
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /KH-STNMT                         Sóc Trăng, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH     

Về công tác thanh niên năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Sóc Trăng 

   

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch công tác thanh niên năm 

2020 với nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở về công tác thanh 

niên gắn chương trình, kế hoạch phát triển ngành với mục tiêu phát triển thanh 

niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vài 

trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát 

triển tỉnh nhà. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Đảm bảo 100% thanh niên công chức, viên chức thường xuyên được học 

Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến 

đời sống, học tập và việc làm của thanh niên. 

2. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NĐ-CP ngày 

11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3. Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 

16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện 

của thanh niên. 

4. Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà 

nước và một số nghiệp vụ, kỹ năng liên quan khác cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức phụ trách công tác thanh niên. 

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sóc Trăng 

giai đoạn 2012-2020 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND 

tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-

2020. Phối hợp cung cấp số liệu để tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020.  

6. Tổ chức, phối hợp thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên năm 2020 của nhóm Mai Thanh Thế. 
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7. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phát triển thanh niên 

năm 2020 theo Giao ước thi đua của Ban thường vụ Đoàn các Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện hè” năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở: 

Triển khai kế hoạch này đến công chức, viên chức thanh niên thuộc phòng, 

đơn vị mình quản lý. 

Tăng cường phối hợp liên ngành, nhất là trong việc bố trí và thực hiện lồng 

ghép các mục tiêu, nội dung của kế hoạch này trong quá trình triển khai thực hiện 

các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng, 

đơn vị có liên quan đến thanh niên. 

Tạo điều kiện cho Đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh và nhóm Mai Thanh Thế tổ chức. 

2. Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thanh niên theo kế hoạch đã đề ra; định 

kỳ hàng quý (chậm nhất ngày 15 tháng cuối quý), năm (chậm nhất ngày 10/11) 

báo cáo lãnh đạo Sở thông qua Văn phòng Sở về kết quả hoạt động của Đoàn cơ sở 

Sở TNMT. 

3. Văn phòng Sở: 

Duy trì việc bố trí công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên tại cơ quan theo chế độ kiêm nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý 

nhà nước về thanh niên. 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh niên của cơ quan gửi về 

Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo thời gian quy định (báo cáo quý 

trước ngày 22 tháng cuối quý; năm trước ngày 15/11). 

Trên đây là Kế hoạch về công tác thanh niên năm 2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị, Ban chấp 

hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện kế hoạch. Trong 

quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo 

Sở xem xét, chỉ đạo. 

Nơi nhận:      
- Lãnh đạo Sở;                 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                              
- Lưu: VT, VP. 

    GIÁM ĐỐC 
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