
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC  
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NGHỊ QUYẾT 

Về phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ….. 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi,  bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên; 

 Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2020  của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND-VHXH ngày 24 tháng 11 

năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước 

giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, giàu 

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

bão, khát vọng vươn lên xây dựng 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 
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độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và 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 của tỉnh 

trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy 

tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh 

niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước. 

2. Thực hiện 06 mục tiêu và các chỉ tiêu về phát triển thanh niên tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2021-2030 (kèm theo Phụ lục). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định 

phân cấp quản lý ngân sách, được bố trí trong dự toán giao hàng năm của cơ 

quan, đơn vị, địa phương và thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp 

pháp khác để tổ chức triển khai. 

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, Đoàn thể, 

chính quyền các cấp, kết hợp và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết về phát triển 

thanh niên, đảm bảo thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống 

chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.  

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo 

đức, lối sống lành mạnh, pháp luật cho thanh niên và phát huy vai trò xung kích 

của thanh niên trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển 

thanh niên ở các cấp, các ngành, các địa phương. 

3. Phát huy nhân tố và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp 

ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây 

dựng, môi trường xã hội lành mạnh; cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ cho 

thanh niên; nâng cao thể chất, tinh thần và phát triển kỹ năng sống, kiến thức về 

giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên. 

4. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển thanh niên tỉnh 

Bình Phước sánh ngang với thanh niên trong nước, khu vực và thế giới. 

5. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết về phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành cơ chế, 

chính sách phát triển thanh niên, bảo đảm phù hợp với hệ thống chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn, phân công và gắn với trách nhiệm 

cụ thể của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện; ban hành Chương trình 

phát triển thanh niên giai đoạn 2021- 2030 trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện từng giai đoạn 05 năm 

và hàng năm đảm bảo đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu và phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu 
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Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp 

thứ ….. thông qua ngày      tháng      năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- VPQH, VPCP, Bộ Nội vụ, TWĐTNCSHCM; 

- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND,  

BTTMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTHĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm CNTT và TT; 

- LĐVP, Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT. 

  

 

 

 

 


