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KẾ HOẠCH 
 

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 

 của Chính phủ quy định về đối thoại với 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 trên địa bàn huyện Bình Lục 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020 và Nghị định số 

13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với 

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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2021/NĐ-CP). 

Thực hiện Kế hoạch số 3181/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 

13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại 

với 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 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban 

nhân dân huyện Bình Lục xây dựng kế hoạch, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định cụ thể nội dung các công việc và trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan (cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp) trong việc tổ chức triển 

khai thi hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, 

thống nhất và hiệu quả trên địa bàn huyện. 

- Quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Nghị định số 13/2021/NĐ-CP 

tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là thanh 

niên trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là 

vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP 

và các chính sách có liên quan đến thanh niên trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, 

đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện, để đảm bảo Nghị định số 

13/2021/NĐ-CP được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn huyện. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 

13/2021/NĐ-CP, các chính sách có liên quan với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức đối thoại với thanh niên 

1.1. Tham mưu xây dựng, triển khai Kế hoạch đối thoại với thanh niên 

của Chủ tịch UBND huyện: 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ; 

- Cơ quan phối hợp: Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: 

+ Năm 2021: Xây dựng Kế hoạch; 

+ Năm 2022: Tổ chức đối thoại (chậm nhất trong tháng 6/2022). 

+ Các năm tiếp theo: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức đối thoại chậm nhất 

tháng 6 hàng năm, ưu tiên trong tháng thanh niên (Tháng 3). 

1.2. Xây dựng, triển khai Kế hoạch đối thoại với thanh niên của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: 

+ Năm 2021: Xây dựng Kế hoạch; 

+ Năm 2022: Tổ chức đối thoại (chậm nhất trong tháng 6/2022). 

+ Các năm tiếp theo: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức đối thoại chậm nhất 

tháng 6 hàng năm, ưu tiên trong tháng thanh niên (Tháng 3). 

2. Thực hiện cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối 

với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

2.1. Về hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, 

vui chơi, giải trí cho thanh niên: 

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

+ Cơ quan phối hợp: Huyện đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, 

vui chơi, giải trí phù hợp: 

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2.2. Tư vấn, hướng nghiệp;cung cấp thông tin, xu hướng việc làm, thị 

trường lao động để định hướng nghề nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên: 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
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- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2.3. Tổ chức trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

thể chất và tinh thần cho thanh niên; chống bạo lực gia đình, bạo lực học 

đường và các tệ nạn xã hội khác: 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Huyện đoàn, Phòng Y tế, Công an huyện, các cơ 

quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2.4. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể 

chất và tinh thần đối với thanh niên: 

- Cơ quan chủ trì: Công an huyện (Khi phát sinh vụ việc); 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2.5. Hướng dẫn lồng ghép các chương trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho thanh niên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước: 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2.6. Phát hiện tài năng trong thanh niên, chủ động xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng phát triển thanh niên có năng khiếu 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ vào điều kiện, tình hình của địa phương xây dựng và triển khai 

thực hiện Kế hoạch đối thoại với thanh niên hàng năm của Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; định kỳ báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/6 hàng năm đối 

với báo cáo 6 tháng, trước ngày 01/12 hàng năm đối với báo cáo năm, có thể 

lồng ghép vào báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên. 

2. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đối 

thoại với thanh niên hàng năm trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. 
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Định kỳ hàng năm tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ 

kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ dủ 16 tuổi đến dưới 

18 tuổi trên địa bàn huyện, lồng ghép vào báo cáo công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách huyện, chủ trì, 

phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí 

triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP và kế hoạch đối thoại với 

thanh niên theo quy định. 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển 

khai thực hiện các quy định về đối thoại với thanh niên, thực hiện cơ chế, chính 

sách đối với thanh niên trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về đối thoại với 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 trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam;      (để báo cáo) 

- TTHU, HĐND huyện;                                               

- Lãnh đạo UBND huyện;          

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Xuân Dũng 
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