
 BỘ NỘI VỤ 

 
Số:          /BC-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 
BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý  

nhà nước về thanh niên năm 2020 

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên quy định tại Điều 

38 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 

496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển 

khai nhiệm vụ và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên năm 2020. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, 

ngành và địa phương (phụ lục số 1 kèm theo), kết quả kiểm tra nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về thanh niên năm 2020 tại một số bộ, ngành và địa phương, Bộ 

Nội vụ trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG 

Thanh niên Việt Nam với lực lượng khoảng 23.684.000 người, chiếm 

khoảng 24,3% tổng dân số cả nước, trong đó, tỉ lệ nam thanh niên là 51,5% và 

nữ thanh niên là 48,5%1. Trong đó, thanh niên khu vực nông thôn chiếm 

62,6%, thanh niên ở khu vực thành thị chiếm 37,4%; thanh niên di cư chiếm 

khoảng 3,38% tổng dân số thanh niên; trình độ học vấn của thanh niên chủ 

yếu có trình độ THCS và THPT, chiếm 81,1% 

Xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, có vị trí quan 

trọng, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn 

quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, trí tuệ, nâng cao trình 

độ chuyên môn về mọi mặt; ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm thực 

hiện quyền, nghĩa vụ và sự tham gia của thanh niên vào các lĩnh vực của đời 

sống xã hội; huy động thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thanh niên cả nước đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng tội 

phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có diễn biến phức tạp, vấn đề thất 

nghiệp, thiếu việc làm, thanh niên vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thiếu kiến 

thức kỹ năng cần thiết cho yêu cầu phát triển hội nhập như trình độ ngoại ngữ, 

                                           
1 Theo kết quả tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại báo cáo tổng kết Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 
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tin học, kỹ năng giao tiếp. Trong công tác quản lý nhà nước, mặc dù cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp đã ban hành và cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính 

sách phát triển thanh niên, song còn một số bộ, ngành, địa phương chưa chú 

trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chưa đánh giá 

thực chất, đúng mức tác động của các chủ trương, chính sách đối với thanh 

niên để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn; 

còn thiếu những chính sách đặc thù đối với nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, 

thanh niên là người dân tộc thiểu số; thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Ngay từ đầu năm 2020 Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 496/BNV-CTTN 

ngày 04/02/2020 hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.  

- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ các bộ, ngành và địa 

phương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên tại đơn vị và địa phương mình. Theo thống kê của Bộ 

Nội vụ, đã có 100% các bộ và địa phương ban hành kế hoạch để triển khai các 

nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo thẩm quyền. 

- Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ thường xuyên có văn 

bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên; đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm cơ sở 

để bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị hàng năm. 

- Định kỳ hầu hết các địa phương tổ chức hội nghị đánh giá định kỳ hoặc 

có văn bản chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trực thuộc thực 

hiện nghiêm các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo phân cấp. 

Theo đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đã đi vào nền nếp 

các bộ, ngành và địa phương đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền và trách nhiệm trong việc phối hợp với Đoàn thanh niên và các cơ 

quan tổ chức liên quan hướng dẫn xây dựng và thực hiện chính sách phát 

triển thanh niên.  

2. Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ 

về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung 

ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  

Trong năm 2020 các bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo các 

đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ 

chế, chính sách nhằm tạo điều kiện để thanh niên phát triển; phát huy vai trò, 

trách nhiệm của thanh niên tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. 

Một số bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành Kế hoạch đẩy mạnh việc 
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thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 

16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ mục tiêu, giải 

pháp và lộ trình thực hiện, cụ thể như sau: 

- Các địa phương thường xuyên rà soát nhu cầu về nghề nghiệp và việc 

làm nhằm nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và 

cải thiện đời sống cho thanh niên; đồng thời, giao chỉ tiêu dạy nghề, giải 

quyết việc làm; phê duyệt các kế hoạch dạy nghề cho thanh niên lao động 

nông thôn; cấp kinh phí hỗ trợ dạy nghề; triển khai thực hiện Chương trình 

việc làm và xuất khẩu lao động đảm bảo quy định. 

- Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, tổ chức hướng nghiệp và 

giới thiệu việc làm; đặc biệt là tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức trẻ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát 

triển nguồn nhân lực của các địa phương; đầu tư xây dựng các thiết chế văn 

hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh niên; trang bị kiến thức về sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên; tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên và tuyên 

truyền nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

45/NQ-CP của Chính phủ; các bộ, ngành và địa phương đã giao nhiệm vụ 

cho các cơ quan, đơn vị chức năng cụ thể hóa và lồng ghép các chỉ tiêu về 

phát triển thanh niên khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

và hàng năm như: Đề án “Hỗ trợ thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa 

học”, Đề án: “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022” của 

thành phố Hải Phòng, Đề án: “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2018 - 2022” của tỉnh Kiên Giang; Đề án: “Dạy và học ngoại ngữ 

trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2020” 

của tỉnh Bến Tre… 

- Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ chế chính sách đầu 

tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm trường lớp đạt tiêu chuẩn cấp 

quốc gia, cấp tỉnh; một số địa phương đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên; 

nâng cấp các trường chuyên nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học 

nghề của thanh niên. Chính sách tín dụng cho thanh niên vay với lãi suất thấp 

để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông được thực hiện hiệu 

quả, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn vươn lên trong học tập, cụ thể như: Tỉnh Tuyên Quang phối hợp với 

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh làm tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách. Hiện tại, tổng dự nợ vốn vay do Đoàn đảm nhận 

ủy thác là 573 tỷ đồng, duy trì hiệu quả của 27 dự án vay vốn từ Quỹ vay vốn 

quốc gia việc làm là 2,183 tỷ đồng và nguồn vốn hỗ trợ thanh niên Tuyên 

Quang khởi nghiệp với tổng số vốn là 5,5 tỷ đồng cho 110 dự án; tỉnh Vĩnh 

Phúc đã chủ động triển khai tốt nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính 
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sách Xã hội, trong năm 2020 dư nợ vốn ủy thác 338,32 tỷ đồng, tổng số hộ vay 

là 9.236 hộ. Các cơ sở đoàn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình 

thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; tỉnh Ninh Thuận thông qua nguồn vốn 

vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tính đến ngày 31/10/2020 cho vay 

20,450 tỷ đồng trong đó cho thanh niên vay chiếm khoảng 30% tương ứng 8,611 

tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 228 thanh niên; tỉnh Trà Vinh có 05 Hợp tác xã, 

92 tổ hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ 

hoạt động hiệu quả, có 2.668 đoàn viên tham gia với tổng nguồn vốn vay ủy thác 

từ Ngân hàng chính sách xã hội qua Đoàn thanh niên quản lý là 214,535 tỷ đồng, 

gồm 341 tổ với 12.189 hộ vay. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo điều 

kiện cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên 

thoát nghèo, ổn định cuộc sống.  

- Việc nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu 

nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên được Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện 

thông qua các chương trình như: Dạy nghề, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu và 

giải quyết việc làm; thanh niên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn từ Ngân 

hàng chính sách để kinh doanh, sản xuất, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 

trong đối tượng thanh niên. Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương 

tính đến ngày 31/12/2020 cả nước có 653.815 thanh niên được đào tạo dạy 

nghề; 645.945 thanh niên được giải quyết việc làm. Một số địa phương thực 

hiện tốt nhiệm vụ này, như: Tỉnh Yên Bái, thành phố Hải Phòng, Lâm Đồng, 

tỉnh Đồng Nai, tỉnh Trà Vinh,…  (phụ lục số 2 kèm theo). 

- Các bộ, ngành và địa phương đã có những quy định cụ thể trong tuyển 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí, sử dụng công chức, viên chức 

trẻ nhằm thu hút những thanh niên có tài năng, có triển vọng vào làm việc để 

từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời 

kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đơn vị 

thực hiện tốt nhiệm vụ này, như: Tỉnh Yên Bái, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Khánh 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh... 

- Một số bộ, ngành và địa phương ban hành cơ chế thu hút và có chính 

sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý 

theo phân công, phân cấp; mạnh dạn giao công chức, viên chức trẻ thực hiện 

các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, chương trình đề án, dự án 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hình thành đội ngũ chuyên 

gia đầu ngành, lĩnh vực. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên các 

cấp để triển khai đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 

3. Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2020 

Trong năm 2020 các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ 

quan đơn vị chuyên môn rà soát, chủ động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và 
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nhiệm vụ trong chiến lược, chương trình phát triển thanh niên. Kết quả cụ thể 

như sau:  

- Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã quan tâm, chỉ đạo xây 

dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên của bộ, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 và năm 2020 trên cơ 

sở cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.  

- Ban hành cơ chế, chính sách thu hút, ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, 

sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trẻ; mạnh dạn giao đề tài nghiên cứu 

khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ thực hiện để rèn luyện, phát 

triển về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác, từng bước hình thành 

đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực công tác. 

- Tập trung thực hiện các chỉ tiêu về dạy nghề cho thanh niên; tổ chức 

hướng nghiệp cho thanh niên; tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên trên 

địa bàn. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, 

thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau 

cai nghiện, sau cải tạo và thanh niên khu vực nông thôn đang được đô thị hóa. 

Các địa phương đã tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và xây dựng các 

thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hoạt động, vui chơi giải trí lành mạnh cho 

thanh niên. 

- Các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và hoàn 

thiện hơn, các loại hình vui chơi giải trí ngày càng đa dạng; công tác quản lý 

văn hóa được tăng cường, tích cực xử lý các sai phạm, ngăn chặn các sản 

phẩm, luồng tư tưởng không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên; tạo cơ 

chế thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, 

thể thao, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên.  

- Các cơ quan thông tin, truyền thông của địa phương thường xuyên đổi 

mới nội dung, phương thức tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến 

lược phát triển thanh niên, chương trình phát triển thanh niên của địa phương, 

từ đó góp phần thực hiện tốt chiến lược; phổ biến sâu rộng những chủ trương 

của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm giáo dục lý tưởng, đạo 

đức và lối sống lành mạnh cho thanh niên. 

- Các địa phương tổ chức tập huấn và tuyên truyền về chính sách lao 

động, việc làm, xuất khẩu lao động với thanh niên. Năm 2020 (theo thống kê 

của 25 tỉnh báo cáo có số liệu đi xuất khẩu lao động) có trên 31.206 thanh 

niên được tư vấn, hỗ trợ đi xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài như: 

Tỉnh Hà Giang có 9.665 lao động, tỉnh Yên Bái có 6.235 lao động, tỉnh 

Tuyên Quang có 1.280 lao động, tỉnh Quảng Trị có 1.950 lao động, tỉnh Sóc 

Trăng có 1.055 lao động, tỉnh Đồng Tháp có 931 lao động, tỉnh Bến Tre có 

522 lao động,… 

- Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo việc thực hiện chính sách phát triển thanh niên như: Rà soát, đề xuất 
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sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đối với thanh niên; lồng ghép các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và tổ chức thực hiện chiến 

lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; định kỳ tổ chức đối 

thoại với thanh niên; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về thanh niên; định 

kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh 

niên trên địa bàn. 

4. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện 

Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 

16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài 

chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã 

giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tập trung thực hiện việc tiếp nhận, thẩm 

định hồ sơ, chi trả chế độ cho cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến, đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện. Trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ và chi trả trợ cấp 

cho cựu thanh niên xung phong, các địa phương đã bám sát hướng dẫn của 

Liên Bộ bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng và chế độ, chính sách 

theo quy định của pháp luật. 

Một số địa phương, như: Thành phố Hải Phòng, tỉnh Điện Biên, tỉnh Hà 

Giang, tỉnh Bến tre, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thẩm định hồ sơ và chi 

trả chế độ cho cựu thanh niên xung phong bị thất lạc hồ sơ đã tồn đọng nhiều 

năm nhưng chưa được giải quyết chế độ. Qua đó được nhân dân ghi nhận và 

đánh giá cao, trong đó thành phố Hải Phòng đã hoàn thành giải quyết chế độ, 

chính sách đối với thanh niên xung phong trong năm 2018.  

Theo báo cáo thống kê của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong năm 2020 cả nước đã giải quyết chế độ cho 600 cựu thanh niên xung 

phong trong kháng chiến. Trong đó có 502 thanh niên xung phong còn sống 

và 98 thanh niên xung phong đã từ trần (phụ lục số 3 kèm theo). 

Tổ chức việc triển khai, thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 

06/10/2017 của Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên 

xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; 

báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh niên xung phong đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới và phát triển ở nhiều khu vực, nhiều lĩnh vực của 

xã hội. 
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5. Kết quả tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho 

đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên 

- Trong năm 2020 Bộ Nội vụ đã tổ chức 03 lớp với 408 học viên tham 

gia tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai Luật 

Thanh niên số 57/2020/QH14: Lớp 1 với 170 học viên các bộ, ngành tại 

Thành phố Hà Nội (ngày 10/9/2020); lớp 2 với 120 học viên các tỉnh khu vực 

phía Bắc và miền trung từ Thừa Thiên Huế trở ra tại tỉnh Lạng Sơn (ngày 

19/10/2020); lớp 3 với 118 học viên các tỉnh khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên và miền Nam tại tỉnh Lâm Đồng (ngày 28/9/2020). 

- Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 

567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đã tổ chức được 27 

lớp bồi dưỡng cho 1.179 cán bộ, công chức trẻ ở xã của 13 tỉnh trong phạm vi 

Đề án là: Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên 

Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Đắc Nông, Sóc Trăng 

và tỉnh An Giang. Số lượng cán bộ, công chức qua các lớp tập huấn, cán bộ, 

công chức trẻ ở xã được bổ sung kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước, 

về kỹ năng xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; kỹ 

năng lồng ghép trong việc thực hiện kế hoạch; kỹ năng kiểm tra, giám sát và 

đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật góp phần nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước ở xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ này, như: Tỉnh Thanh Hóa, tỉnh 

Quảng Nam, tỉnh Đắc Nông, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Cao Bằng,… (có phụ 

lục 4 kèm theo).  

6. Kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên 

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-BNV ngày 19/5/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên năm 2020, Bộ Nội vụ đã thành lập Đoàn kiểm tra tại 03 địa phương: 

Tỉnh Đắk Nông, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Vĩnh Long trực tiếp kiểm tra các sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, kết quả kiểm tra cho thấy: 

- Các sở, ban, ngành ở địa phương đã tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật đối với thanh niên; chỉ đạo lồng ghép, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 

quản lý nhà nước về thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung 

của địa phương; đã ban hành Kế hoạch công tác thanh niên năm 2020. Trong 

đó, các nhiệm vụ, đề án ban hành kèm theo kế hoạch đều có dự trù kinh phí 

hoạt động.  

- Các địa phương đã cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện chiến 

lược, chương trình phát triển thanh niên, nhiều chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên đã được các cơ quan triển 

khai thực hiện như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, đào tạo, 
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bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng nâng cao nhận 

thức chính trị, đạo đức lối sống cho thanh niên. Mặt khác, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên có 

văn bản đôn đốc, nhắc nhở, phê bình các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời lấy kết quả 

thực hiện nhiệm vụ này làm cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ 

quan, đơn vị hàng năm. 

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên của các đơn vị 

trong năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả 

khả quan. Công tác kiểm tra chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 

cơ sở; đồng thời đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, 

do diễn biến của dịch bệnh Covid 19 nên kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác kiểm tra chậm hơn so với dự kiến, một số tỉnh, thành phố thực hiện tốt 

công tác kiểm tra như: Tỉnh Lai Châu, tỉnh Sơn La, tỉnh Quảng Nam, tỉnh 

Khánh Hòa, tỉnh Long An, tỉnh  Vĩnh Long,... 

7. Kết quả Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Nội vụ với tỉnh, 

thành Đoàn và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên 

Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về lĩnh vực quản lý nhà nước về 

thanh niên và cải cách hành chính, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với tỉnh, thành Đoàn 

theo từng giai đoạn và có nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. 

Công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên, liên tục với những buổi 

tuyên truyền, thông tin kịp thời các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội có liên quan đến thanh niên, tháo gỡ những vướng mắc liên ngành liên 

quan đến thanh niên như công tác dạy nghề, tư vấn và giải quyết việc làm cho 

thanh niên; sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên; thiết 

chế văn hóa cho thanh niên. Cụ thể như: Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với 

Sở Nội vụ  và các sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện phối hợp với 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền 

thông và các ngành liên quan tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ 

XXV; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 

hội khởi nghiệp, nghề nghiệp, việc làm trong thanh niên, tổ chức ngày hội 

nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên thành phố Đà Lạt các huyện Di Linh và 

huyện Bảo Lâm vào đợt cao điểm Tháng Thanh niên, thu hút trên 30.000 

thanh niên tham gia, trong đó có 5.433 thanh niên được giới thiệu việc làm. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Sở Nội vụ với các cơ quan chuyên 

môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với tỉnh Đoàn trong tham mưu, xây 

dựng, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên 
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vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nên 

việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án về thanh niên vẫn còn 

có sự chồng chéo, việc phối hợp giải quyết chế độ thanh niên xung phong 

theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

một số địa phương chưa thật sự hiệu quả.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đã 

được các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả, đồng 

bộ các chính sách dành cho thanh niên theo đúng tinh thần, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ đối với thanh niên trong tình hình mới, từng bước có sự chuyển biến 

rõ nét về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ này.  

- Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật cho thanh niên từng bước được các bộ, ngành và địa 

phương quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu phát triển thanh niên được nâng lên, nhất là những chỉ tiêu về dạy nghề, 

giải quyết việc làm. 

- Việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP; Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của các bộ và địa phương diễn ra 

nghiêm túc và rộng khắp, tạo điều kiện cho tuổi trẻ trong các địa phương phát 

huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phối hợp và triển khai 

thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 

nông thôn mới của địa phương. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú 

trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong thanh niên; xây 

dựng ban hành nhiều cơ chế để thanh niên có điều kiện tham gia cống hiến, 

rèn luyện mang lại những kết quả nhất định trong công tác phát triển thanh 

niên của địa phương, góp phần trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam đã đề ra; công tác thực hiện chính sách 

đối với thanh niên tình nguyện được quy định tại Quyết định số 57/2015/QĐ-

TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được chính quyền và đoàn 

thanh niên các cấp triển khai thực hiện thường xuyên thông qua các phong 

trào thanh niên tình nguyện, đã thu hút đông đảo thế hệ thanh niên tham gia, 

góp phần nâng cao hiệu quả đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên 

trong cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.  

- Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên 

đã tích cực tham mưu, đề xuất cho các bộ, ngành và địa phương trong việc 

hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật 

đối với thanh niên. 

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên cho đội ngũ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên được quan tâm đúng mức. 
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- Công tác phối hợp giữa Sở Nội vụ với tỉnh, thành Đoàn và các sở, ban, 

ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên đã từng bước được quan tâm thực hiện góp phần thực hiện có hiệu quả 

các chỉ tiêu, mục tiêu trong kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. 

- Hệ thống thiết chế văn hóa -  thể thao, vui chơi giải trí, cơ sở vật chất 

về giáo dục, y tế… tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phục 

vụ nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu ngày càng phong phú của thanh niên. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Cấp ủy, chính quyền một số bộ, ngành và địa phương chưa đánh giá 

đúng vị trí, vai trò của nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, nên chưa 

thực sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ; vẫn còn tình trạng 

một số bộ, địa phương giao cho Đoàn Thanh niên chủ trì, tham mưu đề xuất 

cơ chế, chính sách đối với thanh niên; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, 

đoàn thể chưa chặt chẽ; việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong 

chương trình, mục tiêu của các sở, ban, ngành còn hạn chế. Do đó, việc triển 

khai thực hiện chương trình thanh niên chưa đồng bộ và rộng rãi, công tác 

tuyên truyền đến thanh niên còn thiếu sinh động và linh hoạt. 

- Một số bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm trong việc chỉ 

đạo, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của đơn vị. Việc 

đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm trong kế hoạch thực hiện chương 

trình phát triển thanh niên hàng năm chưa bám sát kế hoạch đã đề ra, đánh giá 

kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch còn chung chung, chưa cụ thể. 

- Bộ máy làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên từ cấp tỉnh 

đến cấp huyện chưa ổn định, còn thiếu kinh nghiệm nên phần nào ảnh 

hưởng về tâm lý và hiệu quả hoạt động của bộ phận làm công tác quản lý 

nhà nước về thanh niên nên chưa chủ động trong việc triển khai nhiệm vụ 

theo thẩm quyền; công chức phụ trách nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hầu hết phải kiêm nhiệm nhiều công 

việc khác nhau, công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã kiêm nhiệm nhiều 

công việc nên còn hạn chế trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên.  

- Một số bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện tốt việc cụ thể hóa và 

lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; còn chậm triển xây dựng 

và thực hiện các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; chưa có văn bản 

hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

việc thực hiện nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên thuộc lĩnh vực 

quản lý nên các địa phương còn lúng túng trong tổ chức triển khai thực hiện 

chính sách đối với thanh niên. 



11 

 

- Một số bộ, ngành và địa phương chưa phân định giữa nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên và hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn thanh niên 

nên còn lúng túng trong việc giao nhiệm vụ cho tổ chức, đơn vị thực hiện.  

- Giải quyết chế độ thanh niên xung phong theo Quyết định 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ một số địa 

phương còn sai đối tượng, việc thẩm định hồ sơ chưa chặt chẽ nên phải làm 

lại nhiều lần. 

- Một số nơi chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành ở địa phương về quản 

lý nhà nước về thanh niên thiếu chặt chẽ, còn lúng túng, bị động.  

- Chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đầu tư, 

nội dung báo cáo còn sơ sài, các nội dung công việc chồng chéo với hoạt 

động của tổ chức Đoàn; một số đơn vị còn chậm và không thực hiện việc 

báo cáo nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên định kỳ hàng năm theo 

quy định. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Một số bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo 

quyết liệt, kịp thời nhiệm vụ này. Một số bộ, ngành và địa phương chưa đánh 

giá đúng về vị trí, vai trò thanh niên trong quá trình triển khai của ngành, lĩnh 

vực, địa phương nên chưa quan tâm đúng mực đến nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên, vẫn còn tình trạng giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên cho tổ chức Đoàn Thanh niên, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên có nhiều văn bản 

chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn quản lý, một số vấn đề 

mới nảy sinh chậm được khắc phục, như: Trình độ tay nghề thấp, thiếu việc 

làm, đời sống, thu nhập của thanh niên chưa cao, môi trường lao động và các 

tác động tiêu cực đối với thanh niên chưa được giải quyết; việc tạo việc làm 

để lập thân, lập nghiệp trong thanh niên còn chủ động chưa cao, đặc biệt đối 

với vấn đề khởi nghiệp, nhận thức của thanh niên về khởi nghiệp chưa được 

nhận thức và định hướng rõ. Điều này thể hiện qua các ý tưởng của thanh niên 

đa phần tập trung vào kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, 

chưa đầu tư nhiều về công trình nghiên cứu khoa học mới, chuyên sâu; tệ nạn 

xã hội và vi phạm pháp luật vẫn còn tồn tại nên phần nào ảnh hưởng đến nhận 

thức và lối sống của thanh niên. 

- Công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở các 

địa phương chưa bảo đảm chất lượng do thiếu giảng viên, báo cáo viên có 

kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết sâu về lĩnh vực quản lý nhà nước về 

thanh niên. 

- Kinh phí, cơ sở vật chất dành cho công tác triển khai, phổ biến, quán 

triệt và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên còn hạn 
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chế, các công trình, đề án dành cho thanh niên có chi phí đầu tư, xây dựng từ 

nguồn ngân sách địa phương triển khai chậm do chưa đẩy mạnh xã hội hóa, 

trong khi đó nguồn ngân sách địa phương phải ưu tiên các công trình trọng 

điểm phát triển kinh tế - xã hội nên chưa thể tập trung đẩy nhanh tiến độ cho 

các công trình dành cho thanh niên. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

        1. Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó cụ thể: 

        - Ban hành kế hoạch triển khai Luật thanh niên năm 2020; 

        - Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định về đối 

thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với 

thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

        - Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính 

sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; 

        2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phát triển 

thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của bộ, ngành và địa phương sau khi Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030. 

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

cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại 

Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối 

với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy 

định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC 

ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ 

Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 

18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.  

 4. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo 

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

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

độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. 

 5. Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 

của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

 6. Đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện, 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức 

trẻ tình nguyện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng 

kết trực tuyến toàn quốc; đồng thời chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp 

xếp công việc cho đội viên Đề án. 

7. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức 

năng, nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương. 



13 

 

8. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện 

chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 

niên theo thẩm quyền quản lý.  

  IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

  - Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2021 - 2030. 

  - Xem xét, bố trí ngân sách cho các địa phương trong việc quy hoạch, 

xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, 

vui chơi, giải trí cho thanh niên góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 

giảm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh niên. 

  - Chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ kinh phí thực hiện các đề án, 

dự án và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho các bộ và địa phương 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

  2. Đối với các bộ, ngành Trung ương 

  a) Đối với Bộ Nội vụ: 

  - Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông 

qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó cụ thể: 

         + Đôn đốc các địa phương ban hành kế hoạch triển khai Luật thanh niên 

năm 2020; 

        + Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy 

định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính 

sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 

17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh 

niên tình nguyện tới các bộ, ngành và địa phương. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn (2021 - 2030) 

sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Bổ sung thêm các quy định về chế tài xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên.  

- Thống nhất trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng các cơ chế, 

chính sách, hướng dẫn kiểm tra quản lý nhà nước về thanh niên để không 

chồng chéo về nhiệm vụ. 

- Xây dựng các mô hình điểm về thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên tại một số tỉnh, thành phố. Qua đó, nhân rộng, tạo điều kiện để các 
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tỉnh, thành trong cả nước cùng giao lưu, học tập, chia sẻ và rút kinh nghiệm 

trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời, phối hợp với các địa 

phương tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ này ở cấp 

tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo chương trình, tài liệu thống nhất do Bộ Nội vụ 

biên soạn. 

b) Đối với các bộ, ngành: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối 

hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về thanh niên, cũng như việc ban hành các cơ chế chính sách cho thanh niên. 

- Đảm bảo bố trí đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên một số 

lĩnh vực, đối tượng như: Dạy nghề, giải quyết việc làm, chính sách đối với 

thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, 

sau cải tạo, thanh niên tình nguyện, tài năng trẻ. 

- Xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên, đẩy mạnh công tác 

dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, quan tâm hơn nữa đến công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công chức trẻ có phẩm chất và năng 

lực tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp. 

- Nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Chính sách đối với thanh niên liên 

quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của nhiều ngành, lĩnh vực vì vậy, cần có 

sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong quá trình xây dựng thực thi 

các chính sách đối với thanh niên; cần có sự lồng ghép các chính sách về 

thanh niên trong các chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; đưa 

các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực, coi việc thực hiện các chỉ tiêu 

phát triển thanh niên là chỉ tiêu pháp lệnh, là một trong những chỉ số đánh giá 

sự tăng trưởng của từng địa phương, đơn vị và của cả nước.  

3. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp trong việc  

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, cũng như việc cụ thể hóa 

chính sách, pháp luật đối với thanh niên ở địa phương. 

- Triển khai thu thập số liệu các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh được quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 

của Bộ Nội vụ. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về thanh niên; lồng ghép các chính sách về thanh niên 

trong các chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, các mục tiêu, chỉ 
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tiêu phát triển thanh niên gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, coi 

việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là một trong những chỉ số 

đánh giá sự tăng trưởng của địa phương.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Tỉnh đoàn.  

- Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể 

thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên; đầu tư, hỗ trợ chương trình, chính 

sách cho thanh niên, đặc biệt là đầu tư hỗ trợ cho thanh niên nông thôn vay 

vốn sản xuất.  

- Tạo điều kiện cho công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên tham quan học tập kinh nghiệm hay của các địa phương và những 

nước có mô hình quản lý nhà nước về thanh niên, để đưa công tác này hoạt 

động ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả. 

- Đảm bảo bố trí đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; đảm bảo ngân sách cho việc thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 

Trên đây là báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về thanh niên năm 2020, Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ TCCB các bộ, ngành trực thuộc TW; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; 

- Lưu: VT, CTTN. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

      Trần Anh Tuấn 
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