
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND Ninh Bình, ngày        tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 10/12/2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên 

tỉnh Ninh Binh giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Ninh Binh giai đoạn 2021-2030     

(sau đây gọi là Nghị quyết số 127/NQ-HĐND), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND với các 

nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn với 

thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. 

b) Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được 

nêu trong Nghị quyết số 127/NQ-HĐND gắn với chức năng, nhiệm vụ của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ lộ trình, tiến độ, kết quả thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 127/NQ-HĐND. 

c) Xác định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND, góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; bố trí 

và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND bảo đảm 

chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tránh lãng phí. 

b) Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

127/NQ-HĐND giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật. 
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II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 

127/NQ-HĐND 

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt 

Nghị quyết số 127/NQ-HĐND bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc 

lồng ghép các hội nghị phù hợp với tình hình thực tế. 

b) Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền Nghị 

quyết số 127/NQ-HĐND, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; mở chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-

HĐND trên báo, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử,... của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

c) Đề nghị Tỉnh đoàn Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Hội sinh viên Trường Đại học Hoa Lư và các tổ 

chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật tổ chức 

tuyên truyền Nghị quyết số 127/NQ-HĐND cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

2. Triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Nghị quyết số 127/NQ-HĐND 

a) Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 

số 127/NQ-HĐND, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành Kế 

hoạch thực hiện hằng năm và 05 năm với lộ trình và kết quả cụ thể làm cơ sở 

cho việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND. 

b) Kế hoạch thực hiện hằng năm và 05 năm cần bám sát các mục tiêu, chỉ 

tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 127/NQ-HĐND, phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của 

Nghị quyết số 127/NQ-HĐND, cụ thể: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền các cấp 

a) 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 các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả    



3 

 

hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển    

toàn diện thanh niên. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 

25/7/2008 của Ban Chấp hành 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”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. 

c) Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh 

niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật 

với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền 

thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa 

văn hóa nhân loại. 

d) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể 

nhân dân; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các 

tổ chức thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND. 

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh niên 

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, 

chính sách về thanh niên trên cơ sở Luật Thanh niên  năm 2020 và pháp luật 

có liên quan. 

b) Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực            

phát triển thanh niên; chú trọng các chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên    

dễ bị tổn thương, thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi, thanh niên tại các xã 

có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. 

c) Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại tỉnh. 

d) Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút thanh niên có trình 

độ chuyên môn, tay nghề cao, thanh niên tình nguyện đến công tác tại khu kinh 

tế - quốc phòng, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội còn khó khăn. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thanh niên năm 

2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 và các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. 
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b) Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh 

niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn; trong đó, chú trọng 

nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi, 

thanh niên tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. 

c) Đẩy mạnh truyền thông về sự cần thiết và nhu cầu được nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của thanh niên; trong đó, chú trọng 

đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cung cấp dịch vụ về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên. Tăng cường      

tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các 

chất kích thích khác; dự phòng bệnh không lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm 

pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên. 

d) Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm         

văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng, giáo dục thanh niên. 

Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục, thể thao; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh 

hoa văn hóa nhân loại. 

đ) Quản lý việc sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh của 

thanh niên; xử lý các hoạt động, dịch vụ, trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh, 

bạo lực gây tác động xấu đến thanh niên và xã hội theo quy định của pháp luật. 

4. Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên 

a) Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng 

tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đối số trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng 

Internet nhằm tạo điều kiện để thanh niên là học sinh, sinh viên ở các vùng nông 

thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận, học tập miễn phí. 

b) Triển khai cơ chế hợp tác giữa Trường Đại học Hoa Lư, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp với các tổ chức kinh tế; nâng cao chât lượng dự báo thị trường lao động         

ngắn hạn và dài hạn; tổ chức các cuộc thi tay nghề, sáng kiến cho thanh niên. 

c) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cung ứng dịch vụ về việc làm và khởi nghiệp; định hướng và hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên. 

d) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý 

cho thanh niên; tiếp tục đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, 

công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên; trong đó, chú trọng đối tượng             

thanh niên di cư, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên 

a) Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong giao lưu thanh niên. 
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b) Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia 

các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên. 

6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên     

Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể và thanh niên 

a) Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Huy động sự tham gia của các tổ 

chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và toàn xã hội trong việc chăm lo, 

bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận 

động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. 

b) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên    

cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhằm      

phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

c) Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý 

nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và         

giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 

127/NQ-HĐND theo chuyên đề, đột xuất hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý làm cơ sở 

để xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ 

tiêu phát triển thanh niên phù hợp với thực tiễn; đồng thời là căn cứ để bình xét 

thi đua, khen thưởng sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND. 

Thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu về tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

b) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

c) Khen thưởng thành tích thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND theo 

thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

a) Triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu 

của Nghị quyết số 127/NQ-HĐND bảo đảm tiến độ, hiệu quả. 
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b) Bố trí kinh phí hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực 

hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND theo quy định. 

c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

127/NQ-HĐND lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo 

hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức 

thành viên 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 127/NQ-HĐND. 

4. Đề nghị Tỉnh đoàn Ninh Bình 

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình, 

Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Lư và các tổ chức khác của thanh niên được 

thành lập theo quy định của pháp luật: 

a) Triển khai thực hiện các nội dung được phân công.    

b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, để nghị cơ 

quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để 

được hướng dẫn hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

  Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Ninh Bình, Đài PTTH Ninh Bình; 

- Lưu: VT, VP6, VP7. 

       BT_VP6 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Tống Quang Thìn  
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