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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên
trong ngành Giáo dục năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên
trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng
kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên trong
ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác QLNN về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu
trong Kế hoạch đề ra.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thực hiện
nhiệm vụ QLNN về thanh niên theo ngành.
- Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến việc học tập
của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm
phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, đơn vị ngành Giáo dục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình trong công tác QLNN về thanh niên.
- Triển khai thực hiện công tác QLNN về thanh niên có trọng tâm, thiết
thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn; tránh việc triển khai nhiệm vụ mang
tính hình thức, không đúng trọng tâm công việc của ngành đã được giao.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14
Triển khai thi hành Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 theo Kế hoạch số
244/KH-SGDĐT ngày 05/02/2021 của Sở GDĐT về triển khai thi hành Luật
Thanh niên trong ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.
2. Chỉ tiêu phấn đấu
- 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tin học, ngoại ngữ, được
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bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh và được giáo dục hướng nghiệp;
100% thanh niên học sinh lớp 12 được tư vấn tuyển sinh.
- 70% thanh niên học sinh, sinh viên, học viên được trang bị kiến thức, kỹ
năng về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kiến thức kỹ năng sống,
bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.
3. Tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 04 bài học
lý luận chính trị cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh biên soạn; phổ biến tình hình nhiệm vụ địa phương, các văn
bản luật, chế độ chính sách liên quan đến thanh niên cho thanh niên học sinh,
sinh viên và học viên trong các cơ sở giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX căn cứ vào Kế
hoạch này và điều kiện thực tiễn, đối tượng học sinh, sinh viên, học viên thuộc
phạm vi quản lý, triển khai thực hiện với nội dung, hình thức phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên trong ngành
Giáo dục tỉnh Gia Lai; yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính
trị và Giáo dục Thường xuyên, số điện thoại: 02693.821.650) để được hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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