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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007
của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Thanh niên; Quyết định số
1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch
thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);
Thực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh
niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020; triển khai thực hiện Chương trình phối
hợp số 21/CTPH-SKHCN-TĐTN ngày 09/02/2018 về Chương trình phối hợp
hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Gia Lai – Giai đoạn 2018-2020; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2020 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng đội ngũ thanh niên phát triển toàn diện về tri thức, trở thành
nguồn nhân lực quan trọng, có sức trẻ, nhiệt huyết và đặc biệt trở thành nguồn
lực chất lượng cao; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc,
kiên định lý tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Rèn luyện cho thanh
niên bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, yêu chủ
nghĩa xã hội, lý tưởng và đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống
có trách nhiệm, nghĩa vụ với xã hội; có năng lực, tri thức trong hội nhập quốc tế;
có sức khỏe, bản lĩnh và kỹ năng và tác phong trong lao động tập thể, xung kích,
sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc quốc
phòng an ninh.
- Nâng cao nhận thức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo chức năng, nhiệm
vụ; tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ quản
lý nhà nước về thanh niên của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng
thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò, trách
nhiệm trong nghiên cứu, sáng chế, sáng tạo, khởi nghiệp.
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2. Yêu cầu
- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của
Đoàn Thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó các phòng, đơn
vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị
mình để tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, lồng ghép vào
các nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị.
- Kế hoạch triển khai rộng rãi, nghiêm túc và có hiệu quả đến tất cả các
phòng, đơn vị; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các nội dung và
thời gian theo kế hoạch này, tránh việc triển khai nhiệm vụ không đúng trọng
tâm của đơn vị đã được giao.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, các
đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu trong năm
2020 như sau:
1. Văn phòng Sở
- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, giám sát các phòng, đơn vị triển khai thực
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên đúng theo kế hoạch năm của Sở.
- Tổ chức cho 100% thanh niên thuộc Sở học tập Nghị quyết của các cấp
ủy Đảng, chính sach, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và
việc làm của thanh niên.
- Theo dõi , rà soát và đề xuất Ban lãnh đạo Sở cho thanh niên thuộc Sở
tham gia học tập nâng cao trình độ quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ.
- Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở cử công chức theo dõi công tác QLNN
về thanh niên của Sở.
- Tuyên truyề n , tạo điều kiện cho 100% thanh niên công chức, viên chức
thuộc Sở được học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý
luận chính trị cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn biên
soạn.
- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp, tham mưu
báo cáo UBND tỉnh định kỳ theo quy định.
2. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
- Theo dõi, tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện rà
soát tỷ lệ thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công
trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất vào đời sống; tỷ lệ công trình
KH&CN do thanh niên chủ trì theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết
định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.
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- Chủ trì, phối hợp Đoàn thanh niên Sở tham mưu triển khai Chương trình
phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai
giai đoạn 2018-2020; tham mưu tổ chức tổng kết Chương trình nêu trên đảm bảo
ý nghĩa, hiệu quả, đúng thời gian quy định.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở hướng dẫn, chỉ đạo các phòng Kinh tế, Kinh tế
hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên.
3. Phòng Quản lý khoa học
- Rà soát tỷ lệ thanh niên làm việc trong các tổ chức hoạt động KH&CN
trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ đăng ký hoạt động KH&CN cho các tổ chức do đoàn viên, thanh
niên trong tỉnh đăng ký.
- Thông báo đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công
tác phát triển kinh tế - xã hội cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên.
4. Phòng Quản lý chuyên ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Sở cung cấp tài liệu, mời tham gia tập huấn lĩnh vực
sở hữu trí tuệ cho đối tượng là đoàn viên thanh niên, Hội doanh nhân trẻ tỉnh
Gia Lai, CLB Khởi nghiệp Nông nghiệp Gia Lai.
- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các đơn vị, tổ chức nhằm tuyên
truyền, nhân rộng tiến bộ KH&CN trong sản xuất đối với đối tượng đoàn viên,
thanh niên.
5. Thanh tra Sở
- Phổ biến 100% đoàn viên, thanh niên trực thuộc Sở nắm rõ các quy định
về nội dung tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công
nghệ và các văn bản pháp luật khác.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quán triệt, phổ biến sâu rộng và
thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày
17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược
phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), Kế hoạch số 573/KHUBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu
niên giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
6. Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ
- Tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp dành cho đối tượng là thanh
niên trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh
niên.
- Tổ chức các hội thảo giới thiệu và trình diễn công nghệ phục vụ sản
xuất trong đó có đối tượng tham gia là thanh niên.
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7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Mời đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp tập huấn, các hội thảo về lĩnh
vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại tỉnh do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng tham mưu, chủ trì.
8. Các đơn vị sự nghiệp KH&CN trực thuộc Sở
- Hỗ trợ cho đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh trong công
tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học cấp trường.
- Hướng dẫn cho các sinh viên trong và ngoài tỉnh trong công tác thực tập
tại phòng thử nghiệm để chuẩn bị ra trường.
- Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường
chất lượng.
- Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật
trong sản xuất nông nghiệp (tưới tiết kiệm, trồng nấm, xử lý các phế phẩm nông
nghiệp bằng chế phẩm sinh học để làm phân bón).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai
thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Văn phòng Sở là đầu mối giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, tổng hợp và tham
mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên gửi về
UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2020
của Sở Khoa học và Công nghệ; yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám đốc
Sở trước ngày 10/11/2020 (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
theo quy định./.
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