôi mâi sang tao. 

Hang näm, 100% thanh niên là h9c sinh, sinh viên dugc giáo dic chInh 
trj, tu tuàng, do drc, lOi song, kiên thirc pháp lut, k5 nang song và k nàng 
mêm. 

Den näm 2030, trên 80% thanh niên trong d tuôi d.t trInh d trung hçc 
phô thông và tung throng; trên 80% thanh niên vilng dông bào dan tc thiêu so 

và mien n'ti, vüng cO diêu kin kinh té - xã hi dc bit khó khãn dt trInh d 
trunghpccas. 

Den näm 2030, tang 15% so thanh niôn duçic irng diing, triên khai ' ttthng 
sang tao,  cOng trInh nghiên cru khoa hçc phiic vi san xuât và diii song; tang 
15% sO cOng trInh khoa h9c và cong ngh do thanh niên chü trI; tang 10% sO 
thanh niên lam vic trong các to chirc khoa hçc, cong ngh (so vâi näm 2020). 

Hang näm, có It nhât 20% thanh nién, phân dâu den näm 2030 có 100% 
thanh niên lam báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp lut là ngithi dan tc thiêu 
so và 100% thanh niên tham gia cong tác phô biên giáo diic pháp 1u.t cho thanh 
thiêu niên vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi, vüng có diêu kiin kinh tê 
- xã hi dc bit khó khàn thrçic bôi dixOng, nâng cao chuyên môn, nghip vii 
phô biên giáo dc pháp 1ut. 

Den näm 2030, có it nhât 7.0% thanh niên là ngui khuyét tat, ngu?ñ 
nhiêm HIV, ngithi sl'r diing ma tüy, thanh niên là ntn nhân cüa ti phm buôn 
ban ngi.thi, thanh niên vi phm pháp lut duçic bOi disöng k näng song, lao dng 
yà hôa nhp cong  dOng. 

- Miic tiêu 3: Nâng cao chat Iiiçing dào to nghê, hO trq to vic lam ben 
v&ng ch? thanh niên; phát triên nguôn nhân lrc tré có chat luqng cao. 

Hang näm, 100% h9c sinh, sinh viên trong các co sâ giáo dc, Co s& giáo 
diic nghê nghip dirçic giáo diic hi.ràng nghip, trang bj kiên thüc, k nàng ye 

khâi nghip tnrâc khi tot nghip; 100% sinh viên discic trang bj kiên thüc ye hi 
nhp quôc tê v chuyén dOi sO. 

Hang nàm, 30% so tixâng, dij an khi nghip cüa thanh niên là h9c sinh, 
sinh viên di..rcic kêt nôi v&i các doanh nghiép hoc thrçic ho trçi dâu ti.r tü nguOn 
kinh phi phü hqp. 

Dn näm 2030, phân dâu 100% thanh niên diiçc tu van huâng nghip và 
vic lam; 60% thanh niên dugc dào to nghê vá to vic lam, uu tiên viêc lam tai 
ch. Hang nàm, có It nhât 7.000 thanh nien duqc giãi quyêt yiêc lam. 
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Dn näm 2030, ti 1 thanh niên that nghip i do thj dithi 7%; ti l thanh 
niên thiêu vic lam nông thôn duói 6%. 

Den näm 2030, phân dâu tao  vic lam on djnh cho trén 50% thanh niên 
vüng dOng bào dan tc thiêu sO và mien nüi, vüng có diêu kin kinh tê - xã hOi 
dc bit khó khan; 20% thanh niên là ngi.rYi khuyêt tat, ngixi nhim 1-IIV, ngiiii 
sau cai nghin, sau cài tao,  thanh niên là ngui Vit Nam không có quôc tjch. 

- M%ic tiêu 4: Bào v, chAm soc và nâng cao sirc khoê cho thanh niên. 
Hang nàm, trên 75% thanh nien ducic trang bj kiên thüc, k näng rèn 

luyn the chat, nângcao sirc khOe; chäm soc sirc khOe sinh san, stirc khOe tInh 
diic, süc khóe tam than; dan so và phát triên; bInh däng gith và phông chong bao 
hrc trên co sO giOi; bao  hxc gia dInh, bao  hrc h9c thrOng, xâm hi tInh dic; 
HIV/AIDS và các bin pháp phOng chông HIV/AIDS (trong dO: ti l thanh niên 
là h9c sinh, sinh viên trong các Co sO giáo diic dat  100%; ti 1 thanh niên trong 
các co sO giáo diic nghê nghip dat  trén 90%). 

Hang nàm, tang binh quân 1 0% t' l thanh niên dirqc cung cap thông tin 
và tiêp cn các djch vii than thin ye tu van, chãm soc sirc khOe sinh san, sue 
khóe tInh diic (so vOi nàm 2020); t' 1 các cp 11am, n thanh niên dirc ti.r van, 
khám s1rc khOe truOc khi kêt hon dat 50% vào näm 2025 và 90% vào näm 2030; 
100% nir thanh niên di.rçic tiêp cn thun tin vó'i các bin pháp tránh thai hin 
dai, phOng tránh vô sinh và ho trçY sinh san. 

100% thanh niên là h9c sinh, sinh viên tham gia bâo hiêm y tê và duge 
chäm soc sirc khôe ban dâu; trên 97% thanh niên cong nhân lam vic tai  các 
khu, ciim cong nghip, khu ché xuât duge khám sue khOe và chãm soc y té djnh 
ks'. 

- Mic tiêu 5: Nâng cao dOi sng van boa, tinh thin cho thanh niên. 
Hang näm, trén 80% thanh niên 0 do thj; 70% thanh niên 0 nông thôn; 

60% thanh niên vüng dOng bào dan tc thiêu so và mien nüi, vüng có dieu kin 
kinh té - xã hi dc bit kho khän d1.rgc tao  dieu kin tham gia các hoat dng van 
hóa, ngh thut, the diic the thao, hoat dng sinh hoat  cong dOng 0 noi h9c tap, 
lam vic và cii trO. 

Den nám 2030, It nhât 50% thanh niên sir diing thành thao các phuong 
tin k thut so phic vi mrc dich giao tiêp, truyên thOng, kinh doanh trên nên 
tang kinh te so. 

- Miic lieu 6: Phát huy vai trO xung kIch cüa thanh nien trong tham gia 
phát triên kinh te - xã hi và bão v To quôc. 

Hang nàm, 100% thanh nien trong d tuOi quy djnh cüa pháp lut, cO dü 
näng lirc hânh vi dan s1r san sang tham gia thirc hin nghia vij quân s1r và lirc 
hugng dan quân tir v. 

Den näm 2030, phân dâu 20% thanh niên trong cac co quan nba nuOc, tO 
chOc chInh tn - xâ hOi  dugc dua vào quy hoach länh dao  cap sO, phông va tiiang 
throng; 10% thanh niên trong các Co quan nba nuOc, tO chuc chinh trj - xa hi 
dam nhim các chuc vi lãnh dao,  quân 1. 

Hang nám, 100% to chüc Doàn thanh nien, Hi Lien hip thanh niên và 
các t chuc khác cOa thanh niên dixgc thanh 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut, 
phát dng phong trào và huy dng thanh nien huOng 1rng, tham gia các boat 
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dng tInh nguyen vi cong dng, xâ hi; phát trin kinh t - xã hi; khc phiic hu 
qua thiên tai, djch bnh; bào v moi trtià'ng; gii gin trt t1r, an toàn xä hi, quôc 
phông, an ninh quôc gia. 

2. Nhim vii, giãi pháp chü yu 
a) Tang cuäng sir lãnh dao,  chi  dao  cüa cap üy, to chüc dãng, chInh quyên 

cac cap. 
- Tang cu&ng ph bin, quán trit chü nghia Mac - Lenin, tu tithng H 

Chi Minh, các nghj quyêt, chi thj cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nithc 
ye thanh niên (dc bit nhüng van dé lien quan trirc tiêp den däi song, h9c tp Va 
viêc lam cüa thanh nién) den cac cap, các ngành, bào dam thông nhât ye nhn 
thüc và hành dng cüa ca h thông chInh trj trong vic chäm lo, bôi di.xOng và 
phát triên toàn din thanh niên. 

- Day rnanh vic lông ghép các mIc tiêu, chi tiêu cüa Nghj quyt vào k 
hoach phát triôn kinh tê - xà hi, các chucing trInh, kê hoach  trén các linh virc, 
trong do chü trpng xây dicng các chInh sách cho dôi tisçlng thanh niên, dc bit là 
ye giáo diic, lao dng, vic lam. UBND tinh chi dao  các sâ, ngành, UBND các 
huyn, thành phô, thj xã xây dmg kê hoach triên khai thirc hin các miic tiêu, 
chi tiêu cUa Nghj quyêt, trong do ctua ra các giâi pháp, nhim vii cii the dê dat 
dime các miic tiêu, chi tiêu dê ra. Kip thai, chü dng triên khai các chuang trInh, 
dê an, dir an cüa b, ngành Trung uang sau khi ban hành, duqc quy djnh tai 
Quyêt djnh sO 133 1/QD-TTg ma ca quan, dan vj minh có nhim vi chUtrI hoc 
phôi hçip thrc hin. Ip trung xây dirng, triên khai các chuang trmnh, dê an cOa 
tinh ban hành. 

- Nâng cao hiu qua cOng tác phôi hcip gifla các cap, các ngành, doàn th; 
phát huy vai trO cüa Doàn TNCS Ho ChI Minh và các to chüc thanh niên trong 
triên khai thrc hin. 

b) Ra soát, hoàn thin ca ché, chinh sách pháp 1ut ye thanh niên. 
- Dê xuât vói ChInh phü, b, ngành cO lien quan süa dOi, bô sung, thay 

the, bâi bO hoc ban hành các van bàn phñ hqp vói ni dung cüa Lut Thanh 
niên näm 2020 và các van bàn pháp lut CO lien quan den thanh niên. 

- Kin toàn to chirc b may th?c hin nhim vv quãn 1 nhà nuc ye thanh 
niên theo quy djnh cüa trung uang. 

- Quy hoach, dào tao,  bOi duOng, tuyên chn, bô trI, sir dung can b, cong 
chi'rc tré có tài näng; xay drng l trinh tré hóa di ngü can b 1nh dao,  quãn l 
các cci quan, to chüc, dja phuang theo chi tieu dã dé ra. 

- Tao dieu kin thun lci dê thanh nien có trInh d chuyên môn, tay nghê 
cao, thanh niên tInh nguyen den cong tác tai  vüng dông bào dan tc thiêu so và 
mien nüi, vüng CO diêu kin kinh tê - xa hi dtc bit khO khan, huyn dão COn 
CO. 

- xay dirng ca che, chInh sách tao  mOi tnthng thun lqi d khuyén khIch 
các thành phan kinh tê, các tO chüc, doanh nghip, ca nhan tham gia dâu ttr vâo 
các linh viic phát triên san xuât, tao  vic lam m&i, tang thu nhp, giãm t' l that 
nghip cho thanh nien, giãi quyet chO i cho thanh nien a các cçim, khu cong 
nghip. 

c) Day manh  cong tác tuyen .truyên, phô bien chInh sách, pháp 1ut cho 
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thanh niên. 
- Tang crmg tuyen truyn, ph bin sâu rng Lust  Thanh niên nàm 2020, 

Chiên 1uçic phát triên thanh niên Vit Nam giai doan 2021 - 2030, các miic tiêu, 
chi tiêu phát triên thanh niên tinh Quáng Trj giai doan 2022 - 2030 và các chü 
triiong cüa Dáng, chInh sách, pháp 1u.t cUa Nhà nithe ye thanh niên. Dôi m&i 
ni dung, da dng hInh thirc, dc bit tang cu&ng phô biên giáo dic pháp 1ut 
cho thanh niên thông qua các üng ding pháp 1ut trrc tuyen, mng xà hi, các 
phucmg tin thông tin dai  chüng, dam bào phü hçip, dê dàng tiêp cn vi timg 
nhóm dôi tiçing và diêu kin dja bàn, chñ tr9ng nhóm thanh niên d bj ton 
thuang, thanh niên vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi, vüng có diêu 
kin kinh te - xä hi dc bit khó khàn, hãi dào. Nâng cao chat hxçing cüa di 
ngU báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp 1ut và nguii tham gia cong tác phô 
biên giáo diic pháp 1ut cho thanh niCn. 

- Chü trçng giáo dijc, nâng cao thüc pháp 1ut, trách nhim cüa thanh 
niên dôi vii bàn than, gia dInh và xã hi. Két hqp chat chê giáo dic pháp 1ut 
v&i giáo d1ic 1 tu&ng cách mng, dao  due, lôi song van hóa; ljch s1r, truyên 
thông và thirc tir ton dan tc; giti gin bàn sac van hóa dan tc, tiêp thu tinh hoa 
van hóa nhân loai. 

- Day manh  truyên thông ye sir can thiêt và nhu câu ducic nâng cao diii 
song vt chat, tinh than, chäm soc sue khóe cüa thanh niên; trong do, chO trcng 
dào tao,  nâng cao k näng tiz van, truyên thông cho di ngü cung cap djch v ye 
chäm soc sue khOe sinh san, sirc khóe tInh diic cho thanh niên. Tang cithng 
tuyên truyên ye phOng, chông tác hai  cüa thuôc lá, lam  diing ruqu, bia và ma 
tüy; d1r phOng bnh lay nhiém; phOng ngira vi phm pháp lu.t và t nan  xã hi 
trong thanh niên. 

- Dôi mói, da dng hóa các hInh thirc gii thiu, phô biên các tác phâm 
van boa ngh thut có giá trj nhân van cao dê djnh hi.rng, giáo diic thanhniên. 
Khuyén khIch thanh niên tham gia hoat dng và sang tao  trong van hóa, the diic, 
the thao; gin gifl, phát huy giá trj van hóa dan tc và tiôp thu tinh hoa van hóa 
nhânloai. 

- Phát triên mng xà hi có djnh hurng tIch circ, lành manh,  dáp ing nhu 
câu cüa thanh nien trén không gian mng; quãn l vic si'r dicing mng xä hi 
thiêu chuân mijc, thiêu van minh cüa thanh niên; i nghiêm các boat dng, 
djch vi, trO chai trirc tuyen thiêu lành manh, bao 1%rc gay tác dng xâu den thanh 
niên và xã hôi. 

d) Tang cithng cung cap djch vlj, boat dng ho trq thanh niên. 
- Dôi mói hInh thüc cung cap các djch vi ho trg thanh niên hçc t.p, sang 

tao, nghiên clru khoa h9c; thirc hin Co hiu qua vic chuyên dôi so trong 1mb 
virc giáo dic và dào tao;  triên khai các chisang trInh bce ngoi ng trên mng 
Internet nhäm tao  diêu kin dê thanli niên là bce sinh tren dja bàn tinh Quáng Trj 
duçic tiêp can, hçc tap mien phi. 

- Dôi mâi ni dung, phung pháp, birth thuc giáo due hircng nghip. Dày 
manh xä hi hóa cong tác giáo dic hiiàng nghip phü hçip vth thirc tin cüa dja 
phuxng và chInh sách di viii hc sinb hçc ngh. Trong do, xây dimg cor ch 



6 

phôi hçp giuia các co s& giáo diic ph thông vOi các Co sâ giáo diic ngh nghip, 
các co sâ san xuât, kinh doanh nhtm khai thác, sir diing các diu kin Co sâ vt 
chat phiic vii cho giáo dic hisàng nghip; khuyn khIch, tao  diu kin d các t 
chirc, cá nhân, doanh nghip ph& hqp vài ngành giáo diic và dào tao  trong h 
trq thng cl.r&ng co s& vt cht, t chüc các hoat dng giáo diic hung nghip cho 
hc sinh. 

- Hoàn thin h thng thông tin thj trtx&ng lao dng theo hxàng hi nhp 
quôc té; nâng cao chat liiçing dir báo thj trueing lao dng trong ng.n han  vâ dài 
han; to chc các cuc thi tay nghê, sang kién cho thanh niên. To diêu kin 
thun lçii cho thanh niên có nhu câu xuât khâu lao dng. Quan tam, triên khai 
thirc hin cac chInh sách dao tao  nghê, giái quyêt vic lam, cho vay von ru dãi 
dé san xuât, kinh doanh dôi vth thanh niên hoan thành nghla v11 quân s1r, thanh 
niên tInh nguyen và ho trçl &ra lao dng tré ye lam vic tai  các to chiic kinh tê 
tp the. 

- This?ng xuyen to chrc các cuc thi tim hiêu tix&ng sang tao  khi 
nghip, cuc thi thanh nién khâi nghip, khâi nghip di mài sang tao.  Xây 
drng các hoat dng cung cp thông tin v thj tnr&ng kinh t, h trq pháp l, 
khoa hçc và cong ngh, xüc tin du tu, uu dãi vay vn tin diing, tao  môi tru&ng 
thutn igi d thanh niên sang tao,  khi nghip. Thành 1p Hi dng Tix vn h trq 
thanh niên kh&i nghip tinh Quàng Trj. 

- Khuyn khIch các t chrc, cá nhân cung cp các djch vi tu vn tam i 
cho thanh niên; dâu tu, xây drng các thiêt ché van hóa, the diic, the thao, cong 
trInh phüc lciri xâ hi cho thanh niên. Nâng cao chat hrçng hot dng cüa Nba 
thiêu nhi các huyn, thành phô, thj xâ; tiên hành khão sat, dánh giá thrc trng 
Nhà thiêu nhi toàn tinh, khuyên khich thirc hin xã hi hóa trong dâu tu xây 
dirng, nâng cap Nhà thiêu nhi, phân dau den näm 2030, 100% huyn, thânh phô, 
thj xã có Nba thiêu nhi duçjrc xây dirng mâi hoc cãi tao  nâng cap. * 

d)Huy dng nguOn 1irc dâu tu phát triên thanh niên: Dam bao các nguôn 
hrc dê tO chüc thc hin các mic tiêu, chi tiêu phát triên thanh niên, trong do 
bão dam ye so luçing và chat h.rcmg di ngU thirc hin nhim vi quãn 1 nba 
nithc ye thanh niên, kinh phi triên khai các nhim vi, dê an, dr an phát triên 
thanh niên dáp i1rng yeu câu nhim vii, phü hçp vri tInh hInh thirc tiên và khã 
nàng can dôi cüa ngân sáchtinh; dông thi, lông ghép nguOn kinh phI thirc hin 
Co chê, chinh sách phát triên thanh niên trong các chuong trinh, kê hoach  cüa 
tinh, day manh  xâ hi hóa, huy dng cac nguOn lirc hcp pháp d triên khai thirc 
hin các miic tiêu, chi tieu phát triôn thanh niên. 

e) Tang cithng sir phOi hqp giüa các ngành, các cap, day manh  giao hru, 
hqp tác gifa các dja phuong, hqp tác quôc tê trong cOng tác thanh niên. 

D.y manh  nâng cao nhn thi'rc cüa thanh niên ye chü dng và tIch CiTC hi 
nh.p quOc té toãn din, sâu rông, CO hiêu qua; to diêu kiin dê thanh niên tham 
gia các boat  dng hcip tác, giao 1uu quôc tê ye thanh niên. 

g) Thuông xuyên hung dn, to chi.'rc kiêm tra, dánh giá vic thrc hin 
các mvc  tiêu, chi tiêu, nhim vii, giái pháp phát trien thanh niên tinh Quãng Tn; 
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Chü dng cp nht thông tin, thrc hin ch di báo cáo thng ké v thanh niên 
theo quy djnh dê lam co si dánh giá vic thirc hin vã xây dirng chInh sách, 
pháp luat dôi veil thanh niên. 

h) Phát huy vai trô cüa Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam, Doàn Thanh 
niên Cong  san Ho ChI Minh, các to cheic chInh trj - xã hi và thanh niên các cap. 

- Tang ciieing vai trô giám sat, phãn bin xã hi cüa Uy ban Mt trn To 
quOc Vit Nam, Doàn Thanh niên Cong  san Ho ChI Minh và các to chüc doàn 
the chInh trj - xã hti các cap. Huy dng slr tham gia cüa các to chüc doàn the, to 
cheic kinh tê, tO chi:c xa hi và toân xa hi trong vic chäm lo, bôi duOng, bão 
v quyên và lçci Ich hcip pháp, chInh dáng cüa thanh niên; vn dng các tang leip 
nhân dan thirc hin chInh sách, pháp 1ut ye thanh niên. 

- Dôi meii, nâng cao hiu qua hot dng cüa to chirc Doàn thanh nién 
Cong san Ho ChI Minh các cap; Hi Lien hip thanh niên Vit Nam các cap trén 
dja bàn tinh Quàng Trj nhäm phát huy vai trô xung kIch, sang tao  cüa thanh niên 
trong sr nghip xay drng và bâov To quOc. UBND các cap phôi hp Doàn 
Thanh niên cüng cap tham miru cap uS' xây dung ke hoach tao nguôn, dào tao, 
bôi dng nhàm nâng cao chat krçng di ngü can b Doàn; quy hoach, bO tn sap 
xêp cong tác cho can b Doàn qua tuôi theo Quy chê can b Doàn. 

- Phát huy tInh tIch circ, chü dng cüa thanh niên trong tham gia quán iS' 
nba niseic và xã hi; tham gia vào qua trinh xây dirng, to cheic thirc hin và giám 
sat, phán bin chInh sách, pháp lut ye thanh niên. 

3. Các chtro'ng trInh, d an, dr an 
a) Triên khai thirc hin 21 chuo'ng trinh, dê an, dir an sau khi các B, ban, 

ngành Trung trng ban hành (ban hãnh kern theo Quyêt djnh so 133 1/QD-TTg 
ngày 24/7/2021 cüa ThU til&ng ChInh phU) (Co Phy lyc kern theo) 

b) Các chumg trinh, dê an, nhim vi1 cUa tinh ban hành 
- Ch1scmg trInh ho trcl nâng cao nàng lrc cho thanh niên khuyêt tat, thanh 

niên hoãn krong, thanh niên vUng dông bào dan tc thiêu sO và mien nUi, vUng 
có diêu kiên kinh tê - xâ hi dc bit khó khàn; 

- Dé an phông, chông ti phm, t nan  xã hi trong thanh niên; 
- Dê an tu van hueing nghip, kheii nghip cho thanh niên gän veil các dr 

an dng lirc phát trien kinh tê cUa tinh. 
- Bô trI ngân sách dja phing Uy thác qua Ngân hang chInh sách xà hi 

tinh dé các dOi tixcmg thanh niên vay von kh&i nghip, 1p nghip. 
Diu 2. Nguôn Irc th*yc hin 
1 .Ngân sách nhà rnreic darn bão kinh phi de to chirc thrc hin 21 Chuong 

trInh, Dê an, Dr an và các chInh sách do Trung irong ban hành phU hp veii tInh 
hInh thirc tê và trong khà nàng can dôi cUa ngân sách dja phuang. Kinh phi thirc 
hin duçc bO trI tü ngân sách nba nueic trong dr toán chi thithng xuyen hang 
näm và lông ghép trong các chixcing trInh, dir an. 

2. Day manh  xâ hi hóa, huy dng các nguôn 1irc hqp pháp khác dé triên 
khai thrc hin cong tác phát tnien thanh niên, khai thác, sU ding Co hiu qua 
nguOn von QuS' quôc gia ye vic lam, von tir Ngân hang chInh sách xã hi và 
van dông các nguOn von xã hi hóa de ho trçi thanh niên vay von lam kinh tê. 

3. Hang nãm trong giai doan 2023-2026, ngân sách tinh dr kiên bO trI 
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thrc hin Chumg trInh, D an, nhim vv phát trin thanh niên: tü 1.000 - 2.000 
triu dông!nãm; dôi vth nguôn von üy thác ngân sách dja phixcmg qua Ngân 
hang chInh sách xã hi tinh: ti'r 2.000 - 4.000 triu dông/nam (tong ngân sách 
tinh dirkiên bô trI giai doan  2023-2026: tr 12.000 - 24.000 triu dong). 

Dôi vói giai dotn tiêp theo (2027-2030) can cir két qua dánh giá giai dotn 
(2023-2026) dêbô tn kinh phi phü hqp. 

Diu 3. To chtrc thirc hen 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chi'rc thirc hin Nghj quyt. 
2. Giao Thi.r&ng trrc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, 

To dti biêu Hi dông nhân dan và di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic 
thrc hiên. 

Nghj quyêt dã duçic Hi dông nhãn dan tinh Quãng Trj khoá VIII, k' h9p thu 
thông qua ngày .... tháng .... nam 2022 và có hiu lirc kê t& ngày thông qua.!. 

Nd n/zn: CHU TICH 
-Nh.rDiêu3; 
- ChInh phü; 
- Bô Nôi vu; 
- U TU, U HDND tinh; UBMTTQVN tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Van phông Tinh üy, Van phông UBND tinh; 
- Chánh, PCVP Doàn DBQH&HDND tinh; 
- Các si, ban, ngành, doàn th tinh; 
- Các c quan Trung uong dóng trên dja bàn tinh; 
- TT Huyn üy, Thânh üy, thj u; 
- U HDND, UBND các huyn, TP, thj xä; 
- Dài PTTH tinh, Báo Quang Trj; 
- Trang UDT tinh; 
-Liru:VT. 
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