
ỦY b a n  n h â n  d â n  Cộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v iê t  n a m
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Số: 3 -H /2021/QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 thảng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ■
CữYi cư Luạt sưa đoi, bô sung một sô điêu củữ Luật Tô chức Chíĩih phủ và 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015 •

Can cư Luụt sưa đôi, bô sung ĩYiột sô điêu củữ Luạt Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị định so 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy đinh chỉ tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật;

Căn cứ Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đôi, bô sung một sổ điều của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 
của Chỉnh phủ quy định chỉ tiêt một so điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 13/2021/NĐ-CP ngày 01 thảng 3 năm 2021 của Chính 
phủ vê quy định đôi thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực 
hiện chính sách đổi với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Căn cứ Nghị định sổ 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định vê chỉnh sách đôi với thanh niên xung phong, thanh niên tình 
nguyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình sổ 2502/TTr-SNV ngày 29 
tháng 6 năm 2021 và ỷ  kiên thâm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn sổ 
2595/STP-TC ngày 21 tháng 6 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:
Điêu 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Quy định quản lý nhà nước nhà 

nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2021.
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng sở, ban, ngành Thành pho, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân thành phô Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn và tổ chức 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ N ội vụ;
- TTTŨ; TTHĐNDTP;
- UBM TTQ VN Thành phố;
- Thành Đoàn TPHCM;
- Hội Liên hiệp Thanh niên V N  TP;
- Hội Sinh viên TP;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng vx (2b);
- Cổng TTĐT Thành phố;
- Lưu: VT, (VX-Tri). ^ õ Văn Hoan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
. CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH



TH
ÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
í MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ THANH NIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3 f  /2021/QĐ-UBND 
ngày 0 9 tháng 3 năm 2021 của úy ban nhản dân Thành pho Hồ Chí Minh)

Chưoìig I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về nguyên tắc, nội dung, quản lý nhà nước về thanh niên, trách 
nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Uy ban nhân dân quận, huyện, Uy ban nhân dân câp xã, Mặt trận Tổ quôc Việt 
Nam Thành phố, các tố chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan (sau đây gọi tăt là cơ quan, đơn vị) đối với công tác quản lý nhà nước về 
thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các Sở, ban, ngành Thành phố, ủ y  ban nhân dân thành 
phô Thủ Đức, ủ y  ban nhân dân quận, huyện, ủ y  ban nhân dân cấp xã, Mặt trận 
Tô quôc Việt Nam Thành phô, các tô chức chính trị - xã hội và các tô chức, cá 
nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý nhà nước về thanh niên
1. ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất quản lý nhà nước 

vê thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 
việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; bảo đảm biện pháp 
phôi hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tuân thủ các quy định của pháp luật; tôn 
trọng các quyên của thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thanh niên và quản lý nhà nước 
về thanh niên.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
vê thanh niên theo phân công của ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương II
NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ THANH NIÊN

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên
1. Tô chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn 

bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thanh niên tại địa phương.
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2. Xây dựng Chương trình, Ke hoạch phát triển thanh niên ở địa phương. 
Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triến thanh niên trong xây dựng và tố 
chức thực hiện Chương trình, Ke hoạch phát triến kinh tế - xã hội của Thành phố 
Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, văn 
hóa, thê dục, thế thao, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên phù hợp với tình 
hình kinh tế - xã hội của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê 
duyệt đê tô chức thực hiện.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại 
địa phương.

5. Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh.

6. Thực hiện hoạt động họp tác quốc tế thanh niên theo quy định.

7. Tố chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của thanh niên; lăng nghe ý kiên, kiên nghị, đê xuất của thanh niên để kịp 
thời chỉ đạo giải quyết, xử lý những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công 
tác thanh niên; tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề liên quan cần giải 
quyết đối với thanh niên.

8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 
quan đên thực hiện chính sách, pháp luật vê thanh niên tại địa phương.

9. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và 
việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chủ trì sơ kết, tổng kết 
công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC c o  QƯAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC 

CÓ LIÊN QUAN 

Điều 4. Trách nhiệm phối họp

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao phối hợp tham mưu, đề xuất ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành và tô chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên; 
giải quyêt kịp thời nhu câu chính đáng của thanh niên theo đúng quy định của 
pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì trước khi tổ chức họp phải gửi tài 
liệu cho các cơ quan, đơn vị được mời họp ít nhất trước 03 ngày làm việc. Các 
cơ quan, đơn vị được mời dự họp có trách nhiệm cử lãnh đạo tham gia, đồng 
thời trong cuộc họp được nêu chính kiên của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp 
ủỵ quyên cho cán bộ, công chức câp dưới tham gia họp thì phải chịu trách nhiệm 
vê nội dung thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.
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3. Đối với những nội dung phối họp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan chủ 
trì kịp thời gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện 
theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị phải 
nêu rõ thống nhất hoặc không thống nhất, trường họp không thống nhất phải nêu 
rõ lý do và gửi đến cơ quan chủ trì theo đúng thời gian quy định. Neu quá thời 
gian mà các cơ quan, đơn vị không có ý kiến thì được xem là đồng ý và phải 
chịu trách nhiệm về nội dung công việc được đề nghị phối hợp. Neu có ý kiến 
chưa đồng thuận giữa các cơ quan, đơn vị thì cơ quan được giao chủ trì có trách 
nhiệm báo cáo và tham mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
xem xét, quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm của các CO’ quan, đơn vị
1. Sở Nội vụ

Cơ quan Thường trực giúp ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
quản lý nhà nước về thanh niên, tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Tô chức triên khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về 
thanh niên. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 
niên cho các cơ quan, đơn vị.

b) Xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của Thành phố 
trên cơ sở bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính tri 
của Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Rà soát, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên 
thuộc chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây 
dụng và tô chức thực hiện Chiên lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của Thành phô Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định rõ các nội dung hoạt 
động, cơ chê, chính sách và điêu kiện thực hiện đê đạt được mục tiêu, chỉ tiêu 
đề ra.

đ) Chủ trì việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Chủ động phối hợp với Cục Thống kê 
Thành phô và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý, khai thác dữ 
liệu thông kê vê thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo Bộ 
Nội vụ theo quy định.

e) Phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp 
gỡ, đôi thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có 
liên quan đối với thanh niên.

g) Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 
vụ do Bộ Nội vụ tô chức. Đồng thời chủ trì tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
thanh niên của Thành phố Hồ Chí Minh.
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h) Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của 
pháp luật.

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm theo 
thấm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tố chức, cá nhân có thấm quyền xử lý 
vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

k) Khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của 
Thành phố Hồ Chí Minh.

1) Chủ trì sơ kết, tong kết, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ tình hình thực 
hiện các quy định của pháp luật đối với thanh niên.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực; ngoài chức năng, nhiệm vụ đã được ủ y  ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh phân công tại Chương trình, Ke hoạch phát triển thanh niên 
Thành phô theo từng giai đoạn, đề nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ sau:

a) Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, Ke hoạch phát triển thanh
niên của ngành, lĩnh vực hàng năm và giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện
chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước theo
ngành, lĩnh vực.

b) Lông ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây 
dựng và tô chức thực hiện Chương trình, Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, xác định rõ các nội dung hoạt động, cơ chế, 
chính sách và điêu kiện thực hiện đề đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

c) Bố trí công chức có đủ phẩm chất và năng lực làm đầu mối tham mưu 
cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc ban hành và thực hiện cơ chế chính 
sách đối với thanh niên trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủ y  ban nhân dân thành 
phô Thủ Đức, Uy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chính sách, pháp luật đối 
với thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực.

đ) Tổ chức thu thập dữ liệu thống kê về thanh niên Thành phố Hồ Chí 
Minh thuộc phạm vi, quyền hạn theo quy định.

e) Kiêm tra, giám sát quản lý nhà nước vê thanh niên ở các cơ quan, đơn 
vị thuộc ngành dọc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại chương trình phát 
triên thanh niên của ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

g) Định kỳ trước ngày 10 của tháng 6 và trước ngày 30 tháng 10 hàng 
năm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp 
luật đôi với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh 
niên về ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua Sở Nội vụ) để 
tông họp báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.
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3. Sỏ-Tài chính
Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu ủ y  ban nhân dân 

Thành phố bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành đe triển khai thực 
hiện các Đe án, Dự án, Chương trình, Ke hoạch liên quan đến quản lý nhà nước 
về thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các 
tố chức chính trị - xã hội

1. ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên
a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức triển 

khai Chương trình, Ke hoạch phát triển thanh niên Thành phố, đảm bảo thực 
hiện tốt chính sách, pháp luật cho thanh niên.

b) Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên về các 
vân đê có liên quan với các cơ quan nhà nước có thấm quyền; đảm bảo sự tham 
gia của các cơ quan, tố chức trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Phôi hợp với các tô chức thành viên vận động chăm lo bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên.

2. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

a) Hàng năm, giai đoạn xây dựng Chương trình, Ke hoạch triển khai thực 
hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị tô chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối 
sống phù họp với từng đối tượng thanh niên.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 
chức gặp gỡ, đôi thoại với thanh niên; tham vân ý kiên với thanh niên về các vấn 
đê có liên quan đôi với thanh niên; kịp thời phản ảnh ý kiến, kiến nghị của thanh 
niên đen cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Tô chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quôc tê của thanh niên. 
Thường xuyên đây mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức 
của các câp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về tình hình thế giới và yêu cầu 
khách quan của hội nhập quôc tê; trang bị cho thanh niên những kỹ năng trong 
tiến trình hội nhập quốc tế.

d) Bôi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ đoàn các cấp trong xây dựng 
phong trào văn nghệ, thê thao, xung kích tình nguyện, giáo dục kỳ năng sống 
cho thanh niên.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố 
Hô Chí Minh xây dựng quỵ chê phôi hợp giữa ủ y  ban nhân dân Thành phố và 
Thành Đoàn Thành phô Hô Chí Minh theo giai đoạn; xây dựng Ke hoạch liên 
tịch phôi hợp công tác giữa Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan theo giai đoạn, năm và tổ chức họp kiểm điểm, đánh 
giá việc triên khai thực hiện 6 tháng, năm và giai đoạn.



e) Phôi hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, các cơ quan, 
đơn vị có liên quan trong tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật đối với 
thanh niên.

3. Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố

Phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý nhà 
nước vê thanh niên, các cơ quan có liên quan tô chức tuyên truyên, thực hiện 
chính sách, pháp luật đôi với thanh niên; tập họp, đoàn kết thanh niên cùng phấn 
đâu học tập, rèn luyện và cống hiến.

Điều 7. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Úy ban nhân dân quận, huyện

1. Tổ chức triển khai hướng dẫn các văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời chỉ đạo ủ y  ban nhân 
dân câp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên trên cơ sở bám sát nội dung 
hướng dân của Thành phô Hô Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của địa phương 
hàng năm và từng giai đoạn. Tô chức triên khai thực hiện chính sách, pháp luật 
đôi với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

3. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây 
dựng và tô chức thực hiện kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
hàng năm và từng giai đoạn. Trong đó, xác định rõ các nội dung hoạt động, có 
chế độ, chính sách và điều kiện thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiểu đế ra.

4. Tô chức bôi dưỡng, tập huân các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đên thanh niên, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, 
công chức làm công tác thanh niên tại địa phương.

5. Tô chức kiêm tra, theo dõi, giám sát các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  
ban nhân dân thành phô Thủ Đức, ú y  ban nhân dân quận, huyện và ủ y  ban nhân 
dân câp xã trong triên khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên- 
chương trình phát triên thanh niên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo thẩm quyền.

7. Thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ giúp việc thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước vê thanh niên theo thâm quyền; phân công, bố trí cán bộ, công chức cơ 
quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

8. Đê nghị khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen 
thưởng tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước 
về thanh niên tại địa phương.

9. Thực hiẹn chê độ báo cáo, thông kê dừ liệu thanh niên tại địa phương 
theo quy định.

10 Chứ trì sơ kêt, tông kết công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở 
thành phô Thủ Đức và quận, huyện.
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Điều 8. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tô chức triên khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của ủ y  ban nhân 

dân Thành phổ Hồ Chí Minh, ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức, ủ y  ban 
nhân dân quận, huyện và các cơ quan cấp trên thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
về thanh niên.

2. Chỉ đạo việc lập Ke hoạch thực hiện công tác thanh niên hàng năm, giai 
đoạn; đê ra giải pháp tô chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước vê công tác thanh niên trên cơ sở bám sát nội dung, hướng dẫn của ủ y  ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh, ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Uy ban nhân dân quận, huyện và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây 
dựng và tô chức thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Trong đó, xác định rõ các nội dung hoạt động, có chế độ, chính sách và các điều 
kiện thực hiện đế đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

4. Phân công công chức phụ trách công tác Văn hóa - xã hội thuộc ủ y  ban 
nhân dân câp xã kiêm nhiệm công tác thanh niên.

5. Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 
vụ do cấp trên tổ chức.

6. Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thướng tập thể, cá nhân có thành tích 
xuât săc trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương.

7. Thực hiện chê độ báo cáo, phối họp với cơ quan chuyên môn cấp trên 
thu thập, khai thác dừ liệu thông kê thanh niên địa phương theo quy định của 
Uy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, ủ y  ban nhân dân quận, huyện.

8. Chủ trì sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp xã.

9. Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên hoạt động nhằm phát huy 
vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

ChưongIV  
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động chỉ 
đạo to chưc thực hiện nhăm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
thanh niên, định kỳ 6 tháng, năm, giai đoạn báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố 
Hô Chí Minh (thông qua Sở Nội vụ).

2. Sớ Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiếm tra, giám sát việc thực hiện 
Quyết định này; tham mưu ủ y  ban nhân báo cáo kết quả triển khai thực hiẹn 
năm, giai đoạn theo quy định của Bộ Nội vụ.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu các quy định trong văn bản này 
được thay thê hoặc sửa đổi, bố sung thì áp dụng các quy định theo văn bản thay 
thê hoặc sửa đôi, bô sung phù hợp quy định.
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4. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc, 
đê nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo ủ y  ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình 
thực tế./.
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