
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN 

 

 
 

PHỤ LỤC 2 
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 944 /KH-UBND ngày 09 /3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 
Số 

TT 

Cơ quan chủ trì 
thực hiện 

Nội dung/Nhiệm vụ 
Cơ quan  

phối hợp thực hiện 
Sản phẩm  

Thời gian  
trình 

Ghi 
chú 

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng 

cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác 

tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 

2021 - 2030” 

 

Các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu 
tư; Tài chính; Giáo dục và Đào 
tạo; Lao động - Thương binh và 
Xã hội; Ban Dân tộc; Tỉnh Đoàn 

Ngay sau khi cấp có 

thẩm quyền phê 

duyệt Dự án (Kế 

hoạch thực hiện 

trong giai đoạn mới) 1.  

 

 

Bộ Chỉ huy  
Quân sự tỉnh 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ 

trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất 

ngũ” 

Các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu 

tư; Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Tỉnh Đoàn 

 

Kế hoạch 

của UBND 

tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Đề án 

 

 

2.  Công an tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng 

chống ma túy trong thanh thiếu niên” 

Sở Nội vụ; Tỉnh Đoàn và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan 

Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

Tháng 5/2022  

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý 

nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ 

cấp xã đến năm 2030” 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính; Văn phòng UBND tỉnh; 

Ban Dân tộc tỉnh; Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn 

3.  Sở Nội vụ 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyển 

chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, 

miền núi, biên giới và hải đảo" 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Văn phòng UBND 

tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tỉnh 

Đoàn 

 

Kế hoạch của  

UBND tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 
thẩm quyền ban hành 

Đề án (Kế hoạch 
thực hiện trong giai 

đoạn mới) 

 

 



 

Số 

TT 

Cơ quan chủ trì 
thực hiện 

Nội dung/Nhiệm vụ 
Cơ quan  

phối hợp thực hiện 
Sản phẩm  

Thời gian  
trình 

Ghi 
chú 

Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong 

tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên 

trong giai đoạn mới 

Sở Tài chính; Văn phòng UBND 

tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tỉnh 

Đoàn 

Văn bản chỉ đạo, 
triển khai của 
UBND tỉnh 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào 

tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối 

ngoại cho thanh niên Việt Nam” trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận 

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

Tỉnh Đoàn; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố 

 
Kế hoạch của 
UBND tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 
thẩm quyền ban hành 

Đề án (Kế hoạch 
thực hiện trong giai 

đoạn mới) 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước cho thanh niên, đặc biệt 

những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời 

sống, học tập và việc làm của thanh niên 

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của thanh niên; gắn giáo dục pháp luật với 

giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống văn hóa 

Sở Thông tin và Truyền thông; các 
cơ quan, đơn vị có liên quan 

Văn bản chỉ đạo, 
triển khai của 
UBND tỉnh 

Trong năm 2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp 

luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp 

hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ 

mới” 
 

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh 

Đoàn 

4.  Sở Tư pháp 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng 

cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh 

niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh 

niên lao động tự do và thanh niên vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” 

 

Các Sở: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Nội vụ; Ban Dân tộc 

tỉnh; Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn 

Kế hoạch  

của UBND tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 
thẩm quyền ban hành 

Đề án 

 



 

Số 

TT 

Cơ quan chủ trì 
thực hiện 

Nội dung/Nhiệm vụ 
Cơ quan  

phối hợp thực hiện 
Sản phẩm  

Thời gian  
trình 

Ghi 
chú 

5.  

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào 

tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh 

niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề 

nghiệp” 

 
Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 
tạo; Tỉnh Đoàn 

 
Kế hoạch  

của UBND 

tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Đề án 
 

6.  Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 

27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 

12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử 

dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa 

học, công nghệ và Nghị định số 

87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính 

phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động 

khoa học, công nghệ là người Việt Nam ở 

nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham 

gia hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt 

Nam 

Sở Nội vụ; Văn phòng UBND 
tỉnh 

Văn bản chỉ đạo, 

triển khai của 

UBND tỉnh 

Tháng 3/2022  

Triển khai thực hiện các giải pháp, chính 

sách nhằm giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và 

thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất 

sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và 

gây nghiện trong thanh niên 

Các Sở: Nội vụ, Công thương, Tư 
pháp; Công an tỉnh 

 

Tháng 11/2022 

Triển khai tài liệu truyền thông, giáo dục 

sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn 

diện cho cán bộ y tế và cộng đồng do Bộ Y 

tế ban hành 

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Tỉnh Đoàn 

Ngay sau khi Bộ Y tế 

ban hành Bộ tài liệu 7.  Sở Y tế 

 

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 

truyền thông về tác hại của lạm dụng muối, 

đường trong khẩu phần ăn, các bệnh rối 

loạn chuyển hóa do dinh dưỡng và lười vận 

động, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm 

cơ bản và bệnh không truyền nhiễm cơ bản 

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh 

Văn bản chỉ đạo, 
triển khai của 
UBND tỉnh 

Tháng 5/2022 

 



 

Số 

TT 

Cơ quan chủ trì 
thực hiện 

Nội dung/Nhiệm vụ 
Cơ quan  

phối hợp thực hiện 
Sản phẩm  

Thời gian  
trình 

Ghi 
chú 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ 
thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển 
kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm nông - lâm - ngư (OCOP)” 

8.  
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường năng lực cho thanh niên vùng biên 
giới, hải đảo phục vụ công tác xây dựng 
nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thích 
ứng với biến đổi khí hậu” 

Các Sở, ngành có liên quan; 
UBND các huyên, thành phố; 

Tỉnh Đoàn 

Kế hoạch của 
UBND tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 
thẩm quyền ban hành 

Đề án 
 

9.  
Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

Xây dựng chuỗi các chương trình truyền 

thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng 

nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh niên 

tỉnh Ninh Thuận trên sóng Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh 

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và 

Đào tạo, Lao động Thương 

binh và Xã hội, Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh Đoàn; 

UBND các huyện, thành phố 

 

Kế hoạch 

của UBND 

tỉnh 

 

Trong năm 2022 
 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian 

mạng” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Thông tin và Truyền thông, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát 
hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025” trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận 

Các Sở: Nội vụ, Khoa học và 
Công nghệ 

 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng 
cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận 

Các Sở: Nội vụ, Thông tin và 

Truyền thông, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp" trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

10.  Tỉnh Đoàn 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Thành 

lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng" trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sở Nội vụ và các cơ quan có liên 
quan 

Kế hoạch của 
UBND tỉnh 

Ngay sau khi cấp có 
thẩm quyền ban hành 

Đề án 
 



 

Số 

TT 

Cơ quan chủ trì 
thực hiện 

Nội dung/Nhiệm vụ 
Cơ quan  

phối hợp thực hiện 
Sản phẩm  

Thời gian  
trình 

Ghi 
chú 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng 

cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế 

cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 

2022 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường năng lực quản lý, điều phối hoạt 

động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn 

Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sở Nội vụ và các cơ quan có liên 
quan 
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