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BÁO  CÁO  
Kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1047/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện 

công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 như sau:  

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

1. Đặc điểm, tình hình của Sở VHTTDL 

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng là cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), tham mưu, giúp UBND tỉnh 

thực hiện quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và 

quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường 

mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc 

ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo 

sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

- Ban lãnh đạo Sở có: Giám đốc, 04 Phó Giám đốc. 

- Có 06 phòng chức năng và 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức Sở VHTTDL đến thời điểm báo 

cáo gồm 262 công chức, viên chức và người lao động (trong đó có 36 công 

chức; 192 viên chức); Về trình độ: 01 Tiến sĩ; 23 Thạc sĩ; 160 Đại học; 14 Cao đẳng; 

40 Trung cấp; 24 không có bằng cấp (lao động tự do); Trình độ lý luận chính trị: 22 

cao cấp; 59 trung cấp; Về độ tuổi: Dưới 30 là 22 người; từ 30-50: 223 người; 

trên 50: 17 người. 

-  Các tổ chức đảng, đoàn thể: Sở có 01 Đảng bộ cơ sở, 08 Chi bộ trực 

thuộc; Tổng số Đảng viên thuộc Đảng bộ là 155 (trong đó Chi bộ Khối Quản lý 

Nhà nước có 37 Đảng viên); Công đoàn cơ sở có 08 Công đoàn bộ phận và tổ 

chức Đoàn TNCSHCM gồm 08 Chi đoàn. 

2. Tình hình công tác thanh niên  

Đoàn cơ sở Sở VHTTDL có tổng cộng 99 Đoàn viên thanh niên với 08 

Chi đoàn trực thuộc. Trong đó: Có 35 Đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, 

không có đoàn viên không hưởng lương, tuổi đời cao nhất là 37 tuổi (sinh năm 

1985), thấp nhất là 24 tuổi (sinh năm 1998). Đoàn viên có trình độ Thạc sỹ: 5; 

Đại học: 68  Cao đẳng: 10; Trung cấp: 14 ; THPT: 02  (Hợp đồng lao động NĐ 

161). Đoàn viên có độ tuổi từ 18 - 30 tuổi: 26 người; Đoàn viên trên 30 tuổi: 73 

người (số liệu tại thời điểm báo cáo). 
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Đa số đoàn viên thanh niên trong toàn ngành đều chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính 

sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên; có ý chí, nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, cuộc sống. 

Qua đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm, số công chức, viên chức 

trong độ tuổi thanh niên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết quả đánh giá, 

xếp loại hằng năm của Đoàn Thanh niên: 100% thanh niên cơ quan đều đạt đoàn 

viên xuất sắc. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

I. Kết quả triển khai thực hiện Luật, Nghị định Thanh niên 

1. Kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên 

1.1. Công tác chỉ đạo, xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực 

hiện Luật Thanh niên 

Trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 17/3/2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 31/3/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-

SVHTTDL ngày 28/3/2022 về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai 

đoạn 2021 - 2030 của Ngành VHTTDL; Kế hoạch số 47/KH-SVHTTDL ngày 

08/4/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 

2022. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách 

phát triển thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thông qua trang thông tin điện tử của 

Sở, hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice kết hợp lồng ghép với các 

buổi giao ban định kỳ của Sở, đơn vị trực thuộc, cụ thể gồm các văn bản: Quyết 

định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Nghị định 

số 13/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh 

niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ 

đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của 

Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên 

tình nguyện đến các phòng, đơn vị; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 

của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 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; Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 

02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Thanh niên... 

1.2. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Thanh niên 

Trên cơ sở nghiên cứu Luật Thanh niên và các chủ trương, cơ chế, chính 

sách về lĩnh vực VHTTDL, Sở đã lồng ghép việc thực hiện chính sách phát triển 

thanh niên vào các chương trình, kế hoạch giai đoạn, hằng năm của ngành để tạo 
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điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên được tham gia, cống hiến trong học tập 

và hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. 

Chỉ đạo Đoàn cơ sở Sở VHTTDL phối hợp triển khai thực hiện Luật 

Thanh niên. Theo đó, Đoàn cơ sở Sở VHTTDL đã ban hành Chương trình số 02-

CTr/ĐTN ngày 18/2/2022 về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; 

Có báo cáo gửi cấp ủy, chính quyền Sở VHTTDL theo đúng quy định.        

1.3. Việc bố trí nguồn lực thực hiện Luật Thanh niên 

Sở VHTTDL luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các phòng, đơn vị triển 

khai các hoạt động và bố trí nguồn lực thực hiện Luật Thanh niên và các nội 

dung quản lý nhà nước về thanh niên.  

2. Việc triển khai thực hiện Nghị định Thanh niên 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của 

Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp 

thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định 

số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với 

thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đến các phòng, đơn vị.  

Căn cứ công văn chỉ đạo của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức triển 

khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 01/3/2021 

của Chính phủ và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ 

đến toàn thể viên chức trong đơn vị với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, 

đa dạng. Qua những hình thức quán triệt, tuyên truyền đó đã góp phần nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức của Sở trong việc 

chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL; Tạo điều kiện, 

động viên, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xung kích, 

tình nguyện vì lợi ích cộng đồng do các cấp phát động như:  

- Thực hiện Chương trình tặng quà “Đông ấm cho em” tại trường Tiểu 

học xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình gồm 50 chiếc chăn, 60 chiếc gối, trên 

30 thảm, điệm, chiếu, 148 áo len mới, 10 thùng sữa, bánh kẹo, nhiều quần, áo, 

mũ, tất khăn áo len... Tổng giá trị quà tặng trên 40.000.000đ. 

 - Triển khai hoạt động tình nguyện tại di tích lưu niệm đồng chí Hoàng 

Đình Giong, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng nhân dịp ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Tổ chức dâng hương và các hoạt động: chăm 

sóc vườn hoa cây cảnh, tổng vệ sinh khuôn viên khu di tích. Thực hiện thay các 

etiket cũ mờ trong nhà lưu niệm; chỉnh trang lại tủ sách. Tham gia tổng vệ sinh 

khu nghĩa trang liệt sỹ Thanh Sơn. Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại khu nghĩa 

trang liệt sỹ Thanh Sơn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 

- Kêu gọi và vận động đoàn viên tham gia ủng hộ các em học sinh nội trú 

tại xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm với số tiền là 1.750.000đ. 

- Tổ chức hoạt động thiện nguyện “Gói yêu thương, Tết sẻ chia” gói bánh 

chưng, tặng quà khu cách ly tại Trường Tiểu học Hà Trì, xã Quang Trung, Hòa 

An với tổng số tiền 4.000.000đ 

- Tổ chức chiếu phim hoạt hình nhân dịp Tết Thiếu nhi tại Trung tâm Bảo 

trợ xã hội tỉnh.  



4 

 

 

- Tặng 21 đèn ông sao, 01 hộp quà cho học sinh tại Cơ sở giáo dục đặc 

biệt - Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 3) với số tiền trên 3.000.000đ. 

- Chỉ đạo các chi đoàn triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện phong 

trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; tiếp tục đẩy mạnh cuộc 

vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. 

- Tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng diễn ra sôi nổi 

thông qua các chiến dịch tình nguyện hè, tháng, năm thanh niên,… đã thu hút 

đông đảo thanh niên tham gia. 100% Chi đoàn đều có công trình, phần việc 

thanh niên.  

- Đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”  vào các ngày 20/3, 29/5, 24/7, 

18/9 với nhiều hình thức phong phú đa dạng. 

- Các chi đoàn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe. 

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của 

Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Việc tổ chức triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 

45/NQQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ gồm: 

1. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều 

kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 392-KH/TU ngày 09/10/2019 của Tỉnh ủy 

Cao Bằng thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 

dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước; Kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh; 

Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch số 08/KH-SVHTTDL ngày 19/01/2022 về Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022; Báo cáo số 33/BC-

SVHTTDL ngày 04/3/2022 của Sở VHTTDL về báo cáo công tác cải cách hành 

chính quý I, năm 2022; Báo cáo số 114/BC-SVHTTDL ngày 07/6/2022 của Sở 

VHTTDL về báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022; Báo 

cáo số 203/BC-SVHTTDL ngày 07/9/2022 của Sở VHTTDL về báo cáo công 

tác cải cách hành chính quý III, năm 2022. 

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Sở VHTTDL được coi là 

nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng đề án, kế hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức đảm bảo đúng ngành 

nghề và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, Sở VHTTDL đã 

cử 62 công chức, viên chức đi đào tạo Cao cấp và Trung cấp lý luận chính trị, 

bồi dưỡng QPAN đối tượng III, QLNN ngạch Chuyên viên cao cấp, Chuyên 

viên chính, Chuyện viên, các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chuyên môn 

nghiệp vụ... 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn TDTT cơ sở năm 2022 tại huyện Bảo Lạc và 

Hòa An (100 học viên) trong đó đối tượng Thanh niên chiếm 1/3 thành phần 

tham gia. 
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- Tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn gồm triển khai nâng cao nhận thức 

cộng đồng về phát triển du lịch bền vững tại làng Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, 

huyện Trùng Khánh (34 đại biểu); Lớp tập huấn Công tác báo cáo thống kê du 

lịch; hướng dẫn phương pháp kê khai thuế, mở sổ sách kế toán đối với các đơn 

vị kinh doanh du lịch cho hơn 100 đơn vị kinh doanh du lịch; Phối hợp với 

phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hà Quảng tổ chức Lớp tập huấn Kiến thức về 

công tác Du lịch (đợt 1) năm 2022; Hội thảo định hướng khởi nghiệp cho thanh 

niên về phát triển du lịch bền vững trong vùng Công viên địa chất (CVĐC) 

UNESCO Non nước Cao Bằng cho khoảng 50 đại biểu; Hội thảo nâng cao năng 

lực cho Mạng lưới đối tác của CVĐC Non nước Cao Bằng cho 35 đối tác; Hội 

thảo phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác 

CVĐC Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh, thành phố Cao 

Bằng cho 80 đại biểu. 

2. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập 

và cải thiện đời sống cho thanh niên 

Tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng lao động 

như các lớp QLNN ngạch Chuyên viên, lớp Trung cấp lý luận chính trị, lớp đào 

tạo sau Đại học, lớp đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài... 

Đoàn viên thanh niên luôn phát huy tinh thần tuổi trẻ, xung kích đi đầu 

trong các hoạt động, tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác chuyên môn đạt hiệu quả. 

Hăng hái thi đua đảm nhận các công trình nghiên cứu khoa học của cơ quan. 

Luôn tìm tòi, học hỏi nâng cao kỹ năng tin học, trình độ ngoại ngữ để hoàn thiện 

bản thân. 

3. Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ 

trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong công tác 

cán bộ 

Sở VHTTDL thực hiện việc rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên 

chức hằng năm đúng vị trí việc làm được phê duyệt theo hướng tinh gọn, hiệu 

quả, phù hợp với biên chế được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới. Thực hiện tốt các quy định về quản lý CCVC theo quy định về tuyển dụng, 

sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách đối với CCVC. Đẩy 

mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; bổ nhiệm CCVC: 08 người; bổ nhiệm 

lại VC: 01 người; điều động VC: 07 người; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp VC: 

01 người; biệt phái VC: 01 người; tiếp nhận CCVC: 02 người (trong đó thanh 

niên được bổ nhiệm viên chức quản lý: 05 người; điều động VC: 01 người; bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp VC: 01 người; tiếp nhận VC: 01 người). 

4. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho 

thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện 
Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên có “trí tuệ, đạo đức trong sáng, 

thể lực cường tráng và tinh thần phong phú, bản lĩnh vững vàng, ý chí mạnh 

mẽ”, các cấp ủy đảng chỉ đạo hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị; 

cùng với sự phối hợp của tổ chức Đoàn Thanh niên ngày càng mở rộng về quy 

mô, có chiều sâu, trọng tâm, thể hiện được vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong 
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công tác thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức và thanh 

niên ở đô thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được 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 như: 

- Tham gia thực hiện các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới", "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới"; Phong trào 

“Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số lĩnh vực Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo 

- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào "Toàn dân 

tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ an ninh quốc gia trong tình hình mới"; "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa";...  

- Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây 

dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 

2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, kế 

hoạch trong lĩnh vực văn hóa gồm: Đề án bảo tồn phát huy giá trị dân ca, dân 

vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 

2030; Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân 

tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai 

đoạn 2020-2030; Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 - 2025”; Kế 

hoạch triển khai Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể 

trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch số 

652/KH-UBND ngày 22/3/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn phát huy 

trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022”; tham mưu Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành Kế hoạch số 39/KH-

SVHTTDL ngày 30/3/2022 của Sở VHTTDL triển khai thực hiện Đề án truyền 

thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

năm 2022; Kế hoạch số 103/KH-SVHTTDL ngày 15/8/2022 của VHTTDL tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 

2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo 

dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025” 

năm 2022. 

- Tổ chức thành công Liên hoan hát Then - Đàn tính tỉnh Cao bằng lần thứ 

3 năm 2022. 

- Tổ chức Lễ phát động Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình tại xã Bảo Toàn,  

huyện Bảo Lạc. 
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- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14 - CT/TU ngày 17/01/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/01/2022 về tổ chức các hoạt động thi đấu thể 

thao cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực và toàn quốc năm 2022. 

 - Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 14/KH-SVHTTDL ngày 

27/1/2022 về việc ban hành kế hoạch đào tạo đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, 

đội tuyển năng khiếu tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 27/KH-BTC ngày 8/3/2022 về 

tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế 

hoạch phối hợp khảo sát, tổ chức Giải chạy Marathon tại tỉnh Cao Bằng. 

 - Tham mưu Cho Ban chỉ đạo Đại hội ban hành Kế hoạch số 1962/KH-BCĐ 

ngày 01/8/2022 về Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. 

 - Tham mưu cho Ban tổ chức Đại hội ban hành Kế hoạch số 112/KH-BTC 

ngày 30/8/2022 kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ Khai mạc , Bế mạc và thi đấu các 

môn giai đoạn II Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022; Thông báo 

số 141/TB-BTC ngày 30 tháng 8 năm2022 về phân công nhiệmvụ thành viên 

Ban Tổ chức Đại hộiThể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 

2022;Thông báo số 143/TB-BTC ngày 31/8/2022 thông báo về việc chuẩn bị và 

tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Cao 

Bằng lần thứ IX năm 2022; Công văn số 966/CV-BTC ngày 8/9/2022 về tổ chức 

Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng Lần thứ IX năm 2022.  

 - Tham mưu các quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên 

môn các môn Giai đoạn I và Giai đoạn II Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh 

Cao Bằng lần thứ IX năm 2022.  

- Tham mưu Quyết định số 27/QĐ-SVHTTDL ngày 28/1/2022 về việc 

công nhận vận động viên, học sinh Đội tuyển tỉnh, Đội tuyển trẻ tỉnh, Đội tuyển 

năng khiếu tỉnh năm 2022; Quyết định thành lập các đoàn Vận động viên tham 

dự các giải khu vực và toàn quốc: Giải giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat 

quốc gia năm 2022, tại thành phố Cao Bằng; Giải Vô địch Wushu các đội mạnh 

quốc gia năm 2022, tại thành phố Hải Phòng; Giải Cúp câu lạc bộ Khiêu vũ thể 

thao quốc gia tháng 3 năm 2022, tại thành phố Hải Phòng; Giải Vô địch các câu 

lạc bộ Muay quốc gia năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa; Giải Vô địch Karate miền 

Bắc lần thứ II năm 2022 tại tỉnh Hải Dương; Giải Vô địch Cờ vua miền Bắc lần 

thứ VI năm 2022; Giải Vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2022, tại thành 

phố Đà Nẵng; Giải cúp Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2022, tại tỉnh Đồng Nai. 

 - Tham mưu ban hành Điều lệ Giải Quần vợt tranh cúp Ngôi sao xanh; 

Giải cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Cao Bằng năm 2022; Giải Cầu lông, 

Bóng bàn thiếu niên - nhi đồng tỉnh Cao Bằng; Giải Đua xe đạp Cao Bằng mở 

rộng. Giải Bóng chuyền hơi Trung cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

 - Tham mưu Quyết định cử trọng tài tham gia điều hành các môn Bóng 

bàn, môn Muay, môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 

năm 2021 tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh phúc và thành phố Hà Nội; Cử Công 

chức tham gia Lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở triển khai Chương 
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trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022; Cử trọng tài tham 

gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên. 

 - Tham mưu công văn số 811/SVHTTDL-QLTDTT ngày 28/7/2022 về 

việc xin đăng cai tổ chức “Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 

XIII, khu vực I năm 2023” và đăng cai tổ chức giải Vô địch các Câu lạc bộ 

Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023. 

 - Tham mưu về việc cho chủ trương cử đoàn vận động viên môn Quần 

vợt, môn Bóng rổ, môn Pencak Silat tham gia tập huấn chuyên môn năm 2022 

tại Trường Thể dục thể thao Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 

và đi học tập chuyên môn bộ môn Mỹ thuật tại thành phố Hà Nội; Bổ sung thêm 

bộ môn Võ Kickboxing tham gia tập huấn và đi thi đấu Đại hội thể dục thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022 

- Tham mưu Thành lập đoàn tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT toàn 

quốc tại tỉnh Quảng Ninh.  

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với đơn vị Công an tỉnh về 

việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thư viện trong trại giam, 

trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2021 - 

2025; Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc xây 

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Chương trình phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du 

lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, lựa chọn được 20 bài 

dự thi đạt giải cao nhất tham dự vòng Chung kết tổ chức tại Hà Nội dành cho đối 

tượng là học sinh phổ thông. Phối hợp với Công ty cổ phần sách ALPHA tổ 

chức Ngày hội sách Trạm đọc năm 2022. Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2022, xe thư viện lưu động phục vụ tại 05 trường học trong địa bàn 

toàn tỉnh. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Hội thảo định hướng khởi 

nghiệp cho thanh niên về phát triển du lịch bền vững trong vùng CVĐC toàn cầu 

UNESCO Non nước Cao Bằng. Phát động Cuộc thi ảnh Non nước Cao Bằng 

(2022 - 2023). 

Qua tổ chức các hoạt động chuyên môn, các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục thể thao đã nâng cao thể chất thanh niên, xây dựng môi trường xã 

hội lành mạnh, có đời sống văn hóa tốt được quan tâm đúng mức. Nhìn chung, 

đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, góp phần tạo 

môi trường lành mạnh để thanh niên phấn đấu, rèn luyện. Hầu hết, các địa 

phương đều xây dựng thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi giải trí, thu hút đông 

đảo thanh thiếu nhi đến vui chơi, giải trí, rèn luyện nâng cao thể lực.  

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên, đặc 

biệt là Luật Thanh niên và các văn bản thi hành Luật Thanh niên; Thực hiện tốt 
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công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về 

thanh niên tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh niên thông qua 

việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực 

hiện Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 và Quyết định số 2708/QĐ-BVHTTDL 

ngày 02/8/2019 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Phong trào 

thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019 - 2025; Ban hành Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 06/9/2019 về 

kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025...  

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh niên thông qua 

việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên để phát huy vai 

trò và sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú 

trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng vị trí việc làm phù hợp với năng 

lực, sở trường công tác. 

III. Kết quả thực hiện chính sách, chương trình, đề án thanh niên 

1. Kết quả xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên 

giai đoạn 2021 - 2030 

Tham gia đóng góp ý kiến và đăng ký nhiệm vụ, đề án, dự án Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2030.  

Chỉ đạo phòng tham mưu xây dựng Chương trình phát triển thanh niên 

của Sở VHTTDL, giai đoạn 2021 - 2030 (sau khi UBND tỉnh ban hành Chương 

trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh). 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Chương trình phát triển thanh 

niên của từng đơn vị, giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch 

trọng điểm giai đoạn 2021 - 2030 để tổng hợp, đăng ký nhiệm vụ với UBND 

tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên. 

Chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện tốt Chương trình phát triển 

thanh niên, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tổ chức các hoạt 

động giao lưu thể thao, văn nghệ, tham quan học tập kinh nghiệm, chương trình 

thiện nguyện... 

3. Việc bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình, Kế hoạch thanh niên 

Luôn tạo điều kiện và bảo đảm nguồn nhân lực và kinh phí trong thực 

hiện chương trình, kế hoạch thanh niên; lồng ghép việc thực hiện chính sách 

phát triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch giai đoạn, hằng năm của 

ngành. 
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4. Kết quả tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ 

đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 

và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định 

việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và 

hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2014/TT-BNV 

ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể CBCCVC 

trong cơ quan, đơn vị. 

IV. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nhân sự đảm nhiệm công tác 

quản lý Nhà nước (QLNN) về thanh niên; thanh tra, kiểm tra công tác 

QLNN về thanh niên; công tác báo cáo, thống kê về thanh niên 

1. Việc phân công công chức làm công tác QLNN về thanh niên của 

cơ quan, đơn vị 

Quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể 

của Sở tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả các văn bản về công tác quản lý 

nhà nướcvề thanh niên. Theo đó, Sở đã lồng ghép việc thực hiện chính sách phát 

triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch hằng năm của ngành, đồng thời 

lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, trao 

đổi và đối thoại với tổ chức Đoàn thanh niên để kịp thời có những chỉ đạo, định 

hướng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên được tham gia, cống hiến 

trong học tập và công tác. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 

Nhà nước  về thanh niên, Sở VHTTDL phân công công chức phụ trách công tác 

QLNN về thanh niên tại cơ quan, như sau: 01 Phó Giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo 

công tác thanh niên; Phòng Tổ chức - Pháp chế là đơn vị chủ trì thực hiện tham 

mưu về công tác quản lý Nhà nước về thanh niên (phân công 01 công chức kiêm 

nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên); chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc Sở phân công viên chức phụ trách công tác quản lý Nhà nước về thanh 

niên như sau: mỗi đơn vị cử 01 viên chức là lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo và 

01 viên chức trực tiếp tham mưu. Đồng thời, giao cho Đoàn cơ sở Sở VHTTDL 

phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác 

quản lý nhà nước về thanh niên 

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm 

công tác quản lý Nhà nước về thanh niên do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổ 

chức: Không có. 

3. Việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thanh niên 

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 

trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên 

và công tác thanh niên. Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tăng 
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cường kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn 

hóa không lành mạnh ảnh hưởng đến đối tượng thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 

14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt 

Nam; Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy 

định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam 

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 

14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam 

và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về 

chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. 

Thực hiện rà soát, báo cáo thống kê về thanh niên đảm bảo nội dung và 

thời gian quy định khi có ý kiến chỉ đạo cơ quan cấp trên. 

V. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể về công 

tác quản lý Nhà nước về thanh niên, vai trò của thanh niên trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Cấp ủy, chính quyền Sở VHTTDL đã quan 

tâm tạo điều kiện để phát huy vai trò, vị trí của thanh niên trong các hoạt động 

phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của địa phương và trách nhiệm 

của thanh niên đối với gia đình, xã hội. 

- Các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng được Kế hoạch phát triển thanh niên 

của đơn vị và chủ động triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Nghị định thanh niên 

với nhiều nội dung tích cực, sáng tạo; Cách thức triển khai phù hợp với điều kiện, 

tình hình thực tế của đơn vị và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và trách 

nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong từng đơn vị. Qua đó, đã phát huy vai trò 

thanh niên trong việc tham mưu, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị. 

- Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho 

thanh niên; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và 

các tệ nạn xã hội trong thanh niên; vận động, tổ chức và xây dựng lớp thanh niên 

giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng tích cực tham gia 

vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Công tác phối hợp với tổ chức đoàn thể để tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ được tổ chức chặt chẽ hiệu quả, xây 

dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nâng 

cao thể chất, văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực 

hiện nhiệm vụ công tác thanh niên chưa được chặt chẽ, kịp thời. 

- Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và các 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên; Kinh phí bố trí cho việc triển khai 

thực hiện các nội dung chương trình phát triển thanh niên vẫn còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 
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- Các chính sách cho thanh niên chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế và tình 

hình phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay; Công tác tuyên truyền các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên chưa 

được thường xuyên và liên tục; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. 

- Đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên chủ 

yếu là kiêm nhiệm, do đó công tác tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản và thực 

hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa thực sự có hiệu quả. 

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về thanh 

niên, Sở VHTTDL đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên quan 

tâm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác 

quản lý Nhà nước về thanh niên; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh 

nghiệm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trong 

và ngoài tỉnh.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh 

niên năm 2022 của Sở VHTTDL./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BCH Đoàn cơ sở Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT; TCPC. 

GIÁM ĐỐC 
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