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NGHJQUYET 
Phat trien thanh men tinh Ha Giang gial doin 2021 - 2030 

HOI BONG NHAN DAN TiNE HA GIANG 
KIIOA XVIII- K HQP THt BAY 

Can th Lut Td chzc chmnh quyn dja phu-ong ngày ? tháng 6 nám 2015, 
Luç2t tha dôi, bó sung Lugt To chzc ChInh phz và Lu2t To chic chInh quyên dja 
phwongngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can th Lugt Thanh niên ngày 16 tháng 6 nám 2020; 

Can cz- QuyeA't  djnh sá 1331/QD-TTg ngày 24 tháng 7 näm 2021 cia Thñ 
tuáng Chmnh phü ban hành Chiên lwçic phát triên thanh niên Viçt Nam giai doqn 
2021 -2030; 

Xét T& trinh s 44/7Tr-UBND ngày 23 tháng 6 nám 2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye viçc ban hành Nghj quyet cüa Hi a'Ong nhân dan tinh v Phát trien 
thanh niên tinh Ha Giang giai dogn 2021 - 2030; Báo cáo thám tra so' 11/Bc-
VT-IXJI ngày 12 tháng 7 nám 2022 cia Ban Van hóa - Xä hi Hi dOng nhán dâii 
tinh, j5  kiên tháo lun cia dgi biêu Hi dông nhán dan tinh ti 1c3' hQp. 

QUYET NGI]Ii: 

Diu 1. Ban hãnh Nghj quyt v phát trin thanh niên tinh Ha Giang, 
giai doin 2021 - 2030, cu the nhtr san: 

1. Miic tiêu tng quát: Xây drng th h thanh niên tinh Ha Giang phát trin 
toàn din, giàu lông yêu nithc, có dao  ctt'rc each mng, thüc cong dan va 1' lirâng 
x hi chü nghia; có trInh d bce van, nghê nghip, vic lam; có vn hóa, sfrc 
khôe, k5 nàng song và chI vuon len; xung kIch, sang tao lam chi khoa hçc, cong 
ngh tiêntiên; hInh thãnh nguôn nhân hrc tré có chat lugng cao dáp üng yêu câu 
thii k day rnanh cong nghip hóa, hin dai  hóa dat nu&c. Phát buy hon ntta vai 
trô, trách nhim cüa thanh then trong sir nghip xây dirng và bão vTô quôc. Tiên 
tâi hinh thành the h thanh niên ixu tü trên mci lTnh c, kê tiic truyên thông và sr 
nghip each mng cia Dãng, cüa dan tc, ca quê huong; phân dâu vi miic tiêu 
"dan giàu, nuâc rnanh, dan chü, cong bang, van minh" và bão v bInh yen biên 
cuang cUa To quôc. 

2. Miic tiêu cu th 

a) Mic tiêu C11 th dn näm 2030 (Co Phy bie2u kern theo). 
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b) Miic tiêu ci thá hng nàm (Co Phy biu kern theo). 

3. Nhim vi1, giãi pháp chü yu 

a) Tang cu?mg sir lânh dao,  cM do cUa cp Uy, th chi'rc dãng, chInh quyn 
các cap 

- Ph bi&i, quán trit Chü nghia Mac - Lenin, Tu ttthng H CM Minh, các 
nhI quyêt, chi thj cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc v thanh niên 
den các cap, các ngãnh, bão dam thong nhât ye nhn thrc và hành dng cüa câ h 
thông chmnh frj trong vic cham 10, bôi dung và phát triên toàn din thanh niên. 
Chü trçng giáo dic, nãng cao thüc pháp 1ut, trách nhim cüa thanh then di vd 
bàn than, gia dInh và xâ hi. Kêt hçvp cht ch giáo dic pháp 1ut vài giáo diic 1 
ttthng cách mng, dao  düc, lôi song van hóa; ljch si:r, truyên thông và thrc tr ton 
dan tc; gi gin bàn sac van hóa dan tc, tiêp thu tinh hoa van hóa than 1oi. [Mi 
mâi ni dung, hInh thic pho biên giáo dic pháp luat  cho thanh niên phü hqp vâi 
trng nhóm dOi tuqng và diêu kin dja bàn. 

- [Mi mOi cong tác tuyên truyn v phông ngra vi phm pháp 1ut và t nn 
xã hi trong thanh niên; da dung hóa các hinh thrc giâi thiu, ph bin các tác 
phâm van boa ngh thut có giá trj nhãn van cao dé djnh huàng, giáo diic thanh 
then; khuyên khIch thanh niên tham gia hot dng và sang tao  trong van hóa, the 
di;ic, the thao; gin gi1, phát huy giá trj van hóa dan tc và tiêp thu tinh hoa van hóa 
nhân l°aj. 

- Tang cu?ing chi dto thirc hin chuyn di s tinh Ha Giang dn nàm 2025, 
djnh huàng den näm 2030; day mnh tuyên truyên tIch crc huông ng, tham gia 
tuyen truyn, vn dng nhân dan và thirc hin hiu qua vic xoá bó hü tic, phong 
t%lc tp quán lac  hu, xây dirng nêp song van minh trong nhân dan các dan tc 
thiêu so tinh Ha Giang. 

- Ph bin rng rãi, có hiu qua Lust Thanh then nàm 2020; tang cix&ng tuyen 
truyn, ph bin sâu rng Nghj quyêt cüa Hi dong nhân dan tinh, Chucmg trInh 
cüa Uy ban nhân dan tinh ye chiên luçvc phát triên thanh niên tinh Ha Giang giai 
do.n 2021-2030 và các chü trucing cüa Dâng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà ni.rc 
ye thanh niên. 

- Phát trin mng xã hi Co djnh humg tIch circ, lãnh mnh, dáp üng thu cu 
cüa thanh niên trên không gian m.ng; quân 19 vic sir ding mng x hi thiêu 
chun mirc, thiêu van minh cüa thanh then; có chê tài xir 19 theo quy djnh cüa 
pháp 1ut các hoat dng, djch v11, trO chai trirc tuyen thiêu lành mtnh, bao  1irc gay 
tác dng xu den thanh niên và x hi. 

b) Trin khai thirc hin các c ch, chInh sách và cp dch vy, hoat  dng h 
trq thanh then: 

- Xây drng các co ch, chIrth sách uu dãi, thu hut thanh then tham gia phát 
trin kinh t xâ hi cUa tinh; to chirc trién khai các co chê, chInh sách cho thanh 
niên, trong do chü trQng các chInh sách dào tao  thanh then có trinh d chuyên 
môn, tay ngh cao nhm giâi quyét vic lam; djnh huàng nghê nghip cho thanh 
then, chinh sách thanh niên kh&i nghip, 1p nghip, các chInh sách dc thu 



: 

3 

khuyn khfch du tti, phát trin hçip tác, lien kêt san xut và tiêu thi san phm 
nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh. 

- TMp tic thijc hin có hiu qua can bàn toàn din giáo dic va dào tao.  Trong 
do, tp trung dy manh  di mâi phrnmg pháp day và h9c, khuyên khIch tinh than 
tir hoc, nang lc lit duy và 4n ding sang tao  ciia hQc sinh. Dôi mói cci chê quãn 
l, bi dung can b quàn l giáo diic các cap; day manh  giáo dic dao  due, lôi 
sng, th chit, thm m5, van hóa, huâng nghip, pháp lut cho h9c sinh, sixth viên. 

- Di mâi hmnh thi'rc cung cp các djch vii h trçl thanh niên h9c tap,  sang  tao, 
nghiên cuu khoa hçc; thrc hin có hiu qua vic chuyên di so trong linh virc giáo 
diic và dào tao;  friên khai các chung trInh dào tao  ngoi ngft trên mng Internet 
nhm tao  diêu kin dê thanh niên là hçc sinh trén dja bàn tinh duqc tiêp can, h9c 
tp mien phI. 

- Tang cumg ca ch hçip tác gita các tru&n dai  hoe, c si giáo diic ngh 
nghip, cci so nghiên ci'ru Co vOn các to chi'rc kinh tê; hoàn thinh thông thông tin 
thj trumg lao dng theo hixOnng hi nhp quôc tê; nãng cao chat hrcmg di,r báo thj 
tnxng lao dng trong ngãn hn và dài hn; to chcrc các cuc thi tay nghê, sang 
kiên cho thanh niên. 

- Cing c& nâng cao cht krcmg hoat dng cüa mng luOni cung cp djch vi v 
vic lam và kh&i nghip; djnh huOng và ho trq thanh niên kh&i nghip; thuOng 
xuyen to chrc các cuc thi thanh niên khOni nghip, khOni nghip dôi mOni sang tao, 
tIch CiTC ho trçr các ' tuOng khOni nghip khâ thi, tao  diêu kin cho thanh niên duqc 
tiêp cn các Ca ché, chinh sách, nguon vay vOn, h trç ye k5 thu.t, tim kim thj 
tnr&ng dê phát triên kinh té; chain soc sue khOe; lix van và trçi giup pháp l cho 
thanh niên. 

- Nâng cao hiu qua vic cung cp djch vii ti.r v.n khám sue khoê tnrOnc khi 
kêt hôn; tang ciRmg cong tác chàm soc sue khOe ban dâu, sue khOe sinh san cho 
thanh niên; vn dng thanh then thc hin tu van và khám suc khoê tnrOnc khi k& 
hôn, khOng tao hôn, không kêt hon cn huyêt thông; khuyên khIch các ca sO ngoài 
cong lap, các to chuc, cá nhãn tham gia cung cap các djch vi lix van tam 1, djch 

an so - ké hoach hóa gia dInh, sue khOe sinh san cho thanh niên. 

- Quan tam du tu, xây d%rng the thi& ch van hóa, th diic, th thao, cong 
trInh phüc lçii xä hi cho thanh nien, lông ghép vOl cOng tác quy hoach, dâu lix Co 
sO ha tang, xây dirng nông thôn mOni cüa dja phixang. 

- Xây dtrng k hoach dào tao,  bi du5ng, sp xp, b trI, tao  diu kin, Ca hi 
phát triên cho thanh niên giai doan 2022 - 2025, djnh huOng den näm 2030; có Ca 
chO phát hin, lira ch9n, thu hut, trQng diing nguOni tài, can b tré lam vic trong 
các ccr quan nhà nithc, tO chOc chinh trj - xã hi. 

c) Dy manh  cong tác tuyên truyn, ph bin chInh sách, pháp 1ut di vOl 
thanh niên 

- iMy mnh truyn thông v six cn thi& và nhu cu &rçic nang cao. dyi song 
v.t chat, tinh than, chäm sOc sue khOe cüa thanh then; trong dO, chu trçng dào tao, 
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nãng cao k5 näng tu v&i, truyn thông cho di ngü cung cp djch vi v chm soc 
sirc khOe sinh san, sue khOe tInh dic cho thanh niên. 

- [Mi mâi, da dng hOa các hInh thüc giâi thiu, ph bi&i các tác phin vn 
hóa ngh thut cO giá trj nhán van cao dê dnh huàng, giáo diic thanh niên. 
Khuyen khuch thanh niên tham gia hoat dng và sang tao  trong van hOa, th dic, 
the thao; gii gIn, phát huy giá tn van hóa dan tc và tip thu tinh hoa van hOa 
nhân 

'°ai• 

- Dy manh  tuyên truyn v mng xâ hi vâi djnh hithng tich circ, lành mnh, 
dáp ung thu câu cUa thanh niên trén không gian mng; quãn 1 vic si'r dmg mLng 
xâ hi thiêu chun m1rc, thiêu van minh cüa thanh niên. 

d) Cong tác kim tra, giám sat 

- Chü tr9ng, thu?mg xuyên thirc hin t& cong tác kim tra, giám sat vic thirc. 
hin chInh sách pháp 1u.t dôi vâi thanh niên. Hiràng dan, th chiic kim tra, dánh 
giá vic thrc hin các mic tiêu, clii tiêu, nhim vii, giãi pháp phát triên thanh niên 
tinh Ha Giang dircic dê ra trong Nghj quyêt theo djnh ks'. 

A A A A A A I X - Chu d9ng cap 
nhtt thong tin, thirc hiçn che d9 bao cao thong ke ye thanh 

niên theo quy djnh dê lam co s& dánh giá vic thrc hin và kién nghj xay drng 
hoàn thin chInh sách, pháp 1ut dôi vâi thanh nien. 

d) Tang cls&ng sr phi hcxp gitia các ngành, các cap; dy mnh sr giao liru, 
hçip tác gita các dja phuccng, hçp tác quOc tê trong Cong tác thanh niên 

- Tang ci.r&ng cong tác ph6i hqp giOa các ngãnh, các cp, các dja ph.rang 
trong xây dirng, thirc hin chInh sách, pháp lut ye thanh nién; giao km thanh niên; 
s1r phi hçp giüa các sâ, ban, ngành, dan vj lien quan dê thuông xuyên cungcâp 
thông tin ye tInh hInh trong nithc, khu vrc và the giri, tInh hinh thanh then quôc t& 
cho thanh niên trén toàn dja bàn tinh. 

- Nãng cao nhn thuc cüa thanh niênv chU dng và tIch crc hi nhp que 
th toàn din, sâu rng, có hiu quà; tao  diêu kin dê thanh niên tham gia các hoat 
dng hçip tác, giao lixu quôc tê ye thanh niên. 

- Vn dng, kt ni tn thüc tré Ha Giang ciing vâi cong  dng ngu&i Vit a 

niiâc ngoài th chuc các hoat dng hxàng ye qué huang. Giâi thiu, quãng bá ye 
van hóa, dAt nithc, con ngu1i Vit Nam, danh lam thäng cãnh, các dja diem du ljch 
cUa tinh Ha Giang cho ban  be quôc tê; tang cuing các hoat dng cüa tuôi tré toàn 
tinh trong gitt gin, phát huy giá trj cUa Di san van hoá phi 4t the dai  din cüa nhãn 
loai dixcic UNESCO vinh danh gop phân quâng bá hInh ãnh quê huong, con ngui 
Ha Giang vâi ban  be trong nuâc và quôc tê. 

- Tang c1.rmg cong tác phi hqp, phát huy vai trô giárn sat, phãn bin xà hi 
cüa Doàn Thanh niên C)ng san Ho Clii Minh, Mt trn To quôc và các to chCrc 
chmnh tn - x hi trên dja bàn tinh dôi vâi vic trin khai thrc hin Nghj quyêt phát 
trin thanh then tinh Ha Giang, giai doan 2021-2030. Huy dng sir tham gia cüa 
các t chuc doàn th& to chuc kinh té, to chuc xã hi và toàn xã hi trong vic 
chàm lo, bôi dung, bào v quyên và lçii Ich hçip pháp, chinh dáng cia thanh then; 
vn dng các t.ng lap nhân dan thirc hin chInh sách, pháp lut ye thanh then. 
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II 

- Phát huy tInh tIch crc, chü ctng cüa thanh niên trong tham gia quãn 19 nhà 
nuàc và xâ hi; tham gia vào qua trInh xây dçng, to ch(rc thc hin và giám sat, 

• A A phan bien chinh sách, pháp luat ye thanh men. 

4. Ngun 1c thirc hin 

a) Kin toàn th chirc bO may lam nhim vii quàn 19 nhà ntróc v thanh niên, 
bâo dam ye so hrçing và cht hrçing di ngtl can b, cong chirc thc hin nhim vu 
quãn 19 nhà nucc ye thanh then. 

b) Bão dam ngun kinh phi cn cü khâ nàng can di cüa ngan sách dja 
phuxmg; huy dng nguôn 1irc xä hi hóa và nguôn kinh phI hçip pháp khác theo 
quy itnh cüa pháp 1ut dé thirc hin các nhim VI1, dê an, chirmg trInh &rçic phê 
duyt. 

.A .Z Dieu 2. To chwc thtrc hien 

1. Hi dng nhãn dan tinh giao cho Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin 
Nghj quyt. 

2. Thumg trxc Hi dng nhân dan tinh giao cho các Ban Hi dng nhan dan, 
các To dai  biêu  HOi  dông nhán dan và các 4i biêu Hi dông nhãn dan tinh giám 
sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay dã &rçic Hi ding nhân dan tinh Ha Giang Khóa XVIII, K' 
h9p thir Bay, thông qua ngày 15 tháng 7 11am 2022 và có hiu 1irc thi hành k tr 
ngày thông qua.!. 

Nci nhn: 
- Uy ban Thuxng vi Qu6c hi; 
- Ban Cong tác di biêu - UBTVQH; 
- V.n phOng Quc hOi;  Vn phOng ChInh phü; 
- B Ni vi; 
- Ur. Tinh üy, HDND, UBND, UB MUQVN tinh; 
- Doán DBQH khOa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tinh khóa XVffl; 
- Các sâ, ban, ngãnh, doàn th cp tinh; 
- VP: Tirihüy, Doãn DBQH và I-IDND tinh, UBND tinh; 
- TFr. HDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ha Giang; Dãi PTTH tinh; 
- Cng thông tin din tCr tlnh; 
- Trung tam Thông tin - Cong báo; 
- VNPTioffice; 
- Ltru: VT, HDND. 
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BIEU MVC  TIEU C1J THE 
(Kern theo Nghj quyêt s6 .25 . . ./NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nám 2022 cza Hç5i dng nhán dan tinh 

v Phát iriln thanh niên tinh Ha Giang giai dogn 2021 - 2030) 

Stt M1JC TIEU CIJ THE 

a Mic tiêu dn Ham 2030 (Dièm a, Khoãn 2, Ditu 1 cüa Nghj quyit) 

Muc tiêu 1. Tuyên truyên, pho biên, giáo diic pháp 1ut; cung cap thông tin v Ur v&i, h trç pháp 1 cho thanh 
nien: 

Trên 70% thanh niên duvc  tuyên truyn, ph bin, cung cp thông tin v chInh sách, pháp 1ut thông qua các irng 
ding pháp lu@ trrc tuyn, m.ng xã hi, các phrnmg tin thông tin dai  chiing. 

Muc tiêu 2. Giáo diic, nâng cao kin thi'rc, k nng; tao  diu kin d thanh niên binh dng v co hi hçc tap, nghien 
ciru, di mài sang tao: 

- 80% thanh niên trong dO tui dat  trInh dO trung bce ph thông và tung duang; duy tn 100% thanh then 
dng bào dan tOe  thiu s6 vâ min nüi, vUng có diu kin kinh t - xâ hOi  dc bit khO khän dat  trinh dO trung hçc c 

- Tang 15% s thanh niên duc 1rng dimg, tnin khai tuông sang tao,  cong trInh nghiên cüu khoa hçc phuc \ ' 
san xut và diii sng; tang 15% s cong trInh khoa hc và cong ngh do thanh niên chü tn; thng 10% s thanh them lam 
vic trong các t chirc khoa hoc, cong ngh ('so vái nám 2020). 

Muc tiêu 3. Nâng cao chat luqng dào tao  ngh và tao  vic lam bn vüng cho thanh nién; phát trin ngun nhãn 1irc 
tré cht lixng cao: 

- 80% thanh niên duçic tu vn hu&ng nghip và vic 1am; 60% thanh then duqc dào to ngh g.n vài tao  viêc lam, 
uu tiên vic lam tai ch& 

- Ti l thanh niên th.t nghip & do thj du&i 5%; ti l thanh then thiu vic lam & nông thôn dithi 4%. 

- Co It nht 70% thanh nién là ngtrri khuyt tat, nguii nhim [flY, ngi.r&i s d%Ing ma tüy, thanh niên là nn than 
cüa tOi  phm buOn ban ngu&i, thanh niên vi phm pháp lut duçic bôi dung k nang sng, lao dng và hôa nhp cong 
d6ng. Phn du t?o  vic lam n djnh cho trên 50% thanh niên yang dng bào dan tOc thiu s va min nüi, yng có diu 
kin kinh th - xã hOi  dc bit khó khan; 20% thanh then là nguii khuyt tat,  ngtz&i nhim HEY, ngu&i sau cai nghin, sau 
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cãi t.o, thanh niên là ngi.thi Vit Nam không có quic tjch. 

Muc tiêu 4. Nng cao d?ii sang vàn hóa, tinh thn cho thanh niên: 

It nht 50% thanh nien sir diing thãnh tho các phuong tin ki thut s phic vi miic dIch giao tip, truyn thông, 
kinh doanh trén nn tang kinh t s& 

Muc tiêu 5. Phát huy vai trô cüa thanh niên trong tham gia phát trin kinh t - xã hi và bâo v Ti qu&: 

Phn du 20% thanh nién trong các cci quan nhà nuâc, t chirc chInh trj - xà hi duçrc &ra vào quy hotch lãnh tto 
cp sâ, phông và tixng throng; 10% thanh niên trong các co quan nhà nithc, t6 chrc chInh trj - xã hi dam nhim các 
chirc viii 1nh dao, quãn l). 

b Miic tiêu hang nám (Dim b, Khoán 2, Ditu 1 cña Nglzj quyit,) 

Muc tiêu 1. Tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lust; cung cp thông tin v tu vn, h trçY pháp l cho thanh 
men: 

- 100% thanh niên trong 1irc luçcng vu trang, thanh niên là can bO,  cong chirc, vién chüc di.rgc tuyen truyn, pM 
bin, h9c tp nghj quyt cUa cac cp üy Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nirâc; 

- 100% thanh nien là hçc sinh, sinh vien, 80% thanh niên cong rihân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vüng 
dng bào dan tc thiu s va min nüi duqc trang bj kin thirc v quc phông và an ninh. 

Muc tiu 2. Giáo diic, nãng cao kin thüc, k näng; tao  diu kin d thanh niên bInh d.ng v co hi h9c tip, 
nghien cuu, doi mm sang tao: 

- 100% thanh nien là hçc sinh, sinh viên duçcc giáo dic chlnh tn, tu ttr&ng, dao  &'tc, 1i sng, kin thIrc pháp 1ut, 
k nng song và k nng mm; 

- Co It nht 20% thanh niên lam báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp lut là ngu&i dan tc tbiu s va tham gia 
cong tác pM bin giáo dic pháp lut cho thanh thiu niên tai  yang dng bào dan tc thiu s và min nñi, vng có diu 
kin kinh t - xã hi dc bit khO khàn duçic Mi duông, nãng cao chuyên môn, nghip vi pM bi& giáo diic pháp lust. 

Muc tiêu 3. Nãng cao cht krçcng dào tao  ngh và tao  vic lam bn vüng cho thanh niên; phát frin ngun nhãn brc 
trê chat hrng cao: 

- Hang nm, cO It nht 90% s thanh then ducic giái quyt vic lam; 
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- 100% hçc sinh, sinh viên trong các cd s& giáo dc, Co si giáo ditc ngh nghip trên dja bàn tinh duqc giáo duc 
huâng nghip, trang bj kin thCrc, k5 n.ng v khôi nghip truâc khi tht nghip; 

- 10% s tuông, dr an khii nghip cüa thanh niên là h9c sinh, sinh viên dixcic kt ni vâi các doanh nghiep hoc 
duçic h trq du tu ti'r ngun kinh phi phü hçp. 

Muc tiêu 4. Bâo v, chäm soc và nãng cao sirc khôe cho thanh niên: 

- Trên 70% thanh niên (trong do trên 95% thanh niên là hc sinh, sinh vien) &rçlc trang bj kin thi'rc, Icy nàng rèn 
luyn th cht, nãng cao sirc khôe; chäm sOc sirc khOe sinh san, si'rc khOe tInh diic, si'Ic khOe tam thn; dan s6 và phát 
trin; bInh dng giâi và phOng chng bio lirc trén Co sc giri; bio lirc gia dInh, bo lrc h9c duing, xâm hi tmnh diic; 
HJVIAIDS và các bin pháp phông, chng HIVIAIDS; 

- Trên 60% thanh niên duçic cung cp thông tin và tip cn các djch vi than thin v ttr vn, chain sOc süc khOe 
sinh san, si'rc khOe tInh diic; 90% cp nam, nü thanh niên dixçic tu v.n, khám si'rc khOe truâc khi kt hôn; 100% nü thanh 
nien ducic tip cn thun tin vri các bin pháp tránh thai hin dti, phOng tránh vô sinh va h trçi sinh san; 

- 100% thanh niên là hc sinh, sinh viên tham gia bâo him y t và duçic cham soc süc khOe ban du; trên 90°/ 
thanh nien cong nhan lam vic tai  các khu, cim cong nghip trên dja bàn tinh duqc khám strc khOe và chain sOc y 
djnhkS'. 

Muc tiêu 5.  Nâng cao d?Yi sng van hOa, tinh thn cho thanh niên: 
, 

Trên 60% thanh niên ducic tto diêu kin tham gia các hoat dng van hóa, ngh thut, the di1c the thao, hoat dng7  
sinh hot cong dng a noi hçc tsp, lam vic và cu trü. 

Muc tiêu 6. Phát huy vai trO cüa thanh niên trong tham gia phát trin kinh t - xä hi và bão v T quc: 

- 100% thanh niên trong d tui quy djnh cUa pháp 1i4t,  có dü nàng htc hành vi dan sir sn sang tham gia thire 
hin nghia vi quãn sir và 1irc hrqng dan quãn tir v; 

- 100% t chCrc Doàn thanh niên, Hi Lien hip thanh niên Vit Nam và các th chc khác cüa thanh then duac 
thành 1p theo quy djnh cUa pháp lut phát dng phong trào và huy dng thanh then huang frng, tham gia các hot dng 
tinh nguyen vi cong  dng, xä hi; phát trin kinh t - x hi; khc phiic hu qua thiên tai, djch bnh; bão v môi tru?ng; 
giü gIn trot tir, an toàn xã hOi,  quc phông, an ninh quc gia trên dja bàn tinh. 
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