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Ban hành Chircrng trInh phát triên 

thanh nien thành phô Ba Nng giai don 2021 - 2030 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO A NANG 

Can ctLudt T chtc chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nam 2015; 
C'ãn ci Luttha di, bo' sung môt so' di&e cia Luat  T chic ChInhphz và Luat 

TO chc chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ciLudt Thanh nien ngày 16 tháng 6 nàm 2020, 

Can cz' Qziye't dfnh s 133 1/QD-TTg ngày 24 tháng 7 nàm 2021 cza Thi tiding 
ChInhphz ban hành Chiên lwcicphát triê'n thanh niên VietNam giai doçzn 2021 - 2030, 

Can cz Quyet djnh so' 1113/QD-BNV ngày 17 tháng 10 näm 2021 cza B 
lnthng B3 N.5i viii ban hành Ke' hoach thc hiên Chiên lu'çrc phdt trien thanh niên Vit 
Nam gial doçzn 2021 - 2030; 

Can ct Nghf qz.yê't s6 78iNQ-HDND ngày 17 tháng 12 nám 2021 clia Hçi dng 
nhOn ddn thànhphO vêphát trien thanh niên thànhphO Dà Nnggiai doQn 2021 - 2030; 

Theo d nghj cxa Giám dO'c Sá Nôi vu tai Ta trInh sô'33 /TT-SNV ngày2} 
tháng 12 nàm 2021. 

QUYET DINH: 
Diu 1. Ban hành Chi.rang trInh phát trin thanh lien thaith phô Ba Nng giai 

don2021-2O30. 
Diu 2. Giao S& Nôi v chü tn, phi hcxp v6i Thàrth Doãn Ba Nng huóng dan, 

triên khai thc hin Quyet djnh nay. 
Diu 3. Quyt djnh nay Co hiêu hrc k tr ngày k ban hành. 
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành pM, Giám dc S Ni vii, 

Thi'i trirâng các sâ, ban, ngành, Chü tich Uy ban nhân dan các qun, huyn, Ban ChAp 
hành Thânh Doàn f)a Näng, Thu trwYng các ccx quan, dan vj cO lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

No'i nh/In: 
-NhuDiàu4; 
-BONivu; 
- Trung iang Doàn TNCS HCM; 
- U Thành us', U HDND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- JiB MTTQVN và các cloàn tIi CTXH; 
- Các cc quan tham muu, giáp vic TU; 
- BO Chi huy Quân sr TP; Cong an TP Dà 
Nng; Cic thong ké; 
- Các trung dai  hçc, cao d.ng trên dja bàn 
thành pM Ba Nang; 
- Dài PITH DN; Báo Ba Nng, COng 
thông tin din tfr thành pho; 
- Luu: VT, SNV. 
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AN CONG HOA XA nQi CIPJ NGJilA YIIT NAM 

*NG Dc Lp - Tr do - Banh phiic 

CIIU1NG TRINH 
nh niên thành phI.à Nng giiqJi.2021 2030 

(Ban hành kern theo Quy't d/nh s: /i25 /QD-UBN9 - 
ngày .L tháng 1.L nàni 202] cüa Uy ban nhán dan thànhphô Dà Nang) 

I. MVC TIETJ CHUNG 

1. Miic tiêu tng quát 

Xây drng th h thanh niên thành ph6 Dã Nng phát trin toàn din, giàu lông 

yeu nuác, yeu thành phô, Co chI tix cung, tr háo dan tôc; có I' t'thng cách 
mng, hoài bào, khát v9ng vuon len xây dirng thành ph và dt nixóc; Co dao dirc, 

thirc Cong dan, ch.p hành pháp luat; có sirc khOe và 16i s6ng lanE manh; có vn 
hóa, kiên thirc, trinh d h90 van, k5 nàng s6ng, ngh nghip va vic lam; CO 

)T chi 

l.p than, 1p nghip, nng dng, sang tao, lam chi khoa h90, cong ngh. That triên 
nguôn nhân 1irc tré chat hxgng cao dáp irng yêu cau phát triên nhanh và ben v&ng 
ciia thành phô, dat nuâc và hi nhp quc t. Phát huy tinE than cong hiên, xung 

kIch, tinh nguyen Va nâng cao trách nhim cüa thanh niên trong sr nghip xây 
drng, phát triên thành phô Dà Nng và bào v T quc. 

2. Miic tiêu Cu th 

a) Mictiêu 1. Tuyên tmyn, ph bin, giáo dc pháp 1ut; cung cap thông tin 
ye tLr van, ho trg pháp 1 cho thaah niên 

- Hang n.m, 100% thanh niên trong hrc lucxng vu trang, thanh niên là can b, 
cOng chc, vien chirc du'cyc tuyên truyn, pM bin, hpc tQp nghi quyêt cüa các cap 
iiy Dàng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc. 

- Hang nrn, 100% thanh niên là h9c sinE, sinh viên, 80% thanh niên cong 
nhân, do thj, nông thôn dugc trang bj kiên thrc v quôc phOng và an niflh. 

- Dn riàm 2030, trên 80% thanh niên duqc tuyên truyn, phô bin, cung cap 
thông tin ye chinh sach, pháp lust thông qua các irng ding pháp luQt tric tuyêfl, 
mng x hi, các phucxng tin thông tin dai chüng. 

b) Miic tiêu2. Giáo diic, nâng cao kin thic, k5 näng; tao diu kin dê thanh 
niên bInh däng ye ca hi hçc tap, nghiên ciu, di m&i sang tao 

- H&ng nrn, 100% thanh niên là hçc sinh, sinh viên dugc giáo diic chinh trh 
tu trông, dao dóc, lOi song, kiên thCrc pháp 1ut, k näng song và k näng mêm. 

- Dn nm 2030, 90% thanh niên trong do tui dat trinh d trung h9c phO 
thông và tuong duong. 

- Dn nàm 2030, tang 20% s thanh niên duc üng d1ing, trin khai tuâng 
sang tao, cong trInh nghiên cru khoa h9c phic vu san xuât và di song; tang 15% 
so cong trinh khoa hçc và cong ngh do thanh niên chü trI; tang 10% sO thanh niên 
lam vic trong các tO chi:rc khoa hçc, cong ngh (so vài n.m 2020). 
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c) Muc tiêu 3. Nang cao cht 1ixng dào to ngh Va tao vic lam bn vng 
cho thanh niên; phát triên nguôn rihân 1ctr cht hrçing cao 

- Htng nàm, 100% h9c sinh, sinh viên trong các ca s giáo dic, cci so giáo 
dic nghê nghip di.rçc giáo ditc hi.rongffhip, trang bj kiên thrc, k5 näng ye khOi 
nghip truOc khi tot nghip; 100% sinh viên các trtrng cao ding thuc pham vi - 
quãn l cCiaUy ban nhân dan thành ph&fà Nng thrçc trang.bj kiên th1Tc ye hOi 
nhpquoctvachuyenoiSô. 

- Hng näm, 30% s ' tixOng, dir an khOi nghip cUa thanh niên là hQc sinh, 
sirih viên &rqc kêt nôi vi các doanh nghip, qu dâu tix mao hiêm ho.c duqc hO 
tr dau tix tr nguôn kinh phi phü h. 

- Den näm 2030, phn du 80% thanh then duçic tu vn huOng nghip vàvic 
lain; 60% thanh niên duçic dào t?o nghê g.n vó,i tao vic lam, i.ru tién vic lam tai 

ch& Hang näm, có It nht 7000 thanh niên duqc giài quyt vic lam. 

- Dn nrn 2030, t' lê thanh niên tht nghip 0 dO thj xung du0i 4%; t l 
thanh niên thiêu vic lam 0 nOng thôn duó'i 3%; 

- Dn näm 2030, có it nh.t 70% thanh then là ngtRii khuyêt t3t, ngithi nhiêm 
}[EV, ngubi sr diing ma ti'Ly, thanh niên là nan than c1ra ti pharn biiôn bn ngi.thi, 
thanh niên vi pharn pháp luat du'c bôi dirOng k näng sOng, lao dQng vâ hOa nhap 
cong dông. Phân dâu tao vic lam on dinh cho tren 50% thanh niên vüng dông bào 
dan tc thiêu so và mien n1ii, vimg có diêu kin kinh tê - x hi d.c bit khó khàn; 
20% thanh niên là ngi.thi khuyt t.t, ngun nhim HIV, ngithi sau cai nghin, sau 
câi tao, thanh niên là ngLr0i Vit Nam khOng có quc tjch. 

d) Mic tiêu 4. Baa ye, chärn sOc và nãng cao src khOe cho thanh then 

- Hang näm, trên 70% thanh niên thxcic trang bj lcin thrc, k5 nng Ten luyn 
the chat, nâng cao sic khOe; chäm soc sic khOe sinh san, s'rc khOe tmnh diic, src 
lchOe tam than; dan so và phát triên; bInh dng gii và phOng chOng bao lc trên c 
sO' giO'i; bao hic gia dinh, bao  li'c h9c duing, xâin hai tInh diic; HIV/AIDS Va các 

bin pháp phOng, chOng HP//AIDS (trong do: t l thanh niên là hçc sinh, sinh 

viên trong các cc sO' giáo dic dat  100%; tj' lé thanh then trong các cci sO giáo dic 

nghê nghip dat trên 90%). 

- Hng narn, trên 60% thanh niên duçc cung c.p thông tin và tiêp cn càC dtch 
vi than thin ye tu' van, chain soc sirc khOe sinh san, src khOe tInli di.ic; 90% c.p 
nam, nCt thanh nien duqc tu vn, khám src khOe truO'c khi kêt hôn; 100% nft thanh 
men duoc tiep can thuân tiên vci cac biên phap tranh thai hiên dai, phong tranh vô 
sinE và ho trçl sinE san. - 

- Hang na.m, 100% thanh niên là hoc sinh, sinh vien thain gia bão hiêm y tê Va 
thrqc chäm sOc src khOe ban d.u; trên 90% thanh niên cong nhân làni vic ti câc 
khu, ciim cong nghip duçc khám si'i'c khOe vk chain soc y tê djnh kS'. 

d) Miic tieu 5. Nâng cao dôi s&g vii hOa, tinh thin cho thanh niên 

- Hang nam, trên 90% thanh niên 0 dO th và 80% thanh niên 0 nOng thôn 

&rçYc tao diéu kiin  tham gia cac hoat dông n hóa, ngh thut, the diic the thao, 
hoat dng sinh hoat ctng dông 0 ncii h9c tap, lam vic và Cu tii:L 
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- Dn nAm 2030 ft itht 80% thath niên sfr ding thânh thao cáo phmig tin 
ki thut so phiic vi mc dIch giao tip, truyn thong, kinh doanh trên nên tang kinh 
tê so. 

e) Mic tiéu 6. Phát huy vai trô ciia thanh nién trong tham gia phát triên kinh 
te - xahivabaoveToquoc 

- Hang nm, 100% thanh niên trong do tui quy djnh cüa pháp 1ut, có d 
nàng 1rc hãnh vi dAn six san sang tham gia thre hin nghia vii quAn sir và 1c hrcng 
dan quân tiiv. 

- Dn näm 2030, phn du 20% thanhniên trong cáo ca quan dAng, nhànuâc, 
tO chCrc chinh trj - xâi hOi duçc thra vâo quy hoach 1nh dao cp sô, phóng và twng 
dtrang; 15% thanh nién trong cáo co' quan dáng, nhà nixäc, t6 ch(rc chmnh trj - 
hi dAm nhim cáo chi'rc vi länh do, quán 1. 

- H&ng nãni, 100% th chirc Doàn thanh nién, HOi Lien hip thanh niên Yit 
Narn, Hi Sinh viên Viét Narn các cAp 'và cáo to chirc khác ciiia thanh niên t?i thAnh 
phô Dà NAng ducc thành 1p theo quy dnJI cüa pháp luat phAt dng phong trào Va 
huy dng thanhnién hung frng, tham gia cáo hoat dng tinh nguyen vi cong dOng, 
xâ hi; phát trién kinh té - xA hi; khc phuc hu quA thién tai, djch bnh; bAo v 
môi triiO'ng; gi gin trot tir, an toàn xa hôi, quc phOng, an ninh quôc gia. 

II. CAC NEJIEM vu, GIAI PHAP ciit Eu 
1. Tang cu*ng ski' länh o, chi tlao cüa cp ñy, ti chti'c dãng, chInh 

quyên cAc cap trong cong tAc phát trin thanh nien giai doin 2021-2030"; 
nâng cao nhn thñ'c ye phát triên thanh niên, quán trit và vn diing sang to 
các chfl tru'ong cña BAng, cAc chu'ong trinh, chinh sAch cüa Nhã nu'ó'c ye 
thanh niên trong giai don hin nay 

a) To sr chuyn bMn m?nh me v nhân thic ô' t.t cA các cp lãnh. d?o  tir 
thành phô den co sO' va trong di ngü can bO, cOng chic, viên chi'rc vA nhAn dan ye 
tAm quan tr9ng và nghia cüa Chu'ang trinh phát triên thanh nien thành phO DA 
Nng; vi tn, vai trô cüa thanh niên trong xây dirng vA bAo v To quôc; 

b) Tang cu&ng cong tác tham mini cho các cp üy DAng, ChInE quyên lanh 
do, chi dao, kiêrn tra cüa cIôi vài cong tAc thanh nien vA phAt triên thanh lien; 

c) Gia dinli, NhAnithc vA xA hi dy math cong tAc tuyên truyn, giáo diic 
nAng cao nhn tliirc dé thanh nién thirc Ye vj tn, vai trO, trách thini ca rnInh 
nhAm th?c hin tOt quyen, nghia vii cOng dAn cUa thanh niên. 

2. ChInh quyn cAc cp quan tArn tto diu kin h trQ' Boan thanli niên 
doi mói phiro'ng thü'c hoit dng, barn sat nhiêm vu chInh tn, kinh tê, x hi 
cia dja phiwng, dáp ñ'ng nguyen vçng cüa thanh niCn 

a) Trong qua trInh xay dvng va thrc hin nhim vii k hoach phát tnin kinh t 
- xa hOi hang nàm hoc nhiêm kS' ciia chinE quyên, các ngArth, các cAp cAn lông 
ghép cáo chi tiêu phAt triên thanh iiien. B sung chi tiêu phAt triên thanh niên trong viêc ciii the hOa cáo chucrng trInh mic tiéu quc gia trên dja bàn; 

b) T chirc xAy drng vA k 1ct chLrcrng trInh pMi h?p hành dng hang näin 
hoc theo inic tiêu giüa cAc co quan chInE quyên vOi Doàn Thanli nién Cong sAn 
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H ChI Mini' nhrn trin khai thirc hin cá hiu qua, dam baa thit thrc thea mic 

tin Chixong trInh phát triên thanh nieri thànlh M Dà N.ng giai do?n 2021 - 2030 

d. dé ra; 

c) Co hü trwmg d các Ca quan, dan vj, doanh nghip ru tiên si dvng nn 

nhân 1'çrc thanh niên ti ch khi có nhu c&u tuyn ding; 

d) dn Thrih niên Cn san H CM Mini' phi hgp chat chvOi chinh 
quyêii các cap nhrn da dng boa các hmnh thc, phuung pháp tuyên truyên, giáo 
dic cüa thanh niên trong vic thrc hin quyn va nghTa vii cia minh; 

d) Phát huy vai trô cüa Doàn Thanh niên Cong san H ChI Mini' Va các to 
ch*c thanh niên do Doàn Thanh lien lam nông cat tham gia thirc hin phát triên 
tharTh niên thành phô Dã. Nkg giai don 2021 - 2030. 

3. Xã hii lióa, huy dQng các ngun 1rc du tn cho phát triên thaih niêii 

a) Nhà nuác du tir ngân sách báo dam cho phát trin thanh niên; khuyen 
khIch, hay dng cac nguôn 1rc x hi, thu hiit các nguôn von ti1r nu5c ngoài cho 

phát triên. thanh niên; 

b) KhuØn khIchcác t chCrc, cã nhân trong va ngoai nuàc tham gia âa tu 

xy ding các thiêt chê 'vAn boa, th thao, bnh vin phiic vii nhu can chinE dáng 
cii.a thanh nin. Thãnh I.p và. qu.n 1 tot hot dng cfia các loai qu khuyen khIch, 

ho trçr thanh nién; 

c)K.huyk khich các doanh nghip thuOc mci thànih phn kinh t tharn'gia dào 

tao, bOi duöng nâng cao nghê nghip vá giAi quyêt vic lam cho thanh niên; hinh 
thành các din dan, cãu 1c b "ngiià'i tim vic, vic tim nguO'i" de ho trcY Chant' 
niên lap nghip, tim kiêrn vic lam; 

d) Ph6i hcip git'ra các c.p chInh quyn, các ngành, Mt trn T quôc, các dan 

vj lire luçing vu trang, các to chirc kinh t, t chrc xä hi, gia dInh trong cong tác 
thanli niên dê day m.nh x hi hoa cOng tác thanh niên. 

4. Phat huy vai trO cüa MJ trn, các doàn the chinh trj - :xã hii va toàn 

xä hi trong vic chàm 10 giáo dtie, dào to vu phát triên thanli niên 

a) Mt trn và doàn th chInh tr - x hi các cp thông qua câc cucvn 
dng, các phong trào hành dng each m.ng nhm xây ding các guang tp the, cá 
nhân diên hInh tiên tiên d giáo di,tc và ti,i giáo dic rèn 1uyn thanh niên; 

b) Khuyn khIch các trung tarn dch v vic lam, ca s dy nghcüa các t 

chuc, ca nhân day manh cong tac huong nghiêp, day nghê va,giai quyêt viêc lam 

cho thanh niên; 

c) Nâng cao chit luçrng, hiu qua cong tác kim tra, giám sat cia Hi dông 
nMn dan, Mt trn và doàn th chInh tn, - xa hi các cap dôi vói vic triêfl khai 
thic hin Chuang trInh phAt triên thani' niên thành phO Dà Nng giai don 2021 - 

2030. 

5. Dy mtnh h'p tác quc t v thanh niên vi cOng tác thanh niCn 

a) Bi dixo'ng vk nArig cao nhn thtrc cüa thanh niên v cOng tác di ngoi cüa 
Dang, Nhà nuàc then tirih th.n dOc lap, tu chü, hçp tOe, phát tnin, da phuong hóa 
góp phân ban v bOa bInh, tin b x hi; 
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b) F)ty mtnh quan h vá. nâng cao näng lire hc tác vi các nuót, các to chiirc 
quôc tê vO quãn 1 nhà naàc di vói cong tác thanh niên, trao di kinh nghim xây 
drng, thrc hin chInh sách d6i vOi thanh niOn. Tranh thu ngun lirc cüa các to chüc 
quôc tê cho pht triên thanh niOn Va cong tác thanh niên; 

c) To diu kin d Doãn Thanh nin Cong san H ChI Mmli, các tO chüc 
thanh nién do Doàn Thanh liOn lam nóng c6t m rng.quan.h giao luu, hcp tãc 
vói các to chirc thanh nien trong khu virc và the gio'i. Phát huy vai trO cüa to chi'rc 
Doàn trong cOng tác thông tin, tuyOn truyn vn dng thanli nien Va ngu'ôi Vit 
Nam nithc ngoãi hung ye xay dirng dAt nuóc. 

III. TO CHI5C THç'C HIIN 

1. S&Nivu 

a) Chñ tn, ph& hcp vOi Thành doan Dà Nng va các si, ban, ngârth cii the 
h5a các miic tiéu, nhim vii cüa Chuang trmnh vao Ke hoach cong tác thanh niOn 
hng näni cüa Uy ban nhân dan thàrth ph6 de các ngành, da phucxng triOn khai thirc 
hin; 

b) Chü trI, giüp Uy ban nhân dan thànli phó don dc, hithng dn vic t chirc, 
triOn khai thic hin các ni dung tai  Chucmg trinh nay. Rà soát, kiOn ngh c quan 
có thâm quyên sia dôi, bô sung h thng pháp lut, chInh sách doi vó'i thanh niên 
cho phü hçp vài thOu kin phát triOn kinh t - x hi; 

c) Lam diu m6i giüp Uy ban nhn dan thành ph6 don dc, kiern tra các s, 
ban, ngãnh, UBND các qun, huyn trong viêc triOn khai thirc hin Chuo'ng trinh, 
viêc xây dung, lông ghép các mic tiOu, chi tiêu cüa Chuing trinh phát triên thanli 
niOn thàth phô ETà NAng giai doan 2021 - 2030 khi xây dirng quy hoach, kê hoich, 
chuong trinh, dê an phát triên kinh tO - xA hi 5 nAm và hang nAm. 

d) Hang nAm chü tn, ph& hçrp vó'i các sä, ban, ngAnh liOn quan djnh k' kiern 
tra, dánh giá tinh hinh thirc hin kê hoach, bAo cáo Uy ban nhân dan thành phô, 
Hi dông cong tác thanh niOn thành pho; d xuât tháo g các vixàng mac, khó 
khàn, xein xét ket qua thrc hin gàn vOi cong taG thi dua - khen thung cüa các co 
quan, clon v; tO chi.'rc so' kOt viëc trin khai, thirc hiên Chuong trIrth vAo cuOi näm 
2025 vàtOng kêtvão cuôi nAm 2030. 

2. Các so', ban, ngành, Cong an thành ph B Chi huy quail slr thành 

a) Xây dixng Ke hoach trin khai Chu'o'ng trinh hinh dng thirc hin phát trin 
thanh nien thành phô Dà NAng giai doan 2021 - 2030 theo cAc muc tiOu,nhini. vi 
vã ni dung duc phân cOng liOn quan den chrc nang, nhirn vii cüa nganh, lTnh 
vuc mmli quán l; thai gian hoAn thàrth và gCri v Uy ban nhân dan thành phô 
(thong qua So' NQi vii) sau 30 ngày ke tr ngày Chucing trinh có hiu lirc; cii the hoá 
vâo KO hoach cOng tác thanh niOn hang näm de tnien khai thrc hin. 

b) ay manh phi h'p lien ngãnh, d.c biêt trong vic long ghép các rnic tiOu, 
chi tiêu Chuong trInh phat triOn thanh niOn thành phô Dà Nng giai doan 2021 - 
2030 trong cong tác kO hoach boa và hoach djnh chInh sách cüa ngành, lTnh virc 
minh quãn 1; 

ph6 



6 

c) Chi dng có k hoch ph6i hop Thành doàn và các th chrc thanh niên triên 

khai cá.c ni dung công vic cüa ngành, 1inh virc niInh quán l dê ãm bào các miic 
tieu, nhiin vi1 vâ chInh sách den vOi các dM tuçing thanh niên; 

d) Djrih k' kim tra, dánh giá vic thirc hin K 1ioch cüa Co quan m.inh, vic 
thrc hin các miic tiêu, nhirn vçi, ni dung duç'c giao và báo cáo kêt qua triên khai 

thirc hiên ye Uy ban nhân dan thanh phô (thông qua So Nôi vu) tnroc ngay 01/12 

hang nm. 

3. Uy ban nhân dan các qun, huyn 

a) Can c1r các nOi  thing ti Chuan.g trmnh Va dc diem, tInh hInh ci:ta da 
phung, xây dirng Kê hoch thirc hin Chuong trInh 5 nm ye phát triên thanh niên 

phi hp 'vái kC hoch phát trin kinh t - x hOi cia da plivang trong cing thai ks'; 
thi gian hoãn thâiih và gui ye Uy ban nhân dan thành phô (thông qua S Ni vv) 
sau 30 ngày ké tir ngày Chixong tririh có hiêu hrc; cii th hoá vào Kê hoch cong 
tác thanh niên hang näm dê triên khai thic hin. 

b) Phát huy tInh sang t?o, chi'i dng, tIch ci1c trong vic huy dngnguôflh11c 
dja phucmg dê triên khai Chuong trInh phát triên thanh niên thành phô Dà Näng 
giai don 2021 -2030; lông gháp viêc thuc hiên có hiu qua miic tiêu cüa Chucng 

trinh vó'i các chiên lixcic khác có lien quan trên da bàn; 

c) B trI di can b, cong chxc lam cOng tác thanh niên; d&y m?nh phôi hp 
lien ngành, dc bit vic lông ghép các van dê ye phát trién thanh niên trong cong 
tác hoach dnh chInh sách phát triên kinh tê - xâ hi ti dja phuong; 

d) Thuing xuyên 1cirn tra viêc trin khai K hoach thrc hin Chuong trInh; 
thrc hin chê d báo cáo kêt qua triên khai cho Uy ban nhân dan thành phô (thông 
qua S6 Ni vi.i) triiOc ngày 01/12 hang näm. 

4. SOKê hoach Va Dâu tu' 

Phi hvp vO'i các sä, ban, nganh và các dm vt lien quan trong vic huy dng 
các nguôn 1rc trong và ngoài niróc d du tLr phát trin thanh ni&i Va triên khai 

Chirong trinh phát triên thaah niên thành ph DO. Nng giai don 2021-2030. 

5. So' Tài chinh 

Hang närn, can cr .nhim vi ducic giao ti Chircrng trInh và ni dung chi, rnirc 
chi theo quy djnh hin hành, hi..thng d.n các cci quan, don v, dja phuong có trách 
nhim 1p dr toán kinh phi, tOng hp theo IthO. n.ng  can dôi ngân sach, báo cáo IJy 

ban nhân dan thành phô trinh Hi dng nhân dan thOnh phO quyêt djnh lam co si 
thixchin. 

6. Các eq quan báo chI 

Dài Phát thanE - Truyn hInh DàNng, Báo Dâ Nng, Cong thông tin din tü' 
thành phO vO. các co' quan thông tin d?.i chüng tang thôi 1ung phát song, so 1uag 
bài viêt, djnh hràng tuyên truyên, giáo dic thanh nien ye 19 thông each mng 
thrc cong d&n, k nng sOng và day manh tuyên truyên vic to chfrc, triên kihai 
Chuong trinh phát trien thanh niên thành ph DàNng giai don 2021 - 2030. 



7. E nghj Mt trân To qu6c Viêt Narn, Doàn TFianh niên Cong  san Ho Clii 
Minh các cap và các to chCrc thãnh viên khác cüa Mt trn T qiioc trong phm vi 
chuc nng, nhiêm vu cua minh, tham gia tO chic trién lchai Chrnmg trinh phat trien 
.thanhiinthành phO Dà Nng giai don 2021 - 2030; dày manh  cOng tác1uyên 
truyén, giáo dc, nâng cao nhn tht'rc ye phát trién thanh niên trong to chi.'rc inInh; 
tham gia kiêm tra, giam sat thrc hiên chinh sach, phap luât dôi vth thanh nién 

Trên dày là Chixing trInh phát trin thanh niên thàah ph Dà Nng giai do?n 
2021 - 2030, trong qua trmnh thrc hin, nêu CO vlx&ng m.c, phát sinh, dê nghj các 
ngành, dja phucing, các tO chirc, cá nhan lien quan phãn ánh ye S Ni vçi dê báo 
cáo Uy ban nhân dan thành phô xem xét, diéu chinh./. (Lt' 



Phu Inc I 
VAN BAN ciii f)O, TRIEN KITAT THT)C H1N CIIUOG TR1NH PlEAT TRIN THANH NIEN 

THANFI PHO A NANG GJAI I)ON 2021 - 2030 
(Ban hành kèin theo Quye't djnh so': /QD-UBND ngày tháng náin 2021 cia UBND thanhph Dà Nng) 

S TT Tn van ban Cor quan 
chU trI 

Corquan 
phôi hqp 

Cp trInhi Thai gian 
hoin 
thành 

Yêucucuth 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nghi quy& phát trin thanh 
giai don 2021 - 2030 Sà NOi vu 

Các sO', ban, 
ngânh, Thành 

Doàn 
Hôi dng nhân 
dan thanh ph 

Tnró'c ngày 
25/12/202 1 

Quy dinh mic tiêu tng quát, muc tiu cii th& 
chi tiêu dam báo thixc hiên chfnh sách, pháp 
lut theo linh vtrc d& vói thanh niên trên dja 
ban; nhim vi, gij pháp 1ng ghép chi tiêu 
phát trin thanh riñ tron các chi tiêu phát 
trin kinh t - x hôi; giãi pháp in ai thrc 
hiên; ngun ho d thu'o hién chfnh such, pháp 
luât v thanh niên;... 

2 
Chi.rong trinh phát trin thanh 
niên thành phô Eà Nng gial 
doan 2021 - 2030 

S& NQI vi 
Các so; ban, 

ngành, Thânh 
oAn 

Oy ban nhân dan 
- 

thành phô 

Tnró'c ngày 
30/12/202 1 

- Xây drng cáo chI tiêu ci th; xác djnh ni 
dung cáo nhiêm vu, giái pháp và chixcmg trInh, 
dè an, dir an phát trin thanh nin giai doan 
2021-203 0; tien do tinro hiôn; phn cOng ci,i th 
ca quan thu tn, phi hop  thi.rc hin. 

- Hirâng dn c11 th cáo nhiOm vi, giãi pháp dá 
trin khai time hiên các chi tiêu thuôc ngành, 
linh vrc quàn 1; cách thirc lông ghép chI tiêu 
thng k v thaih. nin theo ngàith, linh virc 
trong h thóng chI tiêu thong kë cUa các da 
phro'ng. 

K hoch thc hin Chtrong 
trirth phát trin thanh niên thành 
phô Dà Nng giai doan 2021 - 
2025 

Các ca quan lien 
quan 

Uy ban nhân dan 

thãnh ph6 

TrnOc ngày 
30/12/202 1 

Nêu no chi tiu,s lieu cci th; ni dung nhim 
vi,i, cOng vic can triên khai giai doan; tin dO 
thrc hin; c quan ohü tn, phOi hçp thc hin 



So TT Ten van ban 
Co' quan 
chu tn 

Coqnan 
phoi hçrp 

Cap trInh 
ThM gian 

hoàn 
thnh 

Yëu cu cu th 

4 

Phát dng thi dua; huthig dan 
cong táckhen ththng thành tIch 
thirc hin Chuong trInh phát 
trien thanh nien thanh pho fà 
Inggiaidon2021-2030 

S Ni V1 

Các s?i ban 
ngành; Uy ban 
nhân dan các 

h qi, uy.n 

Trixâc ngày 
3 0/5/2022 

5 

Cáo van ban hxóng dn, chi do, 
don dôc, kiêm tra,.. .trong qua 

trInh thirc hin Chixong trInh 
phât trin thanh nien thanh phó 
Ba Nang giai doan 2021 - 2030 

Các Co quan 

fj i chü 
tn thuc hien 
Chuang 
trInh 

50 NOi vu; các co 
quan, don vj lien 
quan 

Ngui dfrng du 
cacco quan, don 

Vi dU9C PIi.fl 
lam dau moichu 

tn thrc hicn 
Clii.rang trinh 

Hang näm 

6 

Hiiáng dan, to chtrc so Ic& 5 näm 
thuc hien Chi.rong trinh phat 

• . S trien thanh men thanh pho Ba 
- . 

Nang giai doan 2021 - 2030 

. - Sa Noi vu 
Cac so, ban, . 
nganh, 

- .. 
cac quan huyen 

Triroc ngay 
0 1/5/2025 

7 
K hoach th.rc hien Chu-ong - 
trinh phat tnien thanh men giai 
don 2026 - 2030 

. .. 
So N91 V11 

. .,. Cac co quan lien 
q uan 

.. .. Uy ban nhan dan 

thãnh phô 

. . 
Truoc ngay 
10/02/2026 

Nu rO chi tiu, s6 1iu Cu th; nOi duncr nhiêm 
. .) ' - . . vi, cong viec can trien kha gial don; tien d9 

thrc hin; co quan chñ trI, phOi hQp thirc hin. 

8 

Hixóng dn t chrc tng kt thuc 
hien Chuoiig trinh phat trien 
ti.nh niên thành phéi Ba Nng 
giai doan'2021 - 2030 

. ... So N91 vii 
Cac sa ban 
nganh, LJ1'TD 
cãc quan, huyn 

Tnrnc ngay 
10/02/2030 

9 

Báo cáo kt qua sa kit, tOng kOt 
Chuong trInh phát tniên thanh 

,. . . . 
nien thanli pho Ba Nang gial 
4on2021 -2030 

. ... SoNoivu 

Van phOng Uy ban 
nhân dn thành . 
pho; Cac co quan, 
donvi lien quan 

Uybannhandan 

thãnhphO 

- Truoc ngay 

0 1/7/2030 



Phuludil 
TRIN KEEAJ T]Effrc HhIN CAC MIJC TIEU, ciii TIIETJ CUA 

CHO'ONG TRIINET PBIAT TRI]N THANH NIN TIIANEI PHO DA NANG GIAT I)OAN 2O21-O3O 
(Ban hành kern theo Quylt djnh so': /QD- UBND ngày tháng nm 2021 cza UBND thành pho' Dà N'ng) 

So 
TT 

(1) 

Mic tiêu/chi tiéu Co quan chO tn , 
Co qilan phoi hqp 

Tin , kt qua thirc hin Ghi 
chu 

Hang nãm Gfai aogn I 
(202 J-2025, 

Giai doan 
11(2025- 

(2) (3) (4) (5) (6) 
2030) 

I Muc tiêu 1. Tuyên truyn, ph bin, giáo diic phap 
1ut; cung cap thông tin v fir vn, h trç? pháp 1y cho 
thanh niên 

(7) (8) 

I Hang nãm, 100% thanh niên trong Irc hr9ng vii trang, 
thanh niOn là can bô, cong chcrc, viOn ch(rc thrgc tuyOn 
truyOn, phô biOn, hçc tp nghi quyOt cOa cáo cap üy 
Dang, chInh sãch, pháp luat  cüa Nba rnro'c. 

S6, ban, ngành, 
UBND các qun, 
huyén 

Cáo co quan, don vi, th 
chi'xc liOn quan 

Dat 100% chi 
tiOu 

Dat 100% chi 
tiêu 

Dat 100% 
chi tiOu 

2 Hang nàm, 100% thanh niOn là hçc sinh, sinh viOn, 80% 
thanh nién cOng nhân, do thi, nông thôn dugc trang bj 
kin thirc vO quc phOng Va an ninh 

B Chi buy quân 
sr thành phô 

S& NQi vu; Cong an 
thành phO; tly ban nhân 
dan cáo qun, huyên; 
cáo ccr quan, to chIrc 
liOn quan 

Dat 100% chi 
tiOu 

Dat 100% chi 
tiOu 

Dat 100% 
chi tiëu 

3 Dn nãm 2030, trOn 80% thanh niOn duc tuyOn truyn, 
ph bin, cung cp thông tin v& chInh sách, pháp lu.t 
thông qua cáo thig ding pháp luat trro tuyn, mang x 
hôi, các phtrong tin thông tin di chOng 

SO' Th pháp Các s: N8i vu, Giáo 
duo và Dào tao, Lao 
dng - Thiiong binh và 
Xa hi; Thông tin và 
TruyOn thông; Dài Phat 
thanh - Truyn hinh; 
Thành doãn Dà Nng; 
Uy ban nhàn dan các 
qun, huyn 

n nàm 2025, 
dat 80% chi tiOu 

Dn nàrn 
2030, dat 
100% chi 
tiOu 



II Mzc tiêu 2. Gio duc, nang cao Mn thic, Ic nng; 
tao diu kiên dê thanh niên bmnh Clang ye co• 1101  hQc 
4p, ngbin cIru, t6i m&i sang to 

Hang nm, 100% thanh niCn la hço sinh, sinh vin diicrc 
giáo dic chInh tn, t.r txOng, do dirc, lôi sOng, kiën thüc 
phãp 1ut, k näng sOng và k näng mOm 

Scr Gião diic và. 
Dão tao; SO Lao 
dng - Thuong 
binh và Xã hôi 

Các s: Ni v11, Ti.r 
phãp; Thành doan D 
Nang 

Dt 100% chi 
tiOu 

Dat  100% chi 
tiêu 

Dgt - 100% 
ohi tieu 

2 Dn nãm 2030,90% thanh niOn trong dO tui dat trmnh 
do trung hoc phô thông và tixo'ng duong 

Sà GiOo dc và 
Dào to 

Các sO: Nôi vu, Lao 
dng - Thuong binh và 
Xa hQi; Uy ban nhân 
dan cap qu.n, huyn S  

Dn näm 2025, 
dt 90% chi tiêu 

Dn näm 
2030, dat 
100% chi 
tiOu 

3 Dn narn 2030, tang 20% s6 thanh niCn duc Ong dung, 
triên khai ' thOng sang tao, cong trInh nghiOn cüii khoa 
h9c phpc viiãn xuât và däi song; tang 15% so cong 
trinh khoa hçc và cong ngh do thanh niOn chU tn; tang 
10% so thanh niOn lam viOc trong các th chOc khoa hoc, 
cong ngh (so vói nàm 2020) 

SO Khoa h9c và 
COng ngh 

Các sO: Lao dOng - 
Thuong binh vã X hOi, 
Gião duc Va Dào tao, 
NQi v, K hoch và 
Dâu tu 

Dn nam 2025, 
dt S0% chi tiOu 

nàm 
2030, dat 
100% chi 
tiêu 

III Mc tiêu 3. Nâng cao chit hrqng dào to ngh và tao 
vic lam ben vfrng cho thanh niên; phát trin ngun 
nhân hrc trè chat 1uiig cao 

H&ng nAm, 100% bce sinh, sinh viên trong cáo co sO 
giáo duo, co s& giáo dic ngbê nghip dut giáo dic 
hhóng nghip, trang b kiên thrc, k' näng ye khOi 
nghip trux5c khi tOt nghip; 100% sinh vIOn các truOng 
cao däng thucpham vi quãn 1 cüa UBND thành ph 
Dà Nng thrgc trang b kiOn thfrc v h0i  nhp quc t va 
chuyn di s 

So Giáo dc và 
Dào tao;  SO Lao 
dng - Thuong 
binh va Xa hOi 

Cáo s0: Lao dng - 
Thuong binh và Xa h01, 
N0i vii, Ngoi v1i; 
Thành doãn D Nng 

Dt 100% chi 
tiOu 

Dat  100% ohi 
tiOu 

Dt 100% 
chI tiOu 



H.ng nàm, 30% s tr&ng, dr an kh&i nghiêp cüa 
thanh ni&n là hoc sinh, sinh viên diic kêt nôi v&i cáo 
doanh nghip, qu dâu ttr mao hini hoc &rgc ho trq 
dàu tix tr nguOn kinh phi phü h9p 

S& Lao dng - 
Thro'ng binh vâ 
Xã hôi; So' Giáo 
duo và Dào tao 

Cáo s&: Nôi vu, Khoa 
h9c Va Cong nghê; 
Thành doàn Dà Nàng; 
Uy ban nhân dan các 
qun, huyen; cáo ccc 
quan, to chirc cO lien 
quan 

Dn nàm 2025, Dn näm 
dat 80%chjtjêu 2030, dat 

100% chi 
tiêu 

3 Dn nãm 2030, phn du 80% thanh nién dirac tr vn 
huOiig nghip và vic lam; 60% thanh ni&i ducc ctào tao 
nghê gãn vói tao viêc lam, ixu tiOn viêc lam t?i ch. 
Hang nàm, có ft nhât 7000 thanh niên duoc giái quyêt 
viêc lam 

SO Lao dng - 
Thuong binh và 
X hôi; SO Giáo 
due va Dao tao 

S Nôi vu; Thành doàn 
Dà Nng; Uy ban nhãn 
dan cáo quán, huyên 

Dn näm 2025, 
dat 90% chi tiêu 

Den närn 
2030. dat 
l00% chi 
tieu 

4 

5 

En näm 2030, t' I thanh niên that nghip a do thi 
xuông dirói 4%; t I thanh niên thieu viéc lam 0 nông 
thOndirój3% 

Den nàn 2030, Co it nhât 70% thanh niên là ngirOi 
khuyêt tat, ngiiOi nhiêm HIV, ngirOi si'r ding ma tOy, 
thanh nien la nn nhãn cOa tOi pham buôn ban ngi.rOi, 
thanh niên vi phm pháp lut thrçic bOi throng k5 nàng 
sang, lao dQng va hOa nhp cong dng. PhAn dâu t?o 
viëc lam On dinh cho trên 50% thanh niên vüng dng 
bIo dan tc thiêu sO và mien nOi, yang cO diOu kiin kinh 
M - xã hôi dãc biêt khO khn; 20% thanh niOn là ng1Iri 
khuyt tat, nguOi nhim HIV, nguOi sau cai nghiên, sau 
cái tao, thanh niOn là ngir&i Vi@ Nam khOng có quOc 
tich 

SO' Lao dng - 
Thaoi-ig birth và 
Xä hôi 

SO Lao dng - 
Thi.rong binh va 
Xã hi 

COng an thành phd; SO' 
Nôi vu; Thành doàn Ba 
Nng 

SàNôi vu; Thành doàn 
Da Nng; Uy ban nhán 
dan cáo qun, huyn 

Dn näm 2025, 
dat 100% chi 
tiêu 

Dn näm 2025, 
dat 10b% chi 
tieu 

Dat 100% 
chi tiOu 

Dat 100% 
chi tiêu 

Iv Muc tiêu 4. Bâo ye, chàm sOc và nâng cao sirc khOe 
cho thanh niên 



HIngnarn, trên 70% thanh nin di.rçc trang b kin thirc, 
k näng rn 1uyn th chit, nâng cao sirc khôe; chain 
soc the khOe sinh san, s(rc khOe tInh diic, si:rc khOe tam 
thin; dan sôvà phát triên; bInh dAng giói va phông 
chng bao lc.trên ca s giài; bao  1c gia dInh, bao  1rc 
hQc ràng, xâin hai tinh diic; J11V/AIDS và cáo bin 
pháp phông, chOng HIV/AIDS (trong dO: t' 1 thanh 
niOn là h9O sinh, sinh viOn trong cáo ocr sO giáo dic dt 
100%; t' lë thanh niOn trong cáo c0 si giáo diic nghO 
nghip dat  trOh 90%) 

Sä Giáo duc và 
Dào tao; SO Lao 
dng - Thirong 
binh và Xã hi 

Các s6: Y tê, Ni vv, 
Van hóa và The thao, 
Du lich;  Thành doàn f)à 
Nang; Uy ban nliàn dan 
các qu.n, huyn; các co 
quan, to chrc liOn quan 

Dat 100% chi 
tieu 

Dat 100% chi 
tiêu 

Dat 100% 
chi tieu 

2 Hang näm, tren 60% thanh niOn duçic cung cp thông tin 
và tiOp can cáo dich vu than thiên vO tir van, chain soc 
sCrc khOe sinh san, sirc khOe tInh dic; 90% cp nam, nü 
thanh niOn thrçc tir van, khám sire khOe trtthc khi kêt 
hon; 100% nü thanh niOn c1IrQC tiOp cn thun tin vii 
cac bin pháp tránh thai hin dal, phOng tránh vô sinh và 
ho trcr sinh san 

SO Y t Các s6: Ni vii, Giáo 
duo Va Dào tao,  Lao 
dng - ThuoTig binh Va 
Xã hi, Van hóa và ThO 
thao, Du ljch, Thong tin 
và Truyn thông; Thành 
doàn Dà Nang; Uy ban 
nhän dan Cáo qu.n, 
huyn; các ca quan, to 
chirc liOn quan 

3 Hang nãrn, 100%thanh niOn là hçc sinh, sinh viOn tham 
gia bào biOm y tO vâ dime chàm sOc sic khOe ban dâu; 
trOn 90% thanh niOn cong nhân lam vic tai  cãc khu, 
ciim cong nghip, khu chê xuät &rçrc khám sic khOe vã 
chàm sOc y tO djnh k' 

SO Y t Các Si: Giáo dic Va 
Dáo tao,  Lao dng - 
Thirong binh va Xà hi, 
NIl vii; Thành doàn Dà 
Nang; LiOn doàn Lao 
dng thành phO; Uy 
ban nhân dan các qun, 
huyn; cáo ocr quan, to 
chic liOn quan 

Dat 100% chi 
tiOu 

Dat  100% chi 
tiOu 

Dat 100% 
chi tiOu 

V Mic tiêu 5. Iâng cao dOi sang van hOa, tinb than cho 
thanh nien 



1 Nng nàm, trên 90% thanh niên & do th và 80% thanh 
niên & nOng thôn diicic to diôu kin tham gia cac hot 
dông vAn hóa, nghê thuât, th diic the thao, hoat dng 
sinh boat cng d8ng noi hçc tp, lAm vio vA cix trü 

SO Van boa va 
Th thao; S6 du 
lich 

Các s&: Ni vu, Thông 
tin vA Truyen thông; 

Ai Phát thanh - Truyên 
hInh; Thãnh don f)à 
Nng; Uy ban nhân dan 
cac qun, huyn; các cc 
quail, t chirc lien quan 

Dt 100% chi 
tieu 

Dat 100% chi 
tiêu 

Dat 100% 
chI tiAu 

2 

VI 

Dn nAm 2030, It nht 80% thanh niên sà ding thành 
thao các phuong tin ki thut s phic vi mic dIch giao 
tip, truyën thOng, kinh doanh trOn nën tAng kinh th s 

Muc tiêu 6. Fhát huy val trO ctia thanh niên trong 
ham gia phát trin kinli tê-xã hOi  vfi bAo v TO quôc 

SO Thông tin và 
Truyen thông 

Các s&: GiAo duc va 
DAo tao; Lao dng - 
Thi.rong binh vA Xa hOi; 
VAn boa vA the thao; 
Du ljch; Cong an; Nôi 
vu; ThAnh doAn DA 
Nng; Uy ban nhán dAn 
cAc qun, huyn; cAc cci 
quan, to chàc lien quan 

Dn nAm 2025, 
dat 100% chi 
tiêu 

Dt 100% 
chi tieu 

1 Hang nm, 100% thanh nien trong cI tu& quy d1nh  cUa 
pháp Iut, od dQ nang Irc hAnh vi dan s,r sn sang tham 
gia thi,rc hin nghia vi quAn sr va 1rc hrçrng dAn quAn tLr 
vç 

BO Chi huy quAn 
si,r thAnh phó 

Các s: Ni vu, Y t, 
Thông tin và Truyen 
thông; Uy ban nhân dAn 
các qun, huyn 

Dat 100% chi 
tieu 

2 Dn nám 2030, phn du 20% thanh nián trong cáo co 
quan nbA mroc, t chirc chInh trj - xL hQi duçc dua vao 
quy hoach  lãnh do cAp s&, phOng vA tuong dirong; 15% 
thanh niAn trong cáo ca quan dâng, nhà nuâc, to chüc 
chinh trj - xä hi dAm nhiêm các chtrc vu länh do, quAn 

SONi VU Ban T6 chirc ThAnh ày; 
cáo sà, ban ngAnh, dja 
phixong 

Dn näm 2025, Dn nàm 
dat 80%chitiêu 2030, dt 

100% chi 
tieu 



3 }Ing näm, 100% t6 chüc Doàn thanh niên, Hôi Lien Thành doàn Dâ Cong an thãnh phó; Cáo £t 100% ohi Dt 100% ohi Dt 100% 

hip thanh niên Vit Nam, Hi Sinh viên Vit Narn các 
cp và cáo t6 chi'rc khác cüa thanh niên ti thành phô Dà 
Nng disgc thành Ip  theo quy djnh cüa pháp 1ut phãt 
dông phong trào và buy ng thanh niên huóng irng, 
tham gia cáo hot dQng tInh nguyen vi cQng ding, xä 
hOi; phát triên kinh tê - xä hi; khc phiio hu qua thiën 
tai, djch bnh; bão v môi tnrOng; giü gin trt t, an 
toàn xä hi, quOc phong, an ninh quôc gia 

Nng sä: Ni vii, Y M, Giáo 
diic Va Dào to, Lao 
dQng - Thuong binh Va 
Xã hOi, TM nguyen vã 
Môi trung, Nong 
nghip và Phát trin 
nông thôn; Uy ban nhãn 
dan cáo qun, huyn; 
cáo co quan, tèi chCrc 
lien quan 

tiêu tiôu ohi tieu 
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