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S& c2 39  /TTr-UBND Quáng Tn, ngàyo thángA4 nám 2022 

T1 TR!NH 
Dir thão Nghj quyt phát trin thanh niên tinh Quãng Trj 

giai doin 2022 - 2030 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Can cü Lut Thanh niên ngày 16 tháng 6 näm 2020; Quyt djnh s 
1331/QD-TTg ngày 24 tháng 7 nàm 2021 cüa Thu tithng ChInh phü ban 
hânh Chiên luçic phát triên thanh niên giai doan 2021 - 2030; Quyêt djnh so 
1113/QD-BNV ngày 17/10/202 1 cüa B Ni vii ban hành kê hoach thirc hin 
Chiên lixçic phát trién thanh niên Vit Nam giai doan  2021 - 2030, IJBND tinh 
kInh trInh HDND tinh dir thão Nghj quyêt phát triên thanh niên tinh Quãng Trj 
giai doan  2022 - 2030, ci the nhr sau: 

I. S!) CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 
1. Co sir pháp I: 
Ti diem a, khoan 1, Diêu 40 Lut Thanh niên ngày 16/6/2020 quy djnh: 

"H5i dóng nhán dan cap tinh, trong pham vi nhim vy, quyên hgn cüa mInh, Co 
trách nhim ban hành nghj quyêt ye phát triên thanh niên tgi dja phirong dê 
thyv hin chInh sách, pháp lut cza Nhà nuàc dôi vó'i thanh niên." 

Tai diem c, khoãn 7, Mic IV Quyêt djnh so 133 1IQD-TTg ngày 
24/7/2021 cüa Thu thong ChInh phü ban hành Chiên luqc phát triên thanh niên 
Vit Nam giai doin 202 1-2030 quy djnh: "UBND tinh xay dyng, trInh H5i dóng 
nhán dan cing cap ban hành Nghj quyêt phát triên thanh niên giai dogn 
2021 - 2030". 

Tai dim b, khoãn 2, Miic II Quy& djnh s 11 13/QD-BNV ngày 
17/10/2021 cüa BO Ni vi ban hành Kê hoach thirc hin Chiên Iiiçic phát triên 
thanh niên Vit Nam giai domn 202 1-2030 quy djnh: "Uy ban nhán dan các tinh, 
thành phó tryc thuç3c trung itong trInh Hç3i dông nhân dan cap tinh ban hành 
Nghj quyêt ye phát triên thanh niên theo quy djnh tgi Diêu 40 Lut Thanh niên 
nám 2020 nhám báo dam vic triên khai thyv hin Churing trInh phát triên 
thanh niên giai dogn 2021-2030 cza dja phirong. Nêu nçi dung Nghj quyêt 
thuc tru'àng hcrp quy djnh tgi Khoán 4 Diêu 1 Nghj djnh so 154/2020/ND-cP 
ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phi sfta dOi, hO sung mt sO diêu cüa Nghj djnh sO 
34/2016/ND-CF ngày 14/5/2016 cüa ChInh phi quy djnh chi tiêt m5t sO diêu và 
bin pháp thi hành Luat  Ban hành van ban quy phgm pháp lut thI các dja 
phzwng ban hành Nghj quyét theo hInh thi-c van ban quyphgrn pháp luçt." 

Vic trInh Hi dông nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt Phát triên thanh 
niên tinh Quâng Trj giai doan 2022-203 0 nhäm dam báo thirc hin dung quy 
djnh cüa Lut Thanh niên ngày 16 tháng 6 närn 2020, Quyet djnh so 133 1/QD-
TTg và Quyêt djnh so ii 13/QD-BNV d cii the hóa các mvc  tieu, chi tiêu phát 
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trin thanh niên trén Co sâ các muc tiêu, chi tiêu cüa Chin luqc Phát trin thanh 
niên Viêt Nam giai doan 2021 - 2030 cüa Thu ti.thng ChInh phü; dông thi, d ra 
các nhiêm vi, giái pháp dê triên khai thirc hin. 

2. Cy s& thi'c tiên 
Hin nay, 1irc luçmg thanh niên tinh Quáng Trj trong d tui tir 16 din 30 

tuôi hin có 129.943 ngithi, chim 20,05% tng dan s và chim 3 6,95% lirc 
luçng trong d tuôi lao dng trên dja bàn toàn tinh. Day là lirc lucmg có vai trô 
gop phân quan trçng vào si,r phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh Quãng Trj. Qua 
gân 10 näm triên khai Chucing trInh Phát triên thanh niên tinh Quãng Trj giai 
doin 2012-2020 dâ dat  duc nhffiìg két qua tIch c1rc, cap üy, chinh quyên dja 
phi.rang dà quan tam hon trong vic chãm lo, dào tao,  bôi duong th h trO toàn 
din ye mçi m.t; b may quãn l nhà nithc ye thanh niên ngày càng &rçYc 
hoàn thin. 

Tuy nhiên, hin nay di ngü thanh niên trên dja bàn tinh dang phái di 
mt vâi thrc trng: Di thrqc dào tao  co ban nhung nhIn chung näng hrc thirc 
tiên cUa mt b phn thanh niên chua dáp i.'rng yêu câu thrc tin; tInh trng that 
nghip, thiêu thông tin và co hi vic lam, vic lam không on djnh và thu nhp 
thâp, dc bit trong giai doan gân day do tác dng cüa biên di khI hu, thiên tai, 
djch bnh trên quy mô toàn câu; tInh trng chênh lch ye nguôn lirc và chat 
hrçing giüa 11rc krcing lao dng thanh niên a khu virc nông thôn vói thành thj, 
dông bang vói mien nüi, vüng dan tc thiêu so cOn cao; nhiêu thanh niên cOn 
han chê, thiêu kiên thirc, k5 näng và chua chü dng trong vic bão v, chám sóc, 
nâng cao tam vóc, sic khOe the chat và tinh than; tInh trng thanh niên vi pham 
pháp lust;  mac các t nan  xã hi,... ngày càng diên biên phuc tap;  các the lirc thu 
djch sir dicing mi am mru, thu doan nhäm kIch dng, li di1ng, lôi kéo thanh 
lien chông phá sir nghip ,cách mang cüa Dàng; thông tin giã mao,  xuyên  tac, 
chua duçic kiêm chüng xuât hin tràn lan trên mng xä hi và các phucrng tin 
thông tin; sir du nhp cüa các san phâm van hóa nithc ngoài;... tác dng xâu den 
tu tir&ng, clao düc và lôi song cüa thanh niên. 

Trong cong tác quãn l nhà nuóc, m.c dü các cap, cac ngành dâ xây dirng 
và tüng buóc hoàn thin h thông chInh sách, pháp luQtt ye thanh niên, tuy nhiên, 
cOn mt SO CO quan, don vj, dja phuong chua chü tr9ng cong tác theo dOi, kiêm 
tra, ctánh giá kêt qua thirc hin; chua dánh giá thirc chat, dung müc tac dng cüa 
các chu trirong, chInh sách dôi vói thanh nien dê dê xuât cap có thâm quyên bô 
sung, süa dôi cho phü hçip vi thirc tiên; cOn thiêu nhüng chInh sách dc thu dôi 
yj nhOm thanh niên dê bj ton thirong, thanh niên a vüng dan tc thiêu so; vüng 
cO diu kiên kinh té - xà hôi däc bit khó khän; thanh niên tr 16 tuôi den i 8 
tuOi,. 

Trong giai doan tOi, sir phát trin nhanh chóng, dt phá cüa khoa hçc, 
cOng ngh, dôi mói sang tao  và cuc Cách mng cong nghip lan thir tu së tiêp 
tvc tao thôi Co V ma ra cho thanh niênnhng Co hi dê phát triên ye trI tue,  sue 
sang tao,  tInh  canh  tranh, khã nãng tiêp can, chü dng thIch ü'ng và hi nhp 
qu& t; dng thñ dáp üng nhu CU ngày càng cao cOa thanh niên ye thông tin, 
giao liru, hi nhp, du ljch, vui choi, giãi trI, vic lam yà các chinh sách xà hôi. 
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Tü thirc tin nêu trén, vic ban hành Nghj quy& Phát trin thanh niên tinh 
Quáng Trj giai doan 2022 - 2030 là can thiêt dê tiêp t1ic xây drng, hoàn thin h 
thông chInh sach, pháp 1utt dáp ng miic tiêu, yéu câu phát triên toàn din cüa 
thanh niên - nguôn nhân hrc quan tr9ng, nhüng cong dan toàn câu trong thii k' 
mói, gop phân vào thành cong cüa sir nghip cong nghip boa, hin di hóa dat 
nuac. 

Sau khi Nghj quyêt &rçlc ban hãnh, UBND tinh s ban hành Chixcing trInh 
phát triên thanh niên giai doan 2022 - 2030, Ké hoach thirc hin trng giai doan 
và hang näm vâi các mi1c tieu, chi tiêu phát triên thanh niên ci the, phü hqp vâi 
diêu kin phát triên kinh té - xà hi cüatinh; phân cong trách nhim cii the cho 
các Ca quan, dan vj chü trI, phôi hçp triên khai các miic tiêu, chi tiêu, các nhim 
vii, chuang trInh, dr an, dê an phát triên thanh niên tinh Quâng Trj (Co Phy lyc 
thyv trgng và dê xuát muc tiêu, chi tiêu chi tiêt kern theo). 

II. MIJC DICH, YEU CAU xA DuNG NGHI QUYET 
1. Muc dIch 
a) Nhàm c1i the hóa các mvc  tiêu, nhim vti, giái pháp thrc hin Quyet 

djnh sO 133 1/QD-TTg ngày 24 tháng 7 näm 2021 cüa Thu tisàng ChInh phü trén 
dja bàn tinh Quâng Trj. 

b) Xây dirng ca chê, chInh sách CO tInh dông b, gän vâi h thông giài 
pháp, nhim vii, trách nhim c11 the cüa trng ngành, tfrng dja phuang trong cOng 
tác chàm lo, phát triên thanh niên trên dja bàn tinh, dam bão phü hcip vi di.thng 
lôi, chU trircing cüa Dáng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà ni.rôc ye thanh niên. 

2. Yêu cu 
Xây dirng Nghj quy& Phát trin thanh niên tinh Quãng Trj giai doan 2022 

- 2030 phãi barn sat các quy djnh cña Lust  Thanh niên näm 2020, các miic tiêu, 
chi tiêu cüa Chiên Iiiqc phát triên thanh niên Vit Nam giai doan 2021 - 2030 tai 
Quyêt djnh sO 133 1/QD-TTg va có si1 kê thüa, phát huy nhng kêt qua dã dat 
duçic cüa Chuong trInh phát triên thanh niôn tinh Quãng Trj giai doan  2011 - 
2020 tai  Quyêt djnh so 874/QD-UBND ngày 21/5/2012 cüa UBND tinh và diêu 
kin, tInh hInh thigrc tê cüa dja phucmg. 

III. NQI DUNG CHINH CUA NGHJ QUYET 
1. Qua trInh xây dtrn Ngh quyt: 
Can Cu quy djnh tai  diem a, khoãn 1, Diêu 40 Lut Thanh niên näm 2020; 

dim c, khoân 7, McIV Quyêt djnh so 133 1/QD-TTg, UBND tinh dã chi dao 
S& Ni vi chü trI, phOi hcip vói các ca quan, dan vj, dja phuang có lien quan 
xây drng dir tháo Nghj quyêt và tong hçp các sO lieu thrc trng ye thanh niên 
trên dja bàn tinh phc v11 xay drng dir tháo Nghj quyêt. Dr thâo Nghj quyêt dã 
dirge lay 9 kiên cüa các co quan, dan vi có lien quan, cii the: 

- Lay 9 kien lan 1 (Tai Cong van so 456/SNV-XDCQ ngày 29/4/2022 và 
Cong van sO 578/SNV-XDCQCTTN ngày 08/6/2022) gui cho ca quan, dan 
vi tham gia 9 kiên: So ca quan, dan vj gui van bàn tham gia 9 kiên: 25 co quan, 
dan vj, dja phuang, trong dO: CO 14 9 kiên dông 9 theo dr thâo (gôm các S&: 
Giáo diic và Dào tao,  Giao thông vn tài, Nông nghip và Phát triên nông thôn, 
Van hOa, Th thao và Du ljch, Xây dimg, Tis pháp, Ban Dan tc; các huyn: Hãi 
Lang, Huàng Hóa, Vinh Linh, DakrOng, thj xã Quàng Trj; Doàn TNCS HO ChI 
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Minh tinh; Hi Ciru chin binh tinh) và 11 9 kin tham gia mt s ni dung 
trong các dir thão van bàn (gôm: Ban To chüc Tinh üy, các S Lao dng-
Thuxing binh và Xà hi, Tài chInh, Ké hoch và Dâu tii, Thông tin và Truyên 
thông, Tài nguyen và Môi truô'ng, BQL Khu kinh té tinh, UBND thành ph 
Dông Ha, huyn Triu Phong, UBMTTQVN tinh, Lien doàn Lao dng tinh). 

- Thirc hin 9  kiên cüa Thithng tr%rc HDND tinh ti phiên hpp thu 19 ti 
Thông báo so 1 77A!TB-HDND ngày 11/7/2022, trong do yêu câu bô sung, hoàn 
chinh dr tháo Nghj quyêt phát triên thanh niên tinh Quãng Trj giai doan 2022-
2030 dê trInh kS'  hQp tiêp theo. S& Ni vi lay 9 kiên các c quan, dan vi tham 
lan hai (tai Cong van sO 807/SNV-XDCQCTTN ngày 29/7/2022 cüa S& Ni vii), 
trong do: So ca quan, dan vj giri van bàn tham gia 9 kiên: 08/15 cci quan, dan vj, 
trong do: Co 05 9 kiên dong 9 theo dir thâo (gôm: Uy ban Mt trn To quôc Vit 
Nam tinh, các Sâ: Thông tin và Truyên thông, Y tê, Cong an tinh, Doàn TNCS 
Ho ChI Minh tinh); có 03 9 kiên tham gia mt sO ni dung trong các dir thâo van 
bàn (GOm các Sâ: Tài chInh, Giáo diic và Dào tao, Tu pháp). 

- Thc hin 9 kiên cüa Thu&ng trrc HDND tinh tai  Thông báo sO 208/TB-
HDND ngày 22/8/2022: Yêu câu nghiên ci'ru them mt so chInh sách dôi vói các 
dOi tuçrng thanh niên: ChInh sách cho dôi tuçmg thanh niên hoàn thành nghTa vi 
quân sir; chInh sách ho trq cho thanh niên vixçit khó, thanh niên cO thành tIch cao 
trong các k9 thi; chInh sách dôi vói thanh niên là nhà khoa h9c và chInh sách ho 
trçi dào tao dai hçc cho thanh niên có thành tIch xuât sac trong h9c tap. Ngày 
09/11/2022, SO' Ni vi dã to chuc cuc h9p lay 9  kiên dê thông nhât rnt so ni 
dung hoãn thin dir thão Nghj quyêt cüa các cá nhân, ca quan, dan vi cO lien 
quan, gôm: Ban Dan vn Tinh üy; Ban Van hóa Xâ hi HDND tinh; các sO': Tài 
chInh, Lao dng, Thuang binh và Xà hOi,  Giáo diic và Dào tao,  Tu pháp; Ngân 
hang ChInh sách xä hi tinh; Doàn TNCS Ho ChI Minh tinh. Các ni dung yêu 
câu tii Thông báo so 208/TB-HDND dã có quy djnh tai  Quyêt djnh so 
133 1/QD-TTg cüa Thu tumg ChInh phü (Dê an "Ho trq giãi quyêt vic lam cho 
thanh niên xuât ngü", Dê an "Phát hin, bôi duOng và phát huy tài náng tré Vit 
Nam giai doan  2021-2025"), các quy djnh cüa ChInh phü (Nghj djnh so 
61/2015/ND-CP ngày 09/07/2015 quy djnh ye chInh sách ho trV tao vic lam và 
Qu quOc gia ye vic lam, Nghj djnh so 27/2020/ND-CP ngày 0 1/3/2020 ye sua 
dôi, bô sung mt sO diêu cüa Ngh djnh sO 40/2014/ND-CP ngày 12/5/2014 quy 
djnh vic sü ding, trQng diing cá nhân hoat dng khoa hoc, cOng ngh và Nghj 
djnh so 87/20141ND-CP ngày 22/9/2014 quy djnh ye thu hut cá nhân hoat dng 
khoa hoc, cong nghê là nguO'i Vit Nam ô nuóc ngoài và chuyên gia nuO'c ngoài 
tham gia hoat dng khoa h9c, cong ngh tai  Vit Nam, Nghj djnh sO 
140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 cüa ChInh phü ye chInh sách thu hut, tao 
nguôn can b tir sinh viOn tOt nghip xuât sac, can b khoa hçc tré) và các van 
bàn cüa tinh Nghj quyêt so 166/2021i1Q-HDND ngày 09/12/2021 quy djnh 
chInh sách thu hut, dài ng, dào tao  di ngu vien chuc dan vj sir nghip y tê 
cOng l.p và chInh sách h trq dào tao,  bôi duO'ng dôi vói can b, cOng chüc, viên 
chüc nft tinh Quãng Trj giai doan  2022-2026, Quyêt djIIh so 62/QD-UBND ngày 
16/01/2013 v ban hành Quy ch giãi thu&ng Büi Dic Tài, Nghj quyêt so 
05/201 9INQ-HDND ngày 20/7/2019 v phát triên truO'ng THPT Chuyên Lé Qu9 
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Don dn nàm 2025, djnh huàng dn nàm 2030 và chInh sách khen thuàng di 
vci h9c sinh dt giâi cao ti các kS'  thi trén dja bàn tinh Quãng Trj, giâi thtr&n 
"Gucing mt tré tiêu biêu tinh Quãng Trj" do Tinh doàn to chirc...). VI 4y, dé 
nghj bô sung chInh sách bo trI ngân sách dja phwing üy thác qua Ngân hang 
chInh sách xà hi tinh dê các dôi tuçing thanh niên vay vn khôi nghip, 
1pnghip. 

2. Ni dung chInh, nhim vt trInh HDND tinh: 
Dê xuât cac chucrngtrInh, dé an, nhim v11 do tinh xây dirng, ban hành: 
2.1. ChInh sách ho trçl ngán sách dja phwctng ziy thác cho Ngán hang 

chInh sách xä h3i cho thanh niên 4p nghip, khâi nghip vay vOn: 
Theo Quyêt djnh so 897/QD-TTg ngày 26/7/2022 cilia Thu turng ChInh 

phü phê duyt chucing trInh "HO trçi thanh niên kh&i nghip" giai don 2022-
2030 Co quy djnh "Tang ci.thng ho trq vOn cho các Co sâ san xuât, kinh doanh do 
doàn viên, hi vién, thanh niên lam chü thông qua nguOn vOn vay Qu Quôc gia 
ye vic lam do Trung irnng Doàn TNCS HCM, UBND tinh quán 1; do ngân 
hang chInh sách xà hi huy dng, nguôn vOn NT-JCSXH nhn üy thác tilt các dja 
phi.ro'ng, các to chirc, cá nhân trong và ngoài ni.xâc dê cho vay h trg t?o  vic 
lam, duy trI, ma rng vic lam và nguôn von hçp pháp khác". Hin nay, Tinh 
doàn dang ducic Trung irnng Doàn cap nguôn kinh phi 1,1 t' dông üy thác qua 
NHCSXH dê cho thanh niên vay vOn kh&i nghip, 1p  nghip vri lâi suât iru dâi 
(0,65%), dâ có 22 mô hinh dugc vay vOn (dat 100% tOng milrc vay) di.rçc dánh 
giá dt hiu qua cao. Tuy nhiên, nhu câu thanh niên can nguOn vOn vay dé h trq 
san xuât, kinh doanh, khai nghip 1&n hon rat nhiêu so vói so von duçc ho trçf 
cho vay. CAn cilr Quyêt djnh sO 01/2018/QD-UBND ngày 12/01/2018 cüa 
UBND tinh ye vic ban hành Quy chê quãn l và silt ding nguOn von ngân sách 
dja phixong Uy thác qua Ngân hang chinh sách xã hi dé cho vay dôi vâi nguxi 
nghèo và các dOi tilçYng chInh sách khác trên dja bàn tinh và Quyêt djnh sO 
02/2020/QD-UBND ngày 05/02/2020 ye silta dôi, bô sung mit so diêu cüa Quyêt 
djnh so 0112018/QD-UBND thI dOi tiiçrng thanh niên vay vOn 1p nghip, kh&i 
nghip thuc tri.thng hçip các dOi ttrçmg chInh sách khác cilia dja phizong thrcic 
vay von tin diing uu dAi tilt nguOn vOn ngân sách dja phucrng üy thác do dja 
phuong quy djnh. VI 4y, Sâ Ni vi dê xuât tinh cap ngân sách dja phucing üy 
thác qua Ngân hang chInh sách xA hi tinh kinh phi 2-4 t/nAm, trong vông 04 
nAm, sau do dung sO vOn do xoay vOng, cii the: 

Dôi t.rçrng vay von: Doanh nghip nhO và vita, hçrp tác xA, tO hçp tác, h 
kinh doanh do thanh nién lam chili; Thanh niên có các mô hlnhtirng diing khoa 
hçc k thut mang lai hiu qua kinh té cao, các mO hinh phát triên các san phâm 
OCOP; Thanh niên nglzâi dan tc thiêu sO, thanh niên có hoàn cánh khó khAn, 
thanh niên hoan thành nghia vii quân sir, nghia viii cOng an, thanh niên tInh 
nguyen vay vOn dê san xuât, kinh doanh. Mic vay vOn: KhOng qua 100 triu 
dng/ngixai. Thii han  vay: TOi da 60 tháng vai lAi suât ru dAi. 

2.2. chuing trmnh ho trq ndng cao náng 4cc cho thanh niên khuyêt tct, 
thanh niên hoân lzing, thanh niên vüng a'Ong bào dan tç5c thiêu sO và mien nii, 
ving có diu kin kinh t - xâ hç5i dc bitt  khó khàn: VOi các hoat  dng chinh 
nhu: T chüc các lap tp hun, nâng cao nang hrc cho thanh niên khuyêt tat; TO 
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chirc cac lop tp hu.n, nâng cao nàng lirc cho thanh niên hoàn llsGng; T.p hun 
chuyên giao khoa h9c k thi4t cho thanh niên vüng dông bào dan tc thiêu so và 
mien nüi vüng Co diêu kin kinh té - xâ hi dc bit khó khàn; To chirc tuyên 
ducmg thanh niên khuyêt tat,  thanh nien hoàn krong, thanh niên vüng dông bào 
dan tc thiêu so và mien nüi, vüng có diêu kin kinh tê - xã hi dc bit khó 
khãn tiêu biéu trong 1p than, 1p nghip... 

2.3. Dé an phông, chóng t5i phgm, t ngn xä hi trong thanh niên tinh 
Quáng Trj vài mç5t so hogt d5ng chInh nhir: T.p huân nâng cao nãng lirc cho can 
b lam cong tác phông, chOng ti phm, matüy, t nn x hi trong thanh niên 
tinh Quãng Trj; To chirc Cuc thi tim hiêu ye phông, chông ti phm, ma tüy, t 
n?n xã hi trong thanh niên tinh Quãng Trj; To chi'rc Phiên toàn giâ djnh tuyên 
truyên ye phông, chông ti phm, ma tüy, t nn xã hi trong thanh niên tinh 
QuãngTrj... 

2.4. Dé an tu van hwó'ng nghip, khó'i nghip cho thanh niên gán vói các 
dy' an d5ng ly'c phát trién kinh tê cüa tinh Quáng Trj vái mt so n3i dung chInh 
nhw: To chüc Chi.wng trinh tu van hurng nghip cho thanh niên tnrng hçc; To 
chüc Chumg trInh tu van khâi nghip cho thanh niên trên dja bàn dan Cu; To 
chirc Chucmg trInh t9a dam tu van huóng nghip, kh&i nghip cho thanh nien; 
To chüc Cuc thi dir an kh&i nghip trong thanh niên... 

Trên co sâ 9 kiên cña các ccr quan, dan vj, cá nhân có lien quan, cci quan 
sotn thào dâ tiêp thu, giãi trInh day dü các 9 kiên dê hoàn chinh dir thão Nghj 
quyêt theo quy djnh. 

IV. BO CVC  VA NO! DUNG CO BAN CUA DV'  THAO NGH! QUYET 
1.Bôcic 
Bô cic Nghj quyêt gôm 03 Diêu. Cii the: 
- Diêu 1: Thông qua ni dung phát triên thanh niên tinh Quàng Trj giai 

doan2022-2030 
- Diêu 2: Nguôn 1irc thirc hin 
- Diêu 3: To chirc thuc hiên 
2. Ni dung co ban cüa Nghj quyt 
a) Miic tiêu 
- Miic tiêu tong quát 
Xây dirng th h thanh niên tinh Quãng Trj phát trien toàn din, giàu lông 

yêu nuóc, có 9 chI tir lirc, tir cuông, tir hào dan tc; có 19 ttthng cách mng, hoài 
bão, khát v9ng vuon len xây drng dt nuâc; có do dac, 9 thirc cong dan, chap 
hãnh pháp lut; có süc khOe và lOi song lành mnh; có van hóa, kiên thirc, trinh 
d h9c van, k nàng sOng, nghê nghip và vic lam; có 9 chI 1p than, ltp 
nghip, näng dng, sang tao, lam chü khoa h9c, cong ngh. Phát triên nguOn 
nhân hrc tré chit lung cao dáp irng yêu câu phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh, 
cüa dat nithc và hi nhp quOc tê. Phát huy tinh than cOng hien, xung kIch, tInh 
nguyen yà nâng cao trách nhim cUa thanh niên trong str nghip xây dmg và 
báovTOquOc. 

- Muc tiêu cii the 
+ Myc tiêu 1. Tuyên truyén, phO biên, giáo dic pháp lust;  cung cap thông 

tin v tu v.n, h trç pháp 19 cho thatih niên. 
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Hang näm, 100% thanh niên trong hrc liiçing vu trang, thanh niên là can 
b, cong chi'rc, viên chüc, trên 90% thanh niên là cong nhan, 80% thanh niên 
nong thôn, thanh niên vüng dOng bào dan tc thiu s và min ni.'ii diiçic tuyên 
truyên, phô biên, h9c tp nghj quyêt cüa các cap üy Dãng, chInh sách pháp lust 
cüa Nhàni.râc. 

Hang näm, 100% thanh niên là h9c sinh và sinh viên, 80% thanh niên 
cong nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên vüng dông bào dan tc thiêu so và 
mien nüi duccc trang bj kiên thüc ye quôc phông và an ninh. 

Den nàm 2030, trén75% thanh niên (doi vth thanh niên thành thj là 90%) 
duçic tuyên truyên, phô bién, cung cap thông tin ye chInh sách, pháp lut thông 
qua các l'rng diing pháp lut trirc tuyên, mng xã hi, các phuang tin thông tin 
dai chüng. 

+ Muc tiêu 2: Giáo dçic, nâng cao kiên thüc, k näng; tao  diêu kin dê 
thanh niên bInh dàng ye co hi hçc tap,  nghiên ci'ru, dôi mi sang tao 

Hang nàm, 100% thanh nien là h9c sinh, sinh viên dugc giáo diic chInh 
trj, tir tu&ng, dao  dirc, lôi song, kiên thüc pháp lust,  k5' näng song và k näng 
mêm. 

Den näm 2030, trên 80% thanh niên trong d tuôi dat  trInh d trung hçc 
phô thông và nrng di.rng; trén 80% thanh niên vüng dông bào dan tc thiêu so 
và mien nüi, vüng có diêu kin kinh te - xâ hi dc bit khó khän dat  trinh d 
trung hçc ci sà. 

Den nàm 2030, thng 15% so thanh niên di.rgc üng diing, triên khai tixâng 
sang tao,  cong trInh nghiên cüu khoa hQc phiic v11 san xuât và di song; tang 
15% so cong trInh khoa hçc và cong ngh do thanh niên thñ trI; tAng 10% so 
thanh niên lam vic trong các to chirc khoa hçc, cOng ngh 

HAng nAm, có It that 20% thanh nién, phân dâu den näm 2030 có 100% 
thanh niên lam báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp luat  là ngi.thi dông bào dan 
tc thiêu so vã 100% thanh nien tham gia cong tác phô biên giáo diic pháp lust 
cho thanh thiêu nien vüng dOng bào dan tc thiêu sO và mien nüi, vüng có diêu 
kiin kinh tê - xA hi dc bit khó khAn dtrçic bôi duông, nâng cao chuyên mOn, 
nghip vi phO biên giáo diic pháp lut. 

Den nAm 2030, có It nhât 70% thanh niên là nguôi khuyêt tat,  ng.thi 
nhim HIV, ngui sir ding ma tüy, thanh niên là nan  nhân cüa ti pham buOn 
ban nguii, thanh niên vi pham pháp lut duqc bOi duOiig k5 näng sOng, lao dng 
vàhôanhpcngdông. 

+ Myc tiêu 3: Nâng cao chat hrqng dào tao  nghé, ho trq tao  vic lam ben 
vfrng cho thanh niên; phát triên nguOn nhân lirc tré có chat lucing cao. 

Hng nAm, 100% hçc sinh, sinh yiên trong các cci sO' giáo diic, cci sO' giáo 
diic nghê nghip dixgc giáo diic huO'ng nghip, trang bj kien thc, k nAng ye 
khài nghip truâc khi tot nghip; 100% sinh viên dugc trang bj kiên th'Lrc ye hi 
nh.p quôc te và chuyên dOi sO. 

Hang nAm, 30% s ' tuO'ng, dir an khâi nghip cüa thanh niên là hçc sinh, 
sinh viên duc k& ni vói các doanh nghip hotc ducic ho trq dâu tu ti'r nguôn 
kinh phi phü hcip. 

Dn näm 2030, phân dâu 100% thanh nien ducic tu van hithng nghip yà 
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vic lam; 60% thanh niên duc dào tao  ngh và tao  vic lam, ixu tiên vic lam tai 
chô. Hang 11am có It nhât 7.000 thanh niên dugc giãi quyêt vic lam. 

Den näm 2030, ti l thanh niên that nghip a do thj dithi 7%; ti l thanh 
nien thiêu viéc lam & nong thôn di.râi 6%. 

Den nàm 2030, phân dâu tao  viêc lam on djnh cho trên 50% thanh niên 
vüng dOng bào dan tOc  thiêu so và mien nüi, vüng có diêu kin kinh tê - xã hi 
dc bit khó khan; 20% thanh niên là ngix&i khuyêt tt, ngi.räi thim HIV, ngtr&i 
sau cai nghin, sau câi tao,  thanh niên là ngu&i Vit Nam không có quôc tjch. 

+ Mc tiêu 4. Bâo v, chãm soc và nâng cao süc khoé cho thanh niên. 
Hang näm, trén 75% thanh nien dugc trang bj kiên thüc, k näng rèn 

luyn the chat, nângcao sirc khóe; chäm soc src khóe sinh san, si.rc khOe tInh 
diic, sirc khóe tam than; dan so và phát triên; bInh dang gi&i và phông chng bao 
lirc trên c sâ giâi; bao  1irc gia dInh, bao  hrc h9c di.thng, xâm hai  tInh diic; 
HIV/AIDS và các bin pháp phông chông HIV/AIDS (trong do: ti l thanh niên 
là hc sinh, sinh viên trong các cci sâ giáo diic dtt 100%; ti l thanh niên trong 
các cc sâ giáo diic nghê nghip dat  trên 90%). 

Hang näm, tang bInh quân 10% t l thanh niên disc cung cap thông tin 
và tiêp can các djch vu than thin ye tu van, chàm soc sirc khóe sinh san, sirc 
khOe tInh dic; t' 1 các cp nam, nü thanh niên ducic tu van, khám sü'c khOe 
tru&c khi kêt hon dat 50% vào nàm 2025 và 90% vào näm 2030; 100% nü thanh 
niên dircic tiêp cn thu.n tin v&i các bin pháp tránh thai hin dai,  phông tránh 
vO sinh và ho trn sinh san. 

100% thanh nién là h9c sinh, sinh viên tham gia bâo hiêm y te và duçic 
chäm soc süc khOe ban dâu; trén 97% thanh niên cong nhân lam vic tai  cac 
khu, clim cOng nghip, khu chê xuât dirge khám süc khOe và chàm soc y té 
djnhk'. 

+ Myc tiêu 5: Nâng cao d&i song van hóa, tinh than cho thanh nien 
Hang nàm, trên 80% thanh niên a do thj; 70% thanh niên ô nOng thôn; 

60% thanh niên vüng dông bão dan tc thiêu so và mien nüi, vüng cO diêu kin 
kinh tê - xã hi dc bit khó khan dugc tao  diêu kin tham gia cac hoat  dng van 
hóa, ngh thi4t, th dic the thao, hoat dng sinh hoat cong dOng a ni h9c tap, 
lam vic và cii trü. 

Dn näm 2030, It nhât 50% thanh nien sir diing thành thao các phi.rong 
tin k5 thut so phiic vil m%lc dIch giao tiêp, truyên thông, kinh doanh trên nén 
tang kinh té so. 

+ Myc tiêu 6: Phát huy vai tró xung kich cüa thanh nien trong tham gia 
phát triên kinh tê - xà hi và bão v TO quOc 

Hang nàm, 100% thanh niên trong d tuOi quy djnh cüa pháp 1ut, có dü 
nàng lic hành 4 dan sir sn sang tham gia thirc hin nghia vii quân sir và lirc 
hugng dan quân tir v. 

Den nam 2030, phân dâu 20% thanh niên trong cácc quan nhà nu&c, to 
chüc chInh trj - xà hi duqe dua vào quy hoach lãnh dao cap s&, phông và tirang 
di.rcmg; 10%thanh niên trong các ca quan nba nuóc, to chIrc chinh trj - xâ hi 
dam thim các chac vii lành dao,  quân 1. 

H&ng nam, 100% th chüc Doàn thanh then, Hi Lien hip thanh nien và 
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các t chüc khác cüa thanh niên duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut, 
phát dtng phong trào và huy dng thanh nién hrnng rng, tham gia các hoat 
dng tInh nguyen vi cong dông, xã hi; phát trién kinh tê - xã hi; khäc phiic h.0 
qua thiên tai, djch bnh; bâo v môi tnrông; gii gin trt tr, an toàn xä hi, quôc 
phông, an ninh quôc gia. 

SA •95 9 b) Nhiçm vii, giai phap chu yeu 
- Tang ctrng sir lânh dao,  chi ctao cüa cap üy, to chüc dàng, chInh quyên 

các cap: 
Tang ci.thng ph bin, quán trit chU nghia Mac - Lenin, tu tuOng H ChI 

Minh, các nghj quyêt, chi thj cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cUa Nhà nithc ye 
thanh niên den cac cap, các ngành, bào dam thông nhât ye nhn thi.'rc và hành 
dông cüa cã h thông chInh trj trong vic chäm lo, bôi duông và phát triên toàn 
diênthanhniên. 

Day manh  vic lông ghep các milc tiêu, chi tiêu cüa Nghj quyt vào k 
hoach phát triên kinh té - xã hi, các chisang trInh, kê hoach  trên các linh virc, 
trong do chü trçng xây drng các chInh sách cho dôi tixçing thanh niên, dc bit là 
ye giáo diic, lao dng, vic lam. UBND tinh chi dao  các s&, ngãnh, UBND các 
huyn, thành phô, thj xa xay drng kê hoch triên khai thrc hin các m1c tiêu, 
chi tiêu cüa Nghj quyêt, trong do thra ra các giái pháp, nhim vii ci the dê dat 
dugc các mi.1c tiêu, chi tiêu dê ra. Kjp thii, chU dng triên khai các chuang trInh, 
dê an, dir  an cüa b, ngành Trung uo'ng sau khi ban hành, dugc quy djnh tai 
Quyêt djnh so 133 1/QD-TTg ma ca quan, dan vj mInh có nhim vi chü trI hoc 
phôi hqp thirc hin. Tp trung xây dimg, triên khai các chucing trInh, dé an cüa 
tinh ban hành. 

Nâng cao hiu qua cong tác phôi hqp gifla các cap, các ngành, doàn the; 
phát huy vai trO cUa Doàn TNCS Ho ChI Minh và các to chIrc thanh niên trong 
triên khai thuc hiên. 

- Ra soát, hoàn thin ca chê, chInh sách pháp lut ye thanh niên: 
Dê xuât vâi ChInh phü, b, ngành có lien quan sira dôi, bô sung, thay the, 

bãi bô hoc ban hàrih các van bàn phü hqp vài ni dung cüa Lust Thanh niên 
näm 2020 và các van bàn pháp lut có lien quan den thanh niên. 

Quy hoach, dào tao,  bôi duOng, tuyên chçn, bô trI, sir diing can b, cOng 
chirc tré cO tàinäng; xây dmg l trInh tré hóa di ngü can b länh dao,  quàn 1 a 

các ca quan, to chirc, dja phuang theo chi tiêu dã dê ra. 
Tao diêu kin thu.n lçii de thanh niên có trInh d chuyên môn, tay nghê 

cao, thanh niên tInh nguyen den cong tác tai  vüng dong bào dan tc thiêu sO và 
mien nüi, vüng có diêu kin kinh te - xä hi dc bit khó khàn, huyn dâo 
CônCO. 

Xây drng ca chê, chInh sách tao  môi tru?rng thun lcd  d khuyên khich 
các thành phan kinh té, các to chüc, doanh nghip, cá nhân tham gia dâu tu vâo 
các lTnh v?c  phát trien san xuat, taovic  lam mai, tang thu nhp, giám tr 1 that 
nghip cho thanh niên, giãi quyêt chO a cho thanh niên a các ci,im, khu cong 
nghip. 

- D.y manh  cong tác tuyen truyen, phô biôn chInh sách, pháp 1ut cho 
thanh nien. 
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Tang cu&ng tuyên truyn, ph bin sâu rng Lut Thanh niên nãm 2020, 
Chiên lizçic phát triên thanh niên Vit Nam giai don 2021 - 2030, các mi1c tiéu, 
chi tiêu phát triên thanh niên tinh Quãng Trj giai doan 2022 - 2030 và các chü 
tnwng cüa Dâng, chinh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuâc ye thanh niên. Di mâi 
ni dung, da dng hInh thirc, dc bit tang cthng phô biên giáo diic pháp 1ut 
cho thanh niên thông qua các lrng diing pháp 1ut trrc tuyên, mng xä hi, các 
phwmg tin thông tin dai  chüng, dam bâo phü hç'p, dé dàng tiêp c.n vói tüng 
nhóm dôi ti.rçng và diéu kin dja bàn, chü trçng nhóm thanh niên d b tn 
thuxmg, thanh niên vllng dông bào dan tc thiéu so và mien ni1i, vüng có diu 
kin kinh tê - xä hi d.c bit khó khãn, hal dào. Nâng cao chat luçing cüa di 
ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp 1ut và ngui tham gia cong tác ph 
biên giáo d%lc pháp 1ut cho thanh niên. 

Chü tr9ng giáo diic, nâng cao 2 thüc pháp 1ut, trách nhim cüa thanh niên 
dôi v&i bàn than, gia dlnh và xã hi. Kêt hqp ch.t chê giáo dtc pháp lu.t vth 
giáo dijc 1 t1.r&ng each mng, dao  düc, lôi song van boa; ljch sü, truyn th6ng va 

thüc tir ton dan tc; git gin bàn sac van hóa dan tc, tiêp thu tinh hoa van boa 
nhân loai. 

Day rninh truyên thông ye sir can thiêt và nhu câu thrçic nâng cao di 
song vt chat, tinh than, chäm soc sirc khOe cüa thanh niên; trong do, chü tr9ng 
dào tao,  nâng cao k n5.ng tu van, truyên thông cho di ngU cung cap djch vii v 
chàm soc süc khöe sinh san, si.'rc khOe tInh diic cho thanh niên. Tang ci.r&ng 
tuyên truyên ye phông, chông tác hai  cüa thuôc lá, lam  dung ruçiu, bia và ma 
tüy; dr phông bnb lay nhiem; phOng ngi'ra vi phm pháp lut và t nan  xã hi 
trong thanh niên. 

Dôi mdi, da dng hóa các hInh thüc gii thiu, phô biên các tác phâm van 
hóa ngh thut có giá trj nhân van cao dé djnh hung, giáo diic thanh nien. 
Khuyên khIch thanh niên tham gia hoat dng và sang tao  trong van hóa, the d%ic, 
the thao; gin gifl, phát huy giá trj van hóa dan tc và tiêp thu tinh hoa van hóa 
nhân loai. 

Phát triên mng xã hi có djnh hiing tich crc, lành manh,  dáp i'rng nhu 
câu cüa thanh niên trên không gian mng; quãn 1 vic sir diing mang xä hi 
thiêu chuân mirc, thiêu van minh cüa thanh niên; xfr l nghiêm các boat dng, 
djch vii, trô chGi trrc tuyên thiêu lành manh, bao 1irc gay tác dng xâu den thanh 
nienvaxahi. 

- Tang ci.rng cung cap djch vii, hoat  dng ho trq thanh niên: 
Dôi m&i hInh thüc cung cap các djch vi ho trçl thanh niên hçc tap, sang 

tao, nghiên cru khoa h9c; thc hin có hiu qua vic chuyên dOi sO trong lTnh 
vijc giáo dic và dào tao;  triên khai các chuong trInh hpc ngoi ngü trén mng 
Internet nham tao  diêu kin de thanh niên là hoc sinh trên dja bàn tinh Quáng Trj 
duqc tiêp can, h9c ttp mien phi. 

Dôi md ni dung, phuong pháp, hInh thirc giáo dic hung nghip. Day 
manh xã hi bOa cong tác giáo ditc huàng nghip phü hqp vâi thijc tiên cüa dja 
phuong và chInh sách dôi vOi h9c sinh bce nghê. Trong do, xây drng co chê 
phi hgp gi€a các co sâ giáo diic ph thông vói các co sâ giáo diic nghê nghip, 
các co s& san xut, kinh doanh nhm khai thác, sir diing các diêu kin co sâ v.t 
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ch.t phc vi cho giáo dic huàng nghip; khuyn khIch, tto diu kin d các t 
chirc, cá nhân, doanh nghip phoi hçip vi ngânh giáo diic và dào tao  trong h 
trçi tang cung ci sâ 4t chat, to chüc các hoat dng giáo diic hiióng nghip cho 
hoc sinh. 

Hoan thiên he thông thông tin thj tnrng lao dng theo hithng hi nhp 
quOc tê; nâng cao chat h1ng dir báo thj tnthng lao dng trong ngAn han  vâ dài 
han; to chirc các cuc thi tay nghê, sang kién cho thanh niên. Tao  diu kin 
thun lçii cho thanh niên Co nhu câu xuât khâu lao dng. Quan tam, triên khai 
thirc hin các chInh sách dao tao  nghê, giái quyêt vic lam, cho vay von i..ru dâi 
de san xuât, kinh doanh dôi vói thanh niên hoàn thânh nghia vii quân sij, thanh 
niên tInh nguyen và ho trq dua lao dng tré ye lam vic tai  các to chüc kinh tê 
tp the. 

Thithng xuyên to chüc các cuc thi tim hiu tixâng sang tao  khâi nghip, 
cuc thi thanh nién khài nghip, khâi nghip dôi mâi sang tao.  Xây dirng các 
hoat dng cung cap thông tin ye thj tnrng kinh té, h trq pháp l, khoa h9c Va 
Cong ngh, xiic tiên dâu tu, ru dâi vay vOn tin dung, tao  mOi tnthng thun lgi d 
thanh niên sang tao,  khi nghip. Thânh 1p Hi dông Tix van ho trq thanh niên 
kh&i nghip tinh Quâng Trj. 

Khuyen khIch các to chi'rc, cá nhân cung cap các djch v11 tu van tam l' 
cho thanh niên; dâu tu, xây dirng các thiêt chê van hóa, the diic, the thao, cOng 
trInh phüc lçi xä hi cho thanh niên. Nâng cao chat hicmg hoat dng cüa Nba 
thiêu nhi các huyn, thành phô, thj xâ; tiên hãnh khão sat, dánh giá thrc trng 
Nhà thiêu nhi toàn tinh, khuyên khIch thrc hin xâ hi boa trong dâu tu' xây 
drng, nâng cap Nhà thiéu nhi, phân dâu den näm 2030, 100% huyn, thành phô, 
thj xâ có Nba thiêu nhi duqc xây dimg mói hoc cãi tao  nâng cap. 

- Huy dng nguôn lirc dâu tu' phát triên thanh niên: Dam bâo các nguôn 
1irc dê to chüc thirc hin các muc tiêu, chi tiêu phát triên thanh niên, trong do 
báo darn ye so luçmg và chat luçmg di ngü thirc hin nhim vi1 quân l nhà 
nithc ye thanh niên, kinh phi triên khai các nhim vii, de an, dir an phát triên 
thanh niên dáp üng yêu cau nhirn vii, phü hqp vth tInh hInh thrc tien và khã 
näng can dOi cüa ngân sáchtinh; dông thyi, lông ghép nguôn kinh phi thirc hin 
cci chê, chInh sách phát triên thanh then trong các chuang trInh, kê hoach  cüa 
tinh, day manh  xã hi hóa, huy dng các nguôn lirc hqp pháp dê triên khai thirc 
hin các miic tiêu, chi tiêu phát triên thanh nien. 

- Tang cuông sir phôi hcxp giüa các ngành, các cap, day manh  giao liiu, 
hçip tác gitra các dja phu'o'ng, hcrp tác quOc tê trong cong tác thanh niên. 

D.y manh  nâng cao nhn thi.rc cüa thanh nien ye chü dng và tich cijc hi 
nhp quOc té toàn din, sâu rng, cO hiu qua; tao  diêu kin dé thanh niên tham 
gia các hoat  dng hp tác, giao luu quOc tê ye thanh niên. 

- Th±ng xuyên htr&ng dan, tO chüc kiêrn tra, dánh giá vic thirc hin các 
mic tiêu, chi tiêu, nhim vv, giãi pháp phát triên thanh niên tinh Quãng Tn; Chñ 
dng cp nh.t thông tin, thijc hin chê d báo cáo thông kê ye thanh niên theo 
quy djnh dê lam cci so dánh giá vic thirc hin và xây dirng chInh sách, pháp lust 
dôi vOi thanh niên. 

- Phát huy vai trO cüa Uy ban Mt trn T quc Vit Nam, Doàn Thanh 
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niên Cong san H ChI Minh, các t chüc chInh trj - xã hi và thanh niên các cp. 
Tang cll&ng vai trô giám sat, phân bin xã hi cüa Uy ban Mt trn To 

quôc Vit Nam, Doàn Thanh nién Cong san Ho ChI Minh và các tO chüc doàn the 
chInh trj -xâ hi các cap. Huy dng.sr tham gia cüa các to chüc doàn the, to chüc 
kinh té, to chüc xa hi và toàn xã hi trong vic chãm lo, bôi duông, bão v 
quyên và lqi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa thanh niên; 4n dng các tang Rp 
nhân dan th%rc hin chInh sách, pháp 1ut ye thanh niên. 

?ôi m&i, nâng cao hiu qua hoat dng cüa to chüc Doàn thanh niên Cong 
san Ho ChI Minh các cap; Hi Lien hip thanh niên Vit Nam các cap trên dja 
bàn tinh Quàng Trj nhàm phát buy vai trô xung kIch, sang tao  cüa thanh niên 
trong sir nghip xây dirng và bão v To quôc. UBND các cap phôi hqp Doàn 
Thanh niên cüng cap tharn muu cap u' xây dirng ké hoach tao nguOn, dào tao,  bôi 
di.ring nhäm nâng cao chat luçing di ngU can b Doàn; quy hoach,  bô trI sap xêp 
cOng tác cho can b Doàn qua tuOi theo Quy chê can b Doàn. 

Phát huy tInh tIch circ, chü dng cüa thanh niên trong tham gia quân 1 nhà 
nu&c và xã hi; tham gia vao qua trInh xây drng, to chIrc thirc hin và giám sat, 
phân bin chInh sách, phap luat  ye thanh niên. 

Các chuctng trinh, dê an, dr an góm: 
- Triên khai thirc hin 21 chucing trInh, dê an, dir an sau khi các B, ban, 

ngành Trung ilclng ban hành (ban hành kern theo Quyêt djnh so 133 1/QD-TTg 
ngày 24/7/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü). 

- Các chiwng trInh, dê an, nhim v1i cüa tinh ban hành: 
+ Chi.wng trInh ho trq nâng cao näng 1irc cho thanh niên khuyêt tat, thanh 

niên hoàn lucing, thanh niên vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nUi, vüng có 
diêu kiên kinh tê - xâ hôi dàc biêt khó khän; 

+ De an phông, chOng ti pham, t nan  xã hi trong thanh niên; 
+ Dê an tu van hu&ig nghip, kh&i nghip cho thanh niên gän vâi các dir 

an dng lirc phat triên kinh tê cUa tinh. 
± Bô tn ngân sách dja phumig üy thác qua Ngân hang chInh sách xã hi 

tinh dé các dôi tl.rng thanh niên vay von khii nghip, l.p nghip. 
c) Ngun 1rc thiyc hin 
- Ngân sach nhà nuâc darn bao kinh phi dê to chüc thrc hin Nghj quyêt 

phü hçip vOi tInh hmnh thirc te và trong khá näng can dôi cüa ngân sach dja 
phucing. Kinh phi thirc hin di.rcic bô tn ti.'r ngân sách nba nuóc trong dir toan chi 
thi.thng xuyen hang nàm và lông ghép trong các chucmg trInh, dir an. 

- Day manh  xâ hi hóa, buy dng cac nguOn hrc hçip pháp khác dê triên 
khai thirc hin cOng tác phát triên thanh niên, khai thác, si'r ding có hiu qua 
nguôn von Qu quOc gia ye vic lam, von tir Ngân hang chInh sách xã hi và 4n 
dng các nguOn yOn xà hi boa dê ho tr thanh niên vay vOn lam kinh tê. 

- Hang näm, trong giai doan  2023-2026, ngân sách tinh dir kiên bô trI thirc 
hin Chucrng trinh, D an, nhim yu phat triên thanh niên: Tr 1.000 - 2.000 triu 
dng/nàm; d& vâi ngun vn uy thác ngãn sách dja phuang qua Ngân hang chInh 
sách xã hi tinh: tr 2.000 - 4.000 triu dOnglnàm (tOng Ngân sách tinh dir kien bô 
tn giai doan 2023-2026: tü 12.000 - 24.000 triu dOng). 

Dôi yOj giai doan tiep theo (2027-203 0) can cir két qua dánh giá giai doan 
(2023-2026) dé bô trI kinh phi phü hçip. 
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d) To chuc thrc hiçn 
- Giao Uy ban nhân dan tinh to chüc thirc hin Nghj quyêt. 
- Giao Thu&ng trrc Hi dOng than dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, 

To dai  biêu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic 
thirc hin. 

Trén day là Th trInh dr tháo Nghj quyêt phát triên thanh niên tinh Quâng 
Trj giai dotn 2022-2030, Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan 
tinh xem xét, thông qua (Co Du tháo Nghj quyêt cia HDND tinh kern 

Noin1,mn: 
- Nhu trên; 
- Thithng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Van hóa Xã hOi  - HDND tinh; 
- SO Nôi vu; 
- Doân TNCSHCM tinh; 
- Urn: VT, NCQ(20b).  4 

 

Vö Van Hffng 



1 

2 

3 

• ho bin, iáo diic,pháp 1ut; cung cp thông tin ye ttr van, h trçr pháp 1 cho thanh niên  
Hang näm, 100% thanh niên trong lrc Hang näm, 100% thanh niên trong lirc 

hrcrng vu trang, thanh niên là can b, cong hrçing vu trang, thanh niên là can b, cong 
chüc, viên chüc, ducic tuyên truyên, phô chüc, viên chirc, dtrçic tuyên truyên, phô 
biên, h9c tp nghj quyêt cüa các cap üy biên, h9c tp nghj quyêt cUa các cap üy 
Dãng, chInh sách pháp lut cüa Nba nithc  Dãn, chInh sách .háe 1utt cüa Nhà nuâc 

Muc tiêu 1. Tu en tru 
Hang näm, 100% 

vu trang, thanh niên 
chIrc, duçic tuyên tru 
quyêt cüa các cap üy 
cüa Nhà nrn9c. 

thanh niên trong lrc lizçng 
là can b, cong chüc, viên 
yen, phô biên, h9c tp nghj 
Dãng, chInh sách pháp lut 

r 

PHVLVC
A A 

iHI)fl,N' VA BE XUAT MUC  TIEU, CHI TIEU PHAT TRIEN THANH NIEN 
JNH QUAN RI GIAI BOiN 2022 - 2030 CUA CAC CO QUAN BO'N VI 
eo Ta tun/só 9 ' /TTr-UBND  nga/45  /2022 cua Uy ban nhán dan tznh Quang Tn,) 

S 
TT 

S6 1iu thyc tring dn thôilTiim hin nay Mic tiêu, chi tiêu cüa Chien Itrçrc PTTN 
giai d03n 2021-2030 theo 

Qu t dinh s 1331/QB-TT' 

B xut mite tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng Tr! giai dotn 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 

BAOC 

(Kèmt 

I 

100% thanh niên là, hçc sinh, sinh viên trên 
toàn tinh dixçc bôi dix0ng kiên thIrc ye quôc 
phông và an ninh. 

Hin nay, Si Tu pháp không the thông kê 
chInh xác so lieu, t' l thanh niên dixçc tuyên 
truyên, phô biên, cung cap thông tin ye chInh 
sách, pháp lut thông qua các phi.rang tin thông 
tin di chüng. 

Theo báo cáo so lieu cüa Tinh doàn, có 100% 
can b, 90% doàn viên và 70% thanh niên duçc 
tuyên truyén ye các chU truang, chInh sách cüa 
Dáng, Pháp lut cüa Nhà nuOc, chü tri.rcrng cüa 
Doàn qua các 1rng diing trrc tuyên nhu app 
Thanh niên Vit Nam, website 
tinhdoanquangtri.gov.vn, fanpage Tinh doàn 

Hang näm, 1Q0% thanh niên là h9c sinh 
va sinh viên; 80% thanh niên cong nhân, 
75% thanh niên nông thôn, thanh niên 
vüng dông bào dan tc thiêu so và mien 
nüi dixçc trang bj kiên thirc ye quôc phông 
và an ninh 

Den näm 2030, trên 70% thanh niên 
&rçlc tuyên truyên, phô biên, cung cap 

thông tin ye chInh sách, pháp lust thông 
qua các 1ng dung pháp lut trirc tuyên, 
ming xä hi, các phrnmg tin thông tin dti 
chüng 

Hang näm, .100% thanh niên là hçc 
sinh và sinh viên; 80% thanh niên cong 
nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên 
vüng dông bào dan tc thiêu so và mien 
nii dizçic trang bj kiên thüc ye quôc phông 
và an ninh 

Den nam 2030, trên 75% thanh niên 
disc tuyen truyên, phO bién, cung cap 

thông tin ye chInh sách, pháp 1ut thông 
qua các irng diing pháp 1ut trrc tuyên, 
mng xä hi, các phi.roiig tin thông tin 
di chüng 
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S 
TT 

S 1iu thirc tring dn thôi dim hin nay Miic tiêu, chi tiêu cüa Chin lu'çrc PTTN 
giai dotin 2021-2030 theo 

Quyt djnh s 1331/QD-TTg 

D xut miic tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng Trj giai dotn 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 

II 

Quàng Trj và các chuyên rnic trên Dài truyn 
hInh Quáng Trj nhix Nhjp song tré... 

Miic tiêu 2. Giáo diic, nâng cao kin thfrc, k5 nàng; tio diu kin d thanh niên bInh ding v co hi hçc tip, nghiên cü'u, di mói 
sang tto  

1 

3 

Co 100% thanh niên là hçc sinh, sinh viên (tü 
16-30 tuôi) duçic giáo diic chInh trj, tix tuing, 
dto due, lôi song, kien thüc pháp lut, k5 näng 
song và k5 näng mêm  

2 S6 hçc sinh là thanh niên trong d tuôi dat 
trInh d trung h9c phô thông và tixong dixang dat 
75%; So thanh niên vi1ng dông bào dan tc thiêu 
so và mien nñi, yang có diêu kin kinh tê - xä 
hi dc bit khó khän dat  trInh d trung h9c Co 

sâ dat  70% (So lieu näm hQc 2021 - 2022) 
Tr nàm 2020 dn nay, Doân thanh niên ph6i 

hçp vài các SO', don vj lien quan dA to chüc 03 
cuc thi Sang tao  tré vài sir tham gia cüa 255 san 
phâm sang tao  trong thanh thiêu nhi, 03 cuc thi 
Kh&i nghip dôi mài sang tao  tinh Quãng Trj thu 
hut 50 dir an trong dôi tixçng doàn viên, thanh 
niên tham gia, triên khai h tr? 12 mO hInh khâi 
nghip trong thanh niên cO i'rng ding khoa h9c 
k5 thut trong chixcng trInh nhân rng, üng diing 
ket qua khoa hçc cOng ngh trong doàn viên, 
thanh niên. Tr nàm 2017-2021, CO 374 thanh 
niên có các phát minh, sang chê dixçic cOng thin 
hoc lam chü các dê tài khoa h9c dang dugc 
nghiên ciru irng ding thirc tê (theo báo cáo sO 
lieu tIc Tinh doàn). 

4 Hin nay, theo s6 lieu báo cáo cUa Phông Tix 
pháp các huyn, thành phô, thj xâ, trên toãn tinh 

Hang näm, 100% thanh niên là hc 
sinh, sinh viên di.rqc giao diic chInh trj, tu 
tixâng, dao  dirc, lôi sOng, kiên thüc pháp 
lut, k5 näng song và k5 näng mêm 

Dn n.m 2030, 80% thanh niên trong 
d tuôi dat  trinh d trung hçc phô thông và 
tuxmg diiong; 70% thanh niên vl'lng dông 
bào dan tc thiêu so và mien mii, yang có 
diêu kiên kinh tê - xA hi dc bit khó khän 
dat trInh dO trung h9c co sO' 

Dn näm 2030, tang 15% s thanh niên 
duçc mg diing, triên khai trO'ng sang 
tao, cOng trinh nghiên cüu khoa hçc phi,ic 
vii san xuât và d?yi song; tang 15% sO cong 
trmnh khoa h9c và cOng ngh do thanh niên 
chU tn; tang 10% so thanh niên lam vic 
trong các tO chüc khoa h9c, cong ngh (so 
vài nãm 2020) 

Hang näm, có It nht 20% thanh niên 
lam báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp 

Hang nãm, 100% thanh niên là h9c 
sinh, sinh viên duqc giáo diic chInh trj, tu 
tuâng, dao  dO'c, lôi sOng, kiên thüc pháp 
lut, k5 näng song và k5 nang mêm 

Dn näm 2030, 80% thanh niên trong 
dO tuOi dat  trInh dO trung h9c phO thông 
và tixcing duong; trên 80% thanh niên 

ng dOng bào dan tOe  thiêu sO và mien 
nüi, vüng có dieu kin kinh te - xà hOi  dc 
bit khO khän dat  trInh dO trung h9c co sO' 

Dn näm 2030, tang 15% s thanh niên 
duçic i'rng d%lng, trien khai tuO'ng sang 
tao, cong trInh nghiên cihi khoa hçc ph%lc 
vii san xuât và dO'i sOng; tang 15% sO cong 
trInh khoa h9c và cOng ngh do thanh niên 
chü tn; tang 10% sO thanh niên lam vic 
trong các tO chIrc khoa h9c, cong ngh ('so 
vái näm 2020) 

HAng nàm, có It nMt 20% thanh niên 
lam báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp 
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S S Iiu thiyc tqing dn thôi dim hin nay 
TT 

có 20 thanh niên lam tuyên truyn viên pháp 1ut 
cap xâ là ngizi dan tc thiêu so và tham gia 
cong tác phô biên giáo diic pháp lutt cho thanh 
nien tti vüng dông bào dan tc thiêu so và mien 
nüi, vüng có diêu kin kinh tê - xA hi dc bit 
khó khän; trong do, có 13 thanh niên &rqc bôi 
dirO'ng, nâng cao chuyên mon nghip v1i phô 
biên giáo d%ic pháp 1i4t. Không cO báo cáo viên, 
tuyên truyên viên cap huyn là nguñ dan tc 
thiêu so. 

Miic tiêu, chi tiêu cüa Chin lu'yc PTTN 
giai doin 2021-2030 theo 

Quyt dlnh  s 1331/QD-TTg 
lut là ngui dan tc thiu s và tham gia 
cong tác phô biên giáo dic pháp lut cho 
thanh thiêu niên ti vüng dông bào dan tc 
thiêu so và mien nüi, yang cO diêu kin 
kinh tê - xä hi dc bit khó khàn ducrc bôi 
duOng, nâng cao chuyên môn, nghip vii 
phô biên giáo dic pháp lut; phân dâu den 
näm 2030 dt ti l 100% 

D xut muc tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng TrI giai doin 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 
lut là nguei dan tc thiu s và tham gia 
cong tác phO biên giáo d%lc pháp lust cho 
thanh thiêu niên tti vüng dông bào dan tc 
thiêu so và mien nüi, vüng có diêu kin 
kinh tê - xA hi dtc bit khó khãn dixçic 
bôi dix0ng, nâng cao chuyên môn, nghip 
v1i phô biên giáo diic pháp lut; phân dâu 
den näm 2030 dt t l 100% 

III Miic tiêu 3. Nâng cao chat ltrqng dào to ngh và tio vic lam bn vfrng cho thanh niCn; phát trin ngun nhân hrc tré cO cht 
hrçrng cao  

2 

1 100%h9c sinh, sinh viên là thanh niên tui tü 
16-30 tuôi trong èác c s& giáo diic, c sâ giáo 
diic nghê nghip duçc giáo diic hithng nghip, 
trang bj kiên thüc, k5 näng ye khâi nghip truâc 
khi tot nghip; 80% sinh viên các truOng cao 
d.ng ducc trang bj kiên thrc ye hi nhp quOc tê 
và chuyên dôi so 

100% s6 thanh niên là h9c sinh ducic tu v.n 
huâng nghip và vic lam. So thanh niên trong 
các cci sâ giáo diic nghe nghip dixçc tix van 
hurng nghip và vic lam là 1.631 ngixñ.Sô 
thanh niên dirge giãi quyêt vic lam näm 2021: 
6.903 krçit ngixii 

3 Nàm 2021, t) 1 thanh nien có vic lam so vi 
tng so thanh nien là 62,8%. T' l that nghip là 
3,51%, trong dO: ti 1 that nghip thành thj là 
5,5%, ti l that nghip nông thôn là 3,1% (SO 
1iu cüa Cic Thông kê) (không có so lieu cy the 
dOi vái dOi tucrng thanh niên that nghip a dO thj 

Hang näm, 100% h9c sinh, sinh viên 
trong các ci sâ giáo dic, cci sâ giáo diic 
nghe nghip dirge giáo diic hixng nghip, 
trang bj kiên thüc, k5 nàng ye khâi nghip 
trirrc khi tot nghip; 100% sinh viên các 
tnr&ng cao däng duçic trang bj kiên thirc ye 
hi nhp quOc té và chuyen dOi so. 

Dn näm 2030, phAn du 80% thanh 
niên di.rgc tir van hixâng nghip và vic 
lam; 60% thanh niên dirge dào tao  nghê và 
tao vic lam, iru tiên vic lam tai  ch& 
Hang nàm có It nhât 700.000 thanh niên 
dirge giài quyêt vic lam 

Dn nàm 2030, ti 1 thanh nien that 
nghip 6' do thj duài 7%; ti l thanh nien 
thieu vic lam 6' nOng thOn duâi 6% 

Hang nàm, 100% h9c sinh, sinh vien 
trong các èci sâ giáo diic, cci si giáo ditc 
nghê nghip diigc giáo d%ic huâng nghip, 
trang bj kiên thüe, k näng ye khOi nghip 
tnrâc khi tot nghip; 100% sinh vien các 
tnrng eao dang dugc trang bj hen thüc 
ye hi nhp quOc te và ehuyen dOi so. 

Dn näm 2030, 100% thanh niên dirge 
tu van hi.ràng nghip và vice lam; 60% 
thanh nien dugc dào tao  nghê và tao  vic 
lam, iru tje vic lam tai  ch& Hang näm, 
cO It nhât 7.000 thanh nien dugc giái 
quyêt vic l 

Dn nàm 2030, ti 1 thanh niên tht 
nghip 6' dO thj duài 7%; ti 1 thanh nien 
thiêu vic lam 6' nOng thOn duói 6% 
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S S 1iu thirc tring dn thèi diem hin nay 
TT 

và thanh niên khóng có vic lam a nông thón) 
4 S6 tir&ng, dr an khii nghip cüa thanh niên 

là h9c sinh, sinh viên disçic kêt nôi vâi các doanh 
nghip hoc duçc h6 trçi dâu tt.r tr nguôn kinh 
phI phü hçip: Ti các cc sâ giáo diic nghê nghip 
là 05 " tu&ng (theo báo cáo cia Sà LDTB&XH; 
so tixâng, dir an khâi nghip cüa thanh niên là 
h9c sinh, sinh viên disçic kêt nôi vâi các doanh 
nghip là 0 txng (theo báo cáo cüa S& 
GD&DT) 

Mjc tiêu, chi tiêu cüa Chiên hrçrc PTTN 
giai dotn 2021-2030 thco 

Quyt djnh s 1331/QD-TTg  

Hang näm, 30% s tuâng, dir an khâi 
nghip cüa thanh niên là hçc sinh, sinh 
viên thrçic kêt nôi vth các doanh nghip 
hoc duçic h trq dâu tu tü nguôn kinh phI 
phü hçp 

D xut miic tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng TrI  giai doin 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 

H&ng näm, 30% s tung, d%r an khii 
nghip cüa thanh niên là hçc sinh, sinh 
viên dtrçc kêt nôi vài các doanh nghip 
hoc duçic h trçi dâu tu tr nguôn kinh phi 
phü hqp 

5 Hin nay, s thanh niên là nguäi khuyt tt 
3.795 ngithi; so thanh niên nghin ma tüy là 188 
nguôi; so thanh niên dang sir diing ma t1ty là 787: 
ngixñ; so thanh niên vi phtm pháp 1ut là 176 
ngithi; có khoáng 220 thanh niên sau cái to tái 
hôa nhtp cong dông (trong k' gân nhât). Hin 
nay, tinh dã cO mt so chInh sách h trçi các dôi 
tuçing trên trong tto vic lam on djnh và hôa 
nhp cong dông nhu thanh niên khuyêt tt duçic 
nhn chäm sóc, nuôi duOng ti cong dông, di.rçyc 
hixng chInh sách nuôi dix0ng, chäm soc trong 
cci sâ báo trcr xã hi, nhà xä hi, duçc h trq 
d1ing c11 chinh hInh, phiic hôi chüc näng. 

Dn näm 2030, có It nht 70% thanh 
niên là ngu&i khuyêt tat, nguii nhim HIV, 
ngu?ñ sir diing ma tüy, thanh niên là nn 
nhân cüa ti phm buôn ban 'nguôi, thanh 
niên vi phm pháp lut dixçvc bôi du&ng k 
nang song, lao dng và hôa nhp cong 
dông. Phân dâu to vic lam on djnh cho 
trên 50% thanh niên vüng dông bào dan 
tc thiêu so và mien niii, vüng có diêu kin 
kinh tê - xä hi dc bit khó khän; 20% 
thanh niên là nguñ khuyêt tat, nguii 
nhiêm HIV, nguYi sau cai nghin, sau cài 
tto, thanh niên là ngixñ Vit Nam không 
Co quôc tjch. 

Dn näm 2030, CO It nMt 70% thanh 
niên là ngui khuyêt tat, ngui nhim 
HIV, ngu&i sCr ding ma tiy, thanh niên là 
nn nhãn cüa ti phm buôn bàn ngtthi, 
tharth niên vi phim pháp 1ut duçc bôi 
du&ng k näng sOng, lao dng và hOa 
nhp cong dông. Phân dâu to vic lam on 
djnh cho trên 50% thanh niên vüng dông 
bào dan tc thiêu so và mien niii, vüng cO 
diêu kiên kinh tê - xä hôi däc biêt khó 
khän; 20% thanh niên là ngtr&i khuyêt tat, 
ngrnñ nhim HIV, nguii sau cai nghin, 
sau cái tao, thanh niên là ngu?yi Viêt Nam 
không có quOc tjch.  

Iv Mic tiêu 4. Bão v, chäm soc và nân cao sfrc khOe cho thanh niên 
1 Nàm 2021, toãn ngành giáo dic to chüc 

tuyên truyên ti 40/40 ca sâ giáo diic trong do 
cO 100% thanh nien là hçc sinh, sinh viên trong 
các co sâ giáo diic (so lieu  do Sà Giáo dyc và 
Dào tgo báo cáo); Sâ LD-TB và XH không có 
so lieu ye thanh niên là hçc sinh, sinh viên trong 

Hang nàm, trên 70% thanh niên duçc 
trang bj kiên thüc, k nang rèn luyn the 
chat, nâng cao sue khOe; chäm soc sirc 
khOe sinh san, sue khOe tInh diic, süc khOe 
tam than; dan so và phát triên; bInh dang 
giâi và phOng chông bto 1irc trên cci sâ 

Hang näm, trên 75% thanh niên duçic 
trang bj kiên thIrc, k5 näng rèn luyn the 
chat, nâng cao sue khôe; chain sOc sue 
khôe sinh san, sue khOe tInh d%lc, sue khôe 
tam than; dan so và phát triên; bInh däng 
giâi và phOng chông bo lrc trên cc si 
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S Iiu thirc tqing dn thô'i dim hin nay 

cac co sâ giáo diic ngh nghip &rcic trang bj 
kiên thüc, k5' näng rèn 1uyn the chat, nâng cao 
sirc khôe, chäm soc süc khOe sinh san, süc khOe 
tInh diic, sirc khOe tam than; dan so và phát 
triên; bInh dang giài và phOng chông bo hrc 
trên co s giâi; bao  1irc gia dInh, bo 1irc h9c 
du?ing, xâm hti tInh diic; HIV/AIDS và các bin 
pháp phOng chông HI V/AIDS. 

2 Co trên 45% thanh niên diigc cung cAp thông 
tin ye dan so Ké hoch hóa gia dInh, sue khôe 
sinh san, sue khôe tInh diic; 30% nam nft thanh 
niên duçic tu van, khám sue khôe tnràc khi kêt 
hôn; 40% nit thanh niên duçic tiêp cn thun tin 
vii các bifl pháp tránh thai, phOng tránh vô sinh 
và ho trçi sinh san. 

Mijc tiêu, chi tiêu cüa Chin hrçrc PTTN 
giai doin 2021-2030 theo 

Quyêt djnh s 1331/QD-TTg 
giOi; bo 1irc gia dInh, bo lirc h9c di.rmg, 
xâm hi tInh duc; HIV/AIDS và các bin 
pháp phOng chông HIV/AIDS (trong do: ti 
l thanh niên là hQc sinh, sinh viên trong 
các cc' s& giáo dyc dgt 100%, ti l thanh 
niên trong các cci sà giáo dyc nghê nghip 
dat trên 90%) 

H.ng näm trên 60%thanh niên &rcic 
cung cap thông tin và tiêp cn eác djch vi 
thô.n thin ye tu van, chäm sOc sue khôe 

sinh san, sue khOe tInh diic; 90% cp nam, 
nit thanh niên duçic tu van, khám sue khôe 

tniâc khi kêt hôn; 100% nit thanh niên 
dIIçYC tiêp cn thun tin vâi cáe bin pháp 
tránh thai hin dti, phOng tránh vô sinh và 

h trci sinh san 

D xuAt mçic tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng Trj giai doin 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 
giài; bto l%rc gia dmnh, bo lirc h9c duong, 
xâm hai  tInh dic; HIV/AIDS và cáe bin 
pháp phOng chông HIV/AIDS (trong dO: 
II lê thanh niên là hQc sinh, sinh viên 
trong các cci sà giáo dyc dqt 100%; ti l 
thanh niên trong các cc' sà giáo dyc nghê 
nghip dqt trên 90%) 

Hang näm, tang bInh quãn 10% t l 
thanh niên duçic cung cap thông tin và tiêp 
cn các djch vi than thin ye tu van, chäm 
soc sue khOe sinh san, sue khOe tInh diic; 
t l eác cp nam, nit thanh niên duçrc tu 
vân, khám suc khôe tri.nie khi kêt hon dt 
50% vào n.m 2025 và 90% vào näm 
203 0; 100% nit thanh niên dtrcic tip cn 
thun tin vâi các bin pháp tránh thai 
hin dti, phOng tránh vô sinh và ho trçl 
sinh san 

3 100% thanh niên là hçc sinh, sinh viên tham 
gia bão hiêm y tê và dixçie ehäm sOc sue khôe 
ban dâu; trên 90% thanh niên cong nhan lam 
vic tui các doanh nghip trên dja bàn tinh di.rçic 
khám sue khôe và chäm sOc y tê dinh k' 

H.ng nãm, 100% thanh niên là hçc 
sinh, sinh viên tham gia báo hiêm y tê và 
duoc chäm sOc sue khôe ban dâu; trên 90% 
thanh niên cOng nhan lam vic ti các 
doanh nghip trén dja bàn tinh &rçe khám 
sue khôe và chäm sOc y tê djnh k' 

100% thanh niên 1àh9e sinh, sinh viên 
tham gia bão hiêm y tê và di.rçie chäm soc 
sue khôe ban dâu; trên 97% thanh niên 
cong nhân lam vic ti eáe doanh nghip 
trên dja bàn tinh duçc khám sue khôe và 
chãm sOc y tê djnh ks'. 

    

V Muic tiêu 5. Nâng cao dôi sng van hóa, tinh thAn cho thanh niên 

 

  

    

1 Co 95/125 xâ, phithng, thj trAn cO trung tam 
van hóa - the thao dt ehuãn, dt t' l 76%. Co 
763/799 lang, bàn, khu phô cO nhà van hOa - khu 
the thao, dt t' 1 95,4%; trong dO, 498/763 

Hang näm, tren 80% trâ len thanh nien 
do thj; 70% thanh niên a nông thôn; 60% 

thanh niên a vüng dông bào dan tc thiêu 
so và mien nüi, v11ng eO diêu kin kinh tê - 

H.ng nãm, trên 80% trâ len thanh niên 
a dO thj; 70% thanh nien a nông thôn; 
60% thanh nien a vüng dong bào dan tc 
thiêu sO và mien nüi, vüng có dieu kin 



6 

S 
TT 

S 1iu thiic tring dn thôi dim hin nay Mtic  tiêu, chi tiêu cüa Chin hrçrc PTTN 
giai doin 2021-2030 theo 

Quyt djnh s 1331/QD-TTg 

D xuit mite tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng TrI giai doin 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 
thôn, lang, bàn, khu ph có nhà van hOa - khu 
th thao dtt chuân, dt t' 1 65,3%. 

Co 04/08 Nba thiu nhi cp huyn clang ho.t 
dng, riêng thành ph Dông Ha không Co nha 
thiêu nhi do trén dja bàn thành ph CO Nhà thiêu 
nhi tinh clang hott dng có hiu qua; 03/08 huyn 
không có Nhà thiu nhi (Gio Linh, HuOrng Hóa, 
Dakrong), riêng Vinh Linh có Nhà thiêu nhi 
nhung dâ dóng cira không sir diing tü näm 2017 
vi không dam báo an toàn. 

xA hi dtc bit khO khän thrccc to diu 
kin tham gia các hot dng van boa, ngh 
thut, th diic th thao; hot dng sinh hot 
cong dng a ncii h9c tip, lam vic và Cu trü 

kinh t - xã hi dc bit khó khän dixcyc tao 
diu kin tham gia các hot dng van boa, 
ngh thut, the dic th thao; hot dng 
sinh hot cong clông Or nñ hçc tap,  lam 
vic và Cu trü 

2 Theo báo cáo cüa SOr Thông tin và Truyn 
thông, hin nay không thng kê duqc so thanh 

si:r diing thànb thto các phucmg tin ' 
thut s phiic vi m1ic dIch giao tiêp, truyên 
thông, kinh doanh trên nn tang kinh té so. 

Den nàm 2030, It nhât 50% thanh niên 
thành thao các phucmg tin k 

thut sO phiic vi1 miic dIch giao tiêp, truyên 
thông, kinb doanh trên nn tang kinb tê . 

Dn nàm 2030, It nht 50% thanh nien 
sü dicing thành tho các phuorng tin k 
thut sO phiic vi mic dIch giao tip, 
truyên,  thông, kinh doành trên nn tang 
kinb tê s 

VI Mite tiêu 6. Phát huy vai trô xung kIch cüa thanh niên trong tham gia phát triên kinh t - xa hi và bão v T quc 
Tr näm 2017-2021, s tbanh niên tham gia 

nghTa vi quân sir trong toan tinh là 4.2 10 ngu&i. 
Hâu ht thanh niên trong d tui quy djnh cüa 
pháp lut, cO dü nang 1irc hãnh vi dan sir sn 
sang tham gia thirc hin nghTa vi quân sr và lirc 
lucmg dan quân tr v. 

Hang näm, 100% thanh niên trong d 
tui quy djnh cüa pháp lut, cO dü nang hrc 
hành vi d sir sn sang tham gia thuc hiên 
nghia viii quân sir và lirc luçmg dan quân 
ye. 

100% thanh niên trong d tuôi quy 
djnh cUa pháp lut, cO dü näng 1irc hànb vi 
dan sir sn sang tham gia thirc hin nghTa 
v%1 quân six và 1%rc luçing dan quân t'ir v. 

2 Hin nay, trên dja bàn toàn tinh cO: 40.072 
doan viên clang tham gia sinh ho.t tii 2.044 Chi 
doãn và 393 ca sOr Doàn. 

Toàn tinh cO 43.763 hi viên Hi Lien hip 
thanh niên, cO 799 Chi hi. 

CO 100% các t chirc Doàn thanh niên, Hi 
lien hip thanh niên phát dng phong trào và huy 
dng thanh nien hirOrng 1mg, tham gia các hot 
dng tInh nguyen vi cong  dng, xâ hi; phát 

Hang nãm, 100% t chüc Doãn thanh 
niên, Hi Lien hip thanh niên Vit Nam, 
Hôi sinh viên Viêt Nam các cp và các to 
chüc khác cüa thanh niên cti.rqc thành 1p 
theo quy djnh cüa pháp lut pbát dng 
phong trào và buy dng thanh nien huOrng 
1mg, tham gia các hot dng tInh nguyen vi 
cong dng, xà hi; phát triên kinh te - xA 
hi; khc phiic hu qua thiên tai, djch 

H&ng näm, 100% t6 chüc Doàn thanh 
niên, Hi Lien hip thanh niên và các t 
chüc thành viên khác cüa thanh niên các 
cp duçrc thành 1p theo quy djnh cüa 
pháp 1ut phát dng phong trào và buy 
dng thanh niên huOrng 1mg, tham gia các 
hot dng tInh nguyen vi cong dng, ,cA 
hi; phát trin kinh tê - xà hi; khâc phiic 
hu qua thiên tai, djch bnh; bào v mOi 
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S 1iu thirc tring dn thôi diem hin nay Muic tiêu, chi tiêu cüa Chin ltrçc PTTN 
giai don 2021-2030 theo 

Quyt dlnh  s 133 1/QD-TTg 

D xut mtic  tiêu, chi tiêu PTTN tinh 
Quãng TrI giai doin 2022 - 2030 

cüa UBND tinh 
triên kinh tê - xA hôi, khac phuc hâu qua thiên 
tai, djch bnh; bão v môi trumg; giCt gin trt tr, 
an toàn xA hi, quôc phông, an ninh chInh trj. 

bênh, bao ye môi tnrcing, gitt gin trât tu, an 
toãn xA hi, quôc phông, an ninh quôc gia 

trucing, giCt gin trât tu, an toan xà hôi, 
quôc phông, an ninh quôc gia 

3 S thanh nien trong các cci quan nhà nuàc, to 
chüc chInh trj - xã hi duçic dua vào quy hoch 
länh dao cap so va tucYng ducing ty lê 0%, So 
thanh niên trong các co quan nhà nisc, to chirc 
chInh trj - xä hi dam thim các chirc vi l.nh 
dto cap sâ và tuong throng: t l 0% (theo so 
liçu cza Ban TO ch&c Tinh üy,). So thanh niên là 
can b, Cong chüc trong các Co quan nhà nrrOc 
duçic dua vào quy hoch lânh dao cap phông và 
tuong duong dt t l 2 1,28%; sO thanh niên là 
viên 'chirc trong các don vj sr nghip Cong 1p 
duçrc dua vào quy hoach lânh do cap phông và 
ttrong duong dtt t5 l 10,63%; So thanh niên là 
can b, cong chüc trong các co quan nhà nuOc 
dam nh.n các chCrc vii länh dto cap phông và 
tucing duong: t5' 1 3,2%; so thanh nien là viên 
chüc trong các don vj sr nghip cong 1p dang 
dam nMn  các chüc yu lanh dio cap phông và 
tuong duong dtt t' l 2,05% (theo sO lieu cüa Sà 
Ni v và Tinh doàn cung cap,). 

Dn näm 2030, phân du 20% thanh 
niên trong các Co quan nhà nuâc, tO chüc 
chrnh tn - xà hôi ducic thra vao quy hoach 
lath do cap sO, phông và tuong dixcing; 
15% thanh niên trong các co quan nhà 
nuOc, to chüc chInh trj - xA hi dam nhim 
các chirc vii lanh dao,  quãn l. 

Dn näm 2030, phn du 20% thanh 
niên trong các co quan nhà nu6c, to chirc 
chrnh tn - xA hôi duoc dira vao quy hoach 
lãnh do cap sâ, phông và tuong duong; 
10% thanh niên trong các co quan nhà 
nuâc, to chirc chInh trj - xA hi dam nhim 
các chüc viii lãnh do, quán 1. 
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