
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNV-XDCQ&CCHC 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên năm 2020 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

 
 

Thực hiện Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ 

và Công văn số 692/UBND-VX2 ngày 11/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên năm 2020. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên, Sở Nội vụ đề 

nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 như sau: 

1. Tổ chức thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua. 

2. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo 

chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 

14/9/2018 của Bộ Nội vụ. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3160/KH-UBND ngày 

20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh 

niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 

4. Tập trung giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong 

đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định. 

5. 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. 

6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về 

thanh niên. 

7. Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 

của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

8. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 
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9. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, XDCQ&CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 
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