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thời kỳ đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

ệc oL^ịệ
&ie ? o /f (cè x H Ỉ A

Để đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số số 25-NQ/TW, ngày
25/7/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đổi với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại h o á ” (sau đây gọi là Nghị quyết số 25-NQ/TW), Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch tổng kết như sau:
I. MỤC ĐÍCII, YÊU CẦU
1.
Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên và công tác thanh
niên nhũng năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, bổ sung những nhiệm
vụ, giái pháp thiết thực nhằm tăng cường sự' lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với
công tác thanh niên đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
2.
Việc tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở đến tỉnh. Báo cáo tổng kết
cần tập trung vào nhCrng nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TW đã đề ra gắn
với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hoá trong Chương trình hành
động số 69-CTHĐ/TU, ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Tỉnh uỷ.
II. NỘI DUNG TỎNG KẾT
1. Tình hình quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-'
NQ/TW
- Công tác tổ chức quán triệt Nghị auyết số 25-NQ/TW; việc xây dựng
chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở cấp uỷ các
cấp theo quan điếm, mục tiêu và 9 nhiệm vụ của Nghị quyết.
- Việc cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của cấp uỷ, chính
quyền, Mặt trận, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn
thể khác trong triển khai, xây dựng kế hoạch, giải pháp để phát huy vai trò, tiềm
năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây
dựng và bảo vệ Tố quốc.
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2. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW
- Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức
công dân cho thanh niên. Việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác
thanh niên, phân công cấp uỷ viên phụ trách Đoàn, Hội; chương trình làm việc
định kỳ của cấp uỷ đối với Đoàn thanh niên, tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa cấp
uỷ, chính quyền với thanh niên.
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, tạo điều kiện của chính quyền
về việc:
+ Tăng cường công tác giáo dục - đào tạo, tạo điều kiện cho thanh niên
được học tập nâng cao trình độ và kỹ năng hội nhập bằng những việc làm cụ thể
như: Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh niên; giúp thanh
niên nhận thức đầy đủ giá trị của học vấn, tay nghề, chuyên môn và kỹ năng
sống.. .xây dựng cho thanh niên ý thức tự học tập suốt đời, chuẩn bị hành trang
đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH.
+ Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm , tăng thu nhập và
cải thiện đòi sống cho thanh niên. Chú ý các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc
lảm và các điều kiện hỗ trợ thanh niên mưu sinh lập nghiệp.
+ Nâng cao đòi sống văn hoá tinh thần, thể lực, sức khoẻ cho thanh niên.
Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triến các thiết chế văn hoá, thể dục, thể
thao cho thanh niên.
+ Bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ để chuẩn bị đội ngũ kế cận ở
các cấp; việc chỉ đạo thực hiện các đề án của tỉnh về đào tạo chuẩn hoá đội ngũ
cán bộ Đoàn chủ chốt đế bố trí cho Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, đề án bố trí
cán bộ trẻ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở các cấp trong tỉnh.
+ Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng,
tổ chức và hành động cách mạng, phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn trong công
tác xây dựng Hội LHTN, chăm lo xây dựng đội TNTP vững mạnh.
- Hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, việc triển khai thực
hiện quy chế phối họp giữa ƯBND với tổ chức Đoàn các cấp, vai trò giám sát,
phản biện xã hội của Lố chức đoàn - Hội LHTN trong xây dụng và thực hiện các
chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
- Vai trò của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và gia đình đối
vói việc giáo dục, bồi dưỡng và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh
niên.
- Việc phát huy vai trò của thanh niên trong khối trường học; thanh niên
nông thôn, đô thị; thanh niên khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ
trang. Chất lượng các mô hình, đội hình TNXK, thanh niên tình nguyện tham
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gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu
quả thiên tai.
3. Đánh giá chung: nêu nhũng kinh nghiệm hay, việc làm mới, hiệu quả,
những khó khăn hạn chế trong công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đai hoá.
4. Phưong hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 25-NQ/TW thời gian đến.
III. Hình thúc và thời gian tổng kết:
1. Hình thức: l ong kết bằng văn bản.
2. Thòi gian:
2.1. Cấp cơ sỏ" Tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của huyện, thị, thành
uỷ, Đảng uỷ trực thuộc. Hoàn thành việc tổng kết trước 30 tháng 5 năm 2018.
2.2. Cấp huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc: Xây dựng kế
hoạch hướng dẫn cơ sở tổng kết. Việc tổng kết ở huyện, thị, thành uỷ và Đảng
uỷ trực thuộc hoàn thành trước 30 tháng ó năm 2018.
2.3. Cấp tỉnh: iíoàn thành việc tổng kết vào cuối tháng 7/2018
IV. TỔ CHỨC THƯC HIÊN:
1. Các huyện, ihị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc, các Đảng đoàn, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tính và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, đảm
bảo đúng tiến độ thời gian theo Ke hoạch này.
2. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối họp với các Ban Đảng Tỉnh uỷ,
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các ngành liên quan tham mưu Ban Thường
vụ Tinh uỷ nội dung tong kết cấp tỉnh.
Công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW là một
trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối
với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước. Vì vậy, các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc và các cơ quan liên
quan thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ thời gian./.
•

Nơi nhân:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Ban Dân vận TW;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Đảng đoàn, BCS Đảng.
- Các Ban Đảng^VPTU;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Cốc huyện, thị, thành uý, ĐUTT;
- Lưu VPTU
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