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Số: 13/CT-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam
giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30
tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ nhằm triển khai Nghị quyết Hội nghị lần
thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 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,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ
trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) tập trung thực
hiện các công việc sau đây:
1. Chỉ đạo xây dựng Chương trình phát triển thanh niên của bộ, ngành, địa
phương mình bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên; kết
hợp, lồng ghép Chương trình này với việc triển khai thực hiện các chương trình, kế
hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của bộ, ngành,
địa phương. Trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ các nhiệm vụ, phân công cụ
thể tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, thời hạn hoàn thành... để bảo đảm việc thực
hiện hiệu lực, hiệu quả.
2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển thanh niên
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ Trung
ương đến cơ sở, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về
quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược; vị trí, vai trò trách nhiệm
của các bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược.
3. Tổ chức quán triệt và triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn
2011 - 2020 trong tháng 5 và tháng 6 năm 2012. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra,
đánh giá việc tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược.
4. Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án,

CÔNG BÁO/Số 383 + 384/Ngày 04-06-2012

111

dự án cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng thời gian quy định, bảo
đảm chất lượng và hiệu quả.
5. Từ năm 2013, định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm, các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đối thoại với thanh niên
để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.
6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.
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