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KẾ HOẠCH
Tập huấn công tác thanh niên năm 2017

Căn cứ Quyết định 2225/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy
ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt Chương trình phát triển
thanh niên huyện Châu Thành giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân huyện Châu Thành về thực hiện quản lý nhà nước về công tác
thanh niên năm 2017;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành kế hoạch tập huấn công tác
thanh niên năm 2017, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Nhằm nâng cao nhận thức trong công tác quản lý thanh niên của huyện,
xã, thị trấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công
tác thanh niên; trang bị kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên
gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực
hiện có hiệu quả Chương trình công tác thanh niên của huyện năm 2017 và giai
đoạn 2011 - 2020.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Thành phần: (90 người)
- Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.
- Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn.
- Bí thư Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các ấp trên địa bàn huyện.
2. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 11/2017.
3. Địa điểm: Hội trường I - UBND huyện.
4. Nội dung tập huấn:
- Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước về
thanh niên gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
5. Báo cáo viên: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.
6. Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình và quản lý lớp
tập huấn, xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trình Ủy
ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối
kinh phí tổ chức lớp tập huấn.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí, phân công tạo điều kiện cho cán
bộ, công chức tham gia tập huấn đúng đối tượng, đảm bảo thời gian theo quy
định.
4. Danh mục tài liệu tập huấn:
- Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Nghị định số
78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.
- Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn
2011-2020.
- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng
cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn
2015-2020”.
- Quyết định 2225/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh
niên huyện Châu Thành giai đoạn 2011 - 2020.
- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân huyện Châu Thành về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác
thanh niên năm 2017.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn công tác thanh niên năm 2017 của Ủy ban
nhân dân huyện Châu Thành./.
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