
 1 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 45/KH-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 10tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025 của Sở Tư pháp 

 

Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025, 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn 

với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động của Sở; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, 

trách nhiệm, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh. 

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên gắn với chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp; xác 

định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các 

mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên kịp thời, phù hợp với 

điều kiện và thực tiễn phát triển thanh niên; 

2. Yêu cầu 

Chủ động nghiên cứu các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để đề xuất các 

mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, chương trình, dự án, đề án phát triển thanh niên của 

Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm 

chất lượng và tiến độ. 

Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cơ quan 

nhà nước, tỉnh Đoàn Lạng Sơn và các tổ chức của thanh niên được thành lập 

theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình 

phát triển thanh niên 

Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thanh niên đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo 
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đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc 

chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thanh niên năm 

2020 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh 

niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên; gắn giáo dục 

pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa. 

Nâng cao hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về tình hình đất nước, thế 

giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng đoàn viên, thanh 

niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh 

niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, chi đoàn thanh niên. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Ban hành văn bản triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên 

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm và giai đoạn triển khai 

thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Việc ban hành các văn bản cần 

bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình 

phát triển thanh niên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp và chương trình, đề án, dự án thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương 

trình, đề án, dự án tại Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn năm 2021-2025 theo chức năng quản lý nhà nước của Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

- Thời gian thực hiện: trong giai đoạn 2021-2025 

(Chi tiết tại Phụ lục I, II,  kèm theo) 

4. Báo cáo đánh giá, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch thực hiện 

chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025  

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

phát triển thanh niên lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh 

niên theo quy định trước ngày 15/11 hằng năm. 
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  Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh 

niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 của Sở theo hướng dẫn.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

         - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.    

         - Thời gian: dự kiến tháng 6/2025. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật báo cáo kết quả thực hiện báo cáo 

UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định trước 15/11 hằng năm.  

2. Các phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo 

Sở các nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch; Chi đoàn thanh niên phối hợp phòng 

Phổ biến giáo dục pháp luật các nội dung liên quan. 

3. Văn phòng Sở đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; theo dõi việc việc thực hiện các nội dung tại Kế 

hoạch. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Phòng Phổ biến 

giáo dục pháp luật báo cáo Lãnh đạo Sở để xem xét, quyết định./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                   

- UBND tỉnh (Bc); 

- Sở Nội vụ; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Chi đoàn thanh niên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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