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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022  

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

                             
 

 Thực hiện Công văn số 3522/SNV-QLNS ngày 16/11/2022 của Sở Nội vụ 

về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh 

niên năm 2022. Căn cứ tình hình nhiệm vụ công tác của đơn vị, Ban Dân tộc báo 

cáo kết quả như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về thanh niên theo 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị là quản lý nhà 

nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình 

triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, Ban Dân tộc đã xây dựng các Đề án, 

Kế hoạch lồng ghép về công tác thanh niên ở vùng đồng bào DTTS&MN, phối 

hợp với Sở, ngành liên quan và địa phương trong công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, lồng ghép các Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực, tuyên 

truyền, vận động thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống, đặc biệt là Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, ngày 16/6/2020 của 

Quốc hội khóa XIV; Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh...cho cán bộ, công chức của đơn vị và thanh 

niên vùng đồng bào DTTS&MN. 

II. Kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên năm 2022. 

Ban Dân tộc luôn quan tâm chủ động, phối hợp với các Sở, ngành và địa 

phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển 

toàn diện, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên dân tộc thiểu số được 

học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ 

năng nghề nghiệp vươn lên ngang tầm với thanh niên vùng đồng bằng. 

Tổ chức gặp gỡ giữa đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc với công chức thanh 

niên dân tộc thiểu số thông qua các hội nghị; thực hiện Đề án giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho thanh niên dân tộc thiểu số trên 
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địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề 

đặt ra đối với thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi. 

Trên cơ sở các Chương trình, chính sách dân tộc, đơn vị đã lồng ghép trong 

các Kế hoạch, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, tạo 

điều kiện cho thanh niên dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần 

để phát triển toàn diện: Các phong trào, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích 

thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển toàn 

diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát 

huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Cán bộ, công chức làm công tác dân tộc luôn coi trọng xây dựng vǎn hóa 

từ trong Đảng, bộ máy Nhà nước, mà nội dung quan trọng là gắn với việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự gương mẫu 

của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo của 

Đảng hiện nay. Đồng thời phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong 

việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy 

mỗi cán bộ, công chức hoàn thiện nhân cách.  

Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên đơn vị 

được đạo tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đảm bảo đáp 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.  

III. Đánh giá chung. 

1. Mặt được:  

Nhìn chung trong năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên vùng đồng bào DTTS&MN 

được Ban Dân tộc triển khai lồng ghép các Chương trình, chính sách dân tộc 

trên địa bàn tỉnh; các địa phương thực hiện tốt công tác thanh niên của đơn vị và 

thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp thanh niên nhận thức 

được tầm quan trọng của vai trò thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước.  

2. Khó khăn, hạn chế:  

- Là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, việc trực tiếp triển 

khai công tác thanh niên trên địa bàn DTTS&MN còn gặp nhiều khó khăn trong 

quá trình kiểm tra, đánh giá toàn diện về công tác thanh niên;  

- Nhận thức của một số thanh niên vùng DTTS&MN về Luật Thanh niên 

vẫn còn nhiều hạn chế, chưa hiểu biết đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của thanh niên theo quy định của pháp luật. 

- Lĩnh vực công tác dân tộc đa dạng, phức tạp; lực lượng làm công tác dân 

tộc từ tỉnh đến huyện còn mỏng, cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương 
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thường xuyên thay đổi, điều này ảnh hưởng đến công tác tham mưu, triển khai 

thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ các nội dung của Quết 

định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Chương 

trình phát triển thanh niên Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 đến toàn thể cán bộ, 

công chức với các hình thức thích hợp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn 

tại thuộc cơ quan, đơn vị và địa phương.  

2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan 

theo quy định tại Điều 40 của Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, ngày 

16/6/2020 của Quốc hội khóa XIV. 

3. Tăng cường lồng ghép các nhiệm vụ công tác thanh niên trong thực 

hiện các Chương trình, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN 

giai đoạn 2021-2030; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025,... nhằm tạo điều 

kiện để thanh niên phát huy tốt năng lực, sở trường, sức trẻ, khát vọng vươn lên 

lập thân, lập nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

thanh niên năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban 

Dân tộc./. 

 

Nơi nhận:                                                                        KT. TRƯỞNG BAN 

- Sở Nội vụ (báo cáo);                                                                         PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KHCS. 

                         

 

                                                                              

                                                                            Bá Bình Yên 
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