
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Phát triển thanh niên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh 

niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung Chương trình phát 

triển thanh niên trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, giai đoạn 2021-2030 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Cao Bằng phát triển toàn diện, có tinh 

thần yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài 

bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước; có đạo đức ý thức công 

dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến 

thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp, việc làm; có ý chí lập thân, 

lập nghiệp, năng động, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ; phát triển nguồn 

nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội 

nhập quốc tế; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần cống hiến, 

xung kích, tình nguyện, nâng cao trách nhiệm, vai trò của thanh niên trong tham 

gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng, của đất nước và sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, 

hỗ trợ pháp lý cho thanh niên trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Hằng năm, 100% thanh niên trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

được tuyên tuyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyên, phổ biến, cung 

cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực 

tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Hằng năm, trên 60% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn 

luyên thể chất, năng cao sức khỏe; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên 

cơ sở giới, bạo lực gia đình. 

- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Hằng năm, trên 

80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư 

trú. 

 - Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương 

tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền 

tảng kinh tế số. 

- Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trong Ngành được bảy tỏ tâm tư 

nguyện vọng cũng như kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan để thanh niên 

phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Cao Bằng phát 

triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có 

trình độ học vấn. 

- Thực hiện có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; thành lập các câu 

lạc bộ văn hóa, thể thao thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch.  

- Thực hiện có hiệu quả “Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn 

thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên” (sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn của 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Các nhiệm vụ 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 

đoàn thể của ngành đối với công tác phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. 

- Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thanh 

niên đến các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, bảo đảm thống nhất về nhận thức và 

hành động trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên. 

- Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên 

đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, tuyền thống và ý thức 

tự tôn; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên 

truyền cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách phát triển thanh niên 

giai đoạn 2021-2030. 

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở, xây 
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dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Thường xuyên có các hình thức tuyên dương, 

biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể tiên tiến làm theo lời Bác nhằm nhân 

rộng các tấm gương điển hình làm theo lời Bác. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về thanh niên; Luật Thanh niên năm 2020; 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đề ra theo quyết 

định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 

phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; các mục tiêu kinh tế - xã hội theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, 

vui chơi giải trí phù hợp với xu thế, nhu cầu, sở thích của thanh niên và tuyền 

thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam; lồng ghép các hoạt động văn 

hóa, thể dục, thể thao với các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của 

địa phương để khuyến khích, thu hút thanh niên tham gia. 

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội 

khỏe, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng và các giải thi đấu thể 

thao cho đối tượng thanh, thiếu nhi. 

- Tham mưu tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng phát triển 

học sinh có năng khiếu thể thao; tham gia các giải thi đấu khu vực và toàn quốc. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

2. Giải pháp 

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống 

văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh, thiếu nhi. 

- Các cấp ủy, chính quyền cần có các biện pháp thực hiện tốt Luật Thanh 

niên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thanh niên được học tập, không ngừng 

nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng xã hội; nâng cao đời sống văn hoá tinh 

thần, phát triển toàn diện; trọng dụng tài năng trẻ và sử dụng cán bộ trẻ trên 

nhiều lĩnh vực. Tạo mọi cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho ĐVTN 

phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt và không ngừng phát triển tài năng; có kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, và đề bạt, bổ nhiệm 

vào các chức vụ của chính quyền, đoàn thể. 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện tốt Chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò, trách nhiệm của thanh niên 

trong nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và gia đình, trong đó chú trọng việc 

giáo dục tiền hôn nhân, kiến thức và kinh nghiệm sống cho thanh niên. Tiếp tục 
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thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá các phong trào thể dục thể thao quần chúng, huy 

động và tạo điều kiện để thanh niên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ.  

- Chính quyền cần xem xét để giải quyết các nhu cầu hợp lý về phương 

tiện, vật tư, kinh phí cho hoạt động của Đoàn thanh niên. Khi xây dựng các 

chính sách, chế độ có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị cần tham khảo ý kiến của Đoàn thanh niên cùng cấp 

trước khi quyết định. Các tổ chức có liên quan cần xây dựng quy chế phối hợp 

công tác với Đoàn thanh niên. 

 - Đảng ủy, chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình để công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi góp phần quan trọng trong việc xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Trên đây là nội dung Chương trình phát triển thanh niên trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Sở Nội vụ;                                                                                

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đoàn cơ sở Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, TCPC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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