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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên  

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 – 2025. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế 

hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với 

thanh thiếu niên. 

Tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu niên, đồng thời 

phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các chủ trương, 

chính sách về việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. 

Tạo bước chuyển biến về số lượng và chất lượng công tác tư vấn học 

nghề, giải quyết việc làm ổn định, bền vững cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất 

nghiệp trong thanh niên; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa 

phương; thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm ổn định an ninh, trật tự xã hội 

của địa phương đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 

tế. 

2. Yêu cầu 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở chủ trì, chủ động phối 

hợp với các ngành, Hội, Đoàn thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước về thanh niên trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm, Bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; nghiêm 

túc, đáp ứng yêu cầu, thời gian và tiến độ thực hiện theo quy định. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, 

và kỹ năng nghề nghiệp. 



- 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được 

giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt 

nghiệp; 100% sinh viên cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và 

chuyển đổi số. 

- Có ít nhất 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, 

sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn 

kinh phí phù hợp. 

2. Công tác giải quyết việc làm  

- Hằng năm, có ít nhất 10.000 thanh niên được giải quyết việc làm. Đến 

năm 2025, phấn đấu 60% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 

40% thanh niên được đào tạo nghề và tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. 

- Đến năm 2025, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỷ lệ thanh 

niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%.  

3. Công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới; Công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội: 

- Trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể 

chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức 

khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên 

cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và 

các biện pháp phòng chống HIV/AIDS (trong đó tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%). 

- Đến năm 2025, có ít nhất 40% thanh niên là người khuyết tật, người 

nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm, thanh niên là nạn nhân 

của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ 

năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 

trên 30% thanh niên và ít nhất 10% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm 

HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Chương 

trình số 158-CTr/TU ngày 10/9/2020 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Lạng Sơn về 

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị  về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy; Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 -2025, công 

tác phòng, chống mại dâm năm 2022;  

Triển khai có hiệu quả các Kế hoạch: số 120/KH-UBND ngày 26/5/2021 

của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 



2021-2025; số 48/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 

2021- 2025; số 47/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai 

Chương trình truyền thông bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đối với Công tác giáo dục nghề nghiệp 

Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh lực 

lượng thanh niên tham gia học tập các cấp trình độ trong Giáo dục nghề nghiệp. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực cùng chính quyền địa 

phương phổ biến sâu rộng về công tác giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng các mô 

hình điểm, tổ chức cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo về đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn (lao 

động nông thôn) gắn với giải quyết việc làm, tạo cơ hội cho thanh niên nông 

thôn trên con đường lập thân, lập nghiệp. Trong đó, chú trọng đối tượng thanh 

niên nông thôn; tập trung đào tạo, liên kết đào tạo nghề để đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Phát triển, mở rộng chương trình đào tạo nghề nhằm đáp ứng phù hợp với 

tình hình của địa phương. Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề để 

làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo. 

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, giáo 

viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp: Tổ chức đào tạo 

nghiệp vụ sư phạm đối với người được tuyển làm giáo viên Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, đào tạo giáo viên, giảng viên dạy kiến thức kinh doanh và khởi sự 

doanh nghiệp cho thanh niên lao động nông thôn; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 

dạy học đối với người dạy nghề là nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi, kỹ sư; bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn 

đối với cán bộ cấp huyện, cấp xã, cấp cơ sở đào tạo nghề. 

Đa dạng hóa hình thức và phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng 

học và yêu cầu của Doanh nghiệp. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đào tạo, dạy nghề 

cho lao động nông thôn. 

2. Công tác giải quyết việc làm  

 Thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò 

làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành viên, nâng cao khả năng huy động 

nguồn lực. 

 Quan tâm, đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, đặc 

biệt là nguồn nhân lực nông thôn, lao động trong khu vực nông nghiệp, trọng 

tâm là đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng 



nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, 

chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.  

Nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ  

doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Thu hút các tập 

đoàn, doanh nghiệp lớn, có thế mạnh đầu tư vào tỉnh tạo động lực lan tỏa thúc 

đẩy phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy hình thành các mối 

quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần 

giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh thông qua các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác quản lý cho vay vốn từ 

Quỹ quốc gia về việc làm, công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, thực hiện Cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới 

giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung 

Quốc,… Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách 

về lao động - việc làm, chú trọng nắm bắt thông tin, dự báo thị trường lao động, 

kết nối cung - cầu lao động trong, ngoài tỉnh và thị trường lao động ngoài nước, 

tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ kết nối cung - cầu lao 

động, tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu về các vị trí việc làm trống, cung ứng 

lao động để giải quyết việc làm. 

3. Công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới; Công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền các cấp, các 

đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp 

luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm và chiến lược, mục tiêu bình đẳng 

giới.  

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp 

thanh niên, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình và bản thân. 

Tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, loa, đài truyền thanh, bảng tin, trạm tin xã, 

phường, thị trấn...,tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh 

nghiệp, trong đó chú trọng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bình đẳng 

giới, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối 

với phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình 

đẳng giới tại cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ 

sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình câu lạc bộ 

hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài...).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp 



Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị liên 

quan tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm của Sở để thực hiện Chương trình 

này.  

Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổng hợp và báo cáo kết quả 

thực hiện trước ngày 10/11 hàng năm. 

 Tham mưu cho Lãnh đạo Sở giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính 

sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên. 

2. Phòng Lao động, Việc làm - BHXH, Phòng phòng, chống tệ nạn xã 

hội- Bình đẳng giới 

Chủ động phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp đưa ra các chỉ tiêu, 

mục tiêu, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện 

đạt các chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch này; đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2025.  

 3. Các Phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện; 

Lao động – Thương  thành phố 

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trọng 

tâm hàng năm phù hợp với địa phương, đơn vị. 

Quan tâm, tạo điều kiện, định hướng, chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề 

nghiệp hoạt động trên địa bàn đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề và việc làm, 

tổ chức đào tạo và giới thiệu việc làm cho thanh niên. 

Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố gắn việc thực hiện chương 

trình này với việc triển khai các dự án, chương trình khác trên địa bàn quản lý. 

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nâng cao 

nhận thức, kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và 

phòng, chống tệ nạn xã hội. 

 4. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch 

này.  

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tư vấn nghề nghiệp 

và việc làm, định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, THPT 

sang Giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề có nhu 

cầu sử dụng cao trong xã hội cho đội ngũ thanh niên, gắn việc đào tạo với thực 

hành và tạo việc làm tại doanh nghiệp, tạo cơ hội cho thanh niên nông thôn lập 

nghiệp. Trong đó, chú trọng đối tượng thanh niên nông thôn; tập trung đào tạo, 

liên kết đào tạo nghề để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 



Tổ chức ngày hội nghề nghiệp và việc làm hàng năm cho người lao động 

trên địa bàn nói chung và đội ngũ thanh niên nói riêng. 

Gắn công tác tư vấn học nghề và việc làm, tổ chức đào tạo các cấp trình 

độ trong Giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Chủ động xây dựng kế hoạch 

triển khai công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. 

Xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền, số hoá tài liệu tuyên truyền, ban 

hành cẩm nang về giáo dục nghề nghiệp và việc làm......đẩy mạnh các hình thức 

cung cấp thông tin về nghề nghiệp và việc làm đến thanh niên bằng nhiều kênh 

và hình thức khác nhau. 

Xây dựng, củng cố, nâng cấp và thường xuyên cập nhật thông tin về thị 

trường lao động lên trang Website của đơn vị để thanh niên có nhu cầu đào tạo 

nghề, tìm kiếm việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nắm bắt 

được thông tin tuyển dụng. 

Định kỳ các phòng, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên lồng ghép với báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên hàng năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước 

ngày 01/11 hàng năm (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp) để tổng hợp để báo 

cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;    

- Phòng LĐVL-BHXH; Phòng PCTNXH-BĐG; 

- Phòng LĐ,TB&XH-DT các huyện, Phòng 

LĐTB&XH TP; 

- Các cơ sở GDNN; 

- Trung tâm DVVL tỉnh; 

- Lưu: VT, GDNN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                        

                             

                             

 

 

                                                                                           

Hà Thị Hải Yến 
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