
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2020 Số: 20/BC-UBND 
 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên  

và công tác thanh niên năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBTN ngày 11/4/2019 của Ủy ban quốc gia 

về thanh niên Việt Nam về việc Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về 

thanh niên và công tác thanh niên năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo 

cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác 

thanh niên, cụ thể như sau: 

I. Khái quát tình hình thanh niên và công tác thanh niên 

1. Về thanh niên 

An Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dân số trên 

địa bàn tỉnh là 1.908.352 người. Trong đó, thanh niên từ đủ 16 đến 30 tuổi có 

khoảng 492.975 người, chiếm 22.81% dân số toàn tỉnh. 

+ Nam thanh niên là 262.660 người, chiếm tỷ lệ 53,28%; 

+ Nữ thanh niên là 230.315 người, chiếm tỷ lệ 46,72%. 

Có 461.332 thanh niên là dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 93,58%, dân tộc khác 

là 31.643 thanh niên chiếm tỷ lệ 6,42%. 

a)  Ưu điểm 

Thanh niên An Giang nói chung có tư duy năng động, sáng tạo, có lòng 

yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, không ngại khó khăn, gian khổ; có 

ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp; mong muốn được 

tin tưởng, được cống hiến cho đất nước, có việc làm, thu nhập ổn định; ứng 

dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống của thanh niên được phát 

huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 

trên địa bàn tỉnh. 

Tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên ổn định, tích cực thi đua thực 

hiện các công trình, phần việc thanh niên. Thanh niên luôn đề cao việc trao dồi 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tác phong đạo đức, lề lối làm việc 

trong thời kỳ mới, có lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh. Đa số thanh niên 

quan tâm nhiều đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương; 

tình nguyện tham gia vào các hoạt động cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, 

gia đình và xã hội; có tinh thần đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc 

của kẻ thù; luôn thể hiện sự nhiệt huyết, hăng hái thực hiện công cuộc đổi mới; 

quan tâm, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc 
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sống; chủ động đấu tranh loại bỏ những tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

b) Hạn chế 

Hiện nay còn một số bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, 

ngại khó, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở gia đình, địa 

phương và đơn vị; chưa có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. 

Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận rất nhỏ thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu ý 

thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu ý thức phấn đấu rèn luyện.  

Có những thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non 

kém, bị lôi kéo nên tình trạng vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh niên 

gần đây có chiều hướng gia tăng, nhất là vi phạm Luật an toàn giao thông, mắc 

các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng… 

2. Về tổ chức bộ máy quản lý về công tác thanh niên 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trong tỉnh đã quan tâm, 

huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp 

phần 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, hình thành 

nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

 Song song việc triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên, 

công tác xây dựng bộ máy, tổ chức quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên 

được tỉnh từng bước kiện toàn, cụ thể: 

 - Cấp tỉnh: 

+ Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội 

vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phân công 01 Phó Giám đốc phụ trách công 

tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ và bố trí 02 công chức thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về công tác thanh niên tại Phòng Xây dựng chính quyền và công tác 

thanh niên, gồm 01 Trưởng phòng và 01 chuyên viên. 

+ Các sở, ban, ngành liên quan (kiêm nhiệm). Hiện tại Ban chỉ đạo 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang đã giải thể theo Quyết định số  

760/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

giải thể 40 Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. 

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định(1) về việc giao bổ 

sung 11 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở biên chế được giao đã 

                                                 
(1) Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 07/7/2011. 
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phân công, bố trí 01 công chức tại phòng Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác thanh niên. 

- Cấp xã: thực hiện quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ 

Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản(1) yêu cầu Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đồng thời phân công 

cho công chức giữ chức danh Văn phòng - Thống kê thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thực hiện. Tuy nhiên, do đặc thù trên địa bàn tỉnh nên phân 

công cho cán bộ Nội vụ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác này. 

3. Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật, chính sách đối 

với thanh niên và công tác thanh niên 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật, chính sách đối với thanh 

niên và công tác thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo triển khai thực hiện như sau: Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 16/4/2014 

thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 16-KH/TU 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa”; Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 31/10/2012 về việc tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn 

tỉnh An Giang; Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang, 

giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-UBND-TĐAG ngày 

21/3/2013 ban hành Quy chế phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp 

hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2017 và các văn 

bản khác có liên quan để triển khai thực hiện. 

II. Về việc thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định 2474) 

1. Công tác chỉ đạo  

a) Việc xây dựng, ban hành các văn bản, công tác tuyên truyền, hình 

thức triển khai thực hiện 

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quyết định thực hiện Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế 

hoạch về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh An Giang(2). Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh trong năm 2019. 

Bên cạnh đó thực hiện Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

                                                 
(1) Công văn số 163/UBND-VX ngày 26/02/2013. 
(2) Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2018. 
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quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn 

bản hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà 

nước về thanh niên năm 2019(1), theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa các mục tiêu, 

chỉ tiêu phát triển thanh niên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch 

số 56/KH-UBND ngày 12/11/2012 về việc thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 để tổ chức, triển khai thực hiện 

phù hợp với chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực và điều kiện kinh tế - xã hội 

của địa phương. Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên để thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 16/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 16-

KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa VIII) về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa”. 

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thanh niên 

trên địa bàn tỉnh An Giang theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ 

tướng chính phủ và Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thay thế các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch phát triển thanh niên 

trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và điều chỉnh Kế hoạch số 

147/KH-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về triển 

khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang, 

giai đoạn II (2016 - 2020) cho phù hợp với Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 

17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh An Giang giai đoạn hiện nay. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2020. Trong 

đó, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển 

thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020. Đồng thời nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

thanh niên.  

b) Công tác phối hợp giữa Sở Nội vụ với Tỉnh Đoàn và các sở, ban, 

ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định 

Tuy Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh An Giang đã 

giải thể nhưng công tác phối hợp vẫn được tiến hành thường xuyên, liên tục với 

những buổi tuyên truyền, thông tin kịp thời các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội có liên quan đến thanh niên, tháo gỡ những vướng mắc liên 

ngành liên quan đến thanh niên như công tác dạy nghề, tư vấn và giải quyết việc 

làm cho thanh niên… 

                                                 
(1) Công văn số 234/UBND-KGVX ngày 05/3/2018. 
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Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa phòng Nội vụ với các phòng, ban 

chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố với huyện, 

thị, thành Đoàn trong tham mưu, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các 

chính sách, pháp luật đối với thanh niên vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nên việc thực hiện các nhiệm vụ, chương 

trình, đề án, dự án về thanh niên vẫn còn có sự chồng chéo. 

c) Việc bố trí kinh phí, huy động nguồn lực thực hiện Quyết định 

Kinh phí tổ chức hoạt động triển khai Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí Chương trình phát triển thanh niên An 

Giang giai đoạn 2012 - 2020, giao cho Sở Nội vụ quản lý và được thanh toán, 

quyết toán theo quy định hiện hành. Được lồng ghép từ nguồn kinh phí các 

chương trình, dự án, đề án khác của các sở, ban, ngành đoàn thể nhằm phát triển 

thanh niên. 

d) Công tác kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 

số 2474/QĐ-TTg 

Trong kiểm tra việc thực hiện, pháp luật, chính sách về thanh niên và 

công tác thanh niên năm 2019 của ngành Nội vụ có kết hợp việc thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện Chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược của các sở, 

ngành, huyện, thành, thị. Kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ được đưa vào tiêu chí xét 

thi đua hàng năm của các đơn vị. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

đã tổ chức đoàn kiểm tra do phòng Nội vụ chủ trì trực tiếp kiểm tra Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn về việc thực hiện, pháp luật, chính sách về thanh 

niên và công tác thanh niên năm 2019 lồng ghép với các đoàn kiểm tra liên quan 

lĩnh vực Nội vụ, kết quả kiểm tra cho thấy: 

Các sở, ban, ngàn tỉnh đã tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với 

thanh niên; thực hiện việc lồng ghép, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quản 

lý nhà nước về thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung thuộc 

ngành, lĩnh vực phụ trách và tại các huyện, thị xã, thành phố; đã ban hành Kế 

hoạch công tác thanh niên năm 2019. 

Các huyện, thị xã, thành phố đã cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực 

hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên, nhiều chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên đã được các cơ quan, địa 

phương triển khai thực hiện như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay 

vốn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng 

nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho thanh niên. 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên của các đơn vị và 

địa phương trong năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều 

kết quả khả quan. Công tác kiểm tra chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc của cơ sở; đồng thời đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách đối với thanh 

niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một 

số địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra như: thành phố Châu Đốc, thị xã 

Tân Châu… 
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2. Kết quả thực hiện Quyết định 

a) Kết quả việc cụ thể hóa thực hiện 08 chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược 

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, chủ động thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu và nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên. Kết quả cụ 

thể như sau: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị, thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng nâng cao nhận thức cho thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, truyền thống dân tộc, lý tưởng cách mạng; chủ 

trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức, nội 

dung thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao; đặc biệt là việc đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức tự lực, 

tự cường, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng; giáo dục tinh thần lao động 

sang tạo, tác phong làm việc và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Việc 

học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

được tổ chức học tập qua song phát thanh và truyền hình tỉnh và long ghép trong 

các buổi sinh hoạt của chi đoàn, các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ trong các 

cơ quan, trường học. 

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh 

niên được quan tâm, đổi mới kịp thời hơn. Các cấp Đoàn tổ chức cho đoàn viên 

thanh niên tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 6 bài 

học lý luận chính trị; triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, 

của Đoàn... thu hút trên 98.680 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn 

với thực hiện thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung 

ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác cán bộ 

Đoàn ’’, đăng ký thực hiện nghiêm túc “Những điều cán bộ đoàn nên làm và 

không nên làm”; Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn 

trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và 

bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ đoàn, Chuyên 

đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung 

thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó 

ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều phong trào, mô 

hình có hiệu quả. Kết quả tổ chức được 1.892 cuộc với trên 160.860 lượt đoàn 

viên thanh niên, HSSV tham gia, đồng thời duy trì hoạt động 1.789 tủ sách “Học 

tập và làm theo lời Bác” với 32.729 đầu sách, báo, tạp chí thanh niên, Bản tin 

thanh niên, Đặc san tuổi trẻ... 
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+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống 

và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”: Các cấp Đoàn thường xuyên quan 

tâm và tổ chức cho ĐVTN, HSSV học tập, quán triệt những chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các hình thức sinh 

hoạt chính trị, họp lệ Chi Đoàn. Song song đó, còn tổ chức tuyên truyền các văn 

bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng, 

chống HIV/AIDS; Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, 

Luật bảo vệ môi trường, Luật giao thông đường bộ, Luật nghĩa vụ quân sự... 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động lồng ghép trong công tác tuyên truyền, 

PBGDPL thu hút đông đảo ĐVTN-HS tham gia như: CLB “Lý luận trẻ”; CLB 

“Tuổi trẻ với pháp luật”; CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”; CLB “Tiền 

hôn nhân”; Các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM); Đội TNTN 

“Thắp sáng niềm tin”; Đội tuyên truyền măng non trong trường học... Kết quả tổ 

chức được hơn 5.232 cuộc với hơn 256.250 lượt ĐVTN, học sinh tham gia. Đầu 

năm 2019, toàn tỉnh đã đăng ký nhận giáo dục, cảm hóa 156 thanh thiếu niên 

chậm tiến, kết quả có 294 thanh niên được công nhận tiến bộ (đạt tỷ lệ 

188,46%), tính đến ngày 21/10/2019. Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh 

tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 

hơn 360 cán bộ Đoàn, ĐVTN tại huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Phú Tân; Hội thi 

thanh niên với các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2019; Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn năm 2019 cho hơn 80 

cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp về góp ý, phản biện xã hội đối với Luật Thanh 

niên (sửa đổi) và Tập huấn kỹ năng đấu tranh, phòng ngừa tác hại ma túy đối với 

đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, duy trì hoạt động 02 tủ sách “Nghiên 

cứu - Lịch sử - Lý luận và Pháp luật” và xây dựng mới 01 Góc đọc sách với hơn 

hơn 1.200 đầu sách, đĩa VCD, báo chí... với mục đích phục vụ nhu cầu nghiên 

cứu của cán bộ Đoàn trong tỉnh. Công tác tuyên truyền QLNN về thanh niên: 

Tỉnh Đoàn phối hợp tốt với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An 

Giang kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của địa phương cũng 

như những thông tin cần thiết về hoạt động thanh niên thông qua việc phối hợp 

thực hiện chuyên mục “Truyền hình thanh niên” trên sóng truyền hình định kỳ 

hàng tháng, trong đó có triển khai nội dung tuyên truyền và thực hiện kế hoạch 

về công tác quản lý Nhà nước về thanh niên. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn chuyển 

tải các chủ trương, chính sách pháp luật của địa phương cũng như những thông 

tin cần thiết về hoạt động thanh niên thông qua Bản tin tuổi trẻ An Giang và 

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn đã góp phần chuyển tải được những thông tin 

hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên tỉnh An Giang cũng như tình hình thời 

sự trong và ngoài nước đến với thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong 

toàn tỉnh còn phối hợp các ngành tổ chức nhiều loại hình đa dạng, phong phú, 

phù hợp, các nội dung giáo dục được cụ thể hóa, gần gũi hơn với cuộc sống như: 

Nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ người thật việc thật; hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao; tuyên truyền ca khúc cách mạng, đờn ca tài tử, thi diễn tiểu 

phẩm với nội dung về phòng chống HIV/AIDS, 6 ma túy, mại dâm và các tệ nạn 

xã hội phục vụ ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng dân tộc tạo sân chơi 

lành mạnh cho thanh thiếu nhi. 
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- Việc nâng cao chất lượng, giải quyết việc làm: Xác định việc đẩy mạnh 

phát triển kinh tế-xã hội, tạo mới việc làm là một trong những giải pháp cơ bản 

mang tính bền vững nên tỉnh An Giang dã thường xuyên quan tâm tới giải quyết 

việc làm cho người lao động đặc biệt là thanh niên.Trong năm 2019, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo điều hành 

giải quyết việc làm. Đã giải quyết việc làm cho trên 31.405 lao động (đa số lao 

độngt rong độ tuổi thanh niên)(đạt tỷ lệ 104,68% so với kế hoạch), trong đó số 

lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 518 người chủ yếu tại thị 

trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Tham gia cùng UBND tỉnh đến học 

tập kinh nghiệm về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng tại tỉnh Đồng Tháp. Riêng lao động thanh niên cơ bản đảm bảo được việc 

làm, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên chỉ khoảng trên 2% tổng số thanh niên 

trong độ tuổi. 

- Tích cực hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua việc tổ chức các 

Phiên giao dịch việc làm. Trong năm 2019 đã tổ chức 14 phiên giao dịch việc 

làm (gồm: 10 phiên cố định và 04 phiên lưu động) với 664 lượt đơn vị và 2.471 

lao động tham gia. Kết quả trên cho thấy hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm 

ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc kết nối cung - cầu lao động, góp 

phần giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. 

- Công tác tư vấn nghề nghiệp, dạy nghề cho thanh niên: Nhằm đáp ứng 

nhu cầu việc làm cho thanh niên, các cấp bộ Đoàn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp 

cho cho 39.527 ĐVTN, học sinh, sinh viên; giới thiệu việc làm cho 14.125 

ĐVTN, có 9.587 ĐVTN có việc làm. Bên cạnh đó, đế đáp ứng nhu cầu việc làm 

cho thanh niên vùng nông thôn, thanh niên chậm tiến, các cơ sở Đoàn phối hợp 

các ngành liên quan tổ chức các lớp kỹ thuật như: Trồng gừng, trồng nấm rơm, 

nấm bào ngư, kỹ thuật nuôi cá lóc, may công nghiệp, trồng hoa, nuôi lươn, nuôi 

ếch, đan lát, hướng dẫn mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả... được 132 cuộc, 

có trên 5.325 lượt ĐVTN tham gia. Hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế cho 279 

thanh niên với kinh phí trên 837 triệu đồng; giúp đỡ cho 26 thanh niên thoát 

nghèo với kinh phí 845 triệu đồng (ít nhất 30 triệu đồng/thanh niên). Phối hợp 

với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vay vốn tín dụng học tập với số tiền 

11,223 tỷ đồng cho 4.404 HSSV. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thế tư vấn 

và giới thiệu việc làm cho hơn 100 thanh niên có nhu cầu đi làm các công ty, xí 

nghiệp trên địa bàn thành phố...Trong năm, các đơn vị đã đề xuất được 21 dự án 

khởi nghiệp được hỗ trợ 18 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng. Tỉnh 

Đoàn Phối hợp Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ An 

Giang tổ chức “Hội nghị tiếp xúc cử tri đối tượng là thanh niên” cho 450 đại 

biếu là cán bộ, ĐVTN, hội viên, cán bộ, chiến sỹ, HSSV ý kiến xoay quanh các 

vấn đề mà xã hội quan tâm hiện nay, như: Vấn đề đào tạo nghề, đầu ra cho sinh 

viên, cơ hội, thách thức của nguồn lực đối với Đề án tinh gọn bộ máy hiện nay; 

phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, chính sách hỗ trợ, vay vốn khởi 

nghiệp; vai trò thanh niên trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự... Đồng thời, 

nhằm giúp học sinh định hướng đúng đắn và lựa chọn được nghề nghiệp phù 

hợp với khả năng và sở thích, các cơ sở Đoàn trong tỉnh kết hợp với các trường 

Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, 
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định hướng ngành nghề cho học sinh các trường THPT trong tỉnh, thu hút 

52.064 ĐVTN, học sinh tham gia.  

Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phối hợp với Thành 

Đoàn Long Xuyên, Huyện Đoàn Tịnh Biên, Phú Tân, Tri Tôn, An Phú tổ chức 

lớp tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên thu hút trên 920 lượt ĐVTN tham gia. 

Đồng thời, triển khai chính sách vay vốn của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 

và các chính sách của Vườn ươm doanh nghiệp, trang bị phương pháp xây dựng 

kế hoạch kinh doanh cho ĐVTN có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp. Phối hợp 

cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức 

lớp tập huấn “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”; Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ 

Thanh niên khởi nghiệp (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam) tổ chức lễ xuất quân Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

2019 (StarUp Journey) tại Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên). Từ đầu 

năm đến nay, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp gần 24.560 người, đạt 

tỷ lệ 98,24% kế hoạch năm. 

- Hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Y tế, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện mô hình “ Sức khỏe của bạn” kết 

hợp tuyên truyền kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, 

xây dựng gia đình hạnh phúc, chống bạo lực gia đình cho thanh niên, bồi dưỡng 

kỹ năng làm cha, mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn, gần 400 lượt tham dự. Bên 

cạnh đó cũng đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về “ Hạnh phúc gia đình, bạo lực 

gia đình và xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 300 lượt tham gia, qua đó cũng đã 

góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục con cái và xây dựng 

gia đình ấm no tiến bộ, hạnh phúc. Theo đó, đến năm 2020 sẽ trang bị kỹ năng 

sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh 

phúc, chống bạo lực gia đình cho thanh niên (ít nhất 80%). 

- Hàng năm, Sở Nội vụ đều có mở các lớp bồi dưỡng và nâng cao năng 

lực về quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã theo quy định tại 

Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020: Với sự 

tham gia của hơn 80 cán bộ, công chức trẻ có độ tuổi dưới 30 đang công tác tại 

27 xã thuộc thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện Tịnh Biên, Tri 

Tôn và An Phú. Thông qua lớp bồi dưỡng đã trang bị cho đội ngũ cán bộ, công 

chức trẻ đang công tác ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong tỉnh 

An Giang tiếp cận những thông tin mới, có những kỹ năng cơ bản trong công tác 

tham mưu, đề xuất về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nâng cao năng lực 

quản lý hành chính nhà nước tại địa phương. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về công tác thanh niên. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết 

định số 19/2015/QĐ – UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 ban hành Quy định, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh, đã có 

11/11 huyện, thị, thành phố có cán bộ chuyên trách làm công tác thanh niên tại 

Phòng nội vụ các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh có công chức 
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kiêm nhiệm làm công tác thanh niên tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho 

350 lượt học viên là công chức phụ trách, theo dõi công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên.  

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến và trang bị kiến thức pháp luật cho 

thanh niên: Tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 

luật đến thanh thiếu niên là hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm không ngừng 

nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò của thanh niên. Vì vậy đã chỉ đạo 

các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt về 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa quan trọng của 

Nghị quyết số 25-NQ/TW của 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, Luật thanh niên, Nghị định số 120/NĐ-CP,... 

Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng Phổ biến giáo dục 

pháp luật thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và trang bị những kiến thức 

cơ bản của pháp luật cho thanh niên trong toàn tỉnh. Kết quả, trong năm 2019 đã 

tổ chức lồng ghép tổ chức được 45 hội nghị lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho hơn 5.280 người , trong đó có 10 lớp cho đội ngũ cán bộ Đoàn 

làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. 

- Phấn đấu đến năm 2020, chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi 

là 1,67; chiều cao của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56: Thực hiện các giải pháp của 

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 được phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 và Đề án 

tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được 

phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/04/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ: Tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thể 

nhẹ cân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về 

dinh dưỡng; Tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, giám sát theo dõi cân 

trẻ em dưới 2 tuổi định kỳ, kết hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức truyền 

thông về dinh dưỡng. Tiếp tục thực hiện lồng ghép hoạt động của chương trình 

phòng chống suy dinh dưỡng với các hoạt động khác như tiêm chủng mở rộng, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số- KHHGĐ...Tiếp tục thực hiện Chương trình 

vitamin A tại 156 xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30/11/2019, tỷ lệ trẻ 6 - 36 

tháng tuổi được uống vitamin A liều dự phòng là 98,8%, tỷ lệ bà mẹ sau đẻ 

trong vòng 01 tháng được uống vitamin A đạt 100%; Về hoạt động Y tế trường 

học: duy trì các hoạt động kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kết 

hợp nhà trường thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch 

bệnh cho học sinh. Tính đến hết tháng 11/2019, có 683 trường tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho học sinh, đạt tỷ lệ 95,7%. Theo báo cáo kết quả sơ bộ Tổng 

điều tra điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ 

cân (cân nặng/ tuổi) năm 2019 là 11,7% (giảm 0,4% so với năm 2018); tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi (chiều cao/ tuổi) là 22,5% (giảm 0,3% so với 

năm 2018); Thực hiện Kế hoạch ngành Y tế tỉnh An Giang thực hiện Quyết định 

số 1624/QĐ-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2018, Quyết định số 1938/QĐ-UBND 
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ngày 10 tháng 8 năm 2018 và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 

năm 2019: Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh 

dưỡng giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trình UBND tỉnh phê 

duyệt, thời gian thực hiện năm 2020. 

Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong các dự thảo Chương trình 

hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW 

và Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, tương ứng đến các năm 2025-

2030, người dân An Giang có tuổi thọ trung bình 74 tuổi và 75 tuổi; tỷ lệ tham 

gia bảo hiểm y tế đều đạt 95% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 

95% với 12 loại vắc xin và đạt 95% với 14 loại vắc xin. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 

thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20% và dưới 15%. Tỷ lệ béo phì ở 

người trưởng thành dưới 12% và 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi 

đối với nam đạt 1,67 cm, nữ đạt 1,56 cm và 168,5 cm với nam và 157,5 cm với 

nữ. 

b) Đánh giá chung 

Ưu điểm 

Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và công tác 

quản lý nhà nước về thanh niên đến nay đã được các ngành, các cấp trong toàn 

tỉnh triển khai thực hiện với nhiều nội dung sáng tạo, kịp thời, qua đó đã phát 

huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc; cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương đã chủ động chỉ đạo triển khai 

kịp thời và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

huy động các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các ngành, các cấp trong 

việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho thanh niên được quan tâm, đẩy mạnh, bước đầu đã đáp ứng nhu 

cầu xã hội hóa và đa dạng về loại hình, ngành nghề, mang lại kết quả tốt; công 

tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm được tổ chức đồng loạt, 

chú trọng chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của người lao động, hỗ trợ tạo việc làm và 

tự tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương sau khi học nghề.  

Các thiết chế văn hóa, thể thao đối với thanh niên đã từng bước được quan 

tâm, đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần 

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.  

Đội ngũ công chức thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên đã tích cực 

tham mưu, đề xuất cho các sở, ngành và địa phương trong hướng dẫn, đôn đốc, 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 
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Hạn chế  

- Công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc thực hiện 

nhiệm vụ công tác thanh niên chưa được chặt chẽ, việc lồng ghép các chỉ tiêu, 

mục tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, kế hoạch của một số sở, 

ngành và địa phương còn hạn chế. 

- Chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên của các đơn vị chưa đảm bảo theo quy định. 

- Kinh phí bố trí cho việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên của tỉnh vẫn còn hạn chế, chủ yếu là lồng ghép từ các nguồn kinh phí 

khác; nguồn kinh phí bố trí cho việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên của một số huyện, thị xã, thành phố vẫn còn khó khăn nên việc triển 

khai còn khá chậm so với tiến độ đề ra. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tập huấn về Bộ chỉ tiêu thống kê 

về thanh niên. 

  Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về 

thanh niên và công tác thanh niên của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, xin báo 

cáo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam./. 

Nơi nhận:  
- UBQG về thanh niên Việt Nam (để b/c);                      

- Bộ Nội vụ (Vụ CTTN) (để b/c); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- BCH Đoàn thanh niên tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH;           

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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