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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S6: 5U9O /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Huih phñe
Dà N&ig, ngày .il tháng 1.Z nám 2020

QUYET DJNii
V vic ban hành K hoch Cong tác thanh niên nãm 2021
trêndia bànthànhphDàNang

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TIL&NH PHO BA NANG
Càn ci Lu2t Td chzc chInh quyn &japhu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can cz KI hoach so' 8051/KH- UBND ngày 04 tháng 12 nám 2020 cia
,
Uy ban nhdn dan thành phO ban hành Ké hoçch triên khai thi hành Luát
Thanh niên;
Theo d nghj cza Giám dO'c SO Nç$i viz tçd Ta trInh sôS./TTr-SNV ngày
ttháng 12 nám 2020.
QUYET BINTI:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay K hoch Cong tác thanh niên
nArn 2021 trên dja bàn thânh phô Dà N&ig.
Diu 2. Giao Giám dc Sâ Ni v huâng dn các dcm vj trin khai, theo
dôi, don doc, kiêrn tra, dánh giá và báo cáo Chi:i tjch UBND thành phO ye ket
qua thc hin Ké hoach nay.
Diu 3. Quy& djnh nay co hiu hrc thi hành k tü ngày k.
Diu 4. Chánh Vn phOng Doàn Di biu Qu& hi, Hi dng nhân dan
và Uy ban nhãn dan thánh phô; Giárn doe Sä Ni viii; thu trtx&ng các c quan
chuyên mon thuc UBND thành phô; chü tjch UBND các qun, huyn, phi.thng,
xâ và các ca quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhIn:
- BQ NQi vii (Vii Cong tác thanh then);
- CT và cac PCT UBND thành pho;
- Ban Tuyôn giáo Thành üy;
- Ban Dan vn Thàn.h liy;
- Thành Doân Dâ NAng;
- Cong an thành phô;
- D?i h9c Dâ Näng;
- Các sâ, ban, ngành;
- IJEND cac qun, huyn, phurng, xâ;
- Dai Phát thanh - Truyn hinh Dà Ning;
- Cong Thông tin din tcr thânh ph6;
-BáoDàNang;
- Luu: VT, SNV.

Lê Trung Chinh

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG

CONG HOA XA HQI CHU NGIITA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

KE HOACH
Cong tác thanh niên nãm 2021 trên dja bàn thành ph Dã Nng
(Ban hành kàm theo Quyet djnh so: 5OD /QD- UBND ngày ot -I
tháng 'J nàm 2020 cüa chu tjch UBND thành phó)
I. NOI DUNG CONG VIC, TRACH NHIM VA THI GIAN TIHXC HIN
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Thoi gian
thirc hin

Trin khai K hoach thi hành Luât Thanh nién trén dja bàn
kê

chi

s

thanh

nin theo Thông tti s6
1 112018/TTIBNV ngày 14/9/2018 cüa B Ni vii ban hành
BO Chi tiéu thông kê ye thanh niên Vit Nam
T chirc D& thoi tháng Ba näm 2021 giIra lãnh do thành
phô vâi dii biêu thanh niên
T chirc hOi thi Tin h9c trê thành ph và Tin h9c khôi can
b cong cht'rc

Si Ni vi

Hi nghj tp hun v Chuyn d& s
niên thành phô

cho doàn viën thanh

Nâng cp phAn mm Quan 1 h s Doàn viên cho Doan
khOi Các cor quan thành phô

- Thành Doan Da Nng;
- Các s0, ngành;
- UBND các qun, huyn, phuyng, xâ.

Thãnh Doàn

- S Ni vii va các s&, ngàth lien quan;

Dà Nng

- UBND các qun, huyn, phithng, xâ.

Thành Doàn
Dà Nkg
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Corquan ph 6ihçrp

thành phô Da Nng
Th6ng

2

Cor quan
chü trl

Nhiêni vu

S& Thông tin vâ
Truyên thông
S Thông tin và
Truyên thông

Nãm 2021

Qu IVI2O21

Qu 1/2021

- Sr Giáo dic và Dao tao;
- Si Thông tin và Truyên thông;
- So Khoa hQc và Cong ngh.

Qu II, IV/2021

UBND các qun, huyn,
phirxng, x

Qu II, 11112021

Doàn Kh6i Các cor quan thành phó

Näm 2021
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T6 chüc tp hun v cong tác nghien ciru khoa h9c cho
thanh men ngành y tê nAm 2021

s& y t
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T chirc các chuong trInh truyn thông giáo diic dao di'rc,
chInh tn tu tithng tai các tnthng thông qua tác phãm "Nht
k3 Dng Thüy Tram"

Sr Giáo diic
va Dào tao

Thânh Doàn Dà Nng

Qu I, II, IV/2021

T6 chi'rc HOi thi tuyên truyn các ca khüc each mang dành
cho hçc sinh phô thông trên cija bàn thành phô Dà Nang Ian
thr main 2021

Si Giáo duc
và Dào tao

Thành Doàn Da Nng

Qu I, II, IV/202 1

Thành Doàn Dà Nng

Näm 2021

Thành Doàn Dà Nng

Nãm 2021

Thành Doàn Dà Nãng

Qu 111/202 1

Thành Doàn Dà Nng

Näm 2021
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Tuyên truyn ph bin pháp 1ut cho thanh niên trén cija
bàn thành phô Da Nàng
T chi'rc cuc thi Sinh viên nghien ci'ru khoa hçc thành phó
Dà Nng näm 2021

Cong an
thành pM
S&Khoahoevà
Cong ngh

Tuyén truyn pM bin cho thanh niên trên dja bàn thãnh
phô ye phong chong tác hai cüa thuôc Ia, bia, ruqu

S&Tixpháp

Thijc hin chuyên mie "Tu& tré Dà Nng"

Dài Phát thanhTruyen hInh

Näm 2021

II. KINEI Pill
Co quan, don vj can d&, sp xp trong pham vi ngun dir toán 11am
2021 duçrc cp có thm quyn giao d trin khai
thuc hiên.
Ill. TO CHC T}C HIN
1. Can cir ni dung K hoach, Si Ni vi hiróng dn các sâ, ban, ngành, UBND qun, huyn xây dijng K hoch
cong tác thanh niên näm 2021 phü hçp vâi t&ng dja phixoiig, don vj; gàn vâi các hoat dng, giãi pháp cii the và cOng ci,i
theo döi, dánh giá tInh hInh triên khai và kêt qua thrc hin.

3
2. Giao S& Ni vi theo döi, don dc các dja phrong, dan vj hoàn thành t& các nhim vi dã duac giao. Djnh
kS' t6ng
hqp kt qua thirc hin, báo cáo UBND thành phô Dà Nàng./.

Lê Trung Chinh

