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V/v Thực hiện công tác quản lý nhà nước về
thanh niên trên địa bàn huyện Kông Chro

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/04/2022 của UBND huyện
Kông Chro về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa
bàn huyện Kông Chro năm 2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện một
số nội dung sau:
1. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan triển khai
thực hiện Luật thanh niên năm 2020 và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại
Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện
Kông Chro giai đoạn 2021-2030.
- Trong năm 2022, căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị tiếp tục tập
trung thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu:
+ 100% thanh niên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tuyên
truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.
+ Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, xã đảm bảo 100% thanh niên
học sinh được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.
+ 100% thanh niên học sinh được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối
sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm dưới hình thức phù
hợp điều kiện sinh hoạt, học tập và công tác.
+ 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến
thức, định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.
+ 100% thanh niên học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện
thể chất, nâng cao sức khỏe; cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân
thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm
thần; kiến thức dân số và phát triển, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên
cơ sở giới, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; kiến thức về
HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.

- Phối hợp và tham gia đối thoại với thanh niên tại địa phương khi có chủ
trương.
3. Báo cáo kết quả thực hiện về phòng GDĐT theo địa chỉ Email:
tonghopkcr@gmail.com trước ngày 14/11/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy
định.
Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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