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Triển khai thi hành luật Thanh Niên
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên;
Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Phước về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế
hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên đối với ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, chế độ hoàn thành và trách nhiệm của
các cơ sở giáo dục trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên, đảm bảo tính kịp thời,
đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
- Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và địa phương trong việc
thực hiện các nhiệm vụ triển khai Luật Thanh niên trong phạm vị toàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các cơ sở trong việc triển khai thi
hành Luật Thanh niên.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu
quả giữa các đơn vị, các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.
- Xác định nội dung công việc đầy đủ, cụ thể; nội dung phải gắn với trách nhiệm, vai
trò đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan trong việc
triển khai thi hành.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết các khó khăn,
vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai.
II. NỘI DUNG
1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên
a. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên
-

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

-

Thời gian tổ chức: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

b. Tổ chức tập huấn văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thanh niên
- Tổ chức tập huấn văn bản quy phạm quy định chi tiết Luật và nội dung nhiệm vụ,
trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên cho đối tượng là cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh toàn ngành, theo dõi, quản lý về công tác thanh niên.
- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo.
2. Tổ chức triển khai các chính sách đối với thanh niên và nội dung quản lý nhà
nước về thanh niên
- Triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực và nội dung quản lý
nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực.
- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh Bình Phước.
- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.
3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến
thanh niên
Trong quá trình triển khai, thực hiện các đơn vị chủ động rà soát, tham mưu với các
cấp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành các văn bản có liên quan đến thành niên
quản lý nhà nước về thành niên cho phù hợp, thống nhất với Luật thanh niên (nếu có).
4. Tổ chức kiểm tra thi hành Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn Bình Phước và
các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thi hành Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn.
Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
5. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên, tổ
chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình triển khai thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét,
kịp thời chỉ đạo./.

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (để p/hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/hợp chỉ đạo);
- Tỉnh Đoàn (để p/hợp);
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Các phòng GDĐT (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH.
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