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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên huyện Nam Trà My 

giai đoạn 2022 - 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My, 
                          khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 
2021 -2030;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng Nhân dân  Quảng Nam về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022 - 2030;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét ban hành 
Nghị quyết về phát triển thanh niên huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2030, 
gồm các nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 

tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 Hội nghị lần 
thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 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 và Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 
2011- 2020, Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2013 - 2020; Huyện Nam Trà My đã xây dựng, ban hành các Chương 
trình, kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn với những mục tiêu, nhiệm vụ 
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cùng với các giải pháp cụ thể và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương đã góp phần thực hiện đảm bảo các nội dung về công tác thanh niên 
được đề ra; tạo cơ chế, chính sách cho thanh niên phát triển; đảm bảo phù hợp 
với tình hình, điều kiện của huyện và đáp ứng được yêu cầu phát triển thanh 
niên trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, công tác thanh niên trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế 
nhất định, một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít 
quan tâm tới tình hình địa phương, đất nước; tình trạng thanh niên thiếu ý thức 
chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc vẫn 
còn nhiều; trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên còn thấp, tính chủ động, 
sáng tạo và năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu 
môi trường làm việc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg  ngày 24/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 
2030, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/ 4 /2022 của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030, 
Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND huyện Nam Trà My 
tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Nghị 
quyết cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm giải quyết các 
vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên về: nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải 
trí, thể dục, thể thao, tệ nạn xã hội,...; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học 
vấn và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia xây dựng, 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, với những giải pháp 
mạnh mẽ, quyết liệt và mang tính đột phá; nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn 
nữa trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm lo 
phát triển thanh niên. Hình thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện nhà trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân 
dân huyện dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2022-2030, cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích xây dựng Nghị quyết
- Triển khai thực hiện hiện, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về phát 

triển thanh niên trên địa bàn huyện Nam Trà My.
- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong công tác chăm lo, phát triển thanh niên trên địa bàn huyện, đảm 
bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về thanh niên.  
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2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; trong 
đó việc cụ thể hóa các nội dung quy định của Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; 
Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 
số 1331/QĐ-TTg 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 13/NQ-
HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về 
phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030, Chương trình phát 
triển thanh niên của huyện qua các giai đoạn. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Các cơ chế, chính sách thông qua hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, 

nhiệm vụ trong việc phát triển thanh niên huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2030. 
2. Đối tượng áp dụng
Thanh niên huyện Nam Trà My và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định chính sách, pháp luật, 
nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn huyện.  

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Về mục tiêu tổng quát
Xây dựng thế hệ thanh niên huyện Nam Trà My phát triển toàn diện, giàu 

lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài 
bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp 
hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình 
độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập 
nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn 
nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của 
huyện, của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, 
xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể
Gồm có 6 mục tiêu lớn và 13 chỉ tiêu thành phần, cụ thể như sau:
- Mục tiêu 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giáo dục ý thức công dân, ý 

thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên được tư 
vấn hỗ trợ pháp lý; gồm 02 chỉ tiêu thành phần.

- Mục tiêu 2: Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh 
niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gồm 02 chỉ tiêu 
thành phần.

- Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững 
cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, gồm 03 chỉ tiêu 
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thành phần.
- Mục tiêu 4: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, gồm 

03 chỉ tiêu thành phần.
- Mục tiêu 5: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên, gồm 01 

chi tiêu thành phần.
- Mục tiêu 6: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gồm 02 chỉ tiêu thành phần. 
(Các chỉ tiêu cụ thể theo phụ lục đính kèm)

3. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện
a. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; Đoàn thể 
chính trị xã hội; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
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 hoá, lịch sử, truyền thống và ý 
thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại.

b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với 
thanh niên, theo đó, tập trung quán triệt, phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện 
đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thanh niên. 
Tập trung công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về chăm sóc 
sức khoẻ sinh sản, phòng tránh và không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm 
pháp luật. 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. Định hướng, giáo dục 
thanh niên phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất 
nước, ngăn ngừa thanh niên tham gia sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực, thiếu 
văn minh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

c. 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 đổi số trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo. Phối hợp tổ chức liên kết đào tạo nghề gắn với giải 
quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện. Định hướng hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp, vay vốn giảm nghèo phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; 
chuyển dịch cơ cấu lao động trong thanh niên phù hợp với cơ cấu lao động của 
huyện. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hoá, các công trình phúc lợi xã hội cho 
thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

d. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đẩy mạnh sự giao lưu, 
hợp tác giữa các địa phương, hợp tác quốc tế trong công tác thanh niên. Nâng cao 
nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 
rộng, hiệu quả. Tham gia hoạt động vận động, kết nối tri thức trẻ Quảng Nam 
cùng với cộng đồng người Việt ở nước ngoài tổ chức các hoạt động hướng về quê 
hương, giới thiệu quảng bá về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam.
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e. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp và tổ chức thực hiện Nghị quyết; hoàn thiện hệ thống thông tin và thực hiện 
chế độ báo cáo thống kê về thanh niên. Nâng cao chất lượng dự báo xu hướng phát 
triển thanh niên trong từng giai đoạn, làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện chương 
trình phát triển thanh niên và hoạch định các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục hỗ 
trợ thanh niên phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

f. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Phát huy vai trò, tính tích cực, 
chủ động, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các phong trào thi đua yêu 
nước, lập thân, lập nghiệp, khẳng định sự đóng góp của thanh niên trong việc 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Nguồn lực thực hiện 
1. Ngân sách huyện đảm bảo thực hiện các cơ chế, chính sách theo thẩm 

quyền để hỗ trợ và phát triển thanh niên.

2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của Pháp 
luật để triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Lưu: VTUBND, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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