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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên

 tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030
 ( Trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 
năm 2021 của UBND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-
2030 và dự thảo Nghị quyết kèm theo, Ban văn hóa - xã hội có một số ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá khẳng định: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, 
một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực 
lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, 
gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và 
phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do 
còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các 
thế hệ đi trước và toàn xã hội”.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách để phát triển thanh niên, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát 
triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trong đó nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1331/QĐ-
TTg về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tại điểm c 
khoản 7 Mục IV Điều 1 quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị 
quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030”. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2021-2030 là cần thiết và đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp 
luật hiện hành.

2. Về nội dung Tờ trình
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung đề xuất trong Tờ 

trình số 116/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh. Các quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với Chiến lược phát triển thanh niên 
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Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Một số kiến nghị, đề xuất
Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:
- Trên cơ sở Nghị quyết về phát triển thanh niên của HĐND tỉnh, ban hành 

Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030; xây dựng kế hoạch thực 
hiện hằng năm và từng giai đoạn với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ 
thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và 
hằng năm; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ thống 
chỉ tiêu thống kê của địa phương và hoàn thiện hệ thống thông tin về thanh niên 
theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Đồng thời tổ chức đánh giá, sơ kết 
việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

- Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp 
pháp khác để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên 
quan triển khai thực hiện các chương trình, đề án của các bộ, ngành Trung ương và 
nghiên cứu, ban hành các chương trình, đề án của địa phương; đôn đốc, kiểm tra, 
đánh giá việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết lồng ghép 
trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên, báo cáo kinh tế - xã hội 05 năm, 
hằng năm.

4. Về dự thảo Nghị quyết
Nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia 

của các đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường 
trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với 
Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng 
quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

 Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, đề nghị Hội đồng  
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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