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KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác thanh niên của Sở Công Thương năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển thanh niên 

tỉnh Lạng Sơn phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của Sở Công Thương 

gắn với triển khai thực hiện công tác chăm lo cho sự phát triển của thanh niên 

đạt kết quả tốt nhất; 

- Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên Sở Công Thương phát triển 

toàn diện, giàu lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần 

tự tôn dân tộc; có ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân, có trách nhiệm 

với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình 

độ học vấn, nghề nghiệp, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, 

sáng tạo làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến; 

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nội dung trong thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên theo 

quy định của Luật Thanh niên 2020, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, hướng 

dẫn của Sở Nội vụ; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của tỉnh góp phần hoàn thành Chương trình phát triển thanh niên năm 

2022. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Xây dựng đoàn viên, thanh niên có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo 

đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; có ý thức chấp hành 

pháp luật, có trách nhiệm với xã hội:  

Phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền tổ chức các hoạt động học tập, 

nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, giáo dục 

chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của 

dân tộc, của Đảng nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên, 

thanh niên bằng nhiều hình thức như tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề, 

nghiên cứu tài liệu, thi tìm hiểu, tham quan về nguồn...; rèn luyện đạo đức, lối 

sống có văn hóa, tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. 

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. 

2. Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: 

Chi ủy, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm tạo điều kiện 

và khuyến khích đoàn viên, thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; khuyến khích đoàn viên, thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão 

lớn, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan; thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực chuyên 

môn và có triển vọng vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đoàn 

viên, thanh niên về năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công việc để nâng cao hiệu quả công việc. Tuyển chọn cán 

bộ quản lý trẻ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ học vấn để hình thành một 

số cán bộ giỏi về một số lĩnh vực như: Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp…  

3. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 

Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về công tác 

đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, 

đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội. 

Đoàn Thanh niên lập kế hoạch, chương trình tham mưu, đề xuất với Chi 

ủy, Lãnh đạo Sở và các đoàn thể trong cơ quan nhằm đa dạng hóa các hình thức, 

phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên trong việc thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Tham gia các buổi phổ biến, giáo dục các Luật và Bộ Luật, đặc biệt là 

Luật Nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng thanh niên ngoài quân đội nhằm trang 

bị kiến thức cần thiết về quyền và nghĩa vụ đối với mọi công dân cũng như ý 

thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

4. Nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và 

sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, thanh niên: 
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Đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao và khuyến khích các đoàn viên, 

thanh niên mạnh dạn tham gia phong trào văn hóa văn nghệ để nâng cao thể lực 

thể chất và tinh thần. Tham gia với cụm tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể 

thao, tham gia dã ngoại… 

Đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, 

văn minh trong tất cả đoàn viên, thanh niên.  

Tăng cường tuyền truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách 

nhiệm trong nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân, sức khỏe sinh sản và xây 

dựng gia đình hạnh phúc. Tạo điều kiện để khuyến khích đoàn viên, thanh niên 

tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kiến thức và kỹ năng sống, làm 

việc tích cực. 

5. Chỉ tiêu cụ thể: 

100% đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, quán triệt chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành và của địa 

phương. 

100% đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp bồi dưỡng phòng cháy, chữa 

cháy, về dân quân tự vệ, kiến thức an ninh quốc phòng… 

Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng 

lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và 

làm việc: 100% đoàn viên, thanh niên được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, 

bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây 

dựng xã hội văn minh, hiện đại. 100% đoàn viên, thanh niên được bồi dưỡng 

kiến thức về pháp luật… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đoàn Thanh niên phối hợp Văn phòng, Trưởng các Phòng, Thanh tra Sở 

tham mưu cho Chi ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Văn phòng 

tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy 

định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Đoàn Thanh niên kịp 

thời phản ánh, báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng Sở) để xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội Vụ; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Các phòng thuộc Sở ; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Đoàn Thanh niên Sở; 

- Lưu VT, VP.                                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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